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1-1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีวิสัยทศัน์ในการด าเนินธุรกิจ คือ  
“เป็นศูนยก์ลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารสินทรัพยค์รบวงจร  เพ่ือการเติบโตและขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยืน” 
1.1.2 พนัธกิจ 

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

ยกระดบัผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อลูกคา้และทุกภาคส่วน 

สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกคา้อยา่งบูรณาการ 

สร้างคนใหเ้ช่ียวชาญ สานต่อองคก์รดว้ยแนวคิดใหม่ๆ 

ก ากบัดูแลกิจการภายใตห้ลกัการส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และสังคมอยา่งย ัง่ยืน 
 

1.1.3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(ก) กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะคงความเป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ
และมุ่งส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และสถาบนัการเงินท่ีขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผูถื้อหุ้น 

(1) ขยายฐานทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สร้างเครือข่ายในการติดตามการเสนอขายทรัพย์ของสถาบันการเงินในประเทศไทยท่ีมีสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อขยายฐานทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยในระยะยาวบริษัทฯ                
ตั้งเป้าหมายให้ฐานทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เติบโตอย่างย ัง่ยืน ทั้งน้ี การเติบโตดงักล่าวขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาด ปริมาณและ
ความเหมาะสมของราคาทรัพยสิ์นในตลาด  

ในสภาวะปกติ บริษทัฯ เช่ือว่าสถาบนัการเงินจะยงัคงจ าหน่ายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย  
เขา้สู่ตลาดอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงรวมถึงหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เก่ียวกบัการถือครองทรัพยสิ์นรอการขายของสถาบนัการเงิน นอกจากน้ีในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัโอกาสในการจดัซ้ือ/     
หาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ จะเพ่ิมขึ้น  

บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ จะสามารถขยายฐานทรัพยสิ์นไดอ้ย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจในธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาเป็นระยะเวลานานและการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้  
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1-2 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

(2) ลดระยะเวลาด าเนินการและเพิม่ผลเรียกเก็บเงินสดของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มุ่ง เน้นท่ีจะลดระยะเวลาการด าเนินการนับแต่วันท่ีบริษัทฯ ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ  
จนถึงวนัท่ีไดรั้บผลตอบแทนเป็นเงินสดจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าว ผ่านวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ในเชิงรุก เช่น การเจรจาต่อรองกบัลูกหน้ี และการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการภายในเพ่ือลดระยะเวลาในการโอน
ทรัพยห์ลกัประกนัสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ    
ในกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนัในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ของกระบวนการภายในเก่ียวกบัการบงัคบัหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงวิธีการดงักล่าวรวมถึงการติดตาม
สถานะของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และการจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้ห้พร้อมส าหรับกระบวนการทางศาล 

นอกจากน้ี บริษทัฯจดัท าโครงการ "สุขใจ ไดบ้า้นคืน" โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดให้สามารถไถ่ถอนหลักประกันซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยคืนกลับไป ซ่ึงภาระหน้ีเงินต้นต้องไม่เกิน                 
10.0  ลา้นบาท โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั หรือเลือกผอ่นช าระภายใน 20 ปี ในอตัราร้อยละ 80.0 
ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ และน าหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการดงักล่าวมาประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้าง
โอกาสในการเพ่ิมจ านวนลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ี ทั้งใน
ส่วนของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และ/หรือ สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีหลกัประกนัเป็นท่ีอยู่อาศยั เพ่ือเพ่ิมความสม ่าเสมอของ       
ผลเรียกเก็บของบริษัทฯ อีกทั้ งบริษัทฯ ได้จัดท าโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ            
“BAM ช่วยลดเพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์น
อ่ืนให้สามารถช าระหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ีภาระหน้ีเงินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ิน
ภายใน 90 วนั ในอตัราร้อยละ 10.0 ของเงินตน้คงคา้งหรือเลือกผ่อนช าระภายใน 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินตน้        
คงคา้งและไม่มีดอกเบ้ีย บริษทัฯยงัไดจ้ดัท าโครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ี
ของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนให้สามารถช าระหน้ี
ท่ีภาระหน้ีเงินตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั หรือเลือกผอ่นช าระภายใน 
10 ปี ในอตัราร้อยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีโครงการดงักล่าว อยู่ภายใตเ้ง่ือนไขอื่นตามท่ี
บริษทัฯ ก าหนด 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการด าเนินการเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสดจากทรัพยสิ์นรอการขายโดยเร็ว 
นับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยบริษทัฯ บริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายโดยการท าการตลาดตาม
ประเภททรัพยเ์พื่อให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ดูแลทรัพย์สิน  
แต่ละประเภทอย่างชัดเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัสร้างแรงจูงใจแก่พนกังานเพ่ือเร่งจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย โดยใช้
ตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายทั่วประเทศอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปีเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ  
การออกบูธในงานแสดงสินคา้ดา้นอสังหาริมทรัพย์และการจดัท า Virtual Booth (บูธเสมือนจริง) บนหน้าเว็บไซต์ BAM 
เพื่อท าการตลาดให้กบัทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ และมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 
นอกจากน้ี ในกรณีท่ีจ าเป็นและคุม้ค่ากบัการลงทุน บริษทัฯ จะปรับปรุงสภาพของทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและจะช่วยให้บริษทัฯ ขายทรัพยสิ์นได้เร็วขึ้น โดยบริษทัฯ เช่ือว่าการด าเนินการดงักล่าวจะสามารถช่วยลด
ค่าใชจ้่ายในการถือครองทรัพยสิ์นรอการขายไดอ้ีกดว้ย  
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1-3 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ในอนาคต บริษทัฯ จะยงัคงด าเนินการจดักิจกรรมทางการตลาดส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทรัพยสิ์นรอการขาย และลดระยะเวลาในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย รวมถึง     
การจดัให้มีทีมงานพิเศษเพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีมูลค่าสูงหรือท่ีขายไดย้าก 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีโครงการซ้ือทรัพยแ์บบผ่อนช าระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกคา้รายย่อยท่ีเขา้ไม่ถึงแหล่ง
สินเช่ือของสถาบนัการเงินในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีราคาอนุมติัขายไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท หรือการแบ่งช าระเป็นงวดในกรณี
พิเศษอื่นบางกรณี เช่น ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีมูลค่าสูง หรือในกรณีท่ีลูกหน้ีเดิมประสงคจ์ะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายคืน  

(3) ฝึกอบรมพนักงานและพฒันาศักยภาพขององค์กร และก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนกังานในการพฒันาความสามารถของตนเองผา่นโครงการฝึกอบรมภายในและภายนอก
บริษทัฯ เช่น บริษทัฯ มีโครงการพฒันาความสามารถของพนักงานโดยให้พนักงานประเมินตนเองและระบุทกัษะใหม่  
ท่ีพนักงานตอ้งการพฒันา โดยบริษทัฯ จะจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ตรงกบัความต้องการของพนักงาน  
แต่ละคน ทั้งน้ี การฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทัฯ มีทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนกังานท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ 
และยงัมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศส าหรับบุคคลทั่วไป โดยเม่ือส าเร็จการศึกษา  
บุคคลท่ีได้รับทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้โครงการดังกล่าวจะต้องกลับมาเป็นพนักงาน เพื่อ
ปฏิบติังานให้แก่บริษทัฯ เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาท่ีไดรั้บทุน ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัฯ มีสัดส่วน
พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโทสูงขึ้นและท าให้บริษทัฯ สามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวก้บั  
บริษทัฯ ได ้โดยน าองคค์วามรู้มาใชป้ฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนการสืบทอดต าแหน่งและแผนพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับผูบ้ริหารท่ีจะเกษียณอายุ 
ในอนาคต โดยจะคดัเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติและมีความพร้อมท่ีจะเล่ือนต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารมาพฒันาศกัยภาพ
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่พนักงาน อีกทั้ง จะด าเนินการหมุนเวียนเปล่ียนงานของพนักงานระดับต่างๆ  
เพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานดังกล่าวมีความพร้อมในการเข้ามา
บริหารงานในฐานะผูบ้ริหารในอนาคต 

(ข) ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  

(1) บริษัทฯ เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และมีประสบการณ์ที่ยาวนาน 

บริษทัฯ เป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพยร์วม ทั้งน้ีจากขอ้มูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าสินทรัพยร์วมในระบบของบริษทับริหารสินทรัพยจ์ะมีขนาดอยูท่ี่ 244,799 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ 132,070 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2563) บริษทัฯ 
เช่ือว่าดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมและประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ 
มีความพร้อมท่ีจะแกไ้ขปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในประเทศไทย พร้อมมุ่งเน้นการบริหารจดัการสินทรัพยเ์พื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีเป็นไปได ้บริษทัฯ เช่ือว่าการท่ีบริษทัฯ มีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอ
การขายเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายจะช่วยให้บริษทัฯ มีรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากหลายช่องทาง 
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(2) บริษัทฯ มีเครือข่ายการจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ  

บริษทัฯ มีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขาทัว่ประเทศ รวมทั้งหมด 26 แห่ง (ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) โดยบริษทัฯ เป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์มีสาขามากท่ีสุดในประเทศ  

บริษทัฯ เช่ือว่าการมีเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศจะช่วยให้บริษทัฯ (ก) สามารถติดตาม และบริหาร
จดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ (ข) สามารถประเมินราคาของทรัพยสิ์น
ในกระบวนการการจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายไดแ้ม่นย  าขึ้น 

โดยเครือข่ายดงักล่าวยงัช่วยให้บริษทัฯ เขา้ถึงลูกคา้และให้บริการลูกคา้ดีขึ้น อีกทั้งการท่ีบริษทัฯ มีส านักงาน
สาขาในภูมิภาคต่าง ๆ ท าให้พนักงานของบริษทัฯ มีความเข้าใจสภาวะตลาดในแต่ละท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ        
บริษทัฯ ในการประเมินจงัหวะเวลาและราคาซ้ือขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย นอกจากน้ี บริษทัฯ                        
มีความสามารถท่ีจะปรับตวัตามสภาวะตลาดตามความเหมาะสม โดยบริษทัฯ สามารถเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งส านกังาน
สาขาและเปล่ียนกลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงรวมถึงการโยกยา้ยพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงาน และ
ทรัพยากรไปตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดขึ้น  

บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากโครงสร้างของธุรกิจท่ียืดหยุ่น โดยบริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ สามารถสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจไดใ้นทุกภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น บริษทัฯ คาดว่าลูกหน้ีจะมีความสามารถในการช าระหน้ีดีขึ้น       
ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพไดดี้ขึ้นเช่นกนั และท าให้บริษทัฯ มีเงินทุนในการเขา้ซ้ือ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในช่วงเวลาและราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะสามารถ
ขายทรัพยสิ์นรอการขายในช่วงเวลาดงักล่าวไดม้ากขึ้นในราคาท่ีดีขึ้นดว้ย  

ในทางกลบักนั ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั สถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะมีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้
อุปทานของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเพ่ิมตามไปดว้ย ซ่ึงช่วยเพ่ิมโอกาสให้กบับริษทัฯ ในการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรัพยสิ์นรอการขายผา่นกระบวนการประมูลทรัพยข์องลูกหน้ีของบริษทัฯ ในราคาท่ีน่าจะท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทน
มากขึ้น 

(3) บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในการจัดหา บริหารจัดการ และสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ
ทรัพย์สินรอการขาย  

บริษทัฯ มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในประเทศไทย
มานานกว่า 20 ปี โดยมีจุดแข็งในการจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม ทั้งยงั
สามารถบริหารจดัการและสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1 การจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในราคาท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ เช่ือว่าดว้ยเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ดา้นอสังหาริมทรัพยแ์ละความรู้
ความเขา้ใจในหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย ท าให้บริษทัฯ ไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอื่นในการ
จดัหา ประเมิน และก าหนดราคาในการเขา้ประมูลซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าว นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ มีส านกังานใหญ่และสาขา         
รวมทั้งหมด 26 แห่ง มีพนกังานท่ีท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมากกว่า 380 คน ทัว่ประเทศ ท าให้
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บริษทัฯ สามารถส่งทีมงานของบริษทัฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส ารวจทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอ
การขายท่ีบริษทัฯ จะเขา้ซ้ือ ซ่ึงช่วยให้บริษทัฯ สามารถประเมินราคาไดแ้ม่นย  ามากย่ิงขึ้น  

3.2 ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สิน               
รอการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย  
เพื่อรักษาหรือสร้างกระแสเงินสดจากทรัพยสิ์นดังกล่าว โดยอาศยัความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการ 
ของตลาด ดว้ยประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายมานานกว่า 20 ปี และเครือข่าย
การจดัหาและการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์ครอบคลุมทัว่ประเทศ ท าให้เช่ือว่าบริษทัฯ ไดเ้ปรียบบริษทัคู่แข่งท่ีเป็นบริษทั
บริหารสินทรัพยท่ี์บริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยตรง หรือธนาคารท่ีมีหน่วยธุรกิจส าหรับการบริหารจดัการ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของตนเองซ่ึงมิไดมี้วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย
และสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

โดยหลกั ในการบริหารจดัการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ บริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี
เพื่อให้ไดข้อ้ตกลงท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย เท่าท่ีเป็นไปได ้ดว้ยประสบการณ์และฐานขอ้มูลทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  
ท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีของสินทรัพยด์้อยคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ  
จะพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสร้างหน้ีกับลูกหน้ีแต่ละรายซ่ึงส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ในขณะท่ีบริษทัฯ ยงัสามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งไปพร้อมกนั อีกทั้งบริษทัฯ  
ยงัมีทีมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนัในประเทศไทย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการภายในเก่ียวกบัการบงัคบัหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าบริษทัฯ มีความสามารถในการปรับปรุงและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยสิ์นรอการขาย โดยบริษทัฯ  
มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในความตอ้งการ 
ของตลาดอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

การท่ีบริษัทฯ มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศส่งผลให้บริษัทฯ สามารถส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบ 
ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ไดอ้ย่างสม ่าเสมอท าให้แน่ใจว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไดรั้บการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม  
และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมส าหรับการจ าหน่าย อีกทั้งยงัใช้ประโยชน์จากความเช่ียวชาญของพนักงานท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นรอการขายกว่า 224 คน ในภูมิภาคจากการมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ ในการเจรจากบัลูกคา้
เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ เช่ือว่ากลยุทธ์ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายโดยท าการตลาดตามประเภททรัพย์และระดบั
ราคา แทนท่ีการตลาดตามสถานท่ีตั้งของทรัพย ์ช่วยให้บริษทัฯ สามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดดี้ขึ้น และสามารถ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายไดเ้ร็วขึ้นในราคาท่ีเหมาะสม  

บริษทัฯ มีทีมงานด้านการบริหารจัดการทรัพยสิ์นรอการขายซ่ึงมีความเช่ียวชาญในทรัพยสิ์นแต่ละประเภท  
ได้แก่ ทีมงานด้านท่ีอยู่อาศยัแนวราบ อาคารชุด ท่ีดิน และทรัพย์เพื่อการลงทุน การท าการตลาดตามประเภททรัพย  ์
ยงัช่วยให้บริษทัฯ สามารถพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ในการท าการตลาดและขายทรัพยสิ์นรอการขายแต่ละประเภท และพฒันา
กระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจ าหน่ายไดร้วดเร็วขึ้นและท าก าไรไดสู้งขึ้น 
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1-6 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศยงัท าให้บริษัทฯ มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับ 
ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงช่วยให้การขายทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บริษทัฯ ยงัร่วมมือกบัสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีเป็นพนัธมิตรในการช่วยพิจารณาสินเช่ือให้แก่ผูซ้ื้อทรัพยสิ์นรอการขายของ
บริษทัฯ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลเรียกเก็บเงินสดและยอดขายทรัพยสิ์นรอการขาย 
(4) บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเส่ียงท่ีแข็งแกร่ง 

ความสามารถท่ีแข็งแกร่งของบริษทัฯ ในการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบหลกัของธุรกิจของบริษทัฯ  
โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นให้มีการระวงั เตรียมการป้องกนั หรือรับมือกบัเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น และส่งผลให้
บริษทัฯ สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ั้งในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม และปลูกฝังการบริหาร
ความเส่ียงให้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนด นอกจากน้ี ระบบบริหารความเส่ียงยงัมีส่วนส าคญั
ในการก าหนดและสอบทานนโยบายการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั
ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงระดบัองคก์ร 

บริษทัฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ต้องท าการศึกษา  
ประเมิน ติดตามและจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ใจถึงความเ ส่ียงต่างๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูภ่ายในกรอบที่บริษทัฯ ก าหนด 

(5) บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายและย่ังยืนเพ่ือขยายธุรกิจให้เติบโตขึน้ 

บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศทั้งส้ิน 11 แห่ง บริษทัฯ เช่ือว่าการท่ีบริษทัฯ  
มีวงเงินสินเช่ือการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินหลายแห่งท าให้บริษทัฯ สามารถเจรจาเง่ือนไขทางการเงิน และช่วยให้     
บริษทัฯ มีอ านาจต่อรองกับสถาบันการเงินหลายแห่งได้ ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีและไม่เคยได้รับแจง้
เก่ียวกบัการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน บริษทัฯ จึงเช่ือว่าบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัสถาบนัการเงิน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนส าหรับการด าเนินงานท่ีหลากหลายซ่ึงรวมถึงการออกตั๋วเงินทั้งระยะส้ัน 
และระยะยาว สามารถขอวงเงินกูยื้มทั้งระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน การออกหุ้นกู ้และกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน  

(6) กรรมการและทีมผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสบการณ์และผลงานอันเป็นท่ียอมรับ 

กรรมการและทีมผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินโดยเฉล่ียกว่า 25 ปี 
โดยบุคคลดงักล่าวเหล่าน้ีเคยท างานให้กบัองคก์รขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น ธปท. ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินอ่ืน 
เป็นตน้ ดว้ยประสบการณ์ดงักล่าวจึงท าให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ มีความเขา้ใจและมีประสบการณ์ 
ในกระบวนการการปล่อยสินเช่ือซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กระบวนการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ กระบวนการบริหารจดัการสินเช่ือ และ
กระบวนการจ าหน่ายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของสถาบนัการเงินเป็นอยา่งดี  



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1-7 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ยงัเป็นท่ีรู้จกัในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในประเทศไทย และผูบ้ริหาร
หลายท่านยงัมีประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพยอ์ีกด้วย ปัจจยัดงักล่าวช่วยให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ สามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูน้ าในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยท์ัว่ประเทศและมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเจรจาและการสร้างเครือข่ายกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาและเตรียมความพร้อมให้กบัทีมผูบ้ริหารรุ่นใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สามารถเขา้มาท างานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยืน 

(ค) การจัดท าแผน IT Master Plan เพ่ือรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษทัฯ ไดว่้าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาภายนอกเขา้มาด าเนินงานโครงการ IT Master Plan (BAM Digital Enterprise) 
ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563 – 2565) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจในปัจจุบนั ออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจใหม่เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดจากกระบวนการปฏิบติังาน และเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัให้มาก
ขึ้น ในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งวางกรอบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ระบบงานหลกัของ BAM รวมทั้งออกแบบการเช่ือมต่อระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งตามแผนแม่บทท่ีไดว้างไว ้

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผน IT Master Plan ส าหรับใชใ้นการสนบัสนุนการด าเนินการและการสร้างความเติบโต
ทางธุรกิจโดยประกอบไปดว้ย 

- การปรับกระบวนการท างานและวิธีการปฏิบติังานหลกัส าหรับ NPL NPA Law และบญัชีการเงิน 
- การสร้างฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชเ้ชิงธุรกิจ 
- ความมัน่คงปลอดภยัของระบบงานและขอ้มูลสารสนเทศ 

ด้วยการด าเนินโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีสอดรับการแนวทางการด าเนินการดังกล่าวด้วยการจัดท า
โครงการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

- การจดัวางโครงสร้างหน่วยงานกลางของบริษทัฯ เพื่อใชใ้นการก ากบัดูแลการบริหารโครงการต่างๆ 
- การบูรณาการระบบงาน สนบัสนุนธุรกรรมหลกั 
- การบูรณาการระบบงานดา้นการเงินและบญัชี 
- การจดัท าระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลกลางส าหรับขอ้มูลลูกหน้ีและลูกคา้ 
- การจดัท าระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูลกลางส าหรับขอ้มูลทรัพยแ์ละหลกัประกนั 
- การจดัหาเคร่ืองมือในการน าคลงัขอ้มูล (Big Data) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ 
- การบริหารจดัการขอ้มูลในบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- การตรวจสอบศกัยภาพและความปลอดภยัเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.การศึกษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ และ

พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของภาครัฐ 
- การปรับปรุงและยกระดบัระบบดา้นความปลอดภยัของบริษทัฯ ให้รองรับกฎระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 

ซ่ึงจะส่งผลท าให้บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ประกอบไปดว้ย 

- ความคล่องตวัในการขยายธุรกิจและฐานลูกคา้ 
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- การเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 
- การมีขอ้มูลต่างๆ ถูกตอ้ง เช่ือมโยง และเขา้ถึงง่าย เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนธุรกิจ 
- การพฒันาทกัษะพนกังานให้เหมาะสมกบัยคุดิจิทลั 
- การท าให้ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ มีความทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั มีความยัง่ยืนในระยะยาว 

 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

1.2.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (“บริษทัฯ” หรือ “BAM”) จดัตั้งขึ้นตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบนั
การเงินของกระทรวงการคลงัตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2541 เพื่อบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) (BBC) 

BAM ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2542 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 54,700 ลา้นบาท (จ านวน 547 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยมีบริษทั กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั 
(มหาชน) (เดิม คือ BBC) เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 99.99 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2542 BAM ไดรั้บอนุญาตจากธนาคาร
แห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์ตามพระราชก าหนดบริษทับริหารสินทรัพย ์พ.ศ. 2541 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2542 BAM ไดจ้ดทะเบียนลดทุนจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาทเหลือหุ้นละ 25 บาท เพื่อจดั
โครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม ท าให้มีทุนจดทะเบียนคงเหลือ จ านวน 13,675 ลา้นบาท (จ านวน 547 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 25 บาท) ตามมติเป็นเอกฉันท์ของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2542 โดยไดท้ยอยคืนเงินจาก
การลดทุน จ านวน 41,025 ลา้นบาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นจนครบถว้นแลว้ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2549 

นอกจากภารกิจในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ BBC แลว้ เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2545 BAM ยงัได้
จดทะเบียนเพ่ิมขอบเขตในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินอื่น และเป็นตวัแทนเรียกเก็บและ
ช าระหน้ีตามพระราชก าหนดบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย พ.ศ. 2544 รวมถึงรับฝากดูแลบริหารจดัการเก็บรักษาทรัพยสิ์น
เอกสารการโอนสินทรัพยห์รือเอกสารอ่ืนใดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2546 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพยมี์หมายแจ้งค าส่ังท่ี 1338/2546 มีผลท าให้บริษัท 
กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) (เดิม คือ BBC) จะตอ้งน าหุ้นของ BAM จ านวน 546,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 
บาท เป็นเงินรวม 13,674,999,825 บาทโอนให้แก่กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ท าให้ BAM 
กลายสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมี FIDF เป็นผูถื้อหุ้นโดยตรงร้อยละ 99.99 เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดมี้
มติให้ บรรษทับริหารสินทรัพยส์ถาบนัการเงิน (บบส.) โอนขายสินทรัพยห์ลกัอนัไดแ้ก่เงินลงทุนในลูกหน้ีทรัพยสิ์นรอการ
ขายและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ั้งหมด ให้แก่ BAM รวมทั้งให้ BAM รับโอนพนักงานของ บบส.ตามความสมคัรใจอีก
ดว้ยการรวมกิจการคร้ังน้ีส่งผลให้องคก์รมีความแขง็แกร่งย่ิงขึ้น เน่ืองจากไดร้วมศกัยภาพของพนกังานและระบบงานของ
ทั้งสององคก์รไวด้ว้ยกนั 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยใชช่ื้อว่า บริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) โดยมีส านกังานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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ประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) เพื่อน ามาบริหารหรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป โดยมีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 99.99 

อย่างไรก็ตามท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมติัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดมี้การจดทะเบียนมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนไวแ้ลว้ เม่ือปี 2558 จ านวนไม่เกิน 510.0 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท โดยบริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นจ านวนดงักล่าวเพ่ือ (ก) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ัง
แรกจ านวน 280.0 ลา้นหุ้น และ (ข) รองรับการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวน 230.0 ลา้นหุ้น 

พร้อมกนัน้ีบริษทัไดท้  าการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  (IPO) และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนช าระแลว้ของบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ท าให้มีทุนช าระแลว้เป็นเงิน 15,075 ลา้นบาท โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ลด
สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นจ านวนร้อยละ 41.9 บริษทัฯ จึงมีสถานะเป็นบริษทัเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ   
ทั้งน้ี หุ้นของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์“BAM” 
ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เดือน/ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

มกราคม 2563 • บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 และ 15 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

• หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และ
หุ้น BAM ไดเ้ร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2562 โดยมีจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายดงัน้ี 
1. หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายโดยบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น 
2. หุ้นสามญัเดิมท่ีเสนอขายโดยผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กองทุนเพ่ือการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ืนฟูฯ) จ านวนไม่เกิน 
1,255,000,000 หุ้น 

3. หุ้นท่ีผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากบริษทัฯ ในกรณีท่ี
มีการจดัสรรหุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น 

บริษทัหลกัทรัพย ์บล.ทรีนีต้ี จ ากัด (“บล.ทรีนีต้ี”) ในฐานะผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกิน        
ไดยื้มหุ้นจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ านวน 230,000,000 หุ้น เพ่ือส่งมอบให้แก่ผูจ้องซ้ือ 
และน าเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นส่วนเกินดงักล่าวมาใชใ้นกระบวนการรักษา
เสถียรภาพราคาหุ้น โดย บล.ทรีนีต้ี จะจดัหาหุ้นจ านวนดงักล่าวคืนให้แก่กองทุน
ฟ้ืนฟูภายใน 30 วนั (ครบก าหนดวนัท่ี 14 มกราคม 2563) 
เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บล.ทรีนีต้ี แจง้ความประสงค์มายงับริษทัฯ เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจากบริษทัฯ จ านวน 217,042,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ 17.50 บาท เพื่อ
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เดือน/ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

น าหุ้นไปส่งมอบคืนให้แก่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนช าระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ท าให้มีทุนช าระแลว้เป็นเงิน 16,160,211,500 
บาท และมีหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 3,232,042,300 หุ้นภายหลงัจากท่ีกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ไดรั้บหุ้นคืนจาก บล.ทรีนีต้ี กองทุนฟ้ืนฟูนถือหุ้น BAM ทั้งส้ิน 1,480,000,000 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.8 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

• วนัท่ี 27 มกราคม 2563 บริษทัฯ เปิดส านกังานดอนเมืองอย่างเป็นทางการ  เพื่อให้
ลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครไดรั้บความสะดวกมากย่ิงขึ้น 

• วนัท่ี 28 มกราคม 2563 บริษทัฯ เปิดส านกังานภูเก็ตอยา่งเป็นทางการ โดยส านกังาน
ภูเก็ตแห่งน้ี ดูแลอสังหาริมทรัพยแ์ละลูกค้าทั้งในจังหวดัและครอบคลุมจังหวดั
ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี และจงัหวดัพงังา 

กุมภาพนัธ์ 2563 • เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ทริสเรตติ้ง จ ากดั (TRIS Ratings) ไดท้  าการจดั
อนัดับเครดิตองค์กรเป็นคร้ังแรกบน Standalone basis (อนัดับเครดิตเฉพาะของ
บริษทั) ท่ีระดบั “A-” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

• เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings) 
ปรับลดอนัดับเครดิตภายในประเทศจากเดิม AA- (tha) เป็น BBB+(tha) และให้
แนวโน้มอนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพพร้อมยกเลิกเครดิตพินิจเป็นลบ (Rating Watch 
Negative) 

มีนาคม 2563 เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีความรุนแรงและ
กระจายไปในวงกวา้ง ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 
2563 จึงมีมติดงัน้ี 
1. อนุมัติปรับแผนก าหนดการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 โดยยงัไม่

ก าหนดวนัและเวลาการจัดประชุมจนกว่าสถานะการณ์จะคล่ีคลาย และมีความ
เหมาะสม คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาก าหนดวนัประชุมโดยเร็ว และจะแจง้ให้
ผูถื้อหุ้นทราบต่อไป ทั้งน้ี การท่ียงัไม่ก าหนดให้มีการจดัประชุมดงักล่าว ไม่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลของผูถื้อหุ้น 

2. อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินการปี 2562 ตามงบการเงิน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ทีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
แลว้ ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายทั้งส้ิน 3,393,644,415 บาท 
โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วนัท่ีก าหนด
สิทธิผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 9 เมษายน 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 
เมษายน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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เดือน/ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

เมษายน 2563 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานวนัท่ี             
1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.05 บาทต่อหุ้น 

พฤษภาคม 2563 หุ้น BAM ถูกค านวณเข้าดัชนี MSCI Global Standard ซ่ึงจัดท าโดย Morgan Stanley 
Capital Investment เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 

มิถุนายน 2563 • หุ้น BAM ถูกค านวณเขา้ดชันี FTSE SET Mid Cap ซ่ึงจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกบั FTSE Group เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 

 • BAM x Shopee Partnership – The Digital Shopping for The New Normal BAM รุก
ตลาด E-Commerce เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นท่ีอยู่อาศยัผ่าน
ช่องทาง Online ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

• บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 17 อาคารส านักงานใหญ่ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัประชุมโดยค านึงถึงสุขภาพ
และความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 อยา่งเคร่งครัด 

• กรมบงัคบัคดีงดการขายทอดตลาดตามมาตรการป้องกนัวิกฤติการณ์จากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และ
เร่ิมกลบัมาด าเนินการตามปกติตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 - 6 
มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. กรมบงัคบัคดีร่วมกบั BAM จดัมหกรรมขายทอดตลาด 
ณ กรมบงัคบัคดี ส าหรับทรัพยท่ี์น ามาขายทอดตลาดเป็นทรัพยใ์นเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพ
มหานครของส านกังานบงัคบัคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2 และ 4 - 6 ประกอบดว้ย 
ท่ีดินว่างเปล่า ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และห้องชุด ซ่ึงสามารถขายทอดตลาดใน
คร้ังน้ี ไดจ้ านวน 158 คดี 164รายการ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 525,419,000 บาท จากราคา
ประเมิน 372,138,437.50 บาท ราคาขายไดค้ิดเป็นร้อยละ 141.19 ของราคาประเมิน 
โดยมีผูส้นใจเขา้ร่วมมหกรรมขายทอดตลาด จ านวน 200 คน 

กนัยายน 2563 BAM จัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยค์ร้ังใหญ่ ภายใต้โปรโมชั่น “9 เดือน 9 ลด       
ไม่ย ั้ง ปังกว่าทุกแคมเปญ” ลด ON TOP จากราคาท่ีลดแล้ว สูงสุดเกือบ 5 ล้านบาท 
มากกว่า 100 รายการ พร้อมฟรีค่าโอน 

ตุลาคม 2563 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1- 30 ตุลาคม 2563 BAM ไดจ้ดัมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพย์
คร้ังย่ิงใหญ่ส่งทา้ยปี “ BAM SUPER GRAND SALES ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน
และนกัลงทุนในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจซบเซา ให้สามารถเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยไ์ด้
ง่ายขึ้น 

พฤศจิกายน 2563 วนัท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2563 BAM ไดเ้สนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ 
ไม่มีประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้คือ รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ซ่ึงจะเสนอขายให้แก่ผูล้งทุน
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เดือน/ปี เหตุการณ์ส าคัญ 

สถาบนั และ/หรือ สหกรณ์ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.83 ต่อปี 
นอกจากน้ียงัมีรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.41 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี  อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.92 ต่อปี เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  

ธนัวาคม 2563 

 

• วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 BAM ไดจ้ดักิจกรรมโครงการ “บา้นสวนสุขใจกบัการสร้าง
รายไดใ้นครอบครัว” ซ่ึงจะช่วยให้สามารถท ากิจกรรมท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัวในยุค New Normal โดยเป็นการสร้างความรู้ท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อท า
เป็นอาชีพแบบง่าย ๆ ปฏิบติัไดจ้ริง อาทิ การให้ความรู้การปลูกผกัเคล ซ่ึงเป็นผกัท่ี
นิยมรับประทานกันทั่วโลก เ น่ืองจากมีคุณค่าทางอาหารสูง และการปลูก
กระบองเพชร โดยผูส้นใจสามารถปลูกผกัชนิดอื่น ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนั อาจแบ่งเป็น
หลาย ๆ แปลง หรือปลูกผกัแนวตั้ง ตามพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้น
แล้วแต่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ทั้ งส้ิน รวมทั้ ง  BAM ยงัได้ให้
ความรู้ในเร่ืองของการจ าหน่ายสินค้าบนช่องทาง Online ประเภทต่าง ๆ กับ
ประชาชนผูส้นใจ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการปรับตวัส าหรับการท าธุรกิจในยคุ New 
Normal อีกดว้ย  

• วันท่ี  15 ธันวาคม 2563 BAM รับมอบโล่ เ กียรติคุณในกลุ่มรางวัล Business 
Excellence  ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” 
ซ่ึงจัดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ 
อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับผลการตดัสินพิจารณาจากขอ้มูล
เก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal) ท่ีโดดเด่นสร้างความเปล่ียนแปลงหรือ
นวตักรรมคร้ังส าคญัให้กบัตลาดทุน  

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม อย่างไรก็ดี บริษทัฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัทั้งท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัอื่นๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการบงัคบัหลกัประกนัหรือการปรับโครงสร้างหน้ีระหว่างลูกหน้ี 
กบับริษทัฯ หรือสถาบนัการเงินเดิม 

1.4 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 ตามพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฟ้ืนฟู และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน
ไทยให้มีความมัน่คงและมีเสถียรภาพภายใตก้ารก ากบัของ ธปท. และภาครัฐ 
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จากวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศไทยในปี 2540 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นในบริษทับริหารสินทรัพย ์ 
2 แห่ง คือ บริษทัฯ และบริษทับริหารสินทรัพย ์สุขุมวิท จ ากดั  (“บสส.”) ซ่ึงในปี 2562 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นใน บสส.  
ในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

เ พ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นเน่ืองจากการมีผู ้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน  
และเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการด าเนินธุรกิจ กองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้อนุมัติแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนั    
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัตามหนังสือ ฝกท. 252/2558 ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 ซ่ึงมี
รายละเอียดต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.4.1 การก าหนดเง่ือนไขในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอ่ืน หรือกิจการ 
หรือรัฐวิสาหกิจท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอ่ืนของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น  

การเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษทัฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายอื่น หรือกิจการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายอ่ืนของบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นจะตอ้งเป็นไปตามกลไกราคาตลาดท่ีแข่งขนัได ้
และมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีท ากบับุคคลภายนอก (Competitive, Commercial and Arm’s Length) 
นอกจากน้ี ธุรกรรมดงักล่าวต้องมีความจ าเป็น มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการของ
บริษทัฯ โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกบัธุรกรรมของบริษทัฯ นั้น จะตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 

บริษทัฯ เขา้ใจว่า กองทุนฟ้ืนฟูฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการเขา้ท าธุรกรรมและด าเนินนโยบายต่อบริษทัฯ อย่าง     
เป็นธรรม และปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งนโยบายของบริษทัฯ ในเร่ืองดงักล่าว 

1.4.2 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าท่ีอิสระ 

บริษทัฯ จะตอ้งสามารถแข่งขนัทางการคา้ไดอ้ยา่งอิสระและเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการของบริษทัฯ 
เช่น บริษทัฯ จะตอ้งมีความเป็นอิสระในการก าหนดอตัราดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ราคาขายหรือรับโอนทรัพยสิ์น 
นโยบายการตลาด และการแข่งขนัประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ  

1.4.3 การก าหนดนโยบายในการรับซ้ือและจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษทัฯ จะตอ้งมีนโยบายท่ีชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการพิจารณารับซ้ือ รับโอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอน 
ซ่ึงสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ รวมถึงการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ในการบริหารจดัการในทางการคา้ปกติของบริษทัฯ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ จะตอ้งมีมาตรฐานท่ีชดัเจนในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนให้เป็นราคาตลาดยติุธรรมและค านึงถึงความเหมาะสม
ของอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุน  

1.4.4 การก าหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ท่ีโปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ จะตอ้งมีโครงสร้างการบริหารท่ีโปร่งใสและมีระบบสอบทาน (Check and Balance) เพื่อป้องกนัมิให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์  
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1.4.5 การก าหนดกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม 

บริษทัฯ จะตอ้งก าหนดกลไกการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ ของบริษทัฯ ให้ไดรั้บความเป็นธรรมไวใ้นคู่มือ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ี การบริหารจัดการของบริษทัฯ จะต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกิจการของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม 

โดยทัว่ไป การแกไ้ขนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ก่อน อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้ไดรั้บความเป็นธรรมมากย่ิงขึ้น การแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส าหรับผูถื้อหุ้นรายใหญ่น้ี จะกระท าได้
ก็ต่อเม่ือไดรั้บมติอนุมติัโดยเสียงขา้งมากจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ี กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดมี้หนงัสือ ท่ี ฝกท. 203/2561 เร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองดว้ยการน าหุ้น
ของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 ถึงบริษทัฯ เพ่ือช้ีแจงความตั้งใจ แนวนโยบาย 
และมาตรการของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในการพิจารณาและด าเนินการท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือป้องกันความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการบริหารจดัการและการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และ บสส. โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ รับรองว่า 
ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ยงัคงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายเดียวและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ (ตามนิยามท่ีก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 17/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ) และบริษทัฯ ยงัมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

1.4.5.1 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บริษทัฯ เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการใดๆ 
ของภาครัฐ เวน้แต่การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นการด าเนินการท่ีมีข้อก าหนดและเง่ือนไขเช่นเดียวกบั
ธุรกรรมท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (Competitive Commercial and Arm’s Length) และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมตามระเบียบของบริษทัฯ  

1.4.5.2 ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ยงัคงเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมของ บสส. กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะด าเนินนโยบาย
บริหารจัดการให้ บสส. ด าเนินกิจการในฐานะบริษทับริหารสินทรัพยข์องรัฐเพื่อท าหน้าท่ี ในการแกไ้ข
พฒันา และฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในยามจ าเป็น อย่างไรก็ดี ในช่วงท่ีประเทศไม่เผชิญวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ  บสส. สามารถเข้าซ้ือสินทรัพยม์าบริหารเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้ บสส. สามารถใช้ประโยชน์จาก
ศกัยภาพบุคลากรไดอ้ย่างเต็มท่ีและรักษาศกัยภาพในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้ 
บสส. สามารถเป็นกลไกของภาครัฐท่ีมีความพร้อมในการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพขนาดใหญ่ หากเกิด
วิกฤติสถาบนัการเงินในอนาคต 

1.4.5.3 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นจะสนับสนุนให้บริษทัฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษทัฯ จะจดัให้มีกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

1.4.5.4 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่เสนอและลงคะแนนเสียงในฐานะผูถื้อหุ้นเพ่ือให้บริษทัฯ และ บสส. มีกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารซ่ึงเป็นตวัแทนจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นบุคคลเดียวกนั 
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1.4.5.5 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่น าข้อมูลภายในทางธุรกิจของบริษทัฯ มาใช้ประโยชน์ท่ีจะท าให้บริษทัฯ สูญเสีย
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัฯ 

โดยท่ีคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการติดตามว่าแนวนโยบายและมาตรการ  
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือของกองทุนฟ้ืนฟูฯ เลขท่ี ฝกท. 252/2558 ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558 และเลขท่ี ฝกท. 203/2561  
ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2561 ไดรั้บการปฏิบติั 
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2-1 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 
บริษทัฯ เป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพยร์วม (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2563) ทั้งน้ี จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าสินทรัพยร์วมในระบบของบริษทับริหาร
สินทรัพยจ์ะมีขนาดอยูท่ี่ 244,799 ลา้นบาท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมอยูท่ี่ 132,070 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ประกอบธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย ตามพระราชก าหนดบริษทั
บริหารสินทรัพย ์พ.ศ.2541 และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ ธปท. 

บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย  
โดยบริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์น 
และบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดว้ยการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีเพ่ือหาขอ้ตกลงท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับ
ทุกฝ่ายเท่าท่ี เป็นไปได้ โดยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีบริษัทฯ รับซ้ือหรือรับโอนมาส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็น
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งไดจ้ดทะเบียนจ านองล าดบัท่ีหน่ึงแก่บริษทัฯ โดยบริษทัฯ บนัทึกบญัชีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็นเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีในราคาทุนท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงับริหารจัดการทรัพยสิ์นรอการขายซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย ์เช่น ท่ีดินเปล่า  
(ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย์ และท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ี ยว 
ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด รวมทั้งสังหาริมทรัพยแ์ละหลกัทรัพยอ์ื่นๆ โดยบริษทัฯ ไดท้รัพยสิ์นรอการขายมาโดยวิธีการ 
ต่าง ๆ เช่น การเจรจากบัลูกหน้ีเพ่ือโอนหลกัประกนัหรือโอนทรัพยช์ าระหน้ี การบงัคบัหลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ี และการ
ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินอื่นโดยตรง โดยบริษทัฯ จะบนัทึกบญัชีทรัพยสิ์นรอการขายในราคารับโอน 
(ตน้ทุนท่ีรับซ้ือ) หรือตน้ทุนท่ีรับซ้ือ รวมค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) จากกรมบงัคบัคดีหรือสถาบนัการเงินอ่ืน และบริษทัฯ 
จะจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าวในท่ีสุด  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี มีรายไดจ้ากการด าเนินงานจากทรัพยสิ์น
รอการขาย และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ในขณะท่ีสินทรัพยสุ์ทธิรวม โดยหลกัประกอบดว้ย (ก) สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (ไดแ้ก่ เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิ และเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
สุทธิ) และ (ข) สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ ลูกหน้ี
ขายผอ่นช าระสุทธิ ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ และเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสิ์นและอ่ืนๆ)  

บริษทัฯ มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร และปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) มีส านักงาน
สาขาทัว่ประเทศรวมทั้งหมด 26 แห่ง โดยมีพนกังานกว่า 1,300 คน ซ่ึงช่วยให้บริษทัฯ (ก) สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้ัว่
ประเทศ และ (ข) สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละภูมิภาค การท่ีบริษทัฯ มีเครือข่ายสาขาทัว่ประเทศจะ
ท าให้บริษทัฯ มีความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มและสภาวะตลาด และสามารถบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรัพยสิ์นรอการขายในภูมิภาคต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2-2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ เช่ือว่าข้อได้เปรียบในการแข่งขนัประการหน่ึงของบริษทัฯ คือ ความเช่ียวชาญในการเจรจาต่อรอง       
ปรับโครงสร้างหน้ี การจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย และการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ  
มีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพยม์าเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนบริษทัฯ มีเครือข่ายสาขาท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ 
ซ่ึงช่วยให้บริษัทฯ ชนะการประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายในราคาท่ีเหมาะสม ทั้งยงัรักษา
ความสามารถในการท าก าไรไดอี้กดว้ย โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะเขา้ร่วมประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย
เม่ือมีการน าออกประมูล บริษทัฯ มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทัว่ประเทศซ่ึงมีส่วนช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
เขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ โดยเฉพาะสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นรอการขาย  

การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกั คือ (ก) ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ  
และ (ข)  ธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย 

แผนภูมนิีแ้สดงขั้นตอนการด าเนินงานโดยท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

การซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

และทรัพยสิ์นรอการขาย 

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 

(รวมเงินลงทุน                   

ในหลกัทรัพย)์ 

การปรับโครงสร้างหน้ี 

กระบวนการทางศาล 

ช าระดว้ยเงินสด 

ช าระดว้ยการโอน

หลกัประกนั/ทรัพยช์ าระหน้ี 
(ทรัพยสิ์นรอการขายและ    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย)์ 

ช าระโดยการแปลงหน้ีเป็นทุน  

(เงินลงทุนในหลกัทรัพย)์ 

บงัคบัหลกัประกนัขายทอดตลาด 

เงินสด 

บริหารจดัการทรัพย ์ จ าหน่ายทรัพย ์

บริษทัฯ ชนะการประมูล 

บุคคลภายนอกชนะการประมูล 

ไม่ประนอมหน้ี 
ไดข้อ้ยตุ ิ

ไม่ไดข้อ้ยตุ ิ

เงินสด 

เงินสด 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 

ประนอมหน้ี 

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ 
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     ตารางโครงสร้างรายได้                                     

 2563 

ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รายไดด้อกเบ้ีย1 9,722.08 78.12 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ2 119.06 0.96 

รวมรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 9,841.14 79.08 

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

รายไดด้อกเบ้ีย3 99.99 0.80 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย  2,015.23 16.19 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 0.00 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ 403.80 3.24 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ4 50.91 0.41 

รวมรายได้จากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 2,569.93 20.65 

รายไดอ้ื่น5 33.26 0.27 

รายได้รวมทั้งหมด 12,444.33 100.00 

 
หมายเหตุ  1  “รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” และ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” 

รายการดงักล่าวถูกจดัประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการ
ซ้ือลูกหน้ี” ดงันั้น ภายหลงัจากการจดัประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” จะถือ
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียภายใตง้บการเงินระหว่างกาลท่ีตรวจสอบแลว้  

 2 รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ ของกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยหลกัประกอบด้วย           
(ก) เงินท่ีลูกหน้ีช าระเกินและบริษทัฯ ไม่สามารถติดต่อคืนเงินให้กับลูกหน้ีดังกล่าวได้ และ (ข) เงินท่ี              
บริษทัฯ ช าระล่วงหนา้แทนลูกหน้ี เงินไดรั้บคืนจากศาลภายหลงัจากลูกหน้ีช าระปิดบญัชีแลว้ และส่วนปรับ
มูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

 3 รายไดด้อกเบ้ียจากกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายโดยหลกัประกอบดว้ย รายไดด้อกเบ้ียจาก
การขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นช าระ และรายไดด้อกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด 

 4 รายไดอ้ื่นจากกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายโดยหลกัประกอบดว้ย (ก) เงินปันผลรับจากเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์(ข) รายได้ค่าเช่า (ค) ก าไรจากการยึดคืนทรัพยสิ์นรอการขายแบบผ่อนช าระ และ          
(ง) รายไดอ้ื่นจากการผิดเง่ือนไขสัญญาขายทรัพย ์ 

5   รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย (ก) รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากสถาบนัการเงิน (ข) ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ และ (ค) อื่น ๆ  
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2.2 การประกอบธุรกิจตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.2.1.1 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินอ่ืนในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยใชวิ้ธีการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากตน้ทุนของสินทรัพยด์อ้ยคณุภาพ เม่ือบริษทัฯ ไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัฯ จะบนัทึกเป็นเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีราคาทุนท่ีรับซ้ือมา  

(ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน 
แผนภูมิน้ีแสดงขั้นตอนการจดัหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและการช าระเงิน

ของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 (1) การจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

บริษทัฯ หาโอกาสในการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินในประเทศอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงส่วนใหญ่ 
บริษทัฯ จะซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพผา่นการประมูล และในบางคร้ังอาจซ้ือโดยการเจรจากบัสถาบนัการเงินโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

เขา้ร่วมการ 
ประมูลราคา 

สถาบนัการเงิน

พิจารณา 
ราคาเสนอซ้ือ        

ของบริษทัฯ 

รับซองเอกสาร 
การประมูลจาก 

สถาบนัการเงิน 

เร่ิมการเจรจากบั 

สถาบนัการเงิน 

วิเคราะห์ขอ้มูล 

สินทรัพย ์           
ดอ้ยคุณภาพ                   

ท่ีไดรั้บ 

ส ารวจหลกัประกนั 
เพื่อใชป้ระกอบ    

การก าหนดราคาซ้ือ 

เสนอขอ้มูลต่อ 
คณะท างาน       

รับซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพ 

(NPLs)  

และทรัพยสิ์น 
รอการขาย

(NPAs) 

จากสถาบนั
การเงิน 

น าเสนอ 
คณะกรรมการ

บริหารและ
คณะกรรมการ 

บริษทัเพื่อ 

พิจารณาอนุมตั ิ

ช าระเงินและ          

รับโอน 
สินทรัพย ์           

ดอ้ยคุณภาพ 

การซ้ือผ่านกระบวนการ 
ขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง 

เร่ิมการเจรจากบั 

สถาบนัการเงิน 

ซ้ือผ่านการประมูล 
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แผนภูมนิีแ้สดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 

 
 

หมายเหตุ  1 กรณีท่ีวนัประมูลห่างจากวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทัจะมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริหารในการพิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพ่ือให้การด าเนินงาน
มีความคล่องตวั โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้ิจารณาราคา
ยื่นประมูล/ลงนามอนุมติัเอกสารเพื่อยื่นประมูล 

 2 ราคาย่ืนประมูลสุดทา้ยท่ีน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ะตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะท างานรับซ้ือ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงิน 

 

บริษทัฯ จะพิจารณาเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขายโดยตรงจากสถาบนั
การเงิน หรือพิจารณาเขา้ร่วมประมูลสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีสถาบนัการเงินน าออกจ าหน่ายภายหลงัจากรับขอ้มูลหรือจาก
การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประมูลและรับซองเอกสารการประมูลจากสถาบนัการเงิน จากนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการประเมิน
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยจะพิจารณาว่าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมีหลกัประกนัหรือไม่ โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นการซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพท่ีมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วนใหญ่ อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนั
ทางการเงินโดยตรง บริษทัฯ จะเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพภายหลงัจากการเจรจาต่อรองกบัสถาบนัการเงินผูข้าย 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคา              

เขา้ประมูลซ้ือเบ้ืองตน้ และมอบอ านาจให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่พิจารณาปรับเพิ่ม/       

ลดราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ 

คณะท างานรับซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบนัการเงิน พิจารณาราคายื่นประมูลบน
ราคาเบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการ    

บริษทัและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

พิจารณาราคายื่น
ประมูล/ลงนามอนุมตัิ

เอกสารเพื่อยื่นประมูล2 

ฝ่ายกลยทุธ์และการ
ลงทุนไดรั้บหนงัสือ

เชิญให้ร่วมประมูล     

ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 

คณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาการเขา้ร่วม

ประมูลซ้ือ 

ฝ่ายกลยทุธ์และการ

ลงทุนรวบรวมขอ้มูล

ท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินผูข้ายเพื่อ

เตรียมท าการ
ตรวจสอบสถานะ 

คณะกรรมการบริษทั พิจารณา (1) มอบอ านาจ

ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณา
ราคาเสนอซ้ือตามหลกัเกณฑท่ี์เสนอ เง่ือนไข

การประมูล และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง    

กบัการประมูล และ  
(2) มอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สามารถต่อรองเง่ือนไขและลงนามใน   
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะท างานรับซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs)  

จากสถาบนัการเงิน พิจารณาขอ้มูลทรัพยสิ์น    

รอการขายและการก าหนดราคาซ้ือ 

- ฝ่ายพฒันาสินทรัพย ์ท าการ
ตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อค านวณราคาซ้ือตาม
สูตรค านวณของบริษทัฯ 

- ฝ่ายประเมิน/ส านกังานสาขา 
ส ารวจราคาทรัพยห์ลกัประกนั
ของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

อนุมตัิ 

อนุมตัิ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือเป็นช่องทางในการติดตาม
ข่าวสารจากสถาบนัการเงินอยา่งใกลชิ้ด 

(2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพยสิ์น และการช าระเงิน 

เม่ือสถาบนัการเงินน าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพออกจ าหน่ายทั้งในรูปแบบการประมูลหรือการเจรจาขายให้บริษทัฯ 
โดยตรง บริษทัฯ จะลงนามในสัญญารักษาความลับกับสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข้องก่อนรับเอกสารท่ีแสดงข้อมูลของ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีเสนอขาย เพื่อบริษทัฯ จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาด าเนินการตรวจสอบสถานะและประเมินราคาทรัพย์
หลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพก่อนเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ  

กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการตรวจสอบเอกสารสินเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งและสอบถาม
ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากผูข้าย รวมถึงการส ารวจและสอบทานราคาทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเพื่อประกอบการ
ก าหนดราคาซ้ือ โดยบริษทัฯ ใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายส านกังานสาขาทัว่ประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติ พนกังานของส านกังาน
สาขาท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวจะรวบรวมขอ้มูล เพื่อส ารวจทรัพยห์ลกัประกนั
ของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และเสนอผลส ารวจและราคาส ารวจต่อคณะท างานรับซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ภายหลงัจากท่ีคณะท างานรับซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงินไดพิ้จารณาขอ้มูลต่าง ๆ และก าหนดราคาซ้ือเบ้ืองตน้แลว้ จะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัราคาซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพต่อไป 

โดยทัว่ไป บริษทัฯ ก าหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยพิจารณาจากปัจจยัหลาย
ประการ เช่น ประมาณการกระแสเงินสดท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพในอนาคต มูลค่าหลกัประกนั 
และประวติัของลูกหน้ี เป็นตน้ นอกจากน้ี เพ่ือให้การก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษทัฯ ยงัพิจารณาสถานะของ
กระบวนการบงัคบัคดีทางกฎหมาย รวมไปถึงอายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพของลูกหน้ี และการมีอยู่ของ
หลกัประกนัส าหรับหน้ีดงักล่าว โดยเม่ือทีมงานดา้นการลงทุนไดเ้สนอราคาต่อคณะท างานรับซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินแล้ว คณะท างานดังกล่าวจะเสนอราคาแนะน าต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ี การเข้าร่วมประมูลหรือเข้าซ้ือสินทรัพย์            
ดอ้ยคุณภาพทุกคร้ังตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
อตัราผลตอบแทนของเงินลงทุนและความเส่ียงในการลงทุนเป็นส าคญั 

บริษทัฯ ช าระราคาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีซ้ือจากสถาบนัการเงินโดยใชเ้งินสดท่ีไดจ้ากการด าเนินงานและการ
ออกตัว๋เงิน เงินกูยื้ม และการออกหุ้นกู ้โดยในการเลือกแหล่งเงินทุน บริษทัฯ จะพิจารณาจากตน้ทุน รวมถึงสภาพคล่องของ
บริษทัฯ หากบริษทัฯ พิจารณาออกตัว๋เงิน การก าหนดระยะเวลาตามตัว๋เงินจะขึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงทางการคา้  

โดยปกติ ภายหลงัการลงนามสัญญาซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสิทธิเรียกร้องและทรัพยห์ลกัประกนั และมีสิทธิคืนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพนั้นให้แก่ผูข้ายในกรณีท่ีเง่ือนไขบาง
ประการไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ได้รับเอกสารสิทธิท่ีจะใช้ด าเนินคดีกับลูกหน้ีได้ หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัประกันได้
ครบถว้น ซ่ึงเง่ือนไขเหล่าน้ีอาจแตกต่างกนัไปในสัญญาแต่ละฉบบัในอดีต บริษทัฯ เคยเขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูข้าย
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเก่ียวกบัการแบ่งปันผลก าไรจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ไม่มีภาระ
ผกูพนัภายใตข้อ้ตกลงในลกัษณะดงักล่าวในปัจจุบนั 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2-7 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(3)  ปรับโครงสร้างหน้ี 
แผนภูมิต่อไปน้ีแสดงกระบวนการบริหารจดัการและปรับโครงสร้างสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือบริษทัฯ ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินแลว้ บริษทัฯ จะติดต่อลูกหน้ี ผูค้  ้าประกนั ผูจ้  าน า และ 
ผูจ้  านองเพ่ือแจง้ให้ทราบถึงสถานะความเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯ  

เม่ือบริษทัฯ ติดต่อลูกหน้ีไดแ้ลว้ บริษทัฯ จะเสนอให้ลูกหน้ีเขา้ร่วมเจรจากบับริษทัฯ เพ่ือเขา้สู่กระบวนการปรับ
โครงสร้างหน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อลูกหน้ี ผู ้ค  ้ าประกัน ผู ้จ  าน า และผู ้จ  านองได้ บริษัทฯ จะด าเนิน
กระบวนการทางศาลกับลูกหน้ีดังกล่าวต่อไป โดยทั่วไป ส าหรับลูกหน้ีท่ียงัปรับโครงสร้างหน้ีไม่ส าเร็จ บริษทัฯ จะ
ด าเนินการตามกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีไปพร้อมกบักระบวนการทางศาลเพ่ือสร้างสภาพบงัคบัหลกัประกนั โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือลดระยะเวลาการด าเนินงานให้ไดรั้บคืนหน้ีโดยเร็ว 

ในขั้นตอนการปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ จะประเมินทรัพยห์ลกัประกนัและความสามารถของลูกหน้ีในการ
ช าระหน้ี โดยบริษทัฯ จะพิจารณาปัจจยัต่างๆ เช่น เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และการมีอยู่ของการค ้าประกนัการ       
ช าระหน้ีดงักล่าว นอกจากนั้น บริษทัฯ จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงรวมถึง (ก) การ     
ตกลงช าระหน้ีโดยมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระหน้ี เช่น การขยายระยะเวลาการช าระหน้ี การปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
และ/หรือเงินต้น (ข) การโอนทรัพยห์ลกัประกัน/ทรัพย์ช าระหน้ี และ (ค) การแปลงหน้ีเป็นทุน ซ่ึงวิธีการท่ีบริษัทฯ              
จะเลือกใชใ้นกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีจะขึ้นอยูก่บัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย 

เจรจาไมไ่ดข้อ้ยตุ ิ

เจรจาไดข้อ้ยตุ ิ

ช าระดว้ยเงินสด 
ช าระดว้ยการโอน 

หลกัประกนั/ 
ทรัพยช์ าระหน้ี 

ช าระดว้ยการแปลงหน้ี 
เป็นทุน 

จดัท าเอกสารประนอมหน้ี สัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ออกหนงัสือเชิญลูกหน้ี /  
ผูค้  ้าประกนั /ผูจ้  านอง / ผูจ้  าน า 

ลูกหน้ีติดต่อเจรจาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ด าเนินการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี 

ลูกหน้ีไม่ติดต่อเจรจาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ทรัพยสิ์นรอการขาย เงินสด 

บริษทัฯ ชนะการประมูล บุคคลภายนอกชนะการประมูล 

กระบวนการทางศาล 

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ 
บงัคบัหลกัประกนั 
ขายทอดตลาด 

สามารถระงบัขอ้พิพากษา
ได ้

ไม่สามารถระงบัขอ้พิพากษาได ้
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ในการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีขา้งตน้ บริษทัฯ มุ่งเน้นการลดระยะเวลาในการไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพให้เร็วท่ีสุด โดยบริษทัฯ พยายามบรรลุขอ้ตกลงกบัลูกหน้ีให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

หากบริษทัฯ และลูกหน้ีสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ จะเข้าท าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีเพ่ือก าหนดระยะเวลาการช าระหน้ี มูลค่าหน้ีท่ีตอ้งช าระ วิธีการช าระหน้ี และขอ้ตกลงเก่ียวกบั
หลกัประกันและการค ้าประกัน โดยสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดังกล่าวจะต้องไดรั้บการตรวจสอบและอนุมัติตาม
ระเบียบภายในของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากลูกหน้ียงัคงไม่สามารถช าระหน้ีไดแ้มว่้าจะไดมี้การปรับโครงสร้างหน้ีแลว้ บริษทัฯ 
อาจมีการเจรจากบัลูกหน้ีเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมเติมในภายหลงั 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการ "สุขใจ ไดบ้า้นคืน" ซ่ึงเป็นแนวทางการประนอมหน้ีทางหน่ึงท่ีบริษทัฯ ใช้
เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูกพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดให้สามารถไถ่ถอนหลกัประกันซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยคืนกลับไป            
ซ่ึงภาระหน้ีเงินตน้ตอ้งไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระ
ภายใน 20 ปี ในอตัราร้อยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ “BAM ช่วยลด เพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนให้สามารถช าระหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ีภาระ
หน้ีเงินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั ในอตัราร้อยละ 10.0 ของเงินตน้    
คงคา้งหรือเลือกผอ่นช าระภายใน 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่มีดอกเบ้ีย พร้อมกนัน้ี บริษทัฯ ยงัจดัท า
โครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคลท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนให้สามารถช าระหน้ีท่ีภาระหน้ีเงินตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาท
ได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 10 ปี ในอตัราร้อยละ 80.0 ของราคา
ประเมินตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ซ่ึงโครงการท่ีบริษทัฯ จดัท าขึ้นนั้น นอกจากจะช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริตให้ไดรั้บการ
ปลดหน้ีหรือไถ่ถอนหลกัประกนัคืนแลว้ ยงัส่งผลให้บริษทัฯ มีรายไดจ้ากกระแสเงินสดจากการช าระหน้ีหรือผอ่นช าระจาก
การปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมขึ้นอีกดว้ย ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

ในขณะท่ีผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 BAM จึงไดอ้อกหลายมาตรการช่วยลูกคา้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว ซ่ึงส่งผลต่อความสามารถในการผ่อนช าระของลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ท่ีซ้ือ
ทรัพยแ์บบผ่อนช าระกบั BAM บางส่วน โดยลูกคา้สามารถแจง้ความประสงคเ์ลือกมาตรการท่ีตรงตามความตอ้งการ โดย
สามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือ ท่ีเหมาะสมกบัความส ามารถในการช าระของตนเอง ดงัน้ี                   

1. พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นเวลา 3 เดือน   
2. พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนั้นพกัช าระเงินตน้เป็นเวลา 3 เดือน (ช าระเฉพาะ

ดอกเบ้ีย)     
3. พกัช าระเงินตน้ (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธนัวาคม 2563                  

 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อขอผอ่นปรนเง่ือนไขการผอ่นช าระ คือ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเป็นลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ีกบั BAM ทั้งลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ SME ลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย
แบบผอ่นช าระกบั BAM โดย BAM จะพิจารณาตามความเหมาะสมส าหรับลูกคา้แต่ละราย 
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2-9 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ เช่ือว่าประสบการณ์ในการบริหารจดัการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและการปรับโครงสร้างหน้ีกว่า 20 ปี 
ตลอดจนศกัยภาพท่ีเพียงพอของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินการปรับโครงสร้างหน้ีได้อย่างเหมาะสมและ              
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากการเจรจาเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีไม่ประสบผลส าเร็จ บริษทัฯ อาจใชสิ้ทธิทางกฎหมาย
เพ่ือบงัคบัหลกัประกนัจากลูกหน้ี 

(4)    ช่องทางการให้บริการ  

ลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ จะไดรั้บเอกสารท่ีระบุบาร์โคด้ (barcode) ประจ าตวัลูกหน้ีแต่ละราย
เพื่อใช้ในการช าระเงินผ่านช่องทางรับช าระเงินต่าง ๆ ของบริษทัฯ โดยลูกหน้ีของบริษทัฯ สามารถเลือกช าระเงินให้แก่
บริษทัฯ ผ่านช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ (ก) การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ีร้าน 7-Eleven (ข) ช าระ
เงินท่ีสาขาของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทัว่ประเทศ และ (ค) การช าระเงินท่ีส านกังานหรือสาขาของบริษทั 

(5)    การบริหารจดัการการผิดนดัช าระหน้ี 

บริษทัฯ ติดตามและควบคุมระยะเวลาการช าระหน้ีภายใตเ้ง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และประวติัช าระหน้ี
ตามก าหนดเวลา (Aging) เพื่อให้บริษทัฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องให้มีเงินสดรับท่ีต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
โดยบริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ือเจรจาปรับโครงสร้างหน้ีควบคู่ไปกบัการรักษาสิทธิตามกฎหมายในสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ดงักล่าว 

หากลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ มีทางเลือกว่าจะปรับ
โครงสร้างหน้ีภายใตเ้ง่ือนไขใหม่หรือจะด าเนินการทางศาล อย่างไรก็ดี โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะพิจารณาใชท้ั้ง 2 ทางเลือก 
กล่าวคือ การปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ควบคู่ไปกบัการด าเนินการทางศาล อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากบริษทัฯ มีจุดมุ่งหมายหลกัใน
การบริหารจัดการการผิดนัดช าระหน้ีเพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เร็วท่ีสุด                   
โดยส่วนใหญ่ บริษทัฯ จึงพยายามปรับโครงสร้างหน้ีให้ไดข้อ้ยุติก่อนการบงัคบัคดี เน่ืองจากการปรับโครงสร้างหน้ีมี  
(ก) กระบวนการเก็บเงินท่ีรวดเร็วกว่า และ (ข) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีต ่ากว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัการด าเนินการ         
ทางศาล 

(6)    การบงัคบัช าระหน้ี 

ในการบงัคบัช าระหน้ีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และการบงัคบัหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ โดยทัว่ไป 
บริษทัฯ จะพิจารณาปัจจยัหลายประการก่อนตดัสินใจใช้สิทธิตามกฎหมายเพ่ือบงัคบัช าระหน้ี หรือบงัคบัหลกัประกัน        
ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาในการไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบงัคบัช าระหน้ี 
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางศาล และอายุความหรือระยะเวลาบงัคบัคดีของหน้ีดงักล่าว  

ภายหลงัจากท่ีไดรั้บโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบนัการเงินแลว้ ในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไดเ้ร่ิมการ
ด าเนินการทางศาลแลว้ บริษทัฯ จะเขา้สวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีแทนสถาบนัการเงินท่ีโอนขายสินทรัพยด์อ้ยคณุภาพให้แก่
บริษทัฯ ซ่ึงมีฐานะเป็นโจทกเ์ดิมในคดีท่ียงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล หรือเขา้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา
ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาแล้ว ทั้งน้ี ตาม พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพย ์เพ่ือบงัคบัตามสิทธิของบริษทัฯ ท่ีรับโอนมา         
ในการน้ี เม่ือบริษทัฯ ไดย่ื้นค าร้องขอเขา้สวมสิทธิต่อศาลแลว้ ศาลจะด าเนินการไต่สวนค าร้อง ซ่ึงหากมีผูค้ดัคา้นจะท าให้
กระบวนการเขา้สวมสิทธิของบริษทัฯ ล่าชา้ไปดว้ย 
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2-10 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

หากศาลตดัสินตามท่ีบริษทัฯ เป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือร้องขอสวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา และบริษทัฯ 
ด าเนินการบงัคบัคดีและบงัคบัหลกัประกันแลว้ ทรัพยห์ลกัประกนัจะถูกน าออกขายทอดตลาดเพ่ือช าระหน้ีของลูกหน้ี 
โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะเขา้ร่วมประมูลหลกัประกนัของลูกหน้ีผา่นกระบวนการขายทอดตลาดดว้ย 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ เป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือศาลอนุญาตให้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษา บริษทัฯ จะเขา้ร่วม
ประมูลแบบเป็นผูมี้สิทธิหกัส่วนไดใ้ชแ้ทน และหากชนะการประมูล เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะจดัท ารายงานบญัชีหกัส่วนได้
ใช้แทนก่อนเพ่ือให้ทราบว่าบริษัทฯ ในฐานะผูซ้ื้อทรัพย์ท่ีมีสิทธิขอหักส่วนได้ใช้แทนต้องวางเงินเพ่ิมเติมหรือไม่               
แล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงจะส่งหมายให้บริษทัฯ มารับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยท่ี์ซ้ือ            
และวางเงินเพ่ิม (ถา้มี) (กรณีท่ีเงินท่ีวางช าระในวนัท าสัญญาไม่เพียงพอช าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับเอกสารสิทธ์ิ
ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยท่ี์ซ้ือต่อไป หลงัจากนั้นเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะจดัท าบญัชีแสดงรายการรับ-จ่ายเงิน      
ส่งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือแสดงรายการค่าใชจ้่ายและแจง้มูลหน้ีตามเกณฑ์สิทธิคงเหลือ (ภาระหน้ีคงเหลือตามค าพิพากษา) 
ทั้งน้ีหากขายทอดตลาดทรัพยไ์ดร้าคามากกว่าภาระหน้ีคงเหลือ โจทก์หรือเจา้หน้ีตามค าพิพากษามีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจาก
การบงัคบัคดีเพียงเท่าท่ีศาลพิพากษาให้ชนะคดี  

แต่หากบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บอนุญาตให้สวมสิทธิเป็นเจา้หน้ีตามค าพิพากษาหรือเจา้หน้ีผูรั้บจ านอง บริษทัฯ ตอ้ง
เขา้ประมูลในฐานะบุคคลภายนอก และหากชนะการประมูล บริษทัฯ ตอ้งช าระเงินตามราคาท่ีบริษทัฯ ประมูลทั้งจ านวน
พร้อมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ แลว้จึงรับเอกสารสิทธิรวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิต่อไป 
อย่างไรก็ตาม กรมบงัคบัคดีจะช าระคืนเงินท่ีบริษทัฯ ทดรองจ่ายเม่ือประมูลซ้ือทรัพยใ์ห้แก่บริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ 
ด าเนินการสวมสิทธ์ิเสร็จส้ิน 

ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเป็นผูช้นะการประมูล บริษทัฯ จะด าเนินการขอรับเงินจากการขายทอดตลาด โดย         
บริษทัฯ ตอ้งจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงส าเนาค าส่ังศาลให้สวมสิทธิเพ่ือย่ืนต่อกรมบงัคบัคดี เพ่ือจดัท าบญัชี
แสดงรายการรับ-จ่ายเงิน (“บญัชีรับจ่าย”) ซ่ึงกรมบงัคบัคดีอาจพิจารณาขอให้บริษทัฯ น าส่งเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมก่อน
น าส่งบญัชีรับจ่ายให้บริษทัฯ เม่ือบริษทัฯ รับเงินแลว้จึงกลบัรายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการน าส่งบญัชีรับจ่ายของกรมบงัคบัคดีขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น หากมีการร้องขอ    
เพิกถอนการขายทอดตลาด หรือมีการคดัคา้นบญัชีรับจ่าย กรมบงัคบัคดีตอ้งรอให้ศาลมีค าส่ังถึงท่ีสุดในกรณีดงักล่าวก่อน
จึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการจดัท าบญัชีรับจ่ายให้บริษทัฯ ได ้หรือหากลูกหน้ีถูกด าเนินคดีลม้ละลาย กระบวนการรับช าระเงิน
ของบริษทัฯ อาจมีความล่าชา้ เน่ืองจากกรมบงัคบัคดีตอ้งรอให้ศาลลม้ละลายด าเนินกระบวนการในคดีลม้ละลายให้แลว้เสร็จ
ตามคดีล้มละลายนั้นก่อน กรมบังคับคดีจึงจะสามารถเร่ิมด าเนินการจัดท าบัญชีรับจ่ายให้บริษทัฯ ได้ ทั้ งน้ี บริษทัฯ                
มีกระบวนการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยจดัท าทะเบียนคุมเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
และมีกระบวนการติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

ทั้งน้ี การรับช าระหน้ีขั้นต ่าท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจากการขายทอดตลาดทรัพยห์ลกัประกนัจะไม่เกินจ านวนท่ีต ่าท่ีสุด
ระหว่าง (ก) ราคาขาย (หลงัหกัค่าใชจ้่าย) (ข) มูลจ านอง ซ่ึงหมายถึงจ านวนเงินท่ีผูใ้ห้หลกัประกนัไดต้กลงในสัญญาจ านอง 
(ซ่ึงอาจสูงหรือต ่ากว่าจ านวนคา้งช าระของหน้ีและ/หรือราคาขาย) และ (ค) จ านวนหน้ีคา้งช าระตามสิทธิเรียกร้อง 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานจากการลงทุนอย่างสม ่าเสมอโดยคณะท างานเพ่ือการบริหาร
จัดการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัรับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของแต่ละพอร์ตการลงทุนของบริษทัฯ เพ่ือน าไปเป็นปัจจยัในการพิจารณาซ้ือพอร์ตในอนาคต 

(ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(1)   ประเภทของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแบ่งตามการเขา้ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี 
สินทรัพยด์้อยคุณภาพของบริษทัฯ สามารถจ าแนกตามการปรับโครงสร้างหน้ีได ้2 ประเภท คือ (ก) สินทรัพย์        

ดอ้ยคุณภาพท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี และ (ข) สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มี
การท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี 
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ตารางสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี    

และไม่ไดมี้การท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 2563 

 

ยอดหน้ี 
ตามสัญญาเดิม  
(ภาระหน้ี 
เกณฑสิ์ทธิ) 

 

เงินให้สินเช่ือ 
จากการซ้ือ
ลูกหน้ี  

(ภาระหน้ี 
เกณฑท์ุน) 

 

มูลค่า
หลกัประกนั 

ก่อนหกัส่วนลด 
ตามเกณฑ ์
บริษทั*   

มูลค่า
หลกัประกนั 
ในส่วนของ
บริษทั**  

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ี 

     

 

 

ปรับโครงสร้างหน้ี      
 

 

 - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 12,103  7,203  23,724  11,402 
 - คา้งมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,587  1,821  4,417  2,544 
 - คา้งมากกว่า 3 - 6 เดือน 1,865  852  4,337  1,824 

 - คา้งมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 1,059  518  2,074  798 

     รวม 17,614  10,394  34,552  16,568 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ี 

     
 

 

ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 467,267  75,528  163,728  123,715 

     รวม 467,267  75,528  163,728  123,715 

          รวมทั้งส้ิน 484,881  85,922  198,280  140,283 
 

* ค านวณโดยใชร้าคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแมมี้การประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) 
และหากหลักประกันถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการ
ค่าใชจ้่ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนั อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯ มีกบั
ลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง  

** ค านวณโดยใชร้าคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแมมี้การประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) 
และหากหลักประกันถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการ
ค่าใชจ้่ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนั อา้งอิงราคาประเมินหลงัพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯ มีกบั
ลูกหน้ีและหลงัพิจารณามูลจ านอง 
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(2) เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ จ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2563 

  
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้

และดอกเบีย้ค้างรับ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต

เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้า 90,969 13,243 

รวม 90,969 13,243 

 

ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัฯ มีการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวนัท่ี      
23 กรกฎาคม 2562 ไดอ้นุมติัหลกัเกณฑก์ารอนุมติัจ าหน่ายเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีเป็นหน้ีสูญออกจากบญัชีลูกหน้ี 
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 กรณีลูกหน้ีไม่มีหลกัประกนั 
บริษทัฯ จะสามารถจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีไดต้่อเม่ือ 

- บริษทัไม่สามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องทางกฎหมายกบัลูกหน้ีจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
ได ้ไม่ว่าจะมียอดหน้ีรวมตามสัญญาเดิม (ภาระหน้ีตามเกณฑ์สิทธิ รวมดว้ยค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
มูลค่าเท่าใดก็ตาม โดยให้ขออนุมติัจ าหน่ายหน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปนบัจาก
วนัท่ีรับโอนเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีนั้นมา 

- ลูกหน้ีจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีมียอดหน้ีรวมตามสัญญาเดิมไม่เกิน 100,000 บาท 
ซ่ึง (1) บริษทัฯ ไดด้ าเนินการติดตามทวงถามหน้ีตามสมควรและเห็นว่าไม่คุม้ค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินคดีกบัลูกหน้ีดงักล่าว (2) ลูกหน้ีถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ และไม่มีทรัพยสิ์นใด
จะสามารถน ามาช าระหน้ีไดแ้ลว้ หรือ (3) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจา้หน้ีบุริมสิทธิ     
รายอื่นท่ีมีบุริมสิทธิมากกว่ามูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของลูกหน้ี โดยให้ขออนุมติัไม่ด าเนินคดี       
ยติุการติดตามหน้ี และจ าหน่ายหน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

- ลูกหน้ีท่ีมีการด าเนินคดีทางกฎหมายแล้ว (1) ในคดีแพ่งศาลได้มีค  าส่ังแล้วแต่ลูกหน้ีไม่มี
ทรัพยสิ์นใดๆ จะช าระหน้ีได้ หรือคดีล้มละลายซ่ึงศาลได้มีค  าส่ังประนอมหน้ีหรือลูกหน้ี      
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหน้ีคร้ังแรกแล้ว            
(2) ได้ด าเนินการติดตามทวงถามหน้ีตามสมควรและไม่ได้รับช าระหน้ี หรือ (3) มีการ            
สืบทรัพยลู์กหน้ีแลว้และไม่พบทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีจะบงัคบัช าระหน้ีได ้โดยให้ขออนุมติัจ าหน่าย
หน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 
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 กรณีลูกหน้ีมีหลกัประกนั 
บริษทัฯ จะสามารถจ าหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีไดต้่อเม่ือ 

- ลูกหน้ีท่ีมีการด าเนินคดีทางกฎหมายแลว้ (1) ในคดีแพ่งไดมี้การด าเนินคดีถึงท่ีสุดแลว้หรือ    
ไดย่ื้นค าขอเฉล่ียหน้ี หรือย่ืนขอรับช าระหน้ีบุริมสิทธ์ิจ านองในกรณีเจา้หน้ีอ่ืนฟ้อง (2) ในคดี
ลม้ละลายไดมี้ค าส่ังประนอมหน้ีหรือลูกหน้ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดมี้การ
แบ่งทรัพยสิ์นของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว้ 

- ไดด้ าเนินการติดตามทวงถามหน้ีตามสมควรและไม่ไดรั้บช าระหน้ี 

- มีการสืบทรัพยลู์กหน้ีแลว้และไม่พบทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีจะบงัคบัช าระหน้ีได ้

- มีการบงัคบัคดีทรัพยห์ลกัประกนัขายทอดตลาดครบถว้น และน าเงินตดัช าระหน้ีแลว้ 

ทั้งน้ี ให้ขออนุมติัจ าหน่ายหน้ีสูญในรอบระยะเวลาบญัชีนั้น 

(3) ประเภทของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพแบ่งตามประเภทหลกัประกนั 

สินทรัพยด์้อยคุณภาพส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ รับซ้ือเป็นสินทรัพยด์้อยคุณภาพท่ีมีหลกัประกัน โดยหลกัประกนั    
ส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีราคาประเมินสูงกว่าตน้ทุนของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และโดยส่วนใหญ่บริษทัฯ มีสิทธิ
บังคับจ านองหลักประกันดังกล่าวเป็นล าดับแรก อย่างไรก็ดี ในอดีต บริษัทฯ เคยซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีไม่มี
หลกัประกนั เช่น ลูกหน้ีบตัรเครดิต เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าว บริษทัฯ เช่ือว่าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวจะเป็นโอกาส   
ท่ีดีทางธุรกิจ ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจมีการซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกนัอีกเป็นคร้ังคราวในอนาคต นอกจาก
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกันท่ีบริษทัฯ รับซ้ือมาแล้ว บริษัทฯ ยงัมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพบางส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนัแต่ยงัคงมีมูลค่าทางบญัชีเหลืออยู ่ซ่ึงเกิดจากการท่ีลูกหน้ีโอนทรัพยห์ลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ีหมดแลว้หรือจาก
การจ าหน่ายหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพโดยการขายทอดตลาดในราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ ซ่ึงในกรณีดังกล่าว บริษทัฯ จะบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพส าหรับหน้ีท่ีไม่มี
หลกัประกนัดงักล่าวเท่ากบัมูลค่าทางบญัชีคงเหลือภายหลงัหกัยอดหน้ีท่ีไดรั้บช าระจากการโอนหรือจ าหน่ายหลกัประกนั
ของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าว ทั้งน้ีรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัประกนัและประเภทของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเป็นไปดงัตารางดงัต่อไปน้ี 
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จ านวนเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหนี ้

2563 

ประเภทของหลักประกัน 
(ล้านบาท) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์ 68,871.6 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย ์     
และหลกัประกนัประเภทอื่น 

12,315.9 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลกัประกนัประเภทอ่ืน 499.8 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนั1 4,234.5 

รวม 85,921.8 
 
 
หมายเหตุ 1 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไม่มีหลกัประกนัส่วนใหญ่เกิดจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีลูกหน้ี

โอนทรัพยห์ลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ีหมดแลว้หรือบริษทัฯ ประมูลหลกัประกนัของลูกหน้ีผา่นกระบวนการ
ขายทอดตลาดในราคาท่ีต ่ากว่ามูลค่าทางบญัชีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีคงเหลือ 

 

 

 

 

 

มูลค่าสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนีต้ามสัญญากู้ยืม  
หรือ สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

2563 

ขนาดตามสัญญากู้ยืมหรือสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้                                              (ล้านบาท) 
(ภาระหนี้เกณฑ์สิทธิตามงบ)  
น้อยกว่า 1 ลา้น 18,919.8 
1 - 5 ลา้น 65,015.7 
5 - 10 ลา้น 31,182.9 
10 - 50 ลา้น 72,817.4 
50 - 100 ลา้น 39,070.2 
100 - 500 ลา้น 115,057.5 

มากกว่า 500 ลา้น 142,817.4 

รวม 484,880.9 
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2.2.1.2 การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

(ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพย์สินรอการขาย 
(1) การจดัหาทรัพยสิ์นรอการขาย 

บริษัทฯ ได้ทรัพย์สินรอการขายจากหลายช่องทาง เช่น การประมูลหลักประกันของสินทรัพยด์้อยคุณภาพ               
ท่ี บริษทัฯ บริหารจดัการมาก่อนผ่านกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรัพยห์ลกัประกนัหรือโอนทรัพยช์ าระหน้ี
ของลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ และการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินทั้งในรูปแบบการ
ประมูลและการซ้ือจากสถาบนัการเงินโดยตรง 

แผนภูมนิีแ้สดงข้อมลูเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการซ้ือทรัพย์สินรอการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

อนุมติัใหป้ระมูล
ทรัพยต์ามกรอบราคา 

ชนะประมูล 
รับหนงัสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
กรมบงัคบัคดี 

รับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ี
ส านกังานท่ีดิน 

ประเมิน
มูลค่าทรัพย ์

อนุมติัให้โอนหลกัประกนั/
ทรัพยช์ าระหน้ี 

รับโอนกรรมสิทธ์ิ        
ท่ีส านกังานท่ีดิน 

ประเมิน
มูลค่าทรัพย ์

อนุมติั 
การซ้ือ
ทรัพยสิ์น
จากสถาบนั
การเงิน 

ช าระ 
ราคาซ้ือ 

รับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ี
ส านกังานท่ีดิน 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
และลดยอดเงิน
ลงทนุในลูกหน้ี 
(กรณีท่ี 1. และ 2.) 

 

สอบทาน
ราคาทรัพย ์

อนุมติัให้
ประมูล

ทรัพยต์าม
กรอบราคา 

ชนะประมูล
และช าระ
ราคาซ้ือ 

รับโอน
กรรมสิทธ์ิท่ี
ส านกังานท่ีดิน 

สอบทาน
ราคาทรัพย ์

1. การประมูลหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

2. การโอนทรัพยห์ลกัประกนั/โอนทรัพยช์ าระหน้ี 

3. การประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงิน  

4. การซ้ือจากสถาบนัการเงินโดยตรง 

รับหนงัสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
สถาบนัการเงิน  

รับหนงัสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
สถาบนัการเงิน 
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แผนภูมิน้ีแสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1 กรณีท่ีวันประมูลห่างจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอ านาจให้

คณะกรรมการบริหารในการพิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพ่ือให้การด าเนินงาน          
มีความคล่องตวั โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอ านาจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้ิจารณาราคา        
ยื่นประมูล/ลงนามอนุมติัเอกสารเพื่อยื่นประมูล 

2 ราคาย่ืนประมูลสุดท้ายท่ีน าเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะท างานรับซ้ือ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคาเขา้ประมูล
ซ้ือเ บ้ืองต้น และมอบอ านาจให้กรรมการ

ผูจ้ัดการใหญ่พิจารณาปรับเพ่ิม/ลดราคา และ

เง่ือนไขในการซ้ือ 

คณะท างานรับซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบันการเงิน พิจารณาราคายื่นประมูลบน

ราคาเบ้ืองตน้ท่ีได้รับอนุมติัจาคณะกรรมการ

บริษทัและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู ้จัดการใหญ่
พิจารณาราคายื่นประมูล/

ลงนามอนุมติัเอกสารเพ่ือ

ยื่นประมูล2 

 

ฝ่ ายกลยุทธ์ และการลงทุน 

ได้ รั บหนั ง สื อ เ ชิ ญ ให้ ร่ วม
ประมูลซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 

 

คณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาการเขา้ร่วม

ประมูลซ้ือ 

 

ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน

รวบรวมขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก

สถาบันการเงินผูข้ายเพ่ือ

เตรียมท าการตรวจสอบ
สถานะ 

คณะกรรมการบริษทั พิจารณา (1) มอบอ านาจ

ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาราคา

เสนอซ้ือตามหลักเกณฑ์ท่ีเสนอ เง่ือนไขการ
ประมูล และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ประมูล และ (2) มอบอ านาจให้กรรมการ

ผู ้จัดการใหญ่ สามารถต่อรองเง่ือนไขและ        

ลงนามในเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

คณะท างานรับซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสิ์นรอการขาย (NPAs) จาก
สถาบันการเงิน พิจารณาข้อมูลทรัพย์สิน      

รอการขายและการก าหนดราคาซ้ือ 

- ฝ่ า ยพัฒนา สินท รัพย์ท า ก า ร
ตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือค านวณราคาซ้ือตาม
สูตรค านวณของบริษทัฯ 
- ฝ่ายประเมิน/ส านักงานสาขา
ส ารวจราคาทรัพย์หลักประกัน
ของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

อนุมติั 

อนุมติั 

อนุมติั 
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ในการพิจารณาการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีจะเขา้ซ้ือ บริษทัฯ จะพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ 
ไดแ้ก่ ภาระติดพนัท่ีติดอยู่กบัทรัพยสิ์นรอการขาย (ถา้มี) มูลค่าท่ีก าหนดโดยกรมบงัคบัคดี และมูลค่าประเมินภายในของ
บริษทัฯ เป็นตน้ 

ตารางแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นรอการขาย 

     หน่วย : ลา้นบาท 
   2563 

   ประมูลจาก
สถาบนัการเงิน 

 โอนทรัพยช์ าระหน้ี/ 
ประมูลทรัพยจ์ากลูกหน้ี 

 สาขาท่ีไม่ได้
ใชง้าน 

 
รวม             

อสังหาริมทรัพย ์        
 ยอดตน้ปี 5,388  26,808  40  32,236 
 เพ่ิมขึ้น 1,148  7,005  1  8,154 
 ลดลง (490)  (3,618)  -  (4,108) 
 ยอดปลายปี 6,046  30,195  41  36,282 
สังหาริมทรัพย ์        
 ยอดตน้ปี 4  348  -  352 
 เพ่ิมขึ้น -  9  -  9 
 ลดลง -  (4)  -  (4) 
 ยอดปลายปี 4  353  -  357 
 รวมยอดปลายปี 6,050  30,548  41  36,639 

 หกั ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย       (8,073) 

 หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย       (488) 

 
ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ       28,078 

          
 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ เช่น ท่ีดินเปล่า (ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย ์และท่ีอยูอ่าศยัประเภทบา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด เป็นตน้ 

(2) การบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (รวมถึงการบ ารุงรักษาและการปรับปรุง)  

บริษทัฯ จะท าการตรวจสอบทรัพยสิ์นรอการขายทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ไดม้าเพ่ือประเมินความจ าเป็นในการปรับปรุง
หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยอาศยัความเช่ียวชาญในธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ทั้งน้ี การตดัสินใจ      
ในการลงทุนปรับปรุงทรัพยสิ์นรอการขายขึ้นอยูก่บัสภาพของทรัพยแ์ละความคุม้ค่าของการลงทุน 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นรอการขายแลว้ บริษทัฯ จะส่งทีมงานไปด าเนินการประเมินราคาทรัพยสิ์น     
รอการขายดังกล่าวอีกคร้ัง เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทัฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ
ทรัพยสิ์นรอการขายไดอ้ยา่งละเอียดมากขึ้น  
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หากบริษทัฯ ประเมินแลว้ว่าไม่ตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซมใด ๆ บริษทัฯ จะเร่ิมกระบวนการขายทรัพยสิ์นรอการ
ขายดงักล่าวทนัที อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ ประเมินแลว้ว่ามีความจ าเป็น บริษทัฯ จะด าเนินการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ก่อนเร่ิมกระบวนการขายทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าว 

ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ จะวิเคราะห์
โอกาสในการสร้างผลตอบแทนของทรัพยสิ์นรอการขายดังกล่าว ภาวะตลาด และค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม ซ่ึงบริษทัฯ อาจตดัสินใจด าเนินการดงักล่าว หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นของทรัพยสิ์นรอการขาย
นั้นสูงกว่าตน้ทุนในการปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือท าให้บริษทัฯ สามารถขายทรัพยสิ์นรอการขายไดเ้ร็วขึ้น นอกจากน้ี 
บริษทัฯ อาจพฒันาโครงการท่ียงัไม่แลว้เสร็จ (บริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการพฒันาหรือก่อสร้างโครงการใหม่บนท่ีดินเปล่า
เน่ืองจากขอ้ห้ามตาม พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพย)์ และส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายบางรายการ บริษทัฯ ยงัให้เช่าระยะสั้น 
(สัญญาเช่าไม่เกินกว่า 1 ปี) ในระหว่างท่ีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรัพยสิ์นดงักล่าวได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ือดูแล
รักษาทรัพยสิ์น เช่น การจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั และการต่อเติมตามความเหมาะสมของทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 
ฝ่ายจ าหน่ายทรัพยแ์ละฝ่ายพฒันาสินทรัพยภู์มิภาคของบริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบทรัพยสิ์นรอการขายทุก 3 เดือนเพื่อ
ประเมินถึงความจ าเป็นในการบ ารุงรักษาหรือพฒันา และเพื่อรักษาสิทธิในทรัพยสิ์นรอการขายตามกฎหมายของบริษทัฯ 

(3) การขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น ท่ีดินเปล่า (ซ่ึงรวมถึงท่ีดินเพื่อ
การเกษตร) โรงแรม อาคารพาณิชย ์และท่ีอยู่อาศยัประเภทบา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุด เป็นตน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
ทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญส าหรับทรัพยสิ์นแต่ละประเภทซ่ึงตั้งอยู่ทัว่ประเทศ บริษทัฯ เช่ือว่า การจดัประเภททรัพยสิ์นรอ
การขายดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท าการตลาดไดต้รงกลุ่มและขายทรัพยสิ์นรอการขาย
ไดร้วดเร็วในราคาท่ีเหมาะสมมากขึ้น และยงัส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์จากความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นแต่ละประเภท 

หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์นรอการขายแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการส ารวจทรัพยสิ์นรอการ
ขายและก าหนดกลยทุธ์การโฆษณาเพื่อจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายดงักล่าว บริษทัฯ ท าการตลาดผา่นวิธีการท่ีหลากหลาย 
เช่น (ก) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (ข) มหกรรมอสังหาริมทรัพย ์(Assets Expo) ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอื่นๆ       
ทัว่ประเทศ (ค) การประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือในประเทศ รวมทั้งการติดป้ายประกาศขาย ณ ท่ีตั้งของทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ 
ไดน้ าแอปพลิเคชนัโทรศพัท์มือถือและส่ือสังคมออนไลน์มาใชใ้นการท าการตลาดส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯ ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทุกปีเพ่ือให้สามารถปรับตวัให้เขา้กบัภาวะตลาดได ้นอกจากน้ี ส านกังานใหญ่
และส านกังานสาขารวมทั้งหมด 26 แห่งทัว่ประเทศ ยงัช่วยให้บริษทัฯ มีขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดและความตอ้งการของลูกคา้    
ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ สามารถขายทรัพยสิ์นรอการขายไดใ้นราคาท่ีให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ จดัประเภททรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ และมุ่งเน้นการขายทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของทรัพยสิ์นรอการขายประเภทนั้น ๆ เช่น ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์นกัลงทุน และลูกคา้อ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอ
ซ้ือทรัพยสิ์นมากกว่าหน่ึงราย บริษทัฯ จะจดัการประมูลเพ่ือให้ไดร้าคาท่ีดีท่ีสุดและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส นอกจากน้ี 
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บริษทัฯ ยงัจดักิจกรรมแสดงสินคา้และจดับูธในงานต่าง ๆ ทัว่ประเทศ รวมทั้ง Virtual Booth (บูธออนไลน์เสมือนจริงบน
หนา้เวบ็ไซต ์BAM) มากกว่า 100 คร้ังต่อปี เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 

โดยส่วนใหญ่ บริษทัฯ จะขายทรัพยสิ์นรอการขายโดยการขายเป็นเงินสด ซ่ึงบริษทัฯ และผูซ้ื้อจะลงนามในสัญญา
จะซ้ือจะขายโดยผูซ้ื้อจะช าระเงินมดัจ าให้แก่บริษทัฯ และจะช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามสัญญาจะซ้ือจะขายในวนัท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นรอการขายให้กบัผูซ้ื้อท่ีส านกังานท่ีดิน 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีโครงการซ้ือทรัพยแ์บบผ่อนช าระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกคา้รายย่อยท่ีเขา้ไม่ถึงแหล่ง
สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นมีราคาอนุมติัขายไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท หรือในกรณีพิเศษอื่นบางกรณี เช่น 
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีมูลค่าสูง หรือในกรณีท่ีลูกหน้ีเดิมประสงคจ์ะซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายคืน บริษทัฯ อาจพิจารณาให้ผู ้
ซ้ือสามารถช าระราคาทรัพยสิ์นรอการขายผา่นการผอ่นช าระในกรณีดงักล่าว กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นรอการขายจะโอนไป
ยงัผูซ้ื้อเม่ือช าระเงินงวดสุดทา้ยและไดมี้การด าเนินการต่างๆ ท่ีส านกังานท่ีดินเสร็จส้ินแลว้เท่านั้น 

แผนภูมิน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานจากการลงทุนอย่างสม ่าเสมอโดยคณะท างานเพื่อการบริหาร
จัดการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัรับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของแต่ละพอร์ตการลงทุนของบริษทัฯ เพ่ือน าไปเป็นปัจจยัในการพิจารณาซ้ือพอร์ตในอนาคต 

 

อนุมติั 
การขาย
ทรัพยสิ์น
รอการขาย 

รับเงินมดัจ า
และลงนาม
ในสัญญา     

จะซ้ือจะขาย  

รับเงินส่วน         
ท่ีเหลือ และ      

โอนกรรมสิทธ์ิ    
ท่ีส านกังานท่ีดิน 

ไดรั้บ
เอกสาร
เสนอซ้ือ
และรับเงิน
ประกนั 

ขายเป็นเงินสด  

ขายผอ่นช าระ 

พิจารณา
คุณสมบติั
ของผูซ้ื้อ
และ

ขอ้เสนอ 

เจรจา
เง่ือนไขการ
ผอ่นช าระ
ตามผลการ
พิจารณา 
(ถา้มี) 

อนุมติั     
การขาย
ทรัพยสิ์น
รอการขาย
โดยการขาย
ผอ่นช าระ 

ไดรั้บ
เอกสาร
เสนอซ้ือ 
เอกสาร
ประกอบ 
และเงิน
ประกนั 

ลงนาม      
ในสัญญา       

จะซ้ือจะขาย 
+ รับเงิน     
มดัจ า 

ผอ่นช าระ 

ช าระงวด
สุดทา้ย   
และโอน
กรรมสิทธ์ิ
ท่ีส านกังาน

ท่ีดิน 
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(ข) ประเภททรัพย์สินรอการขาย 

บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอการขายกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มี
ทรัพยสิ์นรอการขายอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของมูลค่าตามบญัชีทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ
ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีอสังหาริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของมูลค่าตามบญัชีทรัพยสิ์นรอการขาย
สุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ 

 

ตารางทรัพย์สินรอการขายแยกตามสถานที่ตั้งทรัพย์                  

 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามสถานท่ีตั้ง (ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพย ์  
กรุงเทพและปริมณฑล 12,254.9 
ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 6,582.6 
ภาคเหนือ 3,742.0 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,697.6 
ภาคใต ้ 2,587.2 

สังหาริมทรัพย ์ 213.8 

รวม 28,078.2 

 

ตารางทรัพย์สินรอการขายแยกตามประเภททรัพย์ 

 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามประเภททรัพย์สินรอการขาย (ล้านบาท) 
อสังหาริมทรัพย ์  
ท่ีดินเปล่า 6,022.8 
โรงแรม 590.8 
อาคารเพื่อการพาณิชย ์    7,186.0  
ท่ีอยู่อาศยั 14,064.9 

สังหาริมทรัพย ์ 213.8       

รวม 28,078.2 
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

บริษทัฯ เผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัในการจดัหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย โดยมีคู่แข่งหลกั 
คือ บริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์นในประเทศไทยท่ีมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ บสส. (กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ 
บริษทัฯ และ บสส.) และบริษทับริหารสินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บริษทั บริหารสินทรัพย ์ 
เอ็น เอฟ เอส จ ากัด บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยุธยา จ ากัด บริษทั บริหารสินทรัพยเ์พทาย จ ากัด บริษทั บริหาร
สินทรัพย ์ รัชโยธิน จ ากดั และบริษทั บริหารสินทรัพยท์วี จ ากดั ทั้งน้ี บริษทับริหารสินทรัพยท่ี์เป็นหน่วยธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่จะไม่ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือทรัพยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินอ่ืนแต่จะบริหารสินทรัพย ์  
ดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดรั้บโอนจากภายในกลุ่มธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเอง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการ
แข่งขนักบับริษทับริหารสินทรัพยอ่ื์นในระดบัท่ีนอ้ยกว่าการแข่งขนัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัต่อไปน้ี
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการเขา้ซ้ือสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือส่วนบุคคลและหน้ีบตัรเครดิตซ่ึงมิใช่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ     
ท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ เช่น บริษทั บริหารสินทรัพย ์เจ จ ากดั บริษทั บริหารสินทรัพยธ์นภทัร จ ากดั บริษทั บริหาร
สินทรัพยอ์ลัฟาแคปปิตอล จ ากดั บริษทั บริหารสินทรัพย ์ชโย จ ากดั กลุ่มบริษทัศรีสวสัด์ิ และบริษทั บริหารสินทรัพย ์     
ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัเหล่าน้ีจะเขา้แข่งขนัซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
และทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเผชิญการแข่งขนักบันิติบุคคลต่างประเทศ   
ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งท่ีมาจดัตั้งบริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย เช่น โลน สตาร์ ฟันด์ และแอคครีทีพ    
คอมพานี ลิมิเตด็ และการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายอาจสูงขึ้นในอนาคต  

บริษทัฯ แข่งขนักบับริษทับริหารสินทรัพยอ์ื่นดงักล่าว โดยอาศยัฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรวดเร็วในการรับทราบข่าวสารเพ่ือติดตามโอกาสในการเข้าซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพ และ
ทรัพยสิ์นรอการขาย ความสามารถในการก าหนดราคาเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเหมาะสม 
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ รวมทั้งเครือข่ายในการด าเนินงานและทีมงานท่ีมีประสบการณ์ (ซ่ึงก าหนด
ความสามารถในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย) ทั้งน้ี ความสามารถในการบริหารจดัการ
ดงักล่าวอาจส่งผลต่อแผนการด าเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี ในการขายทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ ยงัตอ้งแข่งขนักบับริษทัอสังหาริมทรัพยอ์ื่น สถาบนัการเงิน    
ท่ีขายทรัพยสิ์นรอการขาย และผูป้ระกอบการอ่ืนในตลาดอสังหาริมทรัพย ์

2.2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ คือ ลูกหน้ีท่ีบริษทัฯ ซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงิน  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ผูล้งทุน และ
ลูกคา้อ่ืน ๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดักิจกรรมแสดงสินคา้และออกบูธในงานมหกรรมต่าง ๆ ทัว่ประเทศมากกว่า 100 คร้ัง
ต่อปี เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากท่ีสุด 
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2.2.2.2 นโยบายการตลาดและส่งเสริมการขาย 

บริษทัฯ ได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์้อยคุณภาพภายใตช่ื้อ
โครงการ "สุขใจ ไดบ้า้นคืน" โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดให้สามารถไถ่ถอน
หลกัประกนัซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัคืนกลบัไป ซ่ึงภาระหน้ีเงินตน้ตอ้งไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ิน
ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 20 ปี ในอตัราร้อยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ อีกทั้ง 
บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการ “BAM ช่วยลด 
เพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนให้สามารถ
ช าระหน้ีไม่มีหลกัประกนัท่ีภาระหน้ีเงินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั     
ในอตัราร้อยละ 10.0 ของเงินตน้คงคา้งหรือเลือกผ่อนช าระภายใน 3 ปี ในอตัราร้อยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่มี
ดอกเบ้ีย อีกทั้ง บริษทัฯ ยงัจดัท าโครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีของบริษทัฯ 
ทั้งท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ียงัไม่ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรัพยสิ์นอ่ืนให้สามารถช าระหน้ีท่ีภาระหน้ี
เงินตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหน้ีคร้ังเดียวให้เสร็จส้ินภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 10 ปี        
ในอตัราร้อยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขอื่นตามท่ีบริษทัฯ 
ก าหนด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย เช่น “โครงการขาย
ทรัพยสิ์นแบบผ่อนช าระกบับริษทัฯ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อยหรือผูมี้งบประมาณจ ากดัให้มีท่ีอยู่
อาศยัเป็นของตนเอง โดยลูกคา้ซ้ือทรัพยข์อง BAM ทุกประเภทสามารถซ้ือแบบผ่อนช าระกบับริษทัฯ ไดไ้ม่เกิน 3.0 ลา้น
บาท รวมถึงห้องชุดในราคาพิเศษให้แก่ผูมี้รายไดน้อ้ยไดพิ้จารณาซ้ือขายในราคาท่ีเหมาะสม พร้อมโครงการคอนโด โดนใจ 
สบายกระเป๋า ซ้ือเงินผ่อนคอนโดราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่มีเงินดาวน์ อีกทั้งบริษทัฯ ไดจ้ดัท าโครงการ “ท่ีดินเพ่ือการ
ออม” โดยบริษัทฯ ได้น าทรัพย์ท่ีดินเปล่าบนท าเลดีทั่วประเทศ ราคาไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ออกจ าหน่าย โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงการจดัโปรโมชัน่ หรือให้ผูบ้ริโภคเลือกผ่อนช าระกบับริษทัฯ ตามอตัราดอกเบ้ีย
พิเศษภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก าหนด  

บริษทัฯ มีทีมการตลาดท่ีดูแลทรัพยสิ์นรอการขายแต่ละประเภทเพื่อพฒันากลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบั
ประเภททรัพย์สินรอการขายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ใช้ ได้แก่ การติดป้าย  
ณ สถานท่ีตั้งของทรัพย ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์รวมถึง Social Media ของบริษทัฯ ทั้ง Facebook, Line และ
แอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถือ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ออกบูธในงานต่าง ๆ การเปิดประมูลส าหรับบุคคลทัว่ไป และ
การติดต่อนกัลงทุนและนกัพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง 

2.2.2.3 ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ กล่าวคือ (ก) ช่องทางการประนอมหน้ี 
และช่องทางการช าระเงินของลูกหน้ีส าหรับธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และ (ข) ช่องทางการจ าหน่ายส าหรับ
ธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย  

ช่องทางการจ าหน่ายในกรณีสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ หมายถึง การประนอมหน้ีและช่องทางการช าระเงินของลูกหน้ี 
โดยภายหลงัจากท่ีมีการด าเนินการประนอมหน้ีเสร็จส้ินแลว้ ลูกหน้ีของบริษทัฯ สามารถช าระเงินผา่นช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
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การช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสท่ีร้าน 7-Eleven หรือธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น ธนาคารกรุงศรี               
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสขา้งตน้ช่วยให้ลูกหน้ีสามารถช าระ
เงินผ่านสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ด้ และการช าระเงินท่ีส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี หากลูกหน้ี        
ไม่สามารถช าระเงินไดต้ามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเดิม บริษทัฯ จะพิจารณาว่าจะปรับโครงสร้างหน้ีภายใต้
เง่ือนไขใหม่หรือจะด าเนินกระบวนการทางศาล อย่างไรก็ดี โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะพิจารณาใช้ทั้ง 2 ทางเลือก กล่าวคือ            
การปรับโครงสร้างหน้ีควบคู่ไปกบัการกระบวนการทางศาล 

ในกรณีของทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ มีช่องทางการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายท่ีหลากหลาย อาทิ งาน
มหกรรมอสังหาริมทรัพย ์(Assets Expos) ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ ในประเทศ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ Social Media และระบบแอปพลิเคชนั BAM บนโทรศพัทมื์อถือ การจองซ้ือ
ทรัพยอ์อนไลน์บนหน้าเวบ็ไซต์ BAM และการให้ขอ้มูลข่าวสารประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ 
โดยส่วนมากลูกคา้จะซ้ือเป็นเงินสดหรือขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน และในบางคร้ังอาจซ้ือแบบผ่อนช าระ ในกรณีท่ี
ลูกคา้ซ้ือแบบผอ่นช าระ ลูกคา้สามารถเลือกช่องทางการช าระเงินเช่นเดียวกบัลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพตามท่ีกล่าว
มาแลว้ขา้งตน้  

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

- ภาวะเศรษฐกิจ 

 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดเ้ปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจไทยปี 2563 พบว่าอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจหดตวัลงไปอยูท่ี่ร้อยละ 6.1 ต่อปี เทียบกบัการขยายตวัท่ีร้อยละ 2.3 ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ด้านการใช้จ่าย 

 มูลค่าการส่งออกสินคา้ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงร้อยละ 6.6 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 
4.8 ตามล าดบั ส่วนการใชจ้่ายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ ขยายตวัร้อยละ 0.8 และร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 

 ด้านการผลิต 

 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาท่ีพกัแรมและบริการ             
ดา้นอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ลดลงร้อยละ 3.4 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 36.6 และร้อยละ 21.0 ตามล าดบั 
รวมทั้งปี 2563 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อยูท่ี่ 15.7 ลา้นลา้นบาท (5.02 แสนลา้นดอลลาร์ สรอ.) ผลิตภณัฑม์วล
รวมในประเทศต่อหวัเฉล่ียของคนไทยอยูท่ี่ 225,913.8 บาทต่อคนต่อปี (7,219.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี) 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูร้่อยละ -0.8 และดุลบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP 
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 ตารางผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 

รายละเอียด 2561 2562 2563 

1. GDP (ณ ราคาประจ าปี : พนัลา้นบาท) 
    รายไดต้่อหวั (บาทต่อคนต่อปี) 

16,368.7 
236,861.1 

16,898.1 
243,787.1 

15,703.0 
225,913.8 

2. GDP (ณ ราคาประจ าปี : พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 
    รายไดต้่อหวั (ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี) 

506.4 
7,328.2 

544.3 
7,852.7 

501.8 
7,219.2 

3. อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (%) 4.2 2.3 -6.1 

4. ดา้นการลงทุน 
    4.1 การลงทุนรวม (%) 
    4.2 ภาคเอกชน (%) 
    4.3 ภาครัฐ (%) 

 
3.8 
4.1 
2.8 

 
2.0 
2.7 
0.1 

 
-4.8 
-8.4 
5.7 

5. ดา้นการบริโภค 
    5.1 ภาคเอกชน (%) 
    5.2 ภาครัฐ (%) 

 
4.6 
2.6 

 
4.0 
1.7 

 
-1.0 
0.8 

6. อตัราเงินเฟ้อ 1.1 0.7 -0.8 
7. การคา้ระหว่างประเทศ 
    7.1 การส่งออก อตัราการขยายตวั (%) 
    7.2 การน าเขา้ อตัราการขยายตวั (%) 
    7.3 ดุลการคา้ (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 
    7.4 ดุลบญัชีเดินสะพดั (พนัลา้นดอลลาร์ สรอ.) 
          สัดส่วนต่อ GDP (%) 

 
7.5 

13.7 
22.4 
28.4 

5.6 

 
-3.3 
-5.6 
26.7 
38.2 

7.0 

 
-6.6 
-13.5 
39.8 
16.5 

3.3 

 ท่ีมา: ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ : ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2564 
 
- ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

  จากภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดการหดตวัตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น ไดส่้งผลท าให้หน้ีดอ้ยคุณภาพใน
ระบบสถาบนัการเงินมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึ้น โดยขอ้มูลจากธนาคารแห่งประเทศปี 2563 พบว่าหน้ีดอ้ยคุณภาพในระบบ
สถาบนัการเงินมีค่าอยูท่ี่ 523,261 ลา้นบาท ซ่ึงมีการขยายตวัเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.52 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ี 465,033 
ลา้นบาท โดยสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ของการปรับตวัท่ีสูงขึ้นของหน้ีดอ้ยคุณภาพในระบบสถาบนัการเงินไดต้าม
แผนภาพขา้งล่างน้ี 
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  ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  โดยทิศทางการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองของหน้ีดอ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงินจะเป็นโอกาสท่ีดีให้แก่
ธุรกิจบริษทับริหารสินทรัพย ์เน่ืองจากสถาบนัการเงินจะมีแนวโน้มท่ีจะเร่งการขายหน้ีดอ้ยคุณภาพออกมา เพ่ือเป็นการ
รักษาผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีทรงตวัและไม่ปรับตวัลดลงไปมาตามภาวะการถดถอยของ
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น  

  ทั้งน้ีจากทิศทางดงักล่าวจะเห็นไดว่้าภาพรวมของธุรกิจบริษทับริหารสินทรัพย ์เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นไปดงัตารางขา้งล่างน้ี 

รายละเอียด 2562 2563 อตัราการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 236,818 244,799 3.37% 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 367,437 172,392 -53.08% 

ส่วนของเจา้ของรวม (ลา้นบาท) -130,619 72,407 155.43% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 10,400 17,287 66.22% 

 ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทยและการค านวณ 

   จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว่้าสินทรัพยร์วมของบริษทับริหารสินทรัพยมี์อตัราการเติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 
3.37 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการหดตวัลงจนส่งผลท าให้หน้ีดอ้ยคุณภาพในระบบสถาบนัการเงินมีการปรับตวั
สูงขึ้นมาอยูท่ี่ร้อยละ 3.11 ณ ปี 2563 ท าให้สถาบนัการเงินตอ้งเร่งน าหน้ีดอ้ยคุณภาพออกมาประมูลขายเพ่ิมขึ้น เพื่อเป็นการ
ช่วยลดการตั้งค่าเงินส ารองของสถาบนัการเงินให้น้อยลง ซ่ึงจะท าให้ผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินมีการปรับตวัได้

61 62 63

ยอด Gross NPL (ลา้นบาท) 443,388 465,033 523,261

สินเช่ือรวม (ลา้นบาท) 15,110,247 15,605,742 16,813,847

Gross NPL/สินเช่ือรวม (%) 2.93 2.98 3.11
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ดีขึ้นท่ามกลางความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ียงัส่งสัญญาณของการฟ้ืนตวัท่ียงัมีความไม่ชัดเจนอยู่ต่อไป จากเหตุผล
ดงักล่าวส่งผลท าให้มีหน้ีดอ้ยคุณภาพออกมาจ าหน่ายในตลาดค่อนขา้งมาก จึงท าให้บริษทับริหารสินทรัพยเ์ห็นโอกาสใน
การท่ีจะขยายฐานทางธุรกิจให้มีความมั่นคงมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากราคาหน้ีด้อยคุณภาพท่ีน าออกมาจ าหน่ายมีความ
สมเหตุสมผลท่ีจะสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีให้กบัธุรกิจในอนาคตได ้ท าให้บริษทับริหารสินทรัพยเ์ขา้ไปร่วมประมูลซ้ือ
หน้ีด้อยคุณภาพเหล่าน้ีเขา้มาบริหารจัดการ จนท าให้สินทรัพย์รวมของภาพธุรกิจน้ีมีการเติบโตขึ้นมา อีกทั้งผลการ
ด าเนินงานของภาพรวมธุรกิจบริษทับริหารสินทรัพยย์งัมีการเติบโตไดดี้โดยในปี 2563 มีผลก าไรสุทธิอยูท่ี่ 17,287 ลา้นบาท 
หรือปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 66.22% เทียบกบัปี 2562 ท่ีมีผลก าไรสุทธิอยูท่ี่ 10,400 ลา้นบาท ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจาก
การท่ีภาพรวมของธุรกิจน้ีเร่งขบวนการในการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและการตีโอนรับช าระหน้ีให้เปล่ียนเป็นเงินสดให้เร็ว
ขึ้น ดว้ยการออกมาตรการในการปรับโครงสร้างหน้ี รวมไปถึงการออกโปรโมชัน่ในการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย เพ่ือ
เร่งการจ าหน่ายทรัพยใ์ห้เขา้ถึงและตรงใจกบัผูซ้ื้อ จึงส่งผลท าให้ผลการด าเนินงานยงัมีทิศทางท่ีเติบโตไดถึ้งแมว่้าภาพรวม
ของภาวะเศรษฐกิจยงัมีความผนัผวนอยูก่็ตาม 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเข้าซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงิน                
ในประเทศอย่างสม ่าเสมอ โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ จะซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพผ่านการประมูล และในบางคร้ังอาจซ้ือจาก
สถาบนัการเงินโดยตรง รวมถึงการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นรอการขายผ่านการประมูลหลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ         
ท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการมาก่อน จากการท่ีลูกหน้ีโอนหลกัประกนั/ทรัพยช์ าระหน้ี และการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายจาก
สถาบนัการเงินทั้งในรูปแบบการประมูลและการซ้ือจากสถาบนัการเงินโดยตรง  

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  

- ไม่มี - 

ระเบียบข้อบังคับหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  

บริษทัฯ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ ธปท. ซ่ึงก่อตั้งขึ้นเม่ือ ปี 2485 ตาม พ.ร.บ. ธปท. โดย ธปท. เป็นธนาคาร
กลางท่ีท าหน้าท่ีด าเนินนโยบายดา้นการเงินของประเทศ ซ่ึงท่ีผ่านมา ธปท. ไดท้  าหน้าท่ีก ากบัดูแลธุรกิจการเงินและการ
ธนาคารของประเทศไทย โดยอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัและภายใตบ้งัคบั พ.ร.บ. ธปท.  

นอกจากน้ี พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพยไ์ดใ้ห้อ านาจ ธปท. และกระทรวงการคลงัในการก ากบัดูแลธุรกิจบริษทั
บริหารสินทรัพย ์ซ่ึงรายละเอียดของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทับริหารสินทรัพยใ์นประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพยไ์ดถู้กบญัญติัขึ้นเพ่ือแกไ้ขปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อสถาบนั
การเงินในการระดมทุนและอนุมติัสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจ นอกจากน้ี กฎหมายดงักล่าวยงัให้สิทธิประโยชน์บางประการซ่ึงช่วย
ให้บริษทับริหารสินทรัพยส์ามารถประกอบธุรกิจไดง้่ายขึ้น และช่วยให้สถาบนัการเงินสามารถมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจ
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หลกั คือ การรับฝากเงินและให้สินเช่ือ โดยอนุญาตให้สถาบนัการเงินสามารถโอนสินทรัพยด์อ้ยคณุภาพให้แก่บริษทับริหาร
สินทรัพย ์

บริษทัฯ ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพย ์ซ่ึงก าหนดให้บริษทับริหารสินทรัพยต์อ้งจดทะเบียนจดัตั้ง
บริษทัต่อกระทรวงพาณิชยด์ว้ยทุนจดทะเบียนช าระแลว้ขั้นต ่า 25.0 ลา้นบาท และมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารสินทรัพย์
ของสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน จากนั้นจึงจะสามารถย่ืนค าขอจดทะเบียนเป็นบริษทับริหารสินทรัพย์
กบั ธปท. ได ้

นอกจากน้ี บริษทับริหารสินทรัพยส์ามารถจดัหาเงินทุนไดโ้ดย (ก) การกู้ยืมภายในประเทศและต่างประเทศ  
และ (ข) การออกหุ้นและหุ้นกูต้ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ตามท่ี ธปท. 
อนุญาต 

 

ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

ธุรกิจของบริษทับริหารสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

(ก) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน หรือสินทรัพยข์องสถาบนัการเงินท่ี    
ถูกระงบัการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน 
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพ่ือน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่าย
โอนต่อไป 

(ข) การรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ี            
ถูกระงบัการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน 
หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้น 

(ค) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลกัประกนัของ
สินทรัพยน์ั้นเพ่ือน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(ง) การรับจา้งบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลกัประกนัของ
สินทรัพยน์ั้น  

(จ) การรับเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ลูกหน้ี สถาบันการเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีและการด าเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเป็นท่ีปรึกษาดงักล่าว 

(ฉ) กิจการอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจการท านองเดียวกันตามข้อ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ  
(จ) ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ตามประกาศของ ธปท. บริษทับริหารสินทรัพยอ์าจด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นในการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
เพ่ือฟ้ืนฟูลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมาจากสถาบนัการเงิน เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การเขา้ท าสัญญาประนีประนอม
ยอมความหรือสัญญาประนอมหน้ี หรือการถือครองหุ้นในบริษทัท่ีไดม้าจากการท่ีลูกหน้ีช าระหน้ี 
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ข้อจ ากัดของอัตราดอกเบีย้ท่ีเรียกเก็บ 

บริษทับริหารสินทรัพยอ์าจเรียกเก็บดอกเบ้ียจากลูกหน้ีตามสัญญาเดิมไดไ้ม่เกินอตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเดิม  
ณ วนัท่ีรับโอนมา (โดยมีเง่ือนไขว่าหากสัญญาเดิมก าหนดอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราลอยตวัและไม่มีฐานในการค านวณของ
สถาบนัการเงินเดิมให้อา้งอิงได ้อตัราดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินอตัราดอกเบ้ียท่ี ธปท. ก าหนด) อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษทั
บริหารสินทรัพยใ์ห้ลูกหน้ีตามสัญญาเดิมกูยื้มเงินเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินทรัพยท่ี์รับโอน บริษทั
บริหารสินทรัพยส์ามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียไดต้ามอตัราท่ีไดต้กลงกบัลูกหน้ี ซ่ึงอตัราดงักล่าวจะไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของอตัรา
ดอกเบ้ียสูงสุดร้อยละ 15.0 ต่อปี และจะตอ้งไม่เกินอตัราท่ี ธปท. ก าหนด 

ผลกระทบทางภาษี 

การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีเน่ืองด้วยการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 

พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพยก์ าหนดให้บริษทับริหารสินทรัพยไ์ดรั้บยกเวน้ค่าธรรมเนียมและภาษีท่ีเกิดขึ้นจาก
การรับโอนสินทรัพยจ์ากสถาบนัการเงินตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะก าหนดเป็น
การทัว่ไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได ้

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

พระราชบญัญติัภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง”) ไดก้ าหนดบทบญัญติั
เก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีจากเจา้ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และก าหนดอตัราเพดานภาษีท่ีจะถูกค านวณจากราคาประเมินทุน
ทรัพย ์โดยอตัราเพดานภาษีจะขึ้นอยู่กบัประเภททรัพยแ์ละจะมีการจดัเก็บในอตัราท่ี พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ก าหนดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ต่อมาไดมี้การประกาศใช ้“พระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2563”  (พ.ร.ฎ.) ซ่ึงออกตามความ
ในมาตรา 55 ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2563 โดยให้มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป กฎหมาย
ฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดให้ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีบริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายว่า
ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์(ในท่ีน้ีรวมถึง บสก. ดว้ย) ไดม้าเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีอสังหาริมทรัพยน์ั้นตกเป็นของ
หน่วยงาน ไดรั้บการลดภาษีในอตัราร้อยละ 90 ของจ านวนภาษีท่ีจะตอ้งเสีย 

ปัจจุบนักระทรวงการคลงัไดพ้ิจารณาขยายระยะเวลาการบรรเทาภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างในรอบปี 2564 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 

การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการบริหารความเส่ียงซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี           
โดยมุ่งเน้นให้มีการระวงั เตรียมการป้องกนั หรือรับมือกบัเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ั้งในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม และปลูกฝังการบริหารความเส่ียง
ให้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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บริษทัฯ ไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงมาบูรณาการเขา้กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในระดบัองคก์ร 
ระดบัฝ่ายงาน และระดบัปฏิบติัการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของบริษทัฯ ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถติดตามสถานะ
ความเส่ียงในแต่ละระดบั และเช่ือมโยงระบบบริหารความเส่ียงกบัฐานขอ้มูลของบริษทัฯ พร้อมการแต่งตั้งให้กรรมการ
และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ 
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงดว้ย บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการพฒันาและเผยแพร่ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงให้กบับุคลากรของบริษทัฯ ทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจ ากดัความเส่ียงให้อยูร่ะดบั
ท่ีองคก์รยอมรับได ้นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นท่ีการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) เพื่อให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย/
คู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนด นอกจากน้ี ระบบบริหารความเส่ียงยงัมีส่วนส าคญั
ในการก าหนดและสอบทานนโยบาย/คู่มือการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและครอบคลุมความเส่ียง       
ท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ติดตาม และควบคุมความเส่ียงระดบัองค์กรให้อยู่       
ในระดบัที่บริษทัฯ ยอมรับได ้

บริษทัฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างย่ิงในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัฯ ตอ้งท าการศึกษา ประเมิน 
ติดตาม และจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ใจถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถบริหารจดัการความเส่ียงให้อยูภ่ายในกรอบที่บริษทัฯ ก าหนด 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management) อยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดย
พิจารณาความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้บริษทัฯ ไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้
ผูบ้ริหารทุกระดบัด าเนินการบริหารความเส่ียงในงานท่ีแต่ละฝ่ายงานรับผิดชอบ ทั้งน้ี ภายใตก้ารพิจารณาของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงแต่ละสายงานและภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง โดยมีการสอบทานการบริหารความเส่ียง
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกลุ่มบริหารความเส่ียงองคก์รและกลุ่มบริหารความเส่ียงทางการเงินสังกดัฝ่ายพฒันาองคก์รและ
บริหารความเส่ียงเพื่อก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเส่ียง การประสานงาน ติดตาม
และการให้ค  าแนะน าดา้นแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากรภายในองคก์ร และจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงโดยแบ่งระดบัชั้นความเส่ียงเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 

(1) ความเส่ียงระดบัองคก์ร (Corporate Risk) เป็นความเส่ียงองคก์รท่ีจะท าให้การด าเนินธุรกิจในระดบัองคก์ร
โดยภาพรวมไม่บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซ่ึงมีการประเมินโดยผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงาน 
คณะผูบ้ริหารระดบัสูง และมีคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเป็นผูก้  ากบัดูแล 

(2) ความเส่ียงระดับสายงาน (Business Group Risk) เป็นความเส่ียงท่ีจะท าให้การด าเนินงานในแต่ละ 
สายงานไม่บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละสายงาน ซ่ึงผ่านการประเมินโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของสายงาน คณะผูบ้ริหารระดบัสูง และมีคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเป็นผูก้  ากบัดูแล โดยแต่
ละสายงานจะรับผิดชอบติดตามความเส่ียงในระดบัสายงาน  

(3) ความเส่ียงในระดบัปฏิบติังาน (Functional Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามปกติ ซ่ึงมีการ
ประเมินโดยแต่ละฝ่ายและส านกังานตามกระบวนงานท่ีส าคญั รวมถึงกระบวนการท่ีจะท าให้แต่ละสายงาน
ไม่บรรลุตามแผนและเป้าหมาย  

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการทบทวนการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปีผ่าน
ความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา (Bottom -up) และมีการประเมินความเส่ียงโดยผูบ้ริหารระดับสูง (Top -down)  
เพื่อติดตามและตรวจสอบความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

(ก) คณะกรรมการบริษัท 

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ให้ค  าแนะน า และพิจารณาอนุมติัแผนบริหารความเส่ียง
องคก์รประจ าปี 

2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงระดับ
องคก์ร 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผูบ้ริหารระดบัสูง 
(ผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงาน) 

สายสนบัสนุน 
องคก์ร ฝ่ายพฒันาองคก์รและบริหารความเส่ียง 

- กลุ่มบริหารความเส่ียงองคก์ร 
- กลุ่มบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 

ฝ่าย / ส านกั / ส านกังาน 

สายการรายงาน 

การประสานงาน 

การส่ังการ 
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(ข) คณะกรรมการก ากับความเส่ียง 

1. พิจารณาและอนุมติัหลกัเกณฑ/์วิธีการบริหารความเส่ียง 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัความเส่ียงในระดบัองคก์ร ฝ่าย/ส านกั/ส านกังาน และให้
ค  าปรึกษาและค าแนะน าในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

3. ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง และก ากบัการจดัท าระบบการบริหารความ
เส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร 

4. ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงส าคญัขององค์กรให้มีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

5. พิจารณาและอนุมติัแผนการจดัการความเส่ียง 

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความคืบหน้าในการก ากบัความเส่ียง และรายงาน
สถานะความเส่ียงองคก์ร 

7. ส่ือสารและประสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั 

8. ติดตามผลกัดันให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียนวฒันธรรม
องค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของทุกหน่วยงาน 

9. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ หรือคณะท างานยอ่ยเพ่ือให้การก ากบัความเส่ียงมีความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นอิสระ 

2. ประสานงานกบัคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั และเช่ือมโยง
ความเส่ียงดงักล่าวกบัการควบคุมภายในเพื่อให้บริษทัฯ สามารถจดัการความเส่ียงไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

(ง) ผู้บริหารระดับสูง 

1. ก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

2. ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ี ยง          
ทัว่ทั้งองคก์ร 

3. ติดตามความเส่ียงทั้งองคก์ร และจดัให้มีแผนการจดัการท่ีเหมาะสม 

4. สนบัสนุนให้มีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร เคร่ืองมือ และระบบในการด าเนินงาน 
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(จ) ฝ่ายพฒันาองค์กรและบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มบริหารความเส่ียงองค์กรและกลุ่มบริหารความเส่ียง
ทางการเงิน 

1. จดัท าและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง
ให้กบัฝ่ายงาน ส านกั/ส านกังานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. ส่ือสาร ให้การสนับสนุน และให้ค  าแนะน าเก่ียวกับกระบวนการบริหารความเส่ียงให้กบั      
ฝ่ายงาน ส านกั/ส านกังานภายในองคก์ร 

3. ติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงต่อผูบ้ริหารระดบัสูงของสายงาน คณะผูบ้ริหารระดบัสูง 
และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั 

(ฉ) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. สนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง 

2. จดัท าแผนตรวจสอบส าหรับแต่ละหน่วยงานตามแนว Risk-Based Approach 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียง 

4. ส่ือสารกับกลุ่มบริหารความเส่ียงเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียงและการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน 

นอกจากนั้น พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงตามท่ี
บริษทัฯ ก าหนด รวมถึงรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการภายใตข้อบเขตความรับผิดชอบของตน โดยบริษทัฯ 
ไดจ้ดัให้มีการส่ือสารและให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานเก่ียวกบัแนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ 

 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบของบริษัทฯ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี 

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัองคก์ร สายงาน และฝ่ายงานท่ีมีความ
สอดคล้องกัน ผ่านวิสัยทัศน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์องค์กร และแผนปฏิบัติงาน พร้อมก าหนดตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกั  
(Key Performance Indicator) และเป้าหมายในแต่ละระดบัไวด้ว้ย  

การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นเง่ือนไขเบ้ืองตน้ท่ีจะท าให้สามารถระบุเหตุการณ์ ประเมินความเส่ียงและตอบสนอง
ความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งน้ี วตัถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดระดบัของช่วงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) 
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(ข) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

บริษทัฯ วิเคราะห์ ค้นหา หรือระบุเหตุการณ์ความเส่ียงซ่ึงอาจมีสาเหตุจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกอนัมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระดบัองคก์ร 

(ค) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ วิเคราะห์หาโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact Criteria) ของความเส่ียงทั้งก่อนและหลงั
การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ มีเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหาก
พิจารณาแลว้ ความเส่ียงยงัคงสูงกว่าระดบัที่ยอมรับไดก้็จ าเป็นจะตอ้งท าการบริหารจดัการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความเส่ียงลดลง
ไปอยูใ่นระดบัที่บริษทัฯ ยอมรับได ้

(ง) การตอบสนองหรือการจัดการความเส่ียง (Risk Response) 

เม่ือระบุความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญั สาเหตุท่ีท าให้เกิดความเส่ียง รวมถึงระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ลว้ บริษทัฯ      
จะจดัท าและก าหนดแนวทาง มาตรการ และนโยบายจดัการความเส่ียงตามความจ าเป็น 

บริษทัฯ มีวิธีการตอบสนองหรือการจดัการความเส่ียง โดยอาจเลือกใชก้ลยุทธ์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ผสมผสานกนัดงัน้ี  

1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังานและ
ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ีองคก์รสามารถยอมรับได ้

2. การลดและควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การด าเนินการเพ่ิมเติมเพื่อลดโอกาสเกิด หรือ
ผลกระทบของความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้

3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การด าเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง 

4. การถ่ายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) หมายถึง การร่วมจดัการโดยแบ่งความเส่ียงบางส่วนกบับุคคลหรือ
องคก์รอ่ืน 

(จ) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตาม ปรับปรุง และทบทวนการจดัการความเส่ียงจะด าเนินการโดยหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในแต่ละความเส่ียง
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประเมิน ตอบสนอง และจดัการความเส่ียงหากมีการตรวจพบ
ความเส่ียงจากกระบวนการติดตาม 
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การบริหารจัดการกับความเส่ียงหลักของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงโดยแบ่งประเภทความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

(ก) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการปรับตวัแผนกลยุทธ์ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และ             
แผนด าเนินงานท่ีบริษทัฯ ก าหนด ตลอดจนกระทบต่อรายได ้ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และความด ารง
อยูข่องบริษทัฯ 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ์  

บริษทัฯ ทบทวนแผนงานประจ าปีให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงการบริหารความเส่ียง
ดา้นกลยุทธ์เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางของบริษทัฯ มีการจดัท าแผนกลยทุธ์
โดยพิจารณาขอ้มูลวิเคราะห์ความเส่ียงประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูงเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  โดยมี
การน าแผนผงัความเส่ียงองคก์ร (Risk Map) มาใชใ้นการวิเคราะห์ความเส่ียงองคก์ร พร้อมการก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง
ระดบัองคก์ร (Key Risk Indicators) ตลอดจนก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) และระดบัความเบี่ยงเบน
ของความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Tolerance) เพื่อใชใ้นการติดตามสถานะความเส่ียงท่ีส าคญัขององคก์ร 

(ข) ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายเน่ืองจากการก ากบัดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคก์ร และการควบคุมภายในท่ีไม่
เพียงพอ โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอกอนัส่งผลกระทบ
ต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบริษทัฯ  

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ 

บริษทัฯ มีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการดงัน้ี  

 การควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการก าหนดให้ทุกหน่วยงานตอ้ง
ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในของตนเองเป็นประจ าทุกปี และการก าหนดแผนด าเนินการ
แกไ้ขและติดตาม 

 การก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียงระดบัสายงาน (Key Risk Indicators) เพื่อให้แต่ละสายงานติดตามความ
เส่ียงระดบัสายงานผ่านฝ่ายงานในสังกดัซ่ึงถือเป็นความเส่ียงเฝ้าระวงัเพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นความเส่ียง
ระดบัองคก์รในอนาคต 

 การจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ความเสียหาย (Loss Data) โดยทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีจดัเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงดา้นปฏิบติัการหรือเหตุการณ์ความเสียหายอื่นๆ        
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้านปฏิบัติการ โดยการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถพฒันากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของตนเพื่อให้มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกนัน้ีในอนาคต ซ่ึงจะท า
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ให้บริษทัฯ มีฐานขอ้มูลความเสียหายเพื่อใช้ก าหนดเป็นแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขความเสียหาย
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกไดใ้นอนาคต หรือลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกรรมของบริษทัฯ ให้นอ้ยลง 

(ค) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

1. ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถช าระหน้ีสินและ
ภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนทรัพยสิ์นเป็นเงินสดไดท้นัเวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ี 
หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถหาเงินมาช าระหน้ีไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกว่าระดบั     
ท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบริษทัฯ  

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
คณะท างานเพื่อการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงดงัน้ี 

 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายเพื่อประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่ าง ๆ กล่าวคือ 
ช่วงเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนล่วงหนา้ 

 วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยใช ้

- อตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) และ อตัราส่วนกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานต่อหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระ (Operating Cash Flow to Debt Payment) 

- อัตราส่วนทุนหมุนเ วียน (Projected Current Ratio)  เพื่อคาดการณ์หรือประมาณการ
ความสามารถในการช าระหน้ีท่ีจะถึงก าหนดช าระ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ล่วงหนา้ 

 ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฐานะสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดว้างแนวทางในการจดัท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง (Contingency 
Funding Plan) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีจะท าให้ไดรั้บ
กระแสเงินสดอย่างเพียงพอและทันเวลาภายใต้ต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมในกรณีเม่ือเกิดวิกฤตทางดา้น      
สภาพคล่อง 

 บริษทัฯ ไดก้ าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายเพ่ือ
ประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ (Liquidity Gap) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
(Debt to Equity Ratio) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยบริษทัฯ ก าหนดให้มีการติดตามและรายงาน
ฐานะสภาพคล่องเพ่ือเป็นขอ้มูลให้คณะท างานเพ่ือการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสามารถด าเนินการ
บริหารสภาพคล่องระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบไดท้ราบถึงฐานะและระดบัความเส่ียงท่ีมีอยูเ่พื่อเตรียมจดัหาแหลง่
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เงินทุนให้เพียงพอกบัความตอ้งการหรือลดความเส่ียงในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัฯ มีฐานะสภาพคล่องติดลบหรือ       
มีแนวโนม้ท่ีจะขาดสภาพคล่อง 

2. ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) โดยหลกัเป็นความเส่ียงดา้นคุณภาพของสินทรัพยส์ าหรับธุรกิจของบริษทั
บริหารสินทรัพยท่ี์รายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกคา้ แต่มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการและ
จ าหน่ายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นคุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality Risk) 

 บริษทัฯ ก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายโดยอาศยัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ประวติัสถานะลูกหน้ี ภาระหน้ีสิน คุณภาพ
หลกัประกนั คุณภาพของทรัพยสิ์นรอการขาย รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ภาวะการแข่งขนัและ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ เพ่ือประมาณการรายไดจ้ากผลเรียกเก็บหน้ีและการจ าหน่ายทรัพย ์

 บริษทัฯ บริหารจัดการลูกหน้ีภายใตสั้ญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี บริษทัฯ มีการพิจารณาทบทวน
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีผ่านระบบ Aging เพื่อแจง้เตือนล่วงหน้าก่อนลูกหน้ีจะผิดนัด
ช าระหน้ี ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจะถูกด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือลดความเส่ียงส าหรับลูกหน้ี                    
ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้ 

3. ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัประกนัส าหรับ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงเป็นความเส่ียงจากมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเปล่ียนแปลงตาม   
ภาวะตลาดท่ีมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด 

บริษทัฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยน าหลกัเกณฑท่ี์ ธปท. ก าหนดให้สถาบนัการเงินถือปฏิบติัมาปรับใช ้โดย
บริษทัฯ จะทบทวนราคาประเมินของหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทุก 3 ปี และทบทวนราคาประเมินของ
ทรัพยสิ์นรอการขายทุก 1 ปี หรือตามสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั และมีการตั้งทุนส ารองและ        
การด้อยค่าของสินทรัพยใ์นจ านวนท่ีเพียงพอเพ่ือคุ้มครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเส่ือมและด้อยค่าของ
หลกัประกนัส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย 

(ง) ความเส่ียงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 

ความเส่ียงน้ีเป็นความเส่ียงเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั มาตรฐาน ระเบียบ ค าส่ัง และ
แนวทางปฏิบติัท่ีบงัคบัใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงิน ถูกด าเนินคดีทาง
กฎหมาย หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ  

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิธีปฏิบติังานและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์โดย
อิงกบัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล มาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาการให้ความเห็นในการ
ตรวจสอบกิจการประจ าปีโดย ธปท. เพื่อให้มีการปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการก ากบัและสอบทานการปฏิบติังาน
ของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดของทางการหรือหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานภายใน เพื่อก าหนด
มาตรการ ระเบียบ ค าส่ัง และคู่มือปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลนโยบายการ
ป้องกนัการฟอกเงิน นโยบายการป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพ
ท าลายลา้งสูงตามแนวทางปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กฏเกณฑ์การ
ก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พระราชบัญญติัการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์ 

นอกเหนือจากความเส่ียงทั้ง 4 ประเภทขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียงอื่น ๆ อีก เช่น 
ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง โดยบริษทัฯ มีเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือจดัการความเส่ียงดา้นช่ือเส่ียง ไดแ้ก่ การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และระบบการร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การร้องเรียนดว้ยตนเองผ่าน
กลุ่มลูกคา้สัมพนัธ์ ผูบ้ริหาร หรือกรรมการ ทั้งการจดัท าเป็นหนงัสือ โทรศพัท์โดยตรง หรือผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
และช่องทางอื่น ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงมีฝ่ายงานท่ีท าการติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการเผยแพร่เก่ียวกบับริษัทฯ 
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบความเส่ียงดา้นช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

บริษัทฯ ยงัได้ให้ความส าคญักับการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ และความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น ภยัธรรมชาติ อุทกภยั อคัคีภยั การก่อเหตุวินาศกรรม การจลาจล การประทว้ง และ
โรคระบาด เป็นตน้ โดยไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจขึ้นเพ่ือก าหนดแนวนโยบายและ
จดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเน่ือง อีกทั้ง มีการตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์ส ารองกรณีเกิดภยัพิบติัและศูนยป์ฏิบติังาน
ส ารอง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) เป็นประจ าอยา่งน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 
 

การพฒันาองค์กร เพ่ือยกระดับการบริหารความเส่ียงของบริษัท   

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษทัมีการ
บริหารความเส่ียงไดท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั จึงด าเนินการพฒันา ทบทวนนโยบาย เคร่ืองมือ และกระบวนการในการ
บริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรองรับความเส่ียงท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นตามปัจจยัเส่ียงต่างๆ รวมทั้ง
มีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบักฎเกณฑต์่างๆ ของหน่วยงานทางการ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี 

          การจัดท ามาตรการและแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (BCP) เพ่ือรองรับวิกฤต Covid-19  

    จากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ทัว่โลกในช่วงตน้ปี 63 และประเทศไทยเร่ิมไดรั้บผลกระทบในช่วงตั้งแต่
เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบนั บริษทัไดมี้การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง และมอบหมายให้คณะท างานเพื่อการบริหาร
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ไดก้ าหนดมาตรการและจดัท าแผนรองรับการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP) เพื่อรองรับวิกฤต Covid-19 เป็นกรณีเร่งด่วน ไดแ้ก่ 
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- ประกาศแนวปฏิบติัให้แก่พนกังาน เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  
- การจดัท าแผน BCP เพื่อก าหนดประเภทงานท่ีมีความส าคญั ภายใตส้ภาวะการแพร่ระบาดในระยะท่ี 1 ก่อน

เกิดการแพร่ระบาด  ระยะท่ี 2 เตือนภยัการแพร่ระบาด ระยะท่ี 3 การแพร่ระบาด ระยะท่ี 4 หลงัการแพร่
ระบาด 

-  การก าหนดจุดคดักรองการเขา้หรือออกจากอาคารส านกังาน  
- การพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทั้งส านกังานใหญ่ และสาขาทัว่ประเทศ  
- การจดัตั้งสถานท่ีปฏิบติังานชัว่คราว เพ่ือแยกพนกังานหลกั หรือ Key Person ไม่ให้รวมกนัในพ้ืนท่ีเดียวกบั

พนกังานทัว่ไป  
- การก าหนดให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการท างานแบบ Work From Home ส าหรับพนักงานท่ีอาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
- การจัดประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 บริษทัจัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยมีการคดักรองและตรวจวดั

อุณหภูมิของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน รวมถึงการจดัให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ าหนดให้มีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และจดัท า “ถอดบทเรียนจากวิกฤต 
Covid-19 ของ BAM” ท่ีมีผลกระทบกับพนักงานและผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงวิกฤต Covid-19  เพื่อน าผล
การศึกษามาใชใ้นการเตรียมการในดา้นต่างๆ และปรับปรุงวิธีการท างานของพนกังานให้มีความพร้อมในการท างานแบบ 
Work From Home หรือพัฒนาการท างานจากสถานท่ีต่างๆ (Work From Anywhere)  ได้ในอนาคต เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์วิกฤตต่างๆ และกลยทุธ์ในการท างานท่ีมีโอกาสปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

   การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ในปี 2563 บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัจึงมีมาตรการและแนวปฏิบติัในการเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนในนามผูถื้อหุ้นได ้ โดยบริษทัจดัใหมี้จุดคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิของผูท่ี้เขา้ร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเขา้
งานอยา่งเคร่งครัด รวมถึงการจดัพ้ืนท่ีเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

           การปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการบูรณาการงานด้าน GRC  

               คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการบูรณาการร่วมกนัระหว่างงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  การบริหาร
ความเส่ียง  และการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  หรือเรียกว่า Governance Risk and Compliance (GRC) โดย
ก าหนดการปรับโครงสร้างองคก์รให้ประกอบดว้ยสายงานก ากบัดูแลกิจการและบริหารความเส่ียงท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
เพื่อให้การปฏิบติังานของสายงาน / ฝ่ายงานก ากบัดูแล มีลกัษณะคลอบคลุมงานดา้น GRC เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

            การจ้างท่ีปรึกษาภายนอก  เพ่ือพฒันางานด้าน GRC  

               บริษทัไดจ้า้งท่ีปรึกษาภายนอก ไดแ้ก่ บริษทั ไพร้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั หรือ PWC ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการพฒันางานดา้น GRC ให้แก่สถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อให้เป็นท่ีปรึกษาของบริษทั ในการ
สร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน โดยการพฒันาองคก์รให้มีระบบบูรณาการแบบ GRC และปรับปรุง
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กระบวนการในดา้นการก ากบัดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคบั (Compliance) ของบริษทัให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งน้ีท่ีปรึกษาฯ มีขอบเขตการ
ให้บริการตามขอ้ก าหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ในปี 2563 ดงัน้ี    

- การจดัอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  
- การประเมินการปฏิบติังานภายใตก้ารบูรณาการแบบ GRC ขององคก์ร เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และระบุจุดท่ี

บริษทัตอ้งปรับปรุง  
- จดัท า GRC Framework และ Action Plan   

           การจ้างท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)   

               ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยเฉพาะการน ามาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการให้แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการมากย่ิงขึ้น บริษทัจึงมีการปรับปรุง
กระบวนการก ากับดูแลความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับรูปแบบทางธุรกิจและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความปลอดภยัของการใชบ้ริการ ขอ้มูลลูกคา้ ความ
ต่อเน่ืองในการให้บริการ และเพื่อเป็นการยกระดบัการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษทัจึงไดจ้า้งท่ี
ปรึกษาภายนอก ได้แก่ ACIS Professional Center Co.,Ltd. เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนส.21/2562) โดยให้บริษทัท่ีปรึกษาวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั (Gap 
Analysis) และจดัท านโยบายท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

- นโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy)  
- นโยบายการใชบ้ริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Policy)  
- การจดัอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
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3-1 ปัจจยัความเส่ียง 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
 3.1 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

3.1.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชเ้งินทุนสูง (Capital Intensive) และบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งรักษาระดบัสภาพคล่อง
ไวใ้ห้เพียงพอตลอดเวลา การขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของคู่สัญญาผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ เช่น 
ผู ้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ และสถาบันการเงินท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายให้แก่ 
บริษทัฯ เป็นตน้ ปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดบัสภาพคล่องของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และนโยบายของภาครัฐท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงความสามารถ
ในการจดัหาเงินกูยื้มท่ีมีเง่ือนไขท่ียอมรับไดใ้นเชิงพาณิชย ์การก ากบัดูแลท่ีเคร่งครัดขึ้นของหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการท่ีไม่สามารถรับช าระเงินจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ        
ไดอ้ยา่งพอเพียง หรือไดต้ามแผนกลยทุธ์หรือเป้าหมายท่ีวางไว ้

โดยทั่วไป บริษทัฯ จะออกตั๋วเงินจ่ายเพ่ือช าระค่าซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพหรือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีซ้ือมา          
ซ่ึงการท่ีบริษทัฯ จะตอ้งช าระเงินท่ีมีมูลค่าสูงเม่ือตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มดงักล่าวถึงก าหนดช าระ อาจส่งผลกระทบ
ต่อระดบัสภาพคล่องของบริษทัฯ ในบางคราว รวมทั้งอาจจ ากดัและลดความสามารถของบริษทัฯ ในการเขา้ซ้ือสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมเติมจ านวนมาก  

นอกจากน้ีสัญญาเงินกูบ้างฉบบัของบริษทั มีขอ้ก าหนดให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิปรับอตัราดอกเบ้ีย ในกรณีท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
ถือหุ้นในสัดส่วนต ่ากว่าร้อยละ 40.0 ปัจจุบันกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45.8 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ) โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ  มียอดเงินกู้ค้างช าระตามสัญญาเงินกู้ท่ีมีข้อก าหนดดังกล่าวรวมจ านวนประมาณ 
22,644.4 ลา้นบาท การปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียของสัญญาเงินกูด้งักล่าว อาจส่งผลในทางลบต่อการด ารงสภาพคล่อง ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  อยา่งมีนยัส าคญั  

บริษทัฯ อาจไม่สามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษทัฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของบริษทัฯ ในการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย และการจดัสรรเงินทุนส าหรับการ
ช าระหน้ีเงินกูยื้ม ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ อาจตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นซ่ึงอาจจะไม่ไดรั้บเง่ือนไขท่ียอมรับไดใ้นเชิงพาณิชย ์
หรืออาจจะไม่สามารถหาไดเ้ลย ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.2 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาและเข้าซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายได้
ในจ านวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน ฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด และการขยายธุรกิจอย่างย ัง่ยืนต้องอาศยั
ความสามารถในการจัดหาและเข้าซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายในจ านวนท่ีเพียงพอในราคาท่ี
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของบริษทัฯ ในการจดัหาและเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย
ขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการซ่ึงอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและ
ตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย สภาวะการแข่งขนัในการเขา้ประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย
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3-2 ปัจจยัความเส่ียง 

ของสถาบันการเงิน มูลค่า คุณภาพและประเภทสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีสถาบนัการเงินจะน า
ออกมาจ าหน่าย และความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ นอกจากน้ี ธุรกิจของบริษทัฯ ยงัขึ้นอยูก่บั (ก) การ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือนโยบายของภาครัฐท่ีมีผลบงัคบัใชก้บับริษทัฯ และ (ข) นโยบาย ฐานะทางการเงิน
และแผนการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งในดา้นการบริหารสินเช่ือ สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และทรัพยสิ์น       
รอการขาย ดว้ยความซบัซอ้นและความสัมพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าวท่ีส่วนใหญ่อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ 
อาจไม่สามารถจัดหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในจ านวนท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อการเติบโต ความสามารถในการแข่งขนั ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่าง
มีนยัส าคญั 

3.1.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และไม่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดจาก 
การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ           
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และการบริหารจัดการสินทรัพย์       
ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนีไ้ม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วน 

การสร้างรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ ซ่ึงรวมถึง
ความสามารถของบริษทัฯ ในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอยา่งมีประสิทธิผลภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ
ขึ้นอยู่กบัปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงโดยส่วนมากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี   
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เน่ืองจากลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ มกัมีฐานะทางการเงินท่ีไม่มัน่คง มีผล
การด าเนินงานไม่ดี และตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินค่อนขา้งสูง หรือมีสินทรัพยสุ์ทธิเป็นลบ และลูกหน้ีบางรายอยู่
ในกระบวนการล้มละลายหรือกระบวนการการปรับโครงสร้างหน้ี หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรับโครงสร้างหน้ีและ            
ไม่สามารถบงัคบัช าระหน้ี บริษทัฯ อาจตอ้งด าเนินการผา่นกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างรายไดจ้ากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ของบริษทัฯ เช่น กระบวนการทางศาล การโอนและจ าหน่ายทรัพยสิ์นโดยการขายและการบังคบัทรัพยห์ลกัประกัน           
ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจมีประสิทธิผลต ่า หรืออาจตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือนโยบายของภาครัฐท่ีใชบ้งัคบัในขณะนั้น ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯ คาดการณ์ไว ้
นอกจากน้ี ในบางกรณีบริษทัฯ อาจไม่มีสิทธิในการบังคบัทรัพยห์ลกัประกันเป็นล าดับแรก และเจ้าหน้ีรายอ่ืนอาจมี
บุริมสิทธิในล าดบัที่ดีกว่าเหนือทรัพยห์ลกัประกนัดงักล่าว  

นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจไม่สามารถด าเนินการเรียกเก็บเงินจากการบงัคบัหลกัประกนัให้ครอบคลุมต่อตน้ทุนเงิน
ลงทุนของบริษทัฯ หรืออาจเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้ลย และนอกจากน้ี ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยค าส่ังศาลตามกฎหมาย
ล้มละลายนั้น หากศาลมีค าส่ังเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการซ่ึงได้รับมติสนับสนุนจากเสียงส่วนใหญ่ของเจ้าหน้ีผูมี้สิทธิ
เรียกร้องต่อลูกหน้ี บริษทัฯ อาจตอ้งยอมรับแผนฟ้ืนฟูกิจการดงักล่าวซ่ึงอาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางท่ีเป็นคุณต่อบริษทัฯ โดยใน
อนาคตศาลยงัอาจพิพากษาให้หลกัประกนัเป็นโมฆะ หรือปฏิเสธค าขอบงัคบัหลกัประกนั บริษทัฯ อาจไดรั้บผลตอบแทน
ในจ านวนท่ีจ ากดั หรือขาดทุนจากกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ และบริษทัฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีของ
บริษทัฯ และไม่สามารถรับรู้รายไดจ้ากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพดงักล่าวตามท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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3-3 ปัจจยัความเส่ียง 

3.1.4 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีความผันผวน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ            
ก่อรายได้และกระแสเงินสดจากหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยเน่ืองจากทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ โดยความสามารถ       
ในการก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดจากทรัพย์สินดังกล่าวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องและภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย หากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ม่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯ คาดหมาย ยอดขายและราคาขาย
ของอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ อาจลดลง และบริษทัฯ อาจตอ้งใชเ้วลานานกว่าท่ีทรัพยสิ์นดงักล่าวจะสามารถก่อให้เกิด
รายไดไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงอาจท าให้บริษทัตอ้งขายทรัพยสิ์นเหล่านั้นภายใตข้้อก าหนดของสัญญาซ้ือขายท่ีท าให้บริษทัฯ 
ได้รับผลประโยชน์ลดน้อยลงหรือต้องขายในราคาท่ีต ่ากว่าราคาท่ีคาดการณ์ไว ้นอกจากน้ี การชะลอตัวของตลาด
อสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยอาจเป็นผลให้บริษทัฯ ท าการตลาดและขายอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ ไดย้ากขึ้นและ
อาจมีค่าใช้จ่ายในการถือครองทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี มูลค่าของทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือ
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลดลงยงัอาจส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมขึ้น 

ตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัหลายประการซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษทัฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจมหภาค อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ ระดบัหน้ีครัวเรือน อตัราการขยายตวัของเมือง ระดบัรายได้สุทธิ
ส่วนบุคคล และสภาวะของอุปสงค์และอุปทาน เป็นตน้ นอกจากน้ี หากรัฐบาลประกาศใช้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั 
หรือนโยบายใหม่ท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยอ์าจส่งผลกระทบใน    
ทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถในการก่อให้เกิดรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพย์           
ดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได ้การท าก าไร ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.5 ความเส่ียงจากการท่ีกระบวนการตรวจสอบสถานะสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายของ
บริษัทฯ อาจจัดท าบนข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องท้ังหมด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการก าหนดราคา
ซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย 

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายท่ีบริษัทฯ ได้มาส่วนใหญ่ไม่มีราคาตลาดท่ีแน่นอน ดังนั้น             
ในการก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ ต้องพิจารณาปัจจยัหลายประการ โดย         
ในกรณีของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ปัจจยัดงักล่าวรวมถึงสภาวะการแข่งขนั ประมาณการการเรียกเก็บหน้ีจากสินทรัพย ์    
ดอ้ยคุณภาพ มูลค่าทรัพยห์ลกัประกนั และประวติัของลูกหน้ี ส าหรับกรณีของทรัพยสิ์นรอการขาย ปัจจยัดงักล่าวจะรวม     
ไปถึงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยพิจารณาข้อมูลท่ีบริษัทฯ ได้รับเก่ียวกับทรัพย์สินและการตรวจสอบสถานะ            
(Due Diligence) ซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินการเอง ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการและการจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ดงักล่าว รวมทั้งภาวะตลาดและสภาวะการแข่งขนัในขณะนั้น ดงันั้น ในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบ
สถานะและ/หรือคดัเลือกสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายได้อย่างมีประสิทธิผล บริษทัฯ อาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าหรืออาจประสบกบัการขาดทุน  

ก่อนการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบสถานะตามท่ี 
บริษทัฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรัพยสิ์นรอการขายนั้นๆ ทั้งน้ี ตลอดเวลาท่ีผ่านมาและในอนาคตบริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบสถานะโดยอาศยัขอ้มูล      
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3-4 ปัจจยัความเส่ียง 

ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากสถาบนัการเงินท่ีขายสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายให้แก่บริษทัฯ ซ่ึงอาจไม่ครบถว้น
หรือถูกตอ้งทั้งหมด และอาจไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการประเมินการเขา้ซ้ือ 
แมว่้าโดยทัว่ไปบริษทัฯ จะส่งบุคลากรของบริษทัฯ เขา้ไปในพ้ืนท่ีเพ่ือท าการส ารวจทรัพยสิ์นก็ตาม แต่ในการประเมินราคา
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ บริษทัฯ จะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณของทรัพยห์ลกัประกนัได ้ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถ
ทราบถึงภาระผูกพนัหรือสภาพท่ีแทจ้ริงของทรัพยสิ์นนั้น ๆ และอาจประเมินราคาซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์น
รอการขายสูงกว่าราคาท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นหรือถูกตอ้ง ปัจจยัเหล่าน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการท าก าไร ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตวัอย่างเช่น บริษัทฯ อาจ       
ไม่ทราบถึงภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยห์ลกัประกนัหรือไม่สามารถยืนยนัไดว่้าบริษทัฯ จะไดรั้บกรรมสิทธ์ิในทรัพย์
หลกัประกนัโดยปราศจากขอ้บกพร่อง ในอดีตบริษทัฯ เคยไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยไ์ม่ครบถว้นและไม่ถูกตอ้ง 
ท าให้บริษทัฯ ก าหนดราคาซ้ือทรัพยสิ์นดงักล่าวคลาดเคล่ือน แมโ้ดยทัว่ไป สถาบนัการเงินให้สิทธิบริษทัฯ ในการคืน
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาแต่ละฉบบัหากข้อมูล
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีสถาบนัการเงินผูข้ายน าเสนอไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง อย่างไรก็ดี บริษทัฯ 
อาจไม่สามารถรับรู้ถึงความบกพร่องหรือความผิดพลาดของขอ้มูลดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว      
อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย  

วิธีการก าหนดราคาส ารวจโดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบสถานะทรัพยสิ์นตอ้งอาศยั
ดุลพินิจ ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ประสบการณ์ และความเห็นส่วนบุคคล ซ่ึงอาจไม่ถูกต้องแม่นย  า หรือไม่สะท้อนมูลค่า              
ท่ีแทจ้ริง โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบสถานะโดยอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินท่ีขายสินทรัพย์   
ดอ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในการประเมินและก าหนดราคา ในการน้ี บริษทัฯ จะน าประมาณการการเรียกเก็บหน้ี
และการจ าหน่ายทรัพยสิ์น ขอ้มูล และสารสนเทศเหล่าน้ีมาใช้ในการก าหนดราคาในการเขา้ซ้ือ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีท าให้
กระบวนการตรวจสอบสถานะทรัพยสิ์นของบริษทัฯ มีความครบถว้น หากประมาณการการเรียกเก็บหน้ีและการจ าหน่าย
ทรัพยสิ์น ขอ้มูลและสารสนเทศดงักล่าวไม่ถูกตอ้งแม่นย  า ไม่ครบถว้น หรือก่อให้เกิดความส าคญัผิด การตดัสินใจใดๆ         
ท่ีอาศยัขอ้มูลดงักล่าวอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายไดต้ามเป้าหมาย 
นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ เขา้ตรวจสอบสถานะของทรัพยสิ์นจ านวนมากในแต่ละคร้ังอาจส่งผลให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการ
ประเมินสูงขึ้นหรือบริษทัฯ อาจไม่สามารถประเมินทรัพยสิ์นไดใ้นเวลาอนัจ ากดั และแมค้วามผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นเป็นความ
ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย แต่หากรวมกันแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษทัฯ โดยรวมได้ 
นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจตดัสินใจเขา้ซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีสมเหตุสมผล
ในเชิงพาณิชยข์องทรัพยสิ์นนั้น ๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.6 ความเส่ียงจากการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยใช้สมมติฐานหลายประการ ส่งผลให้มูลค่าของ
ทรัพย์หลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ประเมินอาจไม่สะท้อนมูลค่า       
ท่ีแท้จริงท่ีบริษัทฯ จะสามารถรับรู้ได้หากมีการขายทรัพย์สินดังกล่าว 

การประเมินมูลค่าทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายในปัจจุบนั ซ่ึงแสดงอยูใ่น
งบการเงินของบริษทัฯ เป็นการประเมินมูลค่าโดยน าหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดให้สถาบนัการเงินถือปฏิบติัมาปรับใช้  
โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะด าเนินการประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และทีมงาน
ประเมินราคาของบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูป้ระเมินแต่ละรายอาจจ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจของตนในการพิจารณาปัจจยับางกรณี เช่น 
ราคาอา้งอิงในอดีต และอาจมีสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ละอาจไม่ถูกตอ้งแม่นย  าหรือไม่ครบถว้น
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3-5 ปัจจยัความเส่ียง 

หรือไม่สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริง นอกจากน้ี มูลค่าประเมินของทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์น      
รอการขายของบริษทัฯ มิใช่ตวับ่งช้ีราคาซ้ือขายหรือรับรองว่าบริษทัฯ สามารถขายทรัพยสิ์นไดท่ี้ราคาดงักล่าวไม่ว่าใน
ปัจจุบนัหรืออนาคต และราคาท่ีบริษทัฯ จะสามารถขายทรัพยสิ์นดงักล่าวไดอ้าจต ่ากว่ามูลค่าประเมินของทรัพยสิ์นนั้น     
ดว้ยเหตุน้ี ความไม่แม่นย  าในการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ หรือทีมงานประเมินราคาของบริษทัฯ หรือวิธีการ
ก าหนดราคาท่ีบริษทัฯ ใช้อาจส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษทัฯ ในการก าหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนส าหรับ
สินทรัพยด์้อยคุณภาพของบริษทัฯ การปรับโครงสร้างหน้ี และการก าหนดราคาขายทรัพยสิ์นรอการขายซ่ึงอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.7 ความเส่ียงจากการที่ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และค่าเผ่ือการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ อาจไม่สะท้อนการด้อยค่าท่ีแท้จริง 

บริษทัฯ ประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น    
รอการขายอยา่งต่อเน่ือง และรับรู้จ านวนขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีสอดคลอ้งกบัประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าว  

ปัจจุบันบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยน าหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติมา      
ปรับใช้ให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัฯ ซ่ึงการประมาณการการดอ้ยค่าดงักล่าวขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น      
ในกรณีของสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงการประเมินราคาทรัพยห์ลกัประกันซ่ึงจะมีการปรับราคาตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. ไดภ้ายในก าหนดเวลา วงเงินจ านอง และจ านวนหน้ีท่ีคา้งช าระ รวมถึงกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากการปรับโครงสร้างหน้ี และในกรณีของทรัพยสิ์นรอการขาย ปัจจยัดงักล่าวรวมถึงการประเมินราคาทรัพยสิ์นภายใน
ก าหนดเวลา มูลค่าล่าสุดของทรัพยสิ์น และประเภทและคุณลกัษณะของทรัพยสิ์นรอการขาย และการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัเหล่าน้ีอาจท าใหค้า่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีความผนัผวน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ น า TFRS 9 มาถือปฏิบัติ บริษทัฯ อาจบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าโดยรวม
เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ดี จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บจากสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายอาจขึ้นอยู่กบัปัจจยั
อ่ืนหลายประการท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ฐานะทางการเงิน ความสามารถและความสมคัรใจในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี ความสามารถของผูค้  ้าประกนัของลูกหน้ีในการปฏิบติัตามภาระผกูพนั ความสามารถในการรับรู้รายได้
จากทรัพยห์ลกัประกนั รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และการก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย  
การประมาณการ การประเมิน และการคาดการณ์เก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวของบริษทัฯ อาจไม่แน่นอนหรือต่างจากสภาวะหรือ
ผลท่ีเกิดขึ้นจริง และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหรือค่าเผื่อการดอ้ยค่าดงักล่าวอาจไม่แสดงถึงการดอ้ยค่าท่ีแทจ้ริง ปัจจยัดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.8 การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) อาจส่งผลกระทบต่อการรายงานทาง
การเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

สภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทยไดเ้ผยแพร่ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ท่ี 22/2561 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซ่ึงก าหนดวิธีปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการรับรู้และการวดัมูลค่า

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 โดยก าหนดให้

กิจการต่าง ๆ ต้องปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี           
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3-6 ปัจจยัความเส่ียง 

ท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ บริษทัฯ 

คาดว่านโยบายบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

1. การรับรู้รายไดจ้ากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับลดดว้ย 
ความเส่ียงด้านเครดิตตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) โดยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงปรับลดด้วย 
ความเส่ียงดา้นเครดิตน้ีจะถูกค านวณตั้งแต่วนัท่ีไดลู้กหน้ีมา ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บช าระในอนาคตจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพแต่ละรายตลอดอายขุอง
ลูกหน้ีเพ่ือให้เท่ากบัราคาทุนของเงินลงทุนในลูกหน้ีเม่ือไดม้า ทั้งน้ี ทุกส้ินงวดบญัชี บริษทัฯ จะทบทวน
ความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บช าระจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพนั้น และ
บริษทัฯ จะค านวณมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินใหม่โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสด         
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บใหม่น้ี คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพดงักล่าว และจะ
บนัทึกผลต่างเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ 

2. การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ    
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีนบัจากวนัท่ีไดลู้กหน้ีมาโดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าลูกหน้ีนั้นมีความเส่ียง
ดา้นเครดิตเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่วนัท่ีไดลู้กหน้ีมาหรือไม่  

3. ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน บริษทัฯ อาจจดัประเภทเงินลงทุนน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดง
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
รายการก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน ทั้ งน้ี ทุกส้ินงวดบัญชี เงินลงทุนในตราสารทุนทั้งเงินลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเงินลงทุนนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะถูกแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม และเม่ือขายตราสาร
ทุนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายการก าไรเบ็ดเสร็จอื่น        
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นจะไม่ถูกรับรู้เขา้ก าไร
ขาดทุนอีกต่อไป 

การน า TFRS 9 มาถือปฏิบติัอาจส่งผลในทางลบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัท่ีจดัท างบการเงินภายใตม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึงบริษทัฯ ด้วย โดยผลกระทบดงักล่าวขึ้นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ 

รวมถึงองคป์ระกอบของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทันั้น ๆ  ในวนัท่ีมีการบงัคบัใช ้TFRS 9 และการคาดการณ์ของ

เศรษฐกิจมหภาคในอนาคต 

3.1.9 ความเส่ียงจากการท่ีการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย รวมท้ังการ
ถือครองทรัพย์สินจ านวนมากของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลท่ีเคร่งครัด  
บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ภายใตก้ฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบติั และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การปรับ
โครงสร้างหน้ี การประเมินราคาและการจ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกันและทรัพยสิ์นรอการขาย กฎระเบียบและวิธีการ           
ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย การเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ี การตดัหน้ีสูญ กฎเกณฑ์ดา้นภาษี และมาตรฐาน 
การบญัชี นอกจากน้ี เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยจ์ านวนมาก บริษทัฯ จึงตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
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3-7 ปัจจยัความเส่ียง 

ภายใต้กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายผงัเมือง รวมทั้งกฎระเบียบและกฎเกณฑอ่ื์น ๆ 

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี               
12 มีนาคม 2562 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญติัภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 แมว่้าพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจะไดก้ าหนดอตัราการจดัเก็บภาษีจากท่ีดินและโรงเรือนในอตัราใหม่ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยบริษทัฯ อาจจะมีค่าใชจ้่ายทางภาษีเพ่ิมขึ้นจากท่ีดินและอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือ
ครอง ซ่ึงค่าใชจ้่ายทางภาษีท่ีเพ่ิมขึ้นดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท าก าไร ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเงิน
หรืออสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวทั้งหมดไดอ้ย่าง
ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั 
นอกจากน้ี ยงัมีความไม่แน่นอนในเร่ืองของการตีความและบงัคบัใชน้โยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ ซ่ึงหากบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้าจท าให้บริษทัฯ ตอ้งไดรั้บโทษตามกฎหมายหรือ
อาจเกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.10 ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการบังคับช าระหนีจ้ากผู้ค า้ประกันและผู้จ านองท่ีมิใช่ลูกหนีช้ั้นต้น 

กฎหมายก าหนดมิให้ผูค้  ้ าประกนัตอ้งรับผิดเสมือนลูกหน้ีชั้นต้น (เช่น ข้อก าหนดท่ีให้ผูค้  ้ าประกันตอ้งรับผิด
ร่วมกันและแทนกันกับลูกหน้ีชั้นต้น) หากสัญญาค ้ าประกันมีข้อก าหนดท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายน้ีจะท าให้
ขอ้ก าหนดดงักล่าวตกเป็นโมฆะและท าให้ผูค้  ้ าประกนัสามารถใช้สิทธิปฏิเสธการช าระหน้ีได ้ขอ้ก าหนดของกฎหมาย
ดงักล่าวไม่ใชก้บักรณีท่ีผูค้  ้าประกนัเป็นนิติบุคคลท่ีสามารถตกลงยินยอมรับผิดอยา่งลูกหน้ีชั้นตน้ได ้

หากเจา้หน้ีมิไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ อาจท าให้ผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านอง
ท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้อาจหลุดพน้จากความรับผิดในส่วนท่ีกฎหมายก าหนด เช่น เม่ือลูกหน้ีผิดนดั หากเจา้หน้ีมิไดมี้หนงัสือ
บอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัหรือผูจ้  านองท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ผูค้  ้ าประกนัหรือผูจ้  านอง        
ท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้ (แลว้แต่กรณี) จะหลุดพน้จากความรับผิดเฉพาะในดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนอุปกรณ์แห่งหน้ี
รายนั้นเม่ือพน้ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้เจา้หน้ีมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  ้ าประกนัหรือผูจ้  านองนั้น นอกจากน้ี       
ในกรณีของการค ้าประกนัหรือการจ านองทรัพยสิ์นเพ่ือประกนัหน้ีท่ีบุคคลอ่ืนตอ้งช าระและเป็นหน้ีท่ีมีก าหนดระยะเวลา
การช าระแน่นอนนั้น หากเจา้หน้ียินยอมผอ่นผนัเวลาการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีชั้นตน้โดยท่ีผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองท่ีมิใช่
ลูกหน้ีชั้นตน้ไม่ไดใ้ห้ความยินยอมในการผอ่นเวลานั้น จะมีผลท าให้ผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้หลุดพน้
จากความรับผิด ดงันั้น ในการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองซ่ึงมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้ บริษทัฯ อาจตอ้งไดรั้บ
ความยินยอมจากผูค้  ้าประกนัหรือผูจ้  านองนั้นเพ่ือให้การค ้าประกนัของผูค้  ้าประกนัหรือหลกัประกนัของผูจ้  านองยงัมีผล
บงัคบัเช่นเดิมภายหลงัจากการปรับโครงสร้างหน้ี ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะจ ากดัความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างหน้ี
ของบริษทัฯ โดยหากบริษทัฯ ไม่ได้รับความยินยอมจากผูค้  ้ าประกันหรือผูจ้  านองท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นต้น บริษทัฯ อาจมี
ทางเลือกในการปรับโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีนอ้ยลง และอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการบงัคบัจ านองซ่ึงโดยปกติ
จะมีค่าใชจ้่ายสูงและใชเ้วลานาน 

นอกจากน้ี ความรับผิดของผูจ้  านองท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้ยงัจ ากดัเพียงเท่ากบัมูลค่าของทรัพยท่ี์จ านองเท่านั้น โดย
ขอ้ตกลงใดท่ีก าหนดให้ผูจ้  านองรับผิดเกินกว่ามูลค่าของทรัพยท่ี์จ านองจะตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีลูกหน้ีเป็น 
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3-8 ปัจจยัความเส่ียง 

นิติบุคคลและบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการหรือควบคุมการด าเนินงานของนิติบุคคลไดน้ าทรัพยสิ์นของตนไปจ านองไว้
เป็นหลกัประกนัหน้ีของนิติบุคคลนั้น บุคคลดงักล่าวสามารถท าสัญญาค ้าประกนัหน้ีของนิติบุคคลเดียวกนัและสามารถ       
มีความรับผิดสูงกว่ามูลค่าของทรัพยท่ี์จ านองได ้

แม้ว่าบริษทัฯ ได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อลดผลกระทบของการแกไ้ข
กฎหมายดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ เช่ือว่าการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั โดยเฉพาะ      
ต่อสิทธิของบริษทัฯ ภายใตสั้ญญาค ้าประกนัหรือสัญญาจ านองส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ ในกรณีท่ีสัญญา
ดงักล่าวท าขึ้นโดยมิไดเ้ป็นไปตามบทบญัญติัของกฎหมายขา้งตน้ นอกจากน้ี แมว่้ากระบวนการของบริษทัฯ ในการบงัคบั
ช าระหน้ีกบัลูกหน้ีและบงัคบัจ านองซ่ึงทรัพยห์ลกัประกนัท่ีเป็นของลูกหน้ีเองอาจไม่ไดรั้บผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั        
แต่การบงัคบัช าระหน้ีกบัผูค้  ้าประกนัและผูจ้  านองท่ีมิใช่ลูกหน้ีชั้นตน้จะยากล าบากย่ิงขึ้นและใชเ้วลานาน เน่ืองจากบริษทัฯ 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ิมเติมซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.11 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อาจต้องมีความรับผิดเน่ืองจากข้อพิพาททางกฎหมายและข้อพิพาทอ่ืน           
ที่บริษัทฯ เข้าเกี่ยวข้องเป็นคร้ังคราว 

บริษทัฯ ต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายและข้อพิพาทอื่น ๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของ     
บริษทัฯ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ ขอ้พิพาทดงักล่าวจะเกิดขึ้นเม่ือ (ก) บริษทัฯ เรียกเก็บเงินคา้งช าระจากลูกหน้ี ด าเนินการยึดหรือ
จ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกนัหรือบงัคบัช าระหน้ีจากผูค้  ้าประกนั ผูจ้  าน า หรือผูจ้  านอง หรือ (ข) บริษทัฯ และคู่สัญญาในการ
ซ้ือหรือจ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ขอให้ศาลมีค าส่ังรับรอง
สิทธิตามกฎหมายของแต่ละฝ่าย นอกจากน้ี บริษทัฯ อาจถูกฟ้องร้องหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทอื่น ๆ จากการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติ เช่น ลูกหน้ีท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดอ้าจไม่ยินยอมให้บริษทัฯ ด าเนินการยึดทรัพยโ์ดยน าขอ้พิพาทขึ้นสู่ศาล 
หรือในกรณีท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินคดีทางกฎหมายกบัลูกหน้ีแลว้และลูกหน้ีฟ้องแยง้ ในกรณีท่ีบริษทัฯ ประเมินว่าอาจมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจากคดีท่ีมีการฟ้องร้องแลว้หรือก าลงัจะฟ้องร้อง หรือจากขอ้พิพาทอ่ืนท่ีมีต่อบริษทัฯ บริษทัฯ จะบนัทึก
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องตามนโยบายทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งหรือตามนโยบายภายในของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ทั้ งน้ี ค  าพิพากษาหรือค าช้ีขาดใน             
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทฯ เก่ียวข้องอาจไม่ได้เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณกับบริษัทฯ และประมาณการหน้ีสินจาก                
คดีฟ้องร้องอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากกระบวนพิจารณาหรือขอ้พิพาทอื่นๆ ทั้งน้ี หากการ
ประเมินความเส่ียงของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องของบริษทัฯ ก็อาจมีการเปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย 

นอกจากน้ี คดีความและข้อพิพาทอ่ืน ๆ อาจน าไปสู่การสืบสวน สอบสวน และกระบวนการพิจารณาโดย
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ และเพ่ิมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้พิพาทดงักล่าว และบริษทัฯ อาจจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นธุรกิจหลกัมาเพ่ือใชใ้นกระบวนการดงักล่าว ทั้งน้ี ในการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทัฯ ในอนาคต บริษทัฯ อาจยงัคงมีส่วนเก่ียวขอ้งในขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่น ๆ 
ต่อไป และการหยุดชะงกัในการด าเนินงานของบริษทัฯ อนัเน่ืองมาจากกระบวนการพิจารณาคดีในศาลหรือค าพิพากษาท่ีมี
ต่อบริษทัฯ กรรมการ หรือผูบ้ริหารหลกัของบริษทัฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  
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3-9 ปัจจยัความเส่ียง 

3.1.12 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีสินทรัพยด์้อยคุณภาพขนาดใหญ่หลายรายการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 ลูกค้าท่ีเป็นสินทรัพย์          
ดอ้ยคุณภาพรายใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิของบริษทัฯ และ
ลูกคา้ท่ีเป็นสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพรายใหญ่ท่ีสุดของบริษทัฯ 10 รายแรกคิดเป็นสัดส่วนรวมกนัประมาณร้อยละ 8.1 ของเงิน
ให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น หากลูกหน้ีรายใหญ่ของบริษทัฯ รายใดไม่สามารถช าระหน้ีไดภ้ายใน
เวลาท่ีก าหนดหรือผิดนดัช าระหน้ีดว้ยเหตุใด ๆ หรือหากบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินเต็มจ านวนมูลค่าทรัพยห์ลกัประกนัหรือไม่
ไดรั้บเลยจากการบงัคบัหลกัประกนั อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั  

นอกจากน้ี ทรัพยสิ์นรอการขายจ านวนมากของบริษทัฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัฯ จึงมี 
ความเส่ียงจากการลดลงของราคาท่ีดินในประเทศและการลดลงของราคาท่ีดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงปัจจยั
ใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลดงักล่าวอาจส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ      
บริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

3.1.13 ความเส่ียงจากการท่ีลูกหนีท่ี้ไม่พงึพอใจบริษัทฯ และผู้คัดค้านอาจท าให้บริษัทฯ เสียช่ือเสียงได้ 

ธุรกิจของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบัการเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี การเรียกช าระหน้ี และ/หรือการบงัคบัหลกัประกนั  
ซ่ึงอาจสร้างความไม่พอใจแก่ลูกหน้ีได ้ในอดีต เคยมีกลุ่มลูกหน้ีรวมตวักนัประทว้งท่ีส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา
บางแห่งเพื่อเรียกร้องให้บริษทัฯ ลดหน้ี แมว่้าธุรกิจของบริษทัฯ จะไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว การด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ความสัมพนัธ์และช่ือเสียงของบริษทัฯ ในกลุ่มลูกหน้ีอาจไดรั้บผลกระทบหากมีเหตุการณ์ลกัษณะเดียวกนั
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ความเสียหายดา้นช่ือเสียงของบริษทัฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ และความสัมพนัธ์ท่ี
บริษทัฯ มีกบัลูกคา้ ลูกหน้ีและคู่สัญญาอ่ืน ๆ ในอดีตบริษทัฯ เคยถูกฟ้องร้องโดยลูกหน้ีท่ีไม่พึงพอใจ        บริษทัฯ ซ่ึง
เหตุการณ์ดงักล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และอาจส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทางกฎหมายและอาจ
มีความรับผิดเกิดขึ้นจากการฟ้องร้อง นอกจากน้ี การวิพากวิจารณ์ และการเผยแพร่ขอ้มูลในเชิงลบอาจน าไปสู่การร้องเรียน
หรือการคดัคา้นซ่ึงอาจขดัขวางหรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีอาจส่งผลในทางลบต่อ
ธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั  

3.1.14 ความเส่ียงจากความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทฯ หรือการกระท า
 ของบุคคลภายนอก 

บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจน        
มีมาตรการป้องกนัและนโยบายในการติดตามการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือบริหารจดัการความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การฟอกเงิน การทุจริต การประพฤติ           
มิชอบ หรือการกระท าอื่นๆ ท่ีผิดกฎหมาย โดยบริษทัฯ มีการจดัตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเพื่อช่วยกนัท าหนา้ท่ีในการ
ก ากบั ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และจดัให้มีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงเพื่อให้หน่วยงานภายในของ
บริษทัฯ แต่ละหน่วยงานใชใ้นการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตนเป็นประจ าทุกปี อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงจากความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานของบริษทัฯ ท่ีอาจไม่เป็นไปตาม
นโยบายท่ีก าหนดไว ้หรือแมก้ระทัง่จากการการกระท าของบุคคลภายนอก เช่น ตวัแทนหรือลูกคา้ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการ
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3-10 ปัจจยัความเส่ียง 

ควบคุมของบริษทัฯ โดยการไม่ปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนดดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.15 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลักและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ความส าเร็จของบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัความสามารถของบริษทัฯ ในการจูงใจและรักษาผูบ้ริหารหลกัและพนกังานท่ีมี
ความรู้และความเขา้ใจในเชิงลึก และมีประสบการณ์ในการท างานอนัยาวนานในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี รวมถึงผูบ้ริหารระดบัอาวุโส พนกังานซ่ึงมีความช านาญในการประเมินราคาทรัพยสิ์น การตลาดและการ
ขาย และพนกังานปฏิบติัการดา้นอื่น ๆ เน่ืองดว้ยลกัษณะของธุรกิจ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง โดยบริษทัฯ ได้ฝึกอบรมพนักงานของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ อาจไม่สามารถรักษา             
ทีมผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีความสามารถไวไ้ด้ และอาจไม่สามารถสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาทดแทนบุคลากร
ระดบัสูง หรือพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสมหรืออาจไม่สามารถสรรหาบุคคลมา
ทดแทนไดเ้ลย หรืออาจมีค่าใชจ้่ายในการสรรหาและอบรมพนกังานใหม่ ซ่ึงทั้งหมดน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

3.1.16 ความเส่ียงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ขัดข้อง  

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และระบบประมวลผลขอ้มูลของบริษทัฯ 
หากระบบดงักล่าวขดัขอ้งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั หรือความเสียหายดา้นช่ือเสียง
แก่บริษทัฯ  

การด าเนินธุรกิจ การควบคุมด้านบัญชีและการเงิน การบริหารความเส่ียง และการบริการลูกค้าอย่างราบร่ืน       
ลว้นตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ ความขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดจากความ
ผิดพลาดในการด าเนินงานของพนักงาน หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เช่น ปัญหาซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายขดัขอ้ง การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ภยัพิบติัทางธรรมชาติ การขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
ปัญหาเก่ียวกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือปัญหากระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้ บริษทัฯ ไดป้รับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งจดัท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan หรือ BCP) และจดัตั้งศูนยค์อมพิวเตอร์
ส ารอง (Disaster Recovery Center หรือ DRC) เพื่อให้สามารถกูค้ืนระบบไดอ้ยา่งรวดเร็วภายใน 24 ชัว่โมง และป้องกนัและ
ช่วยลดผลกระทบของการหยุดชะงักของธุรกรรมหลกัของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงกัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯเป็นเวลานานอาจจ ากดัความสามารถในการติดตามตรวจสอบและจดัการขอ้มูล การบริหารความเส่ียง  
การจดัท าบนัทึกท่ีถูกตอ้ง การให้บริการลูกคา้อย่างมีคุณภาพ และการควบคุมดา้นการเงิน รวมทั้งการด าเนินงานของบริษทัฯ 
แม้บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ บริษทัฯ             
ไม่สามารถรับรองไดว่้า การตรวจสอบดงักล่าวจะป้องกนัไม่ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ ขดัขอ้งในอนาคต 
นอกจากน้ี แม้บริษัทฯ จะทุ่มเททรัพยากรจ านวนมากเพ่ือการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเข้ารหัสข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรการรักษาความปลอดภยัอื่น แต่ก็ยงัอาจเกิดเหตุการณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบประมวลข้อมูลของบริษทัฯ เช่น การฝ่าฝืน แทรกซึม จารกรรม การละเมิดสิทธิของ      
know-how และขอ้มูลส่วนบุคคล การร่ัวไหลของขอ้มูล หรือการทุจริตทัว่ไปได ้ดงันั้น การท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถแกปั้ญหา
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งครบถว้นและรวดเร็วอาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีส าคญัตอ้ง
ล่าชา้หรือหยดุชะงกัและอาจท าให้เกิดความรับผดิหรือเสียช่ือเสียง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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3-11 ปัจจยัความเส่ียง 

3.1.17 ความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเส่ียงจากความเสียหายของ
 บริษัทฯ ได้ทั้งหมด 

โดยทัว่ไป บริษทัฯ จดัให้มีประกนัภยัส าหรับความเส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ (ก) ความรับผิดส าหรับกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี (Director and Officers Liabilities Insurance) (ข) ประกันภยัอาคารส านักงานของบริษทัฯ ท่ีครอบคลุมความ
เสียหายทุกประเภท (All Risks) รวมถึงประกนัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และ (ค) อคัคีภยั ส าหรับส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยู่
บนทรัพย์หลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ถึงแม้บริษัทฯ เช่ือว่า ท่ีผ่านมาบริษัทฯ                     
มีกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีครอบคลุมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และบริษทัฯ วางแผนท่ีจะท าประกนัภยัดงักล่าวต่อไป 
ประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (เช่น ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบั
ทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพหรือทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไม่ไดมี้สาเหตุจากอคัคีภยั) ไดอ้ย่างเพียงพอ หาก
ประกันภยัของบริษทัฯ ไม่ครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯ เลือกท่ีจะขยายความคุม้ครองของ
ประกนัภยั เบ้ียประกนัจะมีจ านวนสูงขึ้น และบริษทัฯ อาจจะไม่สามารถจดัหากรมธรรม์ประกนัภยัให้ความคุม้ครองและ       
มีเง่ือนไขดา้นการรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจตามท่ีตอ้งการไดห้รืออาจจะไม่สามารถจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัไดเ้ลย 

3.1.18 ความเส่ียงจากอุบัติเหตุหรือผู้บุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษทัฯ อาจประสบปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือครองอยู ่เช่น 
ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากอุบติัเหตุท่ีเกิดขึ้นในอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริเวณใกลเ้คียง หรือในกรณีท่ีมี          
ผู ้บุกรุกท่ีเข้ามาใช้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมิชอบ ท่ีผ่านมา การบุกรุกส่วนใหญ่มักเป็นกรณีท่ีมีผู ้บุกรุก                    
ในอสังหาริมทรัพย์ก่อนท่ีบริษัทฯ รับโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทั้ งน้ี มาตรการตรวจสอบและป้องกันท่ีใช้กับ
อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ อาจไม่สามารถป้องกนัอุบติัเหตุ การบุกรุก การครอบครองปรปักษ ์หรือการใชอ้สังหาริมทรัพย์
โดยมิชอบทั้งหมดท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น บริษทัฯ จึงอาจถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายต่อบุคคล     
ท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือผูท่ี้ใช้อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมิชอบอาจก่อให้เกิดความเสียหายท่ีบริษทัฯ ต้องร่วม           
รับผิดด้วย หรือผูบุ้กรุกอาจครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย บริษทัฯ อาจต้อง
ด าเนินการและเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากเพื่อให้ไดรั้บสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ กลบัคืน หรือบริษทัฯ 
อาจไม่สามารถเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพยน์ั้นไดเ้ลย และอาจท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลง ในอดีต 
บริษทัฯ เคยประสบกบัเหตุการณ์ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปในอสังหาริมทรัพยท่ี์บริษทัฯ รับโอนหรือไดม้าจากการบงัคบั
หลกัประกนั เน่ืองจากมีผูบุ้กรุกในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ส่งผลให้การรับรู้รายไดจ้ากมูลค่าของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
ล่าชา้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

3.1.19 ความเส่ียงจากผลกระทบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ของประเทศไทย 

พระราชบญัญติัการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการค้า”) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 และกฎหมายล าดบัรองท่ีออกภายใต้ พ.ร.บ.ฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์หลกั 4 ประการเพื่อส่งเสริมการ
แข่งขนัทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงให้โอกาสผูป้ระกอบการทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั (Level Playing Field) 
ไดแ้ก่ (ก) การห้ามมิให้ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ านาจควบคุมตลาดใชอ้ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม (ข) การก ากบัดูแล
การควบรวมหรือการไดม้าซ่ึงกิจการอนัเป็นการจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ หรือการควบรวมหรือการไดม้าซ่ึงกิจการของ
หรือระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ านาจควบคุมตลาด (ค) การห้ามท าสัญญาทางธุรกิจท่ีมีผลเป็นการจ ากดัการแข่งขนัทาง
การคา้ (Restrictive Agreements) และ (ง) การห้ามกระท าการใด ท่ีถือเป็นพฤติกรรมการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม  
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3-12 ปัจจยัความเส่ียง 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีอาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงมีอ านาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ.              
การแข่งขนัทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ก าหนด ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ อาจตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัการห้ามใชอ้ านาจเหนือตลาดอยา่งไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร ซ่ึงอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษทัฯ  

3.1.20 ความเส่ียงท่ีการเข้าถึง หรือ การใช้ข้อมูลอาจส่งผลเสียต่อช่ือเสียง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของ
 บริษัทฯ 

บริษัทฯ ต้องประมวลข้อมูลของลูกค้าเป็นจ านวนมากในการด าเนินกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเส่ียง                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงและการจดัการกบัขอ้มูลจ านวนมาก ซ่ึงรวมถึง  

(ก) การคุม้ครองขอ้มูลท่ีบริษทัฯ เกบ็รวบรวมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ รวมถึงการถกูเจาะ 
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลภายนอก หรือความผิดพลาดหรือการกระท าผดิของพนกังานของ
บริษทัฯ 

(ข)         การให้ความส าคญัแก่ความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล การเปิดเผย และคุม้ครองขอ้มูล 

(ค)       การปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช ้และ เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ประเทศไทยเร่ิมให้ความส าคญัแก่กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภยัทางไซเบอร์ และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้ น โดยพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลฉบับแรกของประเทศไทย หาก
พระราชบญัญติัดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้โดยสมบูรณ์ และไดมี้การออกกฎหมายล าดบัรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลภายในหน่ึงปีนับจากวนัท่ีพระราชบญัญติัดงักล่าวใช้บงัคบั บุคคล และผูป้ระกอบการต่าง ๆ รวมถึงบริษทัฯ 
จะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนและขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว รวมถึงการ
โอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ  ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะท างานเตรียมความพร้อมการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และพระราชบญัญติัการรักษาความปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ.2562  เพื่อผลกัดนัและ
สนับสนุนให้บริษทัเตรียมความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญติั        
ทั้งสองฉบบัดงักล่าว 

การด าเนินการเพื่อปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ท าให้บริษทัฯ อาจตอ้งใชท้รัพยากร และค่าใชจ้่าย   
เพ่ิมมากขึ้น และอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัท่ีอาจส่งผล
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษทัฯ การท่ีบริษทัฯ ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์และ
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีในอนาคตอาจท าให้บริษทัฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ค่าปรับ และ
โทษทางกฎหมาย และส่งผลเสียต่อช่ือเสียง 

นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงของความคาดหมายและความตอ้งการของลูกคา้เร่ืองการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
อาจจ ากัดความสามารถของบริษทัฯ ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงาน ซ่ึงอาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการให้บริการ ผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ช่ือเสียง และ ผลการด าเนินงานทาง
การเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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3-13 ปัจจยัความเส่ียง 

3.1.21 ความเส่ียงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ให้อ านาจรัฐ              
ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อวตัถุประสงคต์่าง ๆ รวมถึงกิจการอนัจ าเป็นเพื่อการสาธารณูปโภค การป้องกนัประเทศ  
การพฒันาการเกษตร การผงัเมือง หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว รัฐมีอ านาจป ระกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์ด เป็นกรณีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อให้รัฐสามารถใชอ้สังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวก่อนท่ีจะมีการเวนคืนได้ ท่ีผ่านมา บริษทัฯ เคยได้รับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใ์นส่วนท่ีเป็น
ทรัพยสิ์นรอการขาย และทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และแมว่้ารัฐจะช าระเงินชดเชยส าหรับการเวนคืน 
เงินชดเชยดงักล่าวอาจไม่เพียงพอกบัตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัฯ ในการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีถูกเวนคืน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.1.22 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนอ่ืนซ่ึงอาจมีต้นทุนสูงขึน้ 

ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการจดัหาแหล่งเงินทุนทั้งในรูปแบบตัว๋เงิน ตราสารหน้ี และเงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชย ์ซ่ึง
ตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. ปัจจุบนั หากธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือตัว๋เงิน หรือลงทุนในตราสารหน้ีของบริษทัฯ หรือมีฐานะเป็น
เจา้หน้ีของบริษทัฯ จากการให้กูยื้มเงิน โดยธนาคารพาณิชยส์ามารถนบัตัว๋เงินหรือตราสารหน้ีของบริษทัฯ เป็นสินทรัพย์
สภาพคล่องและไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเส่ียงดา้นเครดิต อยา่งไรก็ดี ภายหลงัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัต่อประชาชนและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถนบั
ตัว๋เงินหรือตราสารหน้ีของบริษทัฯ เป็นสินทรัพยส์ภาพคล่องได ้และตอ้งด ารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดา้นเครดิต
จากการเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลให้ธนาคารพาณิชยล์ดจ านวนการรับตัว๋เงิน หรือการลงทุนในตราสารหน้ี หรือ
การให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัฯ ดว้ยอตัราผลตอบแทนเดิม และบริษทัฯ อาจตอ้งหาแหล่งเงินทุนอ่ืนซ่ึงอาจมีตน้ทุนท่ีสูงขึ้น 

3.1.23 ความเส่ียงจากการลดอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ จดัท าโดยบริษทั ทริสเรทติ้ง จ ากดั (“ทริส”) อยู่ท่ี
ระดบั A-  หากในอนาคตบริษทัฯ ถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของบริษทัฯ ใน
การจดัหาเงินทุนภายใตข้อ้ตกลงและ/หรือในอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในเชิงพาณิชยซ่ึ์งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

3.1.24 ความเส่ียงจากการรวมตัวหรือประท้วงหยุดงานของพนักงานของบริษัทฯ 

แมก้ฎหมายว่าพระราชบญัญติั แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2538 ก าหนดห้ามพนกังานของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการนดั
หยุดงานบริษทัฯ ไม่สามารถรับรองไดว่้าพนกังานของบริษทัฯ จะไม่มีการประทว้งหรือการนดัหยุดงานของพนกังานของ
บริษทัฯ อาจส่งผลให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงกั ซ่ึงอาจส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

แมว่้าในปัจจุบนัจะยงัไม่มีพนกังานของบริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ขอ้เท็จจริงดงักล่าว   
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต หากพนกังานของบริษทัฯ เขา้ร่วมสหภาพแรงงานและบริษทัฯ ไม่สามารถเจรจาตกลง
ขอ้ตกลงสัญญาต่าง ๆ กบัสหภาพแรงงานให้ไดรั้บเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไดส้ าเร็จ หรือหากบริษทัฯ ประสบกบั
ภาวะธุรกิจหยุดชะงกัหรือประสบปัญหาดา้นแรงงานท่ีอาจเกิดขึ้น ณ ส านกังาน สาขาใดสาขาหน่ึงของบริษทัฯ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนัยส าคญั 
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3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย 

3.2.1 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ  
 บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ขึ้นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยทัว่ไป นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และความ 
ผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงไดแ้ก่แต่ไม่จ ากดัเพียง ตน้ทุนทางการเงินและความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัรา
เงินเฟ้อ ความสามารถในการจดัหาเงินทุนระยะส้ันและระยะยาว แนวโน้มของภาคธุรกิจการเงิน นโยบายการเงินและการ
คลงั นโยบายการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความผนัผวนของค่าเงิน นโยบายดา้นภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายและ
กฎเกณฑท่ี์ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเงิน 

ภาวะทางการเงินหรือเศรษฐกิจท่ีปรับตวัลดลงรวมถึงความไม่แน่นอนทางดา้นการเงินของโลก สงครามการคา้
ระหว่างประเทศ และวิกฤตหน้ีสาธารณะในหลายประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนและ
ตลาดการเงินโลก นอกจากน้ี ความกงัวลดา้นเงินเฟ้อ ตน้ทุนดา้นพลงังาน ปัญหาดา้นภูมิรัฐศาสตร์ การจดัหาแหล่งเงินกูยื้ม
และต้นทุนการกู้ยืม อัตราการว่างงาน ความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภค มูลค่าทรัพย์สินท่ีลดลง ความผนัผวนในตลาดทุน              
การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และความกงัวลดา้นสภาพคล่องลว้นส่งผลกระทบในทางลบต่อภาวะ
ตลาดทั้งส้ิน 

หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดชะลอตัวลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของสินทรัพย ์              
ดอ้ยคุณภาพ มูลค่าของทรัพยห์ลกัประกนัของสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ธุรกิจและโอกาส
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสภาพคล่องและความสามารถของบริษทัฯ ในการจัดหาเงินทุนภายใต้ขอ้ตกลงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ  

นอกจากน้ี ยงัมีความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ตามการระบาดทัว่โลกตั้งแต่ช่วงตน้ปี 
2563 โดยการแพร่ระบาดดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี ซ่ึงส่งผลท าให้รายไดด้อกเบ้ีย –ส่วนท่ี
ไดรั้บเงินแลว้ของบริษทัฯ ปรับลดลงดว้ย นอกจากน้ี ลูกคา้บางส่วนยงัมีการขอเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีเงินตน้และ
ดอกเบ้ียตามมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี ขณะท่ีลูกคา้หลายรายไม่สามารถท่ีจะมาช าระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ได ้และตอ้งมีการ
เจรจาเพ่ือขอยืด ระยะเวลาการผอ่นช าระออกไปก่อน ซ่ึงบริษทัฯ อาจไม่สามารถประมูลหน้ีจากธนาคารพาณิชยไ์ด ้เน่ืองจาก
ลูกหน้ีส่วนใหญ่ ยงัอยูร่ะหว่างมาตรการชะลอการช าระหน้ี (loan payment holiday) ซ่ึงจะยงัไม่ท าให้ธนาคารพาณิชยมี์ความ
จ าเป็นตอ้งปรับลูกหน้ีเป็น NPL นอกจากน้ี บริษทัฯ คาดการณ์ว่า สถาบนัการเงินจะน าหน้ีเสียท่ีเกิดจาก COVID-19 ออกมา
ขายในช่วงปลายปี 2563 ถึงตน้ปี 2564 ปัจจยัจากการแพร่ระบาดดงักล่าวจึงอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีแนวทางในการลดผลกระทบและความเส่ียงจากสถานการณ์ดงักล่าวใน
ระดบัหน่ึง ดว้ยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือลูกหน้ี NPL และลูกคา้ NPA ซ่ึงมาตรการดงักล่าวประกอบดว้ย 1)พกัช าระ
เงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน 2) พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนั้นพกัช าระเงินตน้เป็นเวลา 3 
เดือน (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) 3) พกัช าระเงินตน้ (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 4) อ่ืนๆ (ตามเง่ือนไข 
(1) (2) (3) และขยายเวลาการผ่อนช าระ เป็นตน้) นอกจากน้ีบริษทัมีประกาศเร่ืองแนวปฏิบติัในการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 เพ่ือให้มาตรการในการดูแลพนกังานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ ไดแ้ก่ 1)มาตรการ
ในการเดินทางไปต่างประเทศ 2) มาตรการในกรณีบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานภายในอาคารของบริษทั 3)มาตรการใน
การควบคุมจุดคดักรองส าหรับอาคารส านกังานใหญ่และส านกังานภูมิภาค 4) มาตรการในการเขา้ – ออกอาคารส านกังาน
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ใหญ่ ส าหรับพนกังานและบุคคลทัว่ไป  รวมถึงก าหนดให้มีการเตรียมการให้พนกังานบางส่วน จดัท าแผนการปฏิบติังานท่ี
บา้น Work From Home (WFH) แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP) เพื่อให้ธุรกรรมส าคญัของบริษทัฯ ด าเนิน
ไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการแบ่งสัดส่วนให้พนกังานสามารถปฏิบติังานท่ีบา้น (WFH) และก าหนดพนกังานหลกั (Key 
Person) ให้ไปปฏิบติังานท่ีศูนยป์ฏิบติังานส ารองตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของบริษทั
สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและค านึงถึงความปลอดภยัของพนกังานเป็นส าคญัอีกดว้ย 

3.2.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับตัวสูงขึน้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ 
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับตวัสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบริษทัฯ ในหลายดา้น โดยทัว่ไปการเพ่ิมขึ้น

ของอตัราดอกเบ้ีย (หรือการท่ีตลาดคาดการณ์ว่าอตัราดอกเบ้ียจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต) จะท าให้ตน้ทุนการเงินของบริษทัฯ 
สูงขึ้น และนอกจากน้ี อาจส่งผลให้ความตอ้งการซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายของผูซ้ื้อลดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบ      
ต่อความสามารถของบริษทัฯ ในการขายทรัพยสิ์นรอการขายภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  
 นอกจากน้ีการเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบ้ียอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความมัน่คงทางการเงินของลูกหน้ีท่ีมีภาระ
ดอกเบ้ียแบบลอยตวั ซ่ึงอาจท าให้ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีลดลงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ซ่ึงอาจส่งผลให้
อตัราการผิดนดัช าระหน้ีสูงขึ้น และการช าระหน้ีโดยเฉล่ียอาจต ่าลง ซ่ึงกรณีต่างๆ น้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสร้าง
กระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน และประมาณการการเรียกเก็บหน้ีท่ีเหลืออยู่ ท  าให้ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ แยล่ง 

3.2.3 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจด าเนินการใดท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.8 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุด

ทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  แต่ยงัคงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ
บริษทัฯ ตราบใดท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ยงัคงด ารงสัดส่วนการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงจ านวนมากก็จะยงัคงมีส่วน
ส าคญัในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงมติท่ีตนตอ้งการ ซ่ึงอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 
 

3.3 ความเส่ียงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ  
3.3.1 ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ลงทุนท่ีซ้ือหุ้น

 สามัญของบริษัทฯ  
ราคาหุ้นสามัญของบริษทัฯ อาจขึ้นลงอย่างผนัผวนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการท่ีบริษทัฯ อาจไม่สามารถ         

 ควบคุมได ้ไดแ้ก่ 
           (ก)       สถานการณ์ทางการเมือง 
           (ข)       มุมมองท่ีมีต่อโอกาสทางธุรกิจส าหรับการด าเนินงานของบริษทัฯ และอุตสาหกรรมในภาพรวม 

              (ค)        ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง และผลประกอบการทาง 
                           การเงินและผลการด าเนินงานท่ีผูล้งทุนและนกัวิเคราะห์คาดหวงั 
              (ง)        ค  าแนะน าหรือมุมมองของนกัวิเคราะห์ท่ีมีต่อหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
              (จ)        สภาพคล่องของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
              (ฉ)        การเปล่ียนแปลงของสภาวะต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเงิน สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปหรือ 
                           บรรยากาศในตลาดหุ้นและเหตุการณ์หรือปัจจยัอื่น ๆ 
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              (ช)        การประกาศขอ้มูลของบริษทัอื่นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกบับริษทัฯ 
              (ซ)        การเปล่ียนแปลงการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             

ซ่ึงด าเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกบับริษทัฯ และ 
              (ฌ)        ความผนัผวนของราคาหุ้นโดยทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 ดังนั้น จากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นรวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ หุ้นสามัญของบริษทัฯ อาจมีราคาท่ีต ่ากว่าราคาเสนอขาย         
เป็นอยา่งมาก  

3.3.2 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจขายหุ้น และการขายหุ้นของบริษัทฯ 
 จ านวนมากอาจมีผลท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 

ภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558
รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม และตามท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการผ่อนผนัการห้ามผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งขายหุ้น
และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดซ่ึงหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 1,480,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 45.8 ของทุนจดทะเบียนจะถูกห้ามมิให้ขายเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัท่ีหุ้นของบริษทัฯ เร่ิมท า
การซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ เม่ือก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นส้ินสุดลง ผูล้งทุนอาจไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการ
ลดลงของราคาตลาดของหุ้นเน่ืองจากมีการขายหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงเดิมอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัการห้ามขายหุ้น 
 บริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการขายหุ้นหรือปริมาณจ านวนหุ้นท่ีคาดว่าจะมีการขาย
ต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ณ ขณะใดขณะหน่ึงในอนาคต การขายหุ้นจ านวนมากในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือการ
คาดการณ์ว่าอาจมีการซ้ือขายดงักล่าวเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาดของหุ้นของบริษทัฯ ได ้

3.3.3 ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นของบริษทัฯ ขึ้นอยู่กบัผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึง
ผลประกอบการทางการเงินดงักล่าวขึ้นอยู่กบัความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ตลอดจนปัจจยัดา้นการเงิน 
ปัจจยัดา้นการแข่งขนั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป อุปสงคแ์ละ
ราคาขายของทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และปัจจัยเฉพาะอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมของบริษทัฯ หรือโครงการเฉพาะ           
บางโครงการของบริษทัฯ โดยปัจจยัเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมี
ขอ้เสนอแนะท่ีจะให้ลดหรืองดการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงก็ไดต้ามความเหมาะสม หรือ
บริษทัฯ อาจไม่สามารถท าก าไรในอนาคต หรือคณะกรรมการบริษทัฯ อาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแม้ว่าบริษทัฯ             
จะสามารถท าก าไรไดก้็ตาม 
 นอกจากน้ี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด หากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่าย             
เงินปันผลไดแ้มว่้าในรอบปีบญัชีดงักล่าว บริษทัฯ จะมีก าไรสุทธิก็ตาม ในปีท่ีบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ บริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีตาม 
พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งน้ี หากบริษทัฯ ไม่สามารถท าก าไรไดเ้พียงพอ หรือหากว่าบริษทัฯ พิจารณา
แลว้เห็นว่าเหมาะสม บริษทัฯ อาจไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคต 

3.3.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ ในอนาคต 
แม้บริษัทมหาชนจ ากัดไม่จ าเป็นต้องเสนอสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมก่อนเม่ือมีการออก          

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน แต่บริษทัมหาชนจ ากัดก็มีการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นคร้ังคราวโดยจดัสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในกรณีท่ีบริษทัฯ เสนอหรือให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นสามญัในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนหรือสิทธิใด ๆ       
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ในรูปแบบใด ๆ บริษทัฯ มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ 
อาจไม่เสนอสิทธิในการจองซ้ือดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นสามัญท่ีมีท่ีอยู่นอกประเทศไทย นอกจากน้ี ภายใตก้ฎหมายท่ีใช้บังคับ 
บริษทัฯ อาจถูกห้ามมิให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในบางประเทศ เวน้แต่ไดด้ าเนินการการปฏิบติัตาม
ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอยา่งเช่น บริษทัฯ ไม่อาจเสนอสิทธิจองซ้ือหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นสามญัท่ีเป็นบุคคลอเมริกนั เวน้แต่           (ก) 
มีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ท่ีมีผลใช้บังคับภายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เป็นการเสนอขายสิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนหรือเป็นการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว
ให้แก่ผูถื้อหุ้นตามขอ้ยกเวน้ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์
หรือขอ้ก าหนดของกฎเกณฑ์อ่ืนในบางประเทศอาจท าให้ผูล้งทุนไม่สามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนตามสัดส่วนได ้     
ซ่ึงอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีหน้าท่ีตอ้งด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนหุ้นสามญั     
ของบริษทัฯ ในประเทศใด ๆ เพ่ือให้ผูล้งทุนต่างชาติสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนในอนาคต 
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4-1 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
 4.1 สินทรัพย์ถาวร 

รายการสินทรัพยถ์าวรตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

รายการ 

 
 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 
 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน เป็นเจา้ของและผูเ้ช่า 789.5 ไม่มี 

2. อาคาร เป็นเจา้ของและผูเ้ช่า 150.9 ไม่มี 

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของและผูเ้ช่า 97.7 ไม่มี 

4. อุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 125.7 ไม่มี 

5. งานระหว่างท า เป็นเจา้ของ 9.7 ไม่มี 

รวม  1,173.5  
 

4.1.1 ที่ดิน  

(ก) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดท่ีดินท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

 

ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธ ิ

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

1. 99 ถ. สุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  
(4-0-47) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานใหญ ่

535.5 ไม่มี 

2. 330/1-3 หมู่ท่ี 5 ถ. ไผข่วาง-ลาดตาล ต. ท่าระหดั 
อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี (0-1-51) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.7 ไม่มี 

3. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี 
จ. สระบุรี (0-1-99) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

5.4 ไม่มี 

4. 603 ถ. เพชรเกษม ต. ห้วยจรเข ้อ. เมืองนครปฐม 
จ. นครปฐม (0-0-74.8)  

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.8 ไม่มี 
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4-2 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธ ิ

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

5. 194/2 ถ. ทรงพล ต. บา้นโป่ง อ. บา้นโป่ง  
จ. ราชบุรี (0-1-31.1) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

10.6 ไม่มี 

6. 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก (0-3-93) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

4.3 ไม่มี 

7. 1250/9-10 หมู่ท่ี 10 ถ. พหลโยธิน  
ต. นครสวรรคต์ก อ. เมืองนครสวรรค ์ 
จ. นครสวรรค ์(0-0-52.6) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.1 ภาระจ ายอม
บางส่วนเป็นท่ีตั้ง
ท่อระบายน ้า 

ใตดิ้น 

8. 246 ถ. ธนาลยั ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย  
จ. เชียงราย (0-1-1.6)  

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

13.6 ไม่มี 

9. 207/11 ถ. แกว้นวรัฐ ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม่ (0-1-40) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

9.8 ไม่มี 

10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม่ (0-1-89) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

18.5 ไม่มี 

11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต. สวนดอก  
อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง (0-0-38) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

3.0 ไม่มี 

12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่  
จ. แพร่ (0-1-78.05) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

8.9 ไม่มี 

13. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา (0-2-44) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

20.6 ไม่มี 

14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ อ. เมืองอุดรธานี 
จ. อุดรธานี (0-1-80.3) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

24.7 ไม่มี 

15. 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น  
จ. ขอนแก่น (0-1-53.1) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

19.0 ไม่มี 

16. 7 ถ. กนัทรลกัษ ์ต. วารินช าราบ อ. วารินช าราบ  
จ. อุบลราชธานี (0-1-10.7) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.7 ไม่มี 
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4-3 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธ ิ

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

17. 83/5-7 หมูท่ี่ 2 ถ. สุขมุวิท ต. เสมด็  
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (0-0-96) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

9.7 ไม่มี 

18. 79 ถ. สุขมุวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง  
จ. ระยอง (0-1-43.2) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

21.0 ไม่มี 

19. 41 หมูท่ี่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย  
อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขนัธ์ (0-2-34.8) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

11.0 ไม่มี 

20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่ ต. ตลาด  
อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี (0-0-75.6)  

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา  

2.1 ไม่มี 

21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา (0-0-82.8) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

24.9 ไม่มี 

22. 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  
จ. ยะลา (0-0-59.6) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

6.0 ไม่มี 

23. 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟ้านอก (ทล. 402) ต. ฉลอง  
อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต (0-0-63.8) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.0 ไม่มี 

24. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช (0-1-69.7) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา1 

18.8 ไม่มี 

25. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน     
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (0-0-72) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

9.0 ไม่มี 

26. 74/43,74/44 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
(0-1-08) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

3.0 ไม่มี 

รวม  789.5  

หมายเหตุ1   บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้ งส านักงานสาขานครศรีธรรมราชแห่งใหม่และได้                  
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ีของเอกสาร
ฉบบัน้ียงัไม่มีเลขท่ีบา้น และอยูร่ะหว่างการออกแบบส านกังานเพ่ือก่อสร้างต่อไป 
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4-4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ข) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดท่ีดินท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า  

 
 

ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

 
 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

 
 
 

ภาระผูกพนั 

1. 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรด์ิ ต. หนา้เมือง  
อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา (0-0-50) 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

2. 101/8 ถ. พฒันาการคูขวาง ต. คลงั 
อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
(0-0-65.6)  

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา1 

- ไม่มี 

รวม  -  

 
หมายเหตุ 1  บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาซ้ือขายท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีตั้งส านกังานสาขานครศรีธรรมราชแห่งใหม่และไดจ้ดทะเบียนโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินเม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลา้นบาท 
 

4.1.2 อาคาร  
(ก) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดอาคารท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

1. อาคาร คสล. 19 ชั้น (รวมชั้นใตดิ้น และ 
ชั้นดาดฟ้า) 99 ถ. สุรศกัด์ิ แขวงสีลม                  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานใหญ ่

91.0 

 

ไม่มี 

2. อาคาร คสล. 3 ชั้นคร่ึง (รวมชั้นลอย และ 
โรงจอดรถ) 330/1-3 หมูท่ี่ 5 ถ. ไผข่วาง-ลาดตาล  
ต. ท่าระหดั อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.7 ไม่มี 

3. อาคาร คสล. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  
อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

15.0 ไม่มี 
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4-5 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

4. อาคารพาณิชย ์3 ชั้น (ไม่รวมดาดฟ้า และ ชั้นลอย) 
603 ถ. เพชรเกษม ต. ห้วยจรเข ้ 
อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.4 ไม่มี 

5. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย) 194/2  
ถ. ทรงพล ต. บา้นโป่ง อ. บา้นโป่ง จ. ราชบุรี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.3 ไม่มี 

6. อาคาร คสล. 1 ชั้น (รวมชั้นลอย) 227/27 
ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.1 ไม่มี 

7. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 1250/9-10  
หมู่ท่ี 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคต์ก  
อ. เมืองนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.7 ไม่มี 

8. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมลานจอดรถใตถุ้นอาคาร
และดาดฟ้า) 246 ถ. ธนาลยั ต. เวียง  
อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.9 ไม่มี 

9. อาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 207/11  
ถ. แกว้นวรัฐ ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม ่

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.6 ไม่มี 

10. อาคาร คสล. 3 ชั้น 115 ถ. เจริญเมือง  
ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม ่

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.8 ไม่มี 

11. อาคาร คสล. 4 ชั้น 399/7-8 ถ. ไฮเวย-์ล าปาง-งาว     
ต. สวนดอก อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.0 ไม่มี 

12. อาคาร คสล. 3 ชั้น 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง    
อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.9 ไม่มี 

13. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย และ ลานจอดรถ) 
30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.8 ไม่มี 
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4-6 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

14. อาคาร คสล. 2 ชั้น (รวมชั้นลอย และ อาคารโรง
จอดรถชั้นเดียว) 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ 
อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.1 ไม่มี 

15. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย ดาดฟ้า และ 
โรงจอดรถ) 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง  
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

2.0 ไม่มี 

16. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟ้า) 7 ถ. กนัทรลกัษ ์
ต. วารินช าราบ อ. วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.6 ไม่มี 

17. อาคาร คสล. 3 ชั้นคร่ึง 83/5-7 หมู่ท่ี 2  
ถ. สุขมุวิท ต. เสมด็ อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

0.9 ไม่มี 

18. อาคาร คสล. 4 ชั้นคร่ึง 79 ถ. สุขมุวิท  
ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

4.2 ไม่มี 

19. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมอาคารโรงจอดรถ           
ชั้นเดียว) 41 หมู่ท่ี 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย  
อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขนัธ ์

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.1 ไม่มี 

20. อาคาร คสล. 4 ชั้น 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่  
ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา  

1.4 ไม่มี 

21. อาคาร คสล. 4 ชั้น 257 ถ. เพชรเกษม  
ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

5.4 ไม่มี 

22. อาคาร คสล. 3 ชั้น 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี  
ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

1.3 ไม่มี 

23. อาคาร คสล. 3 ชั้น 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟ้านอก        
(ทล. 402) ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

3.8 ไม่มี 

24. อาคาร คสล. 4 ชั้น (รวมชั้นลอย และ ดาดฟ้า) 
จ านวน 2 คหูา, 242/ 8-9 ซอย วิภาวดีรังสิต 82 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

4.6 ไม่มี 
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4-7 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

รวม  150.9  

   
(ข) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดอาคารท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า  

 
ลักษณะและที่ตั้ง 

 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธ ิ
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

 
ภาระผูกพนั 

1. อาคารพาณิชย ์3 ชั้นคร่ึง 108/16-17  
ถ. มหาจกัรพรรด์ิ ต. หนา้เมือง  
อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

2. อาคารพาณิชย ์2 ชั้น 101/8 ถ. พฒันาการคูขวาง    
ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช 

เป็นท่ีตั้ง 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

รวม  -  

 
 

4.1.3 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

(ก) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดส่วนปรับปรุงอาคารท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

1. 99 ถ. สุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ส านกังาน 36.0 ไม่มี 

2. 330/1-3 หมู่ท่ี 5 ถ. ไผข่วาง-ลาดตาล ต. ท่าระหดั 
อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 

ส านกังาน 0.2 ไม่มี 
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4-8 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

3. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี 
จ. สระบุรี  

ส านกังาน - ไม่มี 

4. 603 ถ. เพชรเกษม ต. ห้วยจรเข ้อ. เมืองนครปฐม  
จ. นครปฐม 

ส านกังาน 3.4 ไม่มี 

5. 194/2 ถ. ทรงพล ต. บา้นโป่ง อ. บา้นโป่ง  
จ. ราชบุรี 

ส านกังาน 4.3 ไม่มี 

6. 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 

ส านกังาน 6.9 ไม่มี 

7. 1250/9-10 หมู่ท่ี 10 ถ. พหลโยธิน  
ต. นครสวรรคต์ก อ. เมืองนครสวรรค ์ 
จ. นครสวรรค ์

ส านกังาน 4.1 ไม่มี 

8. 246 ถ. ธนาลยั ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย  
จ. เชียงราย 

ส านกังาน 1.6 ไม่มี 

9. 207/11 ถ. แกว้นวรัฐ ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ 
จ. เชียงใหม ่

ส านกังาน 0.7 ไม่มี 

10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม ่
จ. เชียงใหม ่

ส านกังาน 4.2 ไม่มี 

11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต. สวนดอก  
อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง 

ส านกังาน 2.5 ไม่มี 

12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่  
จ. แพร่ 

ส านกังาน 1.8 ไม่มี 

13. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา 

ส านกังาน 0.3 ไม่มี 

14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ อ. เมืองอุดรธานี 
จ. อุดรธานี 

ส านกังาน 0.6 ไม่มี 
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4-9 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 

ลักษณะและที่ตั้ง 

 

วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ  

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

 

ภาระผูกพนั 

15. 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น  
จ. ขอนแก่น 

ส านกังาน 0..0 ไม่มี 

16. 7 ถ. กนัทรลกัษ ์ต. วารินช าราบ อ. วารินช าราบ   
จ. อุบลราชธานี 

ส านกังาน 0.9 ไม่มี 

17. 83/5-7 หมูท่ี่ 2 ถ. สุขมุวิท ต. เสมด็ อ. เมืองชลบุรี 
จ. ชลบุรี 

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

18. 79 ถ. สุขมุวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง  
จ. ระยอง 

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

19. 41 หมูท่ี่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย อ. ปราณบุรี 
จ. ประจวบคีรีขนัธ ์

ส านกังาน 4.9 ไม่มี 

20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่ ต. ตลาด  
อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 

ส านกังาน 4.6 ไม่มี 

21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา 

ส านกังาน 7.5 ไม่มี 

22. 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  
จ. ยะลา 

ส านกังาน 2.7 ไม่มี 

23. 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟ้านอก (ทล. 402) ต. ฉลอง  
อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 

ส านกังาน 7.1 ไม่มี 

24. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช   
จ. นครศรีธรรมราช 

ส านกังาน - ไม่มี 

25. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน      
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ส านกังาน 3.4 ไม่มี 

รวม  97.7  
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4-10 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

(ข) ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดส่วนปรับปรุงอาคารท่ีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า  

 
ลักษณะและที่ตั้ง 

 
วัตถุประสงค์ 
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธิ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

 
 
 

ภาระผูกพนั 
1. 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรด์ิ ต. หนา้เมือง  

อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 
ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

2. 101/8 ถ. พฒันาการคูขวาง ต. คลงั  
อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

รวม  0.0  

 
4.1.4 อุปกรณ์  

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

 
 
 

ประเภท 

 
 
 

วัตถุประสงค์การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี สุทธ ิ
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
(ล้านบาท) 

 
 
 

ภาระผูกพนั 

1. เฟอร์นิเจอร์ สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 30.2 ไม่มี 

2. อุปกรณ์ส านกังาน สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 12.8 ไม่มี 

3. ยานพาหนะ สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 51.8 ไม่มี 

4. คอมพิวเตอร์ สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 30.9 ไม่มี 

รวม  125.7  

 
 
 4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

รายการ 

 

วัตถุประสงค์ 

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 20.2 

รวม  20.2 
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4-11 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บริษทัฯ จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ ตราสัญลกัษณ์ 
(Logo) ของ บริษทัฯ ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลภายนอกน าเคร่ืองหมายการคา้
ของบริษทัฯ ไปจดทะเบียนและโตแ้ยง้สิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการคา้ในอนาคต ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ดงักล่าว บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนาไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวท่ีจะใชอ้กัษรไทย
ค าว่า “บสก” เน่ืองจากเป็นอกัษรธรรมดาไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลกัษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญติั
เคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวมีอายุ 10 ปี      
นบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนและสามารถต่ออายไุดค้ราวละ10 ปี 

 

4.3 สัญญาประกันภัย 

บริษทัฯ มีนโยบายในการท าสัญญาประกันอคัคีภยัส าหรับทรัพยห์ลกัประกันของสินทรัพยด์้อยคุณภาพและ
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเป็นส่ิงปลูกสร้าง และเป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยั โดยมีจ านวนเงินเอาประกนัอคัคภียั
ครอบคลุมราคาประเมินของส่ิงปลูกสร้าง  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ท าสัญญาประกนัภยัอาคารส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา และสัญญาประกนัภยัรถยนต์ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 สัญญาประกันภัยอาคารส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา  

ผูรั้บประกนัภยั บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัฯ 

ผูรั้บผลประโยชน ์ บริษทัฯ 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) ส่วนตกแต่งต่อเติม ป้ายโฆษณา อุปกรณ์
ส่วนประกอบหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของป้ายโฆษณาท่ีเป็นช่ือของบริษทัฯ (ไม่ใช่ป้าย
ในเชิงพาณิชย)์ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ไม่รวม
โนต้บุค๊) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาทั้งหมด 

ระยะเวลาประกนัภยั 31 ธนัวาคม 2562 (16:30 น.) ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (16:30 น.) 

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 1,276,535,165.09 บาท 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 

ความคุม้ครอง/ 
วงเงินจ ากดัความรับผดิ 

1. การประกันการเส่ียงภยัทุกชนิดในความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของ
ทรัพย์สินท่ีเอาประกันภัย อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุใด ๆ จากสาเหตุภายนอก         
ทุกชนิด ภายใต้เ ง่ือนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัย
ทรัพยสิ์นฉบบัมาตรฐาน (OIC Standard Form) โดยภยัท่ีเกิดกับส านักงานใหญ่
และส านกังานสาขาของบริษทัฯ ท่ีจ ากดัความรับผิด ไดแ้ก่ 
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4-12 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

1.1 ภยัลมพาย ุภยัน ้าท่วม ภยัแผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตน้ ้าหรือสึนามิ 
และภยัลกูเห็บ 

1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลกัทรัพย ์โดยปรากฏร่องรอยการงดัแงะ
ต่อสถานท่ีเอาประกนัภยั การชิงทรัพย ์และการปลน้ทรัพย ์

1.3 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเคร่ืองไฟฟ้า 

1.4 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกท่ีติดตั้งถาวร และ/หรือเป็นส่วนหน่ึง
ของอาคาร 

1.5 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเคร่ืองจกัร 

 2. การประกนัความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 

ผูรั้บประกันภยัจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของบริษทัฯ ส าหรับความ
สูญเสียหรือความเสียหายอนัเกิดแก่บุคคลภายนอก ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งรับผิดตาม
กฎหมายอันสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการหรือ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีเอาประกนัภยัตามจ านวนเงินท่ีจ ากดัความรับผิดส าหรับความ
สูญเสียดงัน้ี 

2.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามยัของบุคคล 

ภายนอก  

2.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

 

4.3.2 สัญญาประกันภัยส านักงานสาขาดอนเมือง 

ผูรั้บประกนัภยั บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

ผูเ้อาประกนัภยั บริษทัฯ 

ผูรั้บผลประโยชน ์ บริษทัฯ 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ส่ิงปลูกสร้างตวัอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร 

ระยะเวลาประกนัภยั 30 กนัยายน 2562 (16:30 น.) ถึง 31 ธนัวาคม 2563 (16:30 น.) 

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 9,749,987.99 บาท 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัอคัคีภยั 

ความคุม้ครอง/ 
วงเงินจ ากดัความรับผดิ 

การประกนัภยัของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั เน่ืองจาก: 

1. ไฟไหม ้แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย เน่ืองจาก: 
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4-13 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

1.1 จากแรงระเบิด อนัเป็นผลมาจากไฟไหม ้ เวน้แต่แรงระเบิดของแกส๊ท่ีใชส้ าหรับ
ท าแสงสว่างหรือประโยชนเ์พื่อการอยูอ่าศยั 

1.2 โดยตรงหรือ โดยออ้มจากแผน่ดินไหว 

1.3 ต่อทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั อนัเกิดจาก 

1.3.1 การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหมข้ึ้นเองเฉพาะ    
ท่ีเกิดจากตวัทรัพยสิ์นนั้นเองเท่านั้น หรือ 

1.3.2 การท่ีทรัพยสิ์นนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซ่ึงใช้ความร้อนหรือ
การท าให้แห้ง 

2. ฟ้าผา่ 

3. แรงระเบิดของแก๊ส ท่ีใช้ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศยัเท่านั้น      
แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผน่ดินไหว 

4. ความเสียหายเน่ืองจากภยัเพ่ิมพิเศษ ท่ีไดร้ะบุไวช้ดัเจนในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

กรรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไม่คุม้ครอง 

1. ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นจากสงคราม สงครามกลางเมือง การแขง็ขอ้ การกบฏ การ
จลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระท าของผูก่้อการร้าย การ
ปฏิวติั การรัฐประหาร การประกาศกฎอยัการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซ่ึงจะเป็น
เหตุใหมี้การประกาศหรือคงไวซ่ึ้งกฎอยัการศึก 

2. ความเสียหายท่ีเป็นผลโดยตรง หรือโดยออ้มจากสาเหตุดงัน้ี 

2.1 การแผ่รังสีหรือการแพร่กัมมันตรังสีจากเช้ือเพลิงนิวเคลียร์หรือกาก
นิวเคลียร์ใด ๆ อนัเน่ืองจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 

2.2 การระเบิดของกมัมนัตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์
อนัตรายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได ้

3. ความเสียหายต่อทรัพยสิ์นซ่ึงเกิดขึ้นในขณะท่ีผูเ้อาประกนัภยัสามารถเรียกร้อง 
ค่าเสียหายหรือมีสิทธิไดรั้บการชดใชค้่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัทาง
ทะเลหรือกรมธรรมป์ระกนัภยัการขนส่ง ยกเวน้ความเสียหายส่วนท่ีเกินกว่าจ านวนเงิน 
ซ่ึงจะไดรั้บการชดใชจ้ากกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวนั้น 

4. ทรัพยสิ์นต่อไปน้ี 

4.1 สินคา้ท่ีอยูใ่นการดูแลรักษาของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะผูรั้บฝากทรัพย ์

4.2 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองค าแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออญัมณี 

4.3 โบราณวตัถุ หรือศิลปวตัถุส าหรับความเสียหายรวมส่วนท่ีเกินกว่า 10,000 บาท 

4.4 ตน้ฉบบัหรือส าเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผงั ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย 
แบบ หรือ แบบพิมพ ์หรือ แม่พิมพ ์
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4-14 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

4.5 หลกัประกนัหน้ีสิน หลกัทรัพย ์เอกสารส าคญัต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ 
เงินตรา ธนบตัร เช็ค สมุดบญัชี หรือสมุดหนงัสือเก่ียวกบัธุรกิจใด ๆ  

4.6 วตัถุระเบิด 

4.7 ไดนาโม หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บความเสียหายเน่ืองจาก
หรือเพราะการเดินเคร่ืองเกินก าลงั หรือไดรั้บกระแสไฟฟ้าเกินก าลงัหรือไฟฟ้า
ลดัวงจรรวมถึงไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากฟ้าผ่า เฉพาะเคร่ืองท่ีเกิดการเสียหายใน
กรณีดงักล่าว 

5. ความเสียหายต่อเน่ืองใด ๆ ทุกชนิดเวน้แต่การสูญเสียรายไดจ้ากค่าเช่าท่ีได้ระบุ
ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีวา่ไดรั้บความคุม้ครอง 

6. ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิ์น โดยค าสั่งเจา้หน้าท่ี หรือพนักงานผูมี้อ านาจ
ตามกฎหมาย 

 

 4.3.3 สัญญาประกันภัยรถยนต์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการท าสัญญาประกันภัยรถยนต์ท่ีใช้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ เป็นรายปี โดยบริษัทฯ เป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา                  
มีระยะเวลาประกนัภยัประมาณ 1 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ท าประกนัภยัรถยนตจ์ านวนรวม 344 คนั โดยมีจ านวน
เงินเอาประกนัภยัรวม 192.56 ลา้นบาท 

 

 4.4 การจดทะเบียนเพ่ือประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้จดทะเบียนเป็นบริษทับริหารสินทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ใบทะเบียน ผู้อนุมัติใบทะเบียน ระยะเวลาของใบทะเบียน 

ใบทะเบียนบริษทับริหารสินทรัพย ์ 
ฉบบัท่ี 001/2542 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษทับริหาร
สินทรัพยต์าม พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพย ์

ธปท. ไม่มีก าหนดเวลาหมดอาย ุ

 

4.5 สัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารพาณิชย ์3 ชั้นคร่ึง ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
และจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดงัน้ี 
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4-15 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

4.5.1 สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 3 ช้ันคร่ึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

คู่สัญญา นางจีรนนัท ์เสียงธนาวฒัน์ (“ผูใ้ห้เช่าช่วง”) กบับริษทัฯ (“ผูเ้ช่าช่วง”) 
วนัท่ีท าสัญญา 20 กนัยายน 2554 
ทรัพยสิ์นท่ี 
เช่าช่วง 

อาคารพาณิชย ์3 ชั้นคร่ึง จ านวน 2 คูหา เลขท่ี 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรด์ิ ต. หน้าเมือง อ.เมือง
ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 

ลกัษณะของ
สัญญา 

ผูใ้ห้เช่าช่วงตกลงให้ผูเ้ช่าช่วงมีสิทธิการเช่าทรัพยสิ์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นส านกังานส าหรับ
ให้บริการทางธุรกิจของผู ้เช่าช่วงเท่านั้ น โดยผู ้ให้เช่าช่วงเป็นผู ้เช่าตามสัญญาเช่าฉบับลงวันท่ี                 
14 กุมภาพนัธ์ 2548 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัผูใ้ห้เช่าช่วง  

ระยะเวลาของ
การเช่า 

สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงฉบบัน้ีมีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564  

 

4.5.2 สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

คู่สัญญา นางสาวิณี สินธู (“ผู้ให้เช่า”) และบริษทัฯ (“ผู้เช่า”) 

วนัท่ีท าสัญญา 20 สิงหาคม 2557 

ทรัพยสิ์นท่ีเช่า ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 66238 ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
ไดแ้ก่ อาคารพาณิชยส์องชั้น 2 คูหา เลขท่ี 101/8 ถ. พฒันาการคูขวาง ต. คลงั  

อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 

ลกัษณะของสัญญา ผู ้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ โดยผู ้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู ้เช่าตกลงเช่าทรัพย์สินท่ีเช่า                  
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นท่ีท าการส านักงานสาขาของผู ้เช่า โดยคู่สัญญาได้ด าเนินการ               
จดทะเบียนการเช่าเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  

ระยะเวลาของการเช่า สัญญาเช่าฉบับน้ีมีก าหนดระยะเวลา 6 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 15 กันยายน 2557 ถึงวนัท่ี 14 
มีนาคม 2564 

 
 4.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคตบริษทัฯ จะมี
การลงทุนจนท าให้เกิดบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม บริษทัฯ จะก าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทุนของ
บริษทัฯ โดยจะตอ้งเป็นกิจการท่ีเก้ือหนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ร่วมกนั (Synergy) หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทั ดงักล่าว  

โดยบริษทัฯ จะลงทุนในกิจการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือ
กิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการท่ีสนับสนุนกิจการของบริษทัฯ อนัจะท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือ         
ผลก าไรเพ่ิมมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน              
การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ให้ครบวงจรมากย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  
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4-16 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

อยา่งไรก็ดี การไดรั้บโอนหลกัทรัพย ์(หุ้น) จากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี รวมถึงการรับซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย
ท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ากการขายของสถาบนัการเงินตาม พ.ร.ก. บริษทับริหารสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษทัฯ ในบริษทัย่อยและ/หรือบริษทัร่วมตามนโยบายน้ี โดยบริษทัฯ จะมีการ
จ าหน่ายหลกัทรัพยด์งักล่าวต่อไป 
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5-1  ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ถูกฟ้องด าเนินคดีซ่ึงเป็นคดีท่ียงัไม่ส้ินสุดจ านวน 31 คดี มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้อง

รวมกันประมาณ 498.9 ล้านบาท โดยคดีส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมิดเรียก
ค่าเสียหายอนัเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ  

บริษทัฯ อาจมีหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในคดีต่าง ๆ ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจ

ในการประเมินผลของคดีเหล่าน้ี ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าคดีใดจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษทัฯ บริษทัฯ จะไม่

บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีดงักล่าวตามนโยบายทางบญัชีของบริษทัฯ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดต้ั้ง

ส ารองส าหรับประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากคดีฟ้องร้องจ านวน 26 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการตั้งส ารองส าหรับขอ้พิพาทท่ีเกิดขึ้น

จากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัฯ ท่ีไม่มีนยัส าคญั 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6-1  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

 
 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ หรือ BAM) มีเป้าหมายส าคญัในการช่วยขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพของสินทรัพย์            
ดอ้ยคุณภาพให้กลบัมาเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น โดยบริษทัฯ มีการ
ด าเนินงานหลกั ดงัน้ี 

 เขา้ร่วมประมูลซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (Non Performing Loans “NPLS”) เขา้มาบริหารจดัการโดยแนวทาง   
การปรับโครงสร้างหน้ีจะอยูบ่นพ้ืนฐานการเจรจาประนอมหน้ีเป็นหลกั 

 วางแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (Non Performing Assets “NPAs”) ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก
ให้เกิดประสิทธิภาพและครบวงจรดว้ยกลยทุธ์การพฒันาปรับปรุงทรัพยใ์ห้มีสภาพดีพร้อมใชป้ระโยชน์และให้
เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึ้น เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายให้กบับุคคลภายนอกไดต้่อไป 

ภายหลงัจากบริษทัฯ รับซ้ือรับโอน NPLS จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ แลว้ บริษทัฯ จะมีหนงัสือเชิญลูกหน้ีเขา้มาเจรจา
ปรับโครงสร้างหน้ีบนพ้ืนฐานของความร่วมมือระหว่างกนั โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นหลกั 
เพ่ือหาขอ้ยุติท่ีไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีกลบัมาเจรจาประนอมหน้ี      
ไดใ้หม่ แมว่้าจะอยูใ่นกระบวนการทางคดีก็ตาม เพ่ือช่วยให้ลูกหน้ีกลบัคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติไดต้่อไป 

บริษทัฯ มี NPAs หลายประเภทกระจายตวัอยู่ทัว่ประเทศ อาทิเช่น ท่ีดินเปล่า โรงแรม โรงงาน อาคารพาณิชย ์ห้องชุด                  
พกัอาศยั บา้นเด่ียว ทาวน์เฮาส์ เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ รับซ้ือรับโอนมาจาก 1) ลูกหน้ีตีโอนช าระหน้ี 2) การขายทอดตลาดของ     
กรมบงัคบัคดี และ 3) สถาบนัการเงิน โดยเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ NPAs เรียบร้อยแลว้จะเร่งด าเนินการในเร่ืองการ
จดัท ารายละเอียดและทะเบียนควบคุม NPAs พร้อมทั้งออกส ารวจตรวจสอบสภาพทรัพยเ์พ่ือเป็นการจดัเก็บขอ้มูล จากนั้น 
บริษทัฯ จะสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนโดยการติดตั้งป้ายประกาศ ณ ท่ีตั้งทรัพย ์การออกบูธ และโฆษณาขายผ่านส่ือต่างๆ      
ทั้งส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ทีวี วิทยุ บิลบอร์ด และส่ือออนไลน์ รวมทั้งเวบ็ไซต์ www.bam.co.th ตลอดจน
การส่ือสารผา่นทาง Social Media ต่างๆ ของ BAM  
 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการจดัการและปรับปรุงพฒันา NPAs ดงักล่าวดว้ย เช่น ดูแลรักษาและซ่อมแซมในเบ้ืองตน้ให้อยูใ่น
สภาพพร้อมขายและไม่เส่ือมค่าลง ด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิ์น รวมถึงจัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัตามความเหมาะสม ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ NPAs ตามประเภทของทรัพย ์โดยแบ่งเป็น
แนวราบ แนวสูง ท่ีดินเปล่า และทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เช่น โครงการท่ียงัก่อสร้างไม่เสร็จ และทรัพยท่ี์มีมูลค่าสูงเหมาะส าหรับ
นกัลงทุนรายใหญ่เพ่ือน าไปพฒันาต่อ โดยแนวทางการบริหารจดัการดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมความเช่ียวชาญและการจดัการทรัพยแ์ต่
ละประเภท ในส่วนของ NPAs ท่ียงัไม่สามารถขายไดน้ั้น บริษทัฯ จะเขา้ไปบริหารจดัการ และพิจารณาน าทรัพยบ์างรายการ
ออกให้เช่าตามความเหมาะสมเพื่อสร้างรายไดเ้ป็นการลดค่าเสียโอกาส และค่าใชจ้่ายระหว่างถือครอง ในขณะเดียวกนัยงัเป็น
การป้องกนัการเส่ือมสภาพทรัพยสิ์น และการครอบครองปรปักษห์รือการบุกรุกทรัพยอ์ีกดว้ย 
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6-2  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

 ข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
 ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำนใหญ่ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107558000482 

Home Page : http://www.bam.co.th  

โทรศพัท ์ : 02-267-1900 

โทรสาร : 02-266-3377 

ข้อมูลเกี่ยวกับสำขำ 

บริษทัฯ มีส านกังานสาขารวมทั้งส้ิน 25 สาขา 

สำขำในกรุงเทพและปริมณฑล 

ฝ่ายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่ายทรัพย ์ปริมณฑล 1  
ท่ีอยู ่ 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์02-533-6511-13 
โทรสาร 02-533-6514 

ภำคกลำง 

สาขา ส านกังานสุพรรณบุรี  
ท่ีอยู ่ 330/1-3  หมูท่ี่ 5 ถ.ไผข่วาง-ลาดตาล ต.ท่าระหดั อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000  
โทรศพัท ์(035)-524-183-5, (035)-522-993 
โทรสาร (035)-524-186 

สาขา ส านกังานสระบุรี  
ท่ีอยู ่ 127 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000  
โทรศพัท ์(036)-221-871, (036)-223-989 
โทรสาร (036)-223-733 

สาขา ส านกังานนครปฐม  
ท่ีอยู ่ 603 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข ้อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000  
โทรศพัท ์(034)-243-381-3 
โทรสาร (034)-243-384 

สาขา ส านกังานราชบุรี 
ท่ีอยู ่ 194 /2 ถ.ทรงพล ต.บา้นโป่ง อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี 70110 
โทรศพัท ์(032)-211-045, (032)-211-934, (032)-301-021 
โทรสาร (032)-221-892 

http://www.bam.co.th/
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6-3  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ภำคเหนือ 
สาขา ส านกังานพิษณุโลก  
ท่ีอยู ่ 227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศพัท ์(055)-247-488-9 
โทรสาร (055)-247-487 

สาขา ส านกังานนครสวรรค ์ 
ท่ีอยู ่ 1250/9-10 หมู่ท่ี 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรคต์ก อ.เมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์60000  
โทรศพัท ์(056)-372-107-8 
โทรสาร (056)-372-109 

สาขา ส านกังานเชียงราย 
ท่ีตั้ง 246 ถ.ธนาลยั ต. เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
โทรศพัท ์(053)-711-763, (053)-711-003, (053)-711-146, (053)-711-773 
โทรสาร (053)-711-503 

สาขา ส านกังานเชียงใหม่ (แกว้นวรัฐ) 
ท่ีอยู ่ 207/11 ถ.แกว้นวรัฐ ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์(053)-266-472-5 
โทรสาร (053)-266-476 

สาขา ส านกังานเชียงใหม่ (เจริญเมือง) 
ท่ีอยู ่ 115 ถ.เจริญเมือง ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์(053)-244-075-6 
โทรสาร (053)-244-077 

สาขา ส านกังานล าปาง  
ท่ีอยู ่ 399/7-8 ถ.ไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100 
โทรศพัท ์(054)-217-127, (054)-217-321, (054)-228-344, (054)-228-380 
โทรสาร (054)-226-641 

สาขา ส านกังานแพร่  
ท่ีอยู ่ 235 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 
โทรศพัท ์(054)-511-049, (054)-511-546, (054)-621-121 
โทรสาร (054)-511-782 
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6-4  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาขา ส านกังานนครราชสีมา 
ท่ีอยู ่ 30 ถ.โพธ์ิกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศพัท ์(044)-244-388, (044)-255-726, (044)-244-288  
โทรสาร (044)-241-594, (044)-259-386 

สาขา ส านกังานอุดรธานี 
ท่ีอยู ่ 165, 167 ถ.โพธ์ิศรี ต.หมากแขง้ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 
โทรศพัท ์(042)-240-538-40 
โทรสาร (042)-221-158 

สาขา ส านกังานขอนแก่น 
ท่ีอยู ่ 292 ถ.หนา้เมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท ์(043)-225-226-8 
โทรสาร (043)-226-219 

สาขา ส านกังานอุบลราชธานี 
ท่ีอยู ่ 7 ถ.กนัทรลกัษ ์ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศพัท ์(045)-321-382, (045)-321-161, (045)-269-422 
โทรสาร (045)-321-062 

ภำคตะวันออก 

สาขา ส านกังานชลบุรี 
ท่ีอยู ่ 83/5-7 หมูท่ี่ 2 ถ.สุขมุวิท ต.เสมด็ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทรศพัท ์(038)-144-130-2 
โทรสาร (038)-144-135 

สาขา ส านกังานฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู ่ 108/16-17 ถ.มหาจกัรพรรด์ิ ต.หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศพัท ์(038)-512-900-1 
โทรสาร (038)-512-902 

สาขา ส านกังานระยอง 
ท่ีอยู ่ 79 ถ.สุขมุวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000  
โทรศพัท ์(038)-611-591, (038)-612-836, (038)-611-028 
โทรสาร (038)-612-837 
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6-5  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ภำคใต้ 

สาขา ส านกังานประจวบคีรีขนัธ ์
ท่ีอยู ่ 41 หมูท่ี่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอ้ย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 77120 
โทรศพัท ์(032)-621-499, (032)-622-039, (032)-622-050 
โทรสาร (032)-622-051 

สาขา ส านกังานสุราษฎร์ธานี 
ท่ีอยู ่ 14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศพัท ์(077)-284-961-3, (077)-288-962 
โทรสาร (077)-281-287 

สาขา ส านกังานภูเก็ต  
ท่ีอยู ่ 5/5,5/11 หมู่ท่ี 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130   
โทรศพัท ์(076)-384-461-3 
โทรสาร (076)-384-464 

สาขา ส านกังานนครศรีธรรมราช 
ท่ีอยู ่ 101/8 ถ.พฒันาการคูขวาง ต.คลงั อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท ์(075)-344-770-2 
โทรสาร (075)-344-773 

สาขา ส านกังานหาดใหญ ่
ท่ีอยู ่ 257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศพัท ์(074)-261-501-4 
โทรสาร (074)-262-572 

สาขา ส านกังานยะลา 
ท่ีอยู ่ 79, 81 ถ.พิพิธภกัดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 
โทรศพัท ์(073)-223-740-2 
โทรสาร (073)-223-743 

ผู้สอบบัญชี 

ช่ือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ท่ีอยู ่ ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์02-264-9090 
โทรสาร 02-264-0789-90 
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6-6  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 

ช่ือ :  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
ท่ีอยู ่  93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์02-009-9999 
โทรสาร ไม่มี 
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ส่วนที่ 2  
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

7-1 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งส้ิน 16,160.2 ลา้นบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั

จ านวน 3,232.0 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.0 บาท  

ผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ รายใหญ่ ณ วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษทัฯ 
สรุปไดด้งัน้ี  

ล ำดับที ่ รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%) 
1. กองทุน เพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 1,480,000,000 45.79 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 119,175,692 3.69 
3. GIC PRIVATE LIMITED 50,676,400 1.57 
4. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 37,557,400 1.16 
5. กองทุนเปิด เค 20 ซีเลค็ทหุ์้นระยะยาวปันผล 35,081,300 1.09 
6. กองทุนเปิด ไทยพาณิชยหุ์้นระยะยาวปันผล 70/30 27,603,600 0.85 
7. กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล 23,258,700 0.72 
8. บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 22,077,700 0.68 
9. นาย สุวฒัน์ นิยมเสถียร 21,820,000 0.68 
10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,582,200 0.57 
11. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 18,242,800 0.56 
12. กองทุนเปิด เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 18,195,900 0.56 

 รวมผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 1,872,271,692 57.93 

 ผู้ถือหุ้นรำยอ่ืน 1,359,770,608 42.07 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 3,232,042,300 100.00 
 

สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี –  

ข้อจ ำกัดกำรโอนหุ้นของบริษัทฯ 

หุ้นของบริษทัฯ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้ว 
ถือหุ้นในบริษทัฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุ้นหากการโอนหุ้นรายใดจะท าให้อตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างดา้วของบริษทัฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้ 
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7-2 ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 

หากผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้วแต่ละรายถือหุ้นในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 49.0 ของหุ้นสามญัท่ีออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ เป็น (ก) คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person)1 และ (ข) ผูล้งทุนสถาบนั (Qualified Institutional Buyer)1 
และผูซ้ื้อหลกัทรัพยซ่ึ์งมีคุณสมบติั (Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายหรือโอนหุ้นของตนให้แก่บุคคลอ่ืน 
ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้วดงักล่าวมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ าหน่ายหุ้นดงักล่าวหรือสิทธิท่ีจะใชห้รือไดรั้บประโยชน์จากหุ้นนั้น ๆ ให้แก่ผูล้งทุนอ่ืนในธุรกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction)1 หรือ 

(ข) จ าหน่ายหุ้นดงักล่าวหรือสิทธิท่ีจะใช้หรือได้รับประโยชน์จากหุ้นนั้น ๆ ให้แก่ผูล้งทุนรายอ่ืนซ่ึงเป็นผูล้งทุน
สถาบนั (Qualified Institutional Buyer) และผูซ้ื้อหลกัทรัพยซ่ึ์งมีคุณสมบติั (Qualified Purchaser) 

ในกรณีท่ีการโอนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้วไม่ไดเ้ป็นไปตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ ให้ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บ
โอนหุ้นจากผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติต่างดา้วดงักล่าวด าเนินการโอนหุ้นให้เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนด เม่ือบริษทัฯ ไดท้  าการ     
ร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หมายเหตุ: 1 คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ผูล้งทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction) ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไว้ในบทนิยามของ           
ค  าดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (United States Securities Act of 1933, as amended) 

2 ผูซ้ื้อหลกัทรัพยซ่ึ์งมีคุณสมบติั (Qualified Purchaser) ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นบทนิยามของ
ค าดังกล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทับริหารจดัการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (United States Investment Company Act of 1940, as amended) 

 
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กบั
แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคร้ังคราว เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่
เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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8-1 โครงสร้างการจดัการ 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี  
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8-2 โครงสร้างการจดัการ 

 คณะกรรมการ 
บริษทัฯ มีคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการดงักล่าว    

มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 4/2 แห่ง พ.ร.ก. บริษทั
บริหารสินทรัพย ์

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดว้ยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดงัน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นางทองอุไร ล้ิมปิติ ประธานกรรมการ 

นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  
นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา กรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นายสมพร มูลศรีแกว้ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบั

ความเส่ียง 
นายวสันต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการ
ตรวจสอบ  

นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

 
นายวีรเวช ศิริชาติไชย เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

คร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหน้าท่ีก ากบัดูแลกิจการและการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(ก)    ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
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8-3 โครงสร้างการจดัการ 

(ข) มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอและด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น มี   
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

(ค)       ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนินกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมติัแผนธุรกิจและ 
   งบประมาณประจ าปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง)      ก ากบัและควบคุมดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ และแผนธุรกิจของบริษทั
ฯ เพื่อให้บรรลุผลภายใตง้บประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 

(จ) ก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การเงิน การบญัชี การจดัซ้ือจดัจา้ง รวมทั้งการตรวจสอบ
และสอบบญัชีภายใน และการด าเนินกิจการอื่น ๆ ของบริษทัฯ 

(ฉ)       ก ากบัดูแลให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความน่าเช่ือถือและไดม้าตรฐานสากล 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

(ช)   ก ากับดูแลให้มีการสรรหากรรมการผู ้จัดการใหญ่ ผู ้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงก าหนด
ค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ซ)      ก ากบัดูแลให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(ฌ) ก ากบัดูแลให้มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(ญ) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

(ฎ) ก ากบัดูแลให้มีระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(ฏ) ก ากบัดูแลให้มีการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศในเร่ืองต่าง ๆ ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น เหมาะสมและทนัเวลา 

(ฐ) พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูง 

(ฑ) ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ปัจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

“(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายสมพร มูลศรีแก้ว (3) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา (4) นายบัณฑิต  
อนันตมงคล  และ (5) นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ         
บริษทัฯ”  
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8-4 โครงสร้างการจดัการ 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

19/19 - - - - - 

2.    นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ 6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

19/19 - 47/50 - - - 

 ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

      

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา1 กรรมการ 7 ธนัวาคม 2561 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

19/19 - - 17/17 - 5/5 
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8-5 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

4 มกราคม 2562 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

      

 4 มกราคม 2562 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

      

4. นายบณัฑิต อนนัตมงคล2 กรรมการ 5 เมษายน 2562 -            
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

18/19 - 48/50 - - - 

 กรรมการบริหาร 5 เมษายน 2562 -            
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

      

 กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

7 สิงหาคม 2563 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 
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8-6 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

5. นายสมพร มูลศรีแกว้3 กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 -          
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

18/19 - 50/50 - 11/11 - 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 มิถุนายน 2561 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

      

 กรรมการบริหาร 

 

 

กรรมการก ากบั 
ความเส่ียง 

1 มิถุนายน 2561 -             

ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 
1 มิถุนายน 2561  –  
3 พฤษภาคม 2562 
7 กุมภาพนัธ์ 2563 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร 
ฉบบัน้ี 
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8-7 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

6. นายวสันต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ 

 

 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1 ธนัวาคม 2560 -        
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

1 ธนัวาคม 2560 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร 
ฉบบัน้ี 

1 ธนัวาคม 2560 -        
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

19/19 16/16 - 17/17 - - 

7. นายยศ กิมสวสัด์ิ4 กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

19/19 16/16 - - 12/12 - 

 กรรมการตรวจสอบ 

 

 

14 พฤศจิกายน 2560 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 
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8-8 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการก ากบัความ
เส่ียง 

3 พฤษภาคม 2562 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

8.  นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ5 กรรมการอิสระ 

 

                            
กรรมการตรวจสอบ 

                                                   

 

กรรมการก ากบัดูแล 

กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

27 มิถุนายน 2561 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

6 กรกฎาคม 2561 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี                                 

3 พฤษภาคม 2562 –  
6 สิงหาคม 2563 

 

7 สิงหาคม 2563 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

19/19 16/16 - 7/7 - 4/4 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-9 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

9. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์6 กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2562 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

17/19 15/16 - - 12/12 - 

 กรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการก ากบัความ
เส่ียง 

1 พฤศจิกายน 2562 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

 
 
 

ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง 

 

7 กุมภาพนัธ์ 2563 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย7 
 

กรรมการ 

 

3 เมษายน 2563 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

13/13 - 19/21 7/7 - - 

 กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2563 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-10 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7 สิงหาคม 2563 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

11. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์8 กรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม 

กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

29 เมษายน 2559 - 

5 เมษายน 2562 

8 สิงหาคม 2559 -  
5 เมษายน 2562               

 
 

3 พฤษภาคม 2562 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

- - - - - 5/5 

12. นางสาวรสา กาญจนสาย9 กรรมการ 27 เมษายน 2561 - 

31 มกราคม 2563 

1/1 - - 1/1 1/1 - 

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง 

4 พฤษภาคม 2561 - 
31 มกราคม 2563 

      



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-11 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 

3 พฤษภาคม 2562 -  
31 มกราคม 2563 

      

13.  นายสมพนัธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการก ากบั 

ความเส่ียง 

4 พฤษภาคม 2561 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

- - - - 12/12 - 

       

14. นางสาวกรประณม วงษม์งคล10 กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549  -  
6 สิงหาคม 2563 

- - 28/29 - 5/5 - 

 กรรมการก ากบั 

ความเส่ียง 

4 กรกฎาคม 2558 - 
3 พฤษภาคม 2562 
7 สิงหาคม 2563 - 

ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

15. นายสุเมธ มณีวฒันา11 กรรมการก ากบั 
ความเส่ียง 

7 สิงหาคม 2558 - 
3 พฤษภาคม 2562 

- - - 15/17 - 5/5 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-12 โครงสร้างการจดัการ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วันที่เข้ารับต าแหน่ง - 
วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7 พฤษภาคม 2558 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

 กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3 พฤษภาคม 2562 -  
ณ วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 

      

16. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2558 -         
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

- - 49/50 

 

- - - 

17. นายมนสั สุขสวสัด์ิ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

8 สิงหาคม 2559 –  
ณ วนัที่ของเอกสาร 

ฉบบัน้ี 

- - - - - 5/5 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-13 โครงสร้างการจดัการ 

หมายเหตุ 1 นางสาววิไล ตนัตินันท์ธนา ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
1/2562 เมื่อวนัท่ี 4 มกราคม 2562 แทนนายอ านวย ปรีมนวงศ ์และไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 
เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์  

 2 นายบณัฑิต อนันตมงคล ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพนัธ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารตามมติ              
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2562 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพนัธ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์  และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563  

 3 นายสมพร มูลศรีแกว้ พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัความเส่ียง ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 

4            นายยศ กิมสวสัด์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตนัติยาสวสัดิกุล และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 13/2560 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบัความเส่ียงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

5        นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 12/2561 เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ์ดร.พรชยั ชุนหจินดา  และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และโอนยา้ยจากเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มาด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 
เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

6        นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 และกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั (กรรมการอิสระ) ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2562 เมื่อวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 19/2562 
เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 นอกจากน้ี นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง แทนนางสาวรสา กาญจนสาย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
2/2563 เมื่อวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563    

7       นายสาทร โตโพธ์ิไทย ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2563 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติ
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

8        นางสาวศิริพร เอ่ียมรุ่งโรจน์ พน้จากต าแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เน่ืองจากครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ า     
ปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2562 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี                    
3 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากมีการแต่งตั้งนางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562  

9  นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เมื่อวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพนัธ์ เอ่ียมรุ่งโรจน์ และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
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8-14 โครงสร้างการจดัการ 

7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี นางสาวรสา กาญจนสาย ไดข้อลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป ตามประกาศท่ี บสก.050/2563 

10 นางสาวกรประณม วงษม์งคล พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัความเส่ียง เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสร้างองคค์ณะกรรมการชุดย่อยใหม่
เพ่ือให้การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และโอนยา้ยจากคณะกรรมการบริหาร มาด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัความ
เส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2563 

11 นายสุเมธ มณีวฒันา พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากับความเส่ียง ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสร้างองค์
คณะกรรมการชุดย่อยใหม่ เพื่อให้การบริหารจดัการ และการปฏิบติังานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดี นายสุเมธ มณีวฒันา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
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ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 17/2551 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์(รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายสมพร มูลศรีแกว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2. นายชูพงษ ์โภคะสวสัด์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันาสินทรัพยส์ านกังานใหญ่ 

3. นายสมชาย ธนุรักษไ์พโรจน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนธุรกิจ 

4. นายสันธิษณ์ วฒันกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน และผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

5. นายพงศธร มณีพิมพ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่ายทรัพย์
ภูมิภาค 

6. นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนองคก์ร 

7. นายชาญวิทย ์กวีสุนทรเสนาะ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน 

8. นางวรรณี พนัธ์ุขะวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง    
ในการควบคุมดูแลการท าบญัชี (สมุห์บญัชี) 

9. นางสาวจตุพร สุวฒันางกูร ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเงินและการเงิน 
 

เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติการแต่งตั้ งให้ นายวีรเวช  
ศิริชาติไชย ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเป็นตัวเงิน  

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีมติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยของ

บริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ (เท่ากบัปี 2562) ดงัน้ี 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 

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 คร้ังละ 30,000 บาท เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท1,3 

กรรมการบริหาร คร้ังละ 15,000 บาท เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท1,3 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการก ากบัความเส่ียง คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3 
 
หมายเหตุ  1 ไดรั้บเบ้ียประชุมจากการเขา้ร่วมประชุมเท่านั้น 
 2 หากมีการประชุมมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือนให้จ่ายเพียงคร้ังเดียว 
 3 เฉพาะกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ และไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า 
 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 กรรมการได้รับเงิน
บ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ปี 2562 เป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน 6.0 ลา้นบาท  
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ค่าตอบแทนของกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 25631 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

รวม 

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

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

2.      นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร  

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

3.      นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

360,000 - - 120,000 - 62,500 542,500 

4.      นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

360,000 - 360,000 - - 10,000 730,000 

หมายเหตุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดจ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

รวม 

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

5.      นายสมพร มูลศรีแกว้ กรรมการ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากบัความเส่ียง 

360,000 - - - - - 360,000 

6.      นายวสันต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

360,000 450,000 - 150,000 - - 960,000 

7.      นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง 

360,000 360,000 - - 110,000 - 830,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

รวม 

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

8.      นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ 

 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรร
หาและพิจารณค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

360,000 

 

360,000 

 

- 50,000 

 

- 40,000 

 

810,000 

 

9.      นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัความเส่ียง 

360,000 360,000 - - 135,000 - 855,000 

10.      นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการ กรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

240,000 - 150,000 50,000 - - 440,000 

11.      นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

- 

 

- 

 
 

  

- - - 50,000 50,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

รวม 

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

12.      นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการก ากบั 
ความเส่ียง และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

30,000 - - 10,000 12,500 - 52,500 

13.      นายสมพนัธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการก ากบัความเส่ียง - - - - 110,000 - 110,000 

14.     นางสาวกรประณม วงษม์งคล 

 

กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากบัความเส่ียง 

- - 225,000 - 50,000 - 275,000 

 

15.      นายสุเมธ มณีวฒันา กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

- - - 120,000 - 50,000 170,000 

16.      นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบริหาร - - 360,000 - - - 360,000 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความ
รับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

รวม 

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

17.      นายมนสั สุขสวสัด์ิ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 

- - - - - 50,000 50,000 

รวม 3,870,000 1,530,000 1,815,000 500,000 417,500 262,500 8,395,000 
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ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

 กรรมการ  2 ท่าน ไดแ้ก่ นางทองอุไร ล้ิมปิติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชยั ไดรั้บค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจาก
เบ้ียประชุมและบ าเหนจ็กรรมการ ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าน ้ามนั และรถประจ าต าแหน่งพร้อมพนกังานขบัรถ  
  
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารท่ีเป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
ของผูบ้ริหารท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันาสินทรัพยแ์ละ
จ าหน่ายทรัพยภู์มิภาค สายพฒันาสินทรัพยส์ านักงานใหญ่ สายจ าหน่ายทรัพย ์สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการ
ปฏิบติังาน รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน และ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมจ านวน 49.81 ลา้นบาท  

หมายเหตุ 1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารท่ีเป็นตัวเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมจ านวน           
49.8 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมโบนสัส าหรับผลการด าเนินงาน ปี 2563 ท่ีจ่ายจริงในปี 2564 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

ผูบ้ริหารทุกรายไดรั้บค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เช่น     
ค่าน ้ามนั และรถประจ าต าแหน่งพร้อมพนกังานขบัรถ 

บุคลากร 

จ านวนพนักงาน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่จ านวน 5 คน และพนักงาน        
แบ่งตามสายงานดงัต่อไปน้ีจ านวน 1,286 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 1,291 คน 

สายงาน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

พนักงานระดับบริหาร1 พนักงานทั่วไป 

(คน) (คน) 

1. สายพฒันาสินทรัพยแ์ละ
จ าหน่ายทรัพยภู์มิภาค 

59 319 

2. สายจ าหน่ายทรัพย ์ 45 111 

3. สายพฒันาสินทรัพย ์

ส านกังานใหญ ่

51 169 

4. สายสนบัสนุนธุรกิจ 63 189 
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สายงาน 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

พนักงานระดับบริหาร1 พนักงานทั่วไป 

(คน) (คน) 

5. สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน 43 132 

6. สายสนบัสนุนองคก์ร 22 59 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 8 16 

รวม 291 995 
 

 หมายเหตุ1    พนกังานระดบับริหาร หมายถึง พนกังานระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ 
และรองผูจ้ดัการ 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน  

ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนกังานของบริษทัฯ (ไม่รวมค่าตอบแทนพนกังานระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จ านวน 6 คน) 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 รวมจ านวน 1,620.51 ลา้นบาท  

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯ จะสมทบเงินเป็นจ านวนร้อยละ 6.0 ถึงร้อยละ 10.0 ของเงินเดือนพนักงาน
เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนักงานจะจ่ายเงินสะสมเป็นจ านวนขั้นต ่าร้อยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยส าหรับ      
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวน 96.0 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
หมายเหตุ 1 ค่าตอบแทนพนักงานท่ีเป็นตวัเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมจ านวน 1,620.5 ลา้นบาท ซ่ึงยงั

ไม่รวมโบนสัส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 ท่ีจ่ายจริงในปี 2564 

 
 กองทุนประกันสังคม 
 บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนนายจา้งต่อกองทุนประกนัสังคม ตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 (รวมทั้งท่ีได้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานเป็นจ านวนร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนพนกังานในฐานสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท และ พนกังานจะจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนประกนัสังคม ในอตัราร้อยละ 
5 เท่ากนั โดยในปี 2563 กองทุนประกนัสังคม ไดมี้การปรับลดอตัราการน าส่งในเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 บริษทัฯ 
ไดจ้่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 4 และพนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 1 และมีการปรับลดอตัราการน าส่งในเดือนกนัยายน – 
พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัฯ ไดจ้่ายเงินสมทบในอตัราร้อยละ 2 และพนกังานจ่ายในอตัราร้อยละ 2 เท่ากนั โดยส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนประกนัสังคมเป็นจ านวน 9.4 ลา้นบาท 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

 - ไม่มี - 
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สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี1 

ผูรั้บประกนัภยั บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

ผูเ้อาประกนัภยั กรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ระยะเวลาประกนัภยั 1 เมษายน 2563 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2564 (00.01 น.) 

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 200.0 ลา้นบาทต่อคร้ัง ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั และรวมถึงค่าใชจ่้าย
และค่าธรรมเนียมซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้่ายไปโดยไดรั้บความยินยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากผูรั้บประกนัภยัแลว้ (Defense Costs) 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 

ความคุม้ครอง ผูรั้บประกนัจะชดใชค้่าสินไหมท่ีผูเ้อาประกนั และ/หรือ บริษทัฯ ตอ้งจ่ายตาม
กฎหมายแทนผูเ้อาประกนัภยัหรือบริษทัฯ อนัมีสาเหตุมาจากการกระท าผิด
ของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ 

 
หมายเหตุ 1 กรรมการและเจา้หนา้ท่ี หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการ เจา้หนา้ท่ี และเลขานุการของบริษทัฯ 
                         ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวมถึงคู่สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของบุคคลดงักล่าว 
 

การพฒันาบุคลากร  

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและ       
ประสบการณ์ในการท างานเป็นเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานอย่าง                
เท่าเทียมกนั รวมทั้งยงัไดป้รับปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และความ
จ าเป็นในการครองชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบัพนกังาน 

ส าหรับด้านการพฒันาบุคลากรนั้น บริษทัฯ ถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้
พนกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนในการส่งเสริมองคก์รให้มีศกัยภาพในทุก ๆ ดา้น เช่น 
การจดัอบรม และให้ทุนการศึกษา เพ่ือยกระดบับริษทัฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานบริษทัชั้นน าทัว่ไป 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดกลยทุธ์และแผนในการพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัท า HR Master Plan ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

(ก) ระบบสมรรถนะขององค์กร 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะ
ดา้นการจดัการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

(1) สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะท่ีพนักงานทุกระดับต้องมีการถ่ายทอดมาจาก Vision Mission และ          
กลยุทธ์องคก์ร เพื่อท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนด และจะ
ถ่ายทอดไปสู่พนกังานทุกคน  

(2) สมรรถนะดา้นการจดัการ เป็นสมรรถนะส าหรับผูบ้ริหารทุกระดบั โดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Role-Based) เพื่อให้งานส าเร็จและสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ของบริษทัฯ 
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(3) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน เป็นสมรรถนะท่ีก าหนดเฉพาะต าแหน่งงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และส่งผลให้หน่วยงานและองคก์รบรรลุผลส าเร็จ  

บริษทัฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตก้รอบท่ีสามารถจะช่วยสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม และทศันคติของ
พนกังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั Vision Mission และกลยุทธ์ของบริษทัฯ เป็นตวัแปรท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

นอกจากน้ี การประเมินดงักล่าวยงัเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการงานดา้นทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เช่น การคดัเลือกพนกังาน การโยกยา้ยปรับเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 

(ข) การจัดท าการประเมินผลงานตาม KPI 

บริษทัฯ ไดน้ าระบบการประเมินผลการปฏิบติังานโดยการใช้ระบบตวัช้ีวดั (Key Performance Indicator: KPI) 
เร่ิมตั้งแต่การก าหนด Business Model แปลงเป็นตวัช้ีวดัระดบัองคก์ร ท าให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถ่ายทอดไปยงัตัวช้ีวดัระดบัสายงาน ฝ่ายงาน จนถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบริษทัฯ จึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แนวปฏิบติัของบริษทัชั้นน าทัว่ไป 

ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดน้ าระบบตวัช้ีวดัมาใชก้บัพนกังานทุกคน เพ่ือสนองตอบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี 
รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือติดตามผลการปฏิบติังานและประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีผูบ้ริหารสายงานท าหน้าท่ีพิจารณา
กลัน่กรองผลการประเมิน พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กับพนักงานไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ยติุธรรม 

(ค) การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลให้กับพนักงานในทุกระดับ (Individual Development Plan) 

บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าย่ิงท่ีจะตอ้งรักษาและพฒันาขีดความสามารถให้ถึงท่ีสุด และบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่
ว่าบุคลากรเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั จึงให้ความส าคญัในการพฒันาพนกังานทุกระดบัทั้งผูบ้ริหารและพนกังานอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัอนัจะส่งผลให้บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีและสร้าง    
ขีดความสามารถในการแข่งขนักบับริษทัอื่น ๆ และรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ มีการก าหนดเส้นทางการ
ฝึกอบรม (Training Road Map) และแผนพฒันาพนกังานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ภายใตพ้ื้นฐานของ
สมรรถนะ (Competency Based Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพนกังานทุกระดบัให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และเพ่ิมศกัยภาพให้พร้อมส าหรับการปฏิบติังานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของบริษทัฯ ไดอ้ย่าง        
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการรณรงคใ์ห้พนักงานตระหนกัถึงการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกคา้
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Focused) ดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมให้มีการเปิดใจ
ยอมรับในความเปล่ียนแปลงและสามารถท างานร่วมกนัได ้(Openness) ซ่ึงจะช่วยเปล่ียนความคิดทศันคติท่ีดีและขยาย
มุมมองในการท างานไดก้วา้งขวางมากย่ิงขึ้น 
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8-26 โครงสร้างการจดัการ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัให้ความส าคญัในการบริหารงานบุคคลตามหลกั 3R (Recruit Retain Retire) 
เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน เช่นเดียวกบัองคก์รชั้นน าหลายองคก์รท่ีมีการดูแลพนกังานในลกัษณะดงักล่าว 
อีกทั้งเพ่ือเป็นการบริหารจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) โดยไดข้อให้พนกังานท่ีเกษียณอายงุานซ่ึงมีความรู้
และประสบการณ์สูงน าความรู้มาแบ่งปันให้กบัพนกังานปัจจุบนัเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน  

ข้อพพิาททางด้านแรงงาน 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัใด ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะการเงิน และ    
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา และบริษทัฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดท่ีอาจท าให้เกิดขอ้พิพาท  
ดา้นแรงงาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

แรงงานสัมพนัธ์ 

พนักงานของบริษทัฯ ไม่ได้มีการจัดตั้งหรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน แต่บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวสัดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นตามพระราชบญัญติัแรงงานคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซ่ึง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง จ านวน 18 คน ทั้งน้ี ตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ ไม่เคยมีการประทว้งนัดหยุดงานโดยพนักงาน
บริษทัฯ ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 7 เร่ือง สวสัดิการ ไดก้ าหนดให้ในสถานประกอบ
กิจการท่ีมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการขึ้น โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

(ก)        ขอบเขตและหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  

(1) ร่วมหารือนายจา้งเพ่ือจดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 

(2) ให้ค  าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง 

(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการท่ีนายจา้งจดัให้แก่ลูกจา้ง 

(4) เสนอขอ้คิดเห็นและแนวทางในการจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับลูกจา้งต่อนายจา้ง 

(5) อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการของพนกังาน 

(ข)       ที่มาของการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

มาตรา 96 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจา้งจดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการใน
สถานประกอบกิจการ ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายนายลูกจา้งอย่างนอ้ย 5 คน กรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการให้
มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีก าหนดในประกาศกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ 

(ค)        การจ่ายค่าตอบแทน 

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 6 
มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าเบ้ียประชุมให้กับคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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8-27 โครงสร้างการจดัการ 

 

- ประธานคณะกรรมการ ไดค้่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 3,000 บาทต่อคร้ัง 
- กรรมการ ไดค้่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 2,000 บาทต่อคน 

ทั้งน้ีให้ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมเพียงเดือนละ 1 คร้ังต่อกรรมการ 1 คน และให้ไดค้่าเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุมในคร้ังนั้นๆ เท่านั้น 
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9-1 การก ากบัดูแลกิจการ 

9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ตามขอบเขตอ านาจท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย คณะกรรมการบริหาร 
ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัจ านวน 4 คน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จ านวน 1 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น
กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง มีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการบริหาร 
3. นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการบริหาร 
4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์  กรรมการบริหาร (กรรมการจากบุคคลภายนอก) 
5. นายสมพร มูลศรีแกว้ กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งส้ิน 50 คร้ัง เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหาร โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

• พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยมีการติดตามผลความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า    
ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการและการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

• พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร เพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์
ระยะยาว ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณา 

• พิจารณาอนุมติัการปรับโครงสร้างหน้ีและจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายตามขอบเขตอ านาจ และกลัน่กรองเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาส าหรับรายท่ีอยูใ่นขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริษทั 

• พิจารณาอนุมัติราคาเขา้ร่วมประมูลซ้ือสินทรัพย  ์(NPL และ NPA) จากสถาบันการเงินตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัแนวทางในการบริหารพอร์ตสินทรัพย ์การวิเคราะห์
สภาวะตลาด และการปรับกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั 

• พิจารณาอนุมติัให้ออกงบการเงินรายไตรมาส    
• พิจารณาอนุมติัจ านวนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ระยะเวลา เง่ือนไข และอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับการออกและจ าหน่ายหุ้นกู ้

ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
• พิจารณาอนุมติังบประมาณส าหรับโครงการหลกัตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก

คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและมอบนโยบายการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน และให้สามารถแข่งขนัไดใ้นยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลัและรูปแบบธุรกิจท่ีเกิดขึ้น
ใหม่ (Digital Transformation) 
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9-2 การก ากบัดูแลกิจการ 

• พิจารณาอนุมัติโปรโมชั่น/แคมเปญ/โครงการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายและการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

• พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารจดัการสภาพคล่อง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องของบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง 

 

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมัน่ในการบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อให้บริษทัเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 

 
 
 

  
      (นายบรรยง  วิเศษมงคลชยั) 
                   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
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9-3 การก ากบัดูแลกิจการ 

รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของ BAM ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน     

2 คน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน โดยมีนางสาววิไล ตนัตินันท์ธนา เป็นประธานคณะกรรมการ  นายบณัฑิต 

อนนัตมงคล  นายมนสั สุขสวสัด์ิ  นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์  และนายสุเมธ มณีวฒันา  เป็นกรรมการ  ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

ความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของบริษทั ในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษทัให้เป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จและยัง่ยืน 

 

ในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการประชุมรวม 5 คร้ัง และไดส้รุป   

ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริษทัทราบแลว้ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. ทบทวนแบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามหลกัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีประจ าปีของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

2. พิจารณาโครงการดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อยกระดบัคุณภาพตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ให้ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนและกิจกรรมเพ่ือสังคม และติดตามความคืบหนา้ของ 

ผลการด าเนินงาน 

4. พิจารณาแผนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึ ง

ความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และส่งเสริมให้พนกังานประพฤติปฏิบติัตนอยูบ่นความถูกตอ้ง 

5. ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) เพื่อให้กรรมการและบุคลากรทุก

ระดบัของบริษทัมีจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น

หลกัและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากบริษทัเพื่อตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  ในส่วนของการแต่งตั้งและ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

7. พิจารณารายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและรายงานความยัง่ยืน เพ่ือเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี 

8. พิจารณาการประเมินตนเองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงการ CGR ตามหลกัเกณฑ์การวดัผลของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

9. พิจารณาความคืบหน้าการด าเนินการเพื่อขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทย ในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  โดย BAM ไดรั้บการ

รับรองการต่ออายสุมาชิกตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
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9-4 การก ากบัดูแลกิจการ 

จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานบนพ้ืนฐานของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนมาอย่างต่อเน่ือง

ส่งผลให้ BAM ไดผ้า่นการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จาก IOD  และไดรั้บรางวลัจากสถาบนัชั้นน าต่าง ๆ 

ดงัน้ี 

1)  BAM ไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 20 “กลุ่มบริษทัวิถีย ัง่ยืนท่ีน่าลงทุน ESG Emerging List และเป็นหลกัทรัพยใ์น   

   Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG 100 ประจ าปี 2563” จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

2)  รางวลัจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (Alpha) ไดแ้ก่ 

 - รางวลัอนัดบั 1 Best Strategic Corporate Social Responsibility 

 - รางวลัอนัดบั 2 Best Senior Management IR Support 

3)  รางวลั Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” ซ่ึงจัดโดย

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

4)  รางวลั Best IPO Deal of the Year, Thailand ในงาน 14th Deal & Solution Awards จดัโดย Alpha Southeast     

     Asia 

5)  รางวลั Best Privatization จากงาน The Asset Country Awards 2020 จดัโดย The Asset 

 

 นอกจากน้ี ในปี 2563 BAM ยงัไดรั้บการประเมินในระดบัดีมากจากผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน

ไทยประจ าปี 2563 ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยท่ีผา่นมาอีกดว้ย 

 

 

 

 

                                                                                    (นางสาววิไล  ตนัตินนัทธ์นา) 

                                                      ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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9-5 การก ากบัดูแลกิจการ 

รายงานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 
  

 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทั้งหมด  

5 คน โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาองคก์รและบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ

ก ากบัความเส่ียง ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียงมีการประชุม

ทั้งส้ิน 12 คร้ัง โดยรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตรมาส 

 คณะกรรมการก ากับความเส่ียงให้ความส าคญักับการก ากับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแล และ

แนวทางพึงปฏิบติัท่ีเป็นสากล (COSO ERM) เพื่อให้การบริหารจดัการความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้และให้

ความส าคญักบัการบริหารจดัการสภาพคล่องของบริษทัฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจทั้ง

ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในปี 2563 ท่ีบริษทัได้รับผลกระทบจากวิกฤตของเช้ือไวรัส COVID-19 สรุป

สาระส าคญั ดงัน้ี 

 1. ก ากบัให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงองคก์รตามแผนกลยุทธ์ประจ าปี โดยการจดัท าแผนผงัความเส่ียงองคก์ร (Risk 

Map) เพ่ือพิจารณาความเส่ียงส าคญัขององค์กร และก าหนดดัชนีช้ีวดัความเส่ียงองค์กร โดยรายงานสถานะความเส่ียง         

ต่อคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นรายเดือน/รายไตรมาส 

 2. ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร ประกอบด้วย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk 

Toleranceโดยค านึงถึงแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ (Strategic Objectives)  

 3. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงตามแนวนโยบายท่ีก าหนด โดยติดตามรายงานสถานะความเส่ียงดา้นต่างๆ 

ประกอบดว้ย สถานะความเส่ียงองคก์ร / เฝ้าระวงั สถานะความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง รวมทั้งติดตามการรายงานเหตุการณ์

ความเสียหาย (Loss Data) และติดตามสถานการณ์ความเส่ียงอย่างใกลชิ้ด ทั้งดา้นภาวะเศรษฐกิจ การเงิน ภาวะแข่งขนั 

เทคโนโลยี ภยัคุมคามทางไซเบอร์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของทางการ และประเมินผล

กระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมัน่คงของบริษทัฯ  

 4. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19  คณะกรรมการฯ ให้ค  าแนะน าในประเดน็ความเส่ียง

ส าคญัท่ีอาจกระทบต่อบริษทัฯ เพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้ใกลเ้คียงกบัสภาวะ

ปกติให้มากท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ก าหนดให้จดัท ามาตรการในการด าเนินการผ่านคณะท างาน เพื่อการบริหารความต่อเน่ือง     

ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมการปฏิบติังานแบบ Work from home  และ Work in office  เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด การ

จดัเตรียมอาคาร สถานท่ี บุคลากร และความพร้อมในการจดัเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งดา้น Hardware และ 

Software การเขา้ถึงขอ้มูลการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  รวมถึงมาตรการท่ีใช้ในการดูแลพนกังาน  บุคคลภายนอก 

ลูกค้าและผูม้าติดต่อกับบริษทัฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการ

เตรียมการเพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดจากสถานการณ์ท่ีมีความ                            

ไม่แน่นอน  และติดตามการบริหารจดัการดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯ อยา่งใกลชิ้ด   
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9-6 การก ากบัดูแลกิจการ 

 5. ก ากบัให้มีการเตรียมการความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ความเห็นชอบในการจดัจา้งท่ีปรึกษา

ความเส่ียงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษทัฯ มีการจดัท าแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีแนวทางปฏิบติัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีดี (Best Practice) 

 6. ให้ค  าแนะน าในการจดัการกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ของบริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ 

ท่ีมุ่งเน้นให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทลั โดยให้ประสานงานกบัฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมการเพื่อ

ป้องกนัการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่น Phishing, Ransomware เป็นตน้ 

 

ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการก ากับความเส่ียงนั้น 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และน าความรู้ประสบการณ์ของ

คณะกรรมการทุกท่านมาใชอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั   

 

 

 

       (นายทรงพล  ชีวะปัญญาโรจน์) 

               ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 
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9-7 การก ากบัดูแลกิจการ 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ  BAM ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั จ านวน 4 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ จ านวน 2 ท่าน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จ านวน 1 ท่าน รวมกรรมการ 5 ท่าน โดยมี นายวสันต์ 
เทียนหอม เป็นประธานคณะกรรมการ นางสาววิไล ตนัตินนัท์ธนา  นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ นายสาทร โตโพธ์ิไทย และ 
นายสุเมธ มณีวฒันา เป็นกรรมการ 
 
 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการ
ประชุมรวมทั้งส้ิน 17 คร้ัง โดยมีการพิจารณาในเร่ืองท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 
 1.  พิจารณาทบทวนและก าหนดนโยบายหลกัเกณฑ์การสรรหา กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อเป็น
ข้อมูลและแนวทางในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวตัถุประสงค์เชิง
ยทุธศาสตร์ของบริษทั 
 2. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และหรือแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงลาออกก่อนครบ
ก าหนดตามวาระ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
น าเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ตลอดจนเสนอคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงลาออกก่อนครบ
ก าหนดตามวาระ  
 3. พิจารณาทบทวนการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการด ารงต าแหน่งของบุคคลภายนอก  
เพื่อให้มีความเหมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
อนุมติั  
 4. พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 
 5. พิจารณาตารางทกัษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 6. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งและหมุนเวียนเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมและการ
บริหารจดัการให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 7. พิจารณาทบทวนและกลัน่กรองแผนสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบ 
 8. พิจารณาและก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหญ่ และรองผูจ้ดัการใหญ่ ให้
เป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  สามารถติดตามและสะทอ้น
ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
 9. ก าหนดหลกัเกณฑ์และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั    
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9-8 การก ากบัดูแลกิจการ 

 
 10. พิจารณาก าหนดโครงสร้างอตัราค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น เง่ือนไขสัญญาจา้ง และขอบเขตหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ รวมทั้งสัญญาจา้งของผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั  
 
 
 
       (นายวสันต ์  เทียนหอม) 
                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9-9 การก ากบัดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานท่ีมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้าง

องค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี สร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าและสาธารณชนว่า
กระบวนการด าเนินงานของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้
เปิดเผยขอ้มูลตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างย่ังยืน  
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองคก์ร 

เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดยุทธศาสต ร์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ ทั้งใน
ปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดูแลให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปอย่าง
โปร่งใส เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องคก์รสู่ความยัง่ยืน 

 หลักปฏิบัติ 1.1 ก าหนดวิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
ก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานมี

จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั โดยจดัให้มีการทบทวนทุกปี ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 18/2563 เม่ือ
วนัศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติวิสัยทัศน์ “เป็นศูนยก์ลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมจากการบริหาร
สินทรัพยค์รบวงจร เพื่อการเติบโตและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยืน”  และพนัธกิจของบริษทั ดงัน้ี 

- ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
- ยกระดบัผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อลูกคา้และทุกภาคส่วน 
- สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกคา้อยา่งบูรณาการ 
- สร้างคนให้เช่ียวชาญ สานต่อองคก์รดว้ยแนวคิดใหม่ๆ 
- ก ากบัดูแลกิจการภายใตห้ลกัการส่ิงแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยา่ง

ย ัง่ยืน 
        หลักปฏิบัติ 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
สนบัสนุนการปฏิบติังานของบริษทั ในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ของบริษทั 
ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 

ทั้งน้ีมี คณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มีหน้าท่ีพิจารณาแผนงาน รูปแบบการจดักิจกรรม 
และการให้ความช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ 4 
ดา้นหลกั และโครงการ CSV ประกอบดว้ย  

- ดา้นการศึกษา  เช่น มอบทุนการศึกษาระดบัประถมทัว่ประเทศ 1,000 ทุน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องสมุด และมอบหนงัสือเรียน 

- ดา้นเติมโอกาสแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนในสังคม  ไดแ้ก่โครงการเติมฝันปันน ้าใจ กบั BAM (บริจาค
เงินให้กบัผูท่ี้เดือดร้อน) และบริจาคอุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาล 10 แห่ง ทัว่ทุกภูมิภาค  
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9-10 การก ากบัดูแลกิจการ 

- ดา้นเติมโอกาสแก่ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืน ๆ  เช่น บริจาคส่ิงของเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็ก บริจาคอุปกรณ์-
กีฬา  อุปกรณ์การเรียนให้กบัโรงเรียนท่ีขาดแคลน 

- ด้านการสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น ด้านสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ ดนตรี กีฬา
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการ CSV ไดแ้ก่ โครงการ Green Community  

จากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ทัว่โลกในช่วงตน้ปี 2563 ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้ง และต่อเน่ือง บริษทัฯ 
มีความห่วงใยลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นช าระกบับริษทัฯ ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดงักล่าว จนส่งผลให้ความสามารถในการผอ่นช าระลดลง ถึงขั้นท่ีไม่สามารถผอ่นช าระในช่วงน้ีได ้บริษทัฯ จึงได้
ออกมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช าระโดยสามารถ
เลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบัความสามารถในการช าระของตนเอง ไดแ้ก่ (1) พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย
เป็นเวลา 3 เดือน  (2) พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน และหลงัจากนั้นช าระเฉพาะดอกเบ้ียต่อเป็นเวลา 3 เดือน 
(พกัช าระเงินตน้) (3) พกัช าระเงินตน้ (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการเพื่อขอผ่อนปรนเง่ือนไขการผ่อนช าระ คือ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ไดแ้ก่ลูกคา้ปรับ
โครงสร้างหน้ีกบับริษทัฯ ทั้งลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ SME ลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายแบบผ่อนช าระกบับริษทัฯ โดย
ก าหนดให้ลูกคา้ย่ืนค าร้องขอผอ่นปรนเง่ือนไขการผอ่นช าระภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

 หลักปฏิบัติ 1.3 อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ภายใต ้วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

หลักปฏิบัติ 1.4 อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ย 5 คณะ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหนา้ท่ีกลัน่กรองงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 
หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 

 หลักปฏิบัติ 2.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษทั รวมทั้งพิจารณาอนุมติั 

แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 หลักปฏิบัติ 2.2 การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์  
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และวิสัยทศัน์ จึงไดก้ าหนดเป้าหมายธุรกิจใชเ้ป็นกรอบใน

การด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงานการด าเนินการตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส  
โดยแบ่งภาพมุมมองของแผนงานออกเป็น 4 มุมมอง ประกอบดว้ย 

 
- ดา้นการเงิน (Finance Perspective) 
- ดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) 
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- ดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร (Business Process / Internal Operation Perspective) 
- ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Perspective) 

 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีม่ีประสิทธิผล 
 หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

3.1.1    คณะกรรมการบริษัท 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการบริษทั ณ 

ปัจจุบนั มีจ านวนรวมทั้งหมด 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 คน คิดเป็น 40  % ของจ านวนกรรมการทั้ง
คณะ  

3.1.2    กรรมการอิสระ 
บริษทัก าหนดให้กรรมการอิสระ มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระดว้ยตนเอง  

ซ่ึงกรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance Code)  
  หลักปฏิบัติ 3.2  วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่ง คือ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) ออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก  
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 หลักปฏิบัติ 3.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท า

หนา้ท่ีเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยในการสรรหาและ
เสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและคุณสมบติัของ
บุคคลดังกล่าว ซ่ึงจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งจะต้องไม่มีผลประโยชน ์
ทบัซอ้นหรือมีส่วนไดเ้สียกบักิจการของบริษทั 
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ประธานกรรมการบริษทั ได้รับการแต่งตั้ งมาโดยคณะกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริษทั 
มีบทบาทหลกัดา้นการก าหนดและก ากบัดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบ่งแยกหน้าท่ีออกจากการบริหารจดัการ
บริษัท ทั้ งน้ี ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักในการก ากับดูแลให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และมีการก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบั ยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบติังานจนเกิดเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

 หลักปฏิบัติ 3.4  ค่าตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและก าหนด

ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษทั โดยพิจารณาจากขอ้มูลเปรียบเทียบในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั และผูถื้อหุ้นเป็น  
ผูพ้ิจารณาอนุมติั  

 หลักปฏิบัติ 3.5  การประชุมคณะกรรมการบริษัท  
มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละรอบปี ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษทั 

ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ รวมถึงให้มีการบริหารเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และก าหนดให้
กรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังเวน้แต่มีความจ าเป็น  

 หลักปฏิบัติ 3.6  นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม 
ณ ปัจจุบนับริษทั ไม่มีบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษทัจะมีการลงทุน  

จนท าให้เกิดบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม  บริษทัจะก าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษทั  
โดยจะตอ้งเป็นกิจการท่ีเก้ือหนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 
(Synergy) หรือก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษทัดงักล่าว 

 หลักปฏิบัติ 3.7  การประเมินผลกรรมการ   
คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีในรูปของรายบุคคลและทั้งคณะเป็นประจ า 

ทุกปี โดยน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี  

 หลักปฏิบัติ 3.8  การพฒันาคณะกรรมการบริษัทและกรรมการใหม่  
3.8.1 แผนพฒันาคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการ
เสริมสร้างทกัษะ และความรู้ส าหรับการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงในรอบปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดส่้งเสริม
เพ่ิมเติมความรู้ให้กบักรรมการบริษทัเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น Role of the Chairman Program Class, Board 
Nomination and Compensation Program (BNCP) และ IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) เป็นตน้  

3.8.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

มอบหมายให้เลขานุการบริษทัเขา้พบกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เพ่ือช้ีแจงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 
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(1) การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ  
(2) ทิศทางการด าเนินธุรกิจ  
(3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ค่าตอบแทน แผนการประชุม  
(4) นโยบายท่ีส าคญั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 หลักปฏิบัติ 3.9  การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษทัจัดให้มีเลขานุการบริษทัเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั ซ่ึง
ก าหนดให้เลขานุการบริษทัรับผิดชอบด าเนินการในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการ ดงัน้ี 

(1) จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทั หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานการประชุม
ผูถื้อหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง 
(3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

   ทั้ งน้ี ในในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเลขานุการบริษัท โดยให้
เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จาก IOD เช่น หลักสูตร “Company Secretary Program (CSP)”  
หลกัสูตร “Effective Minutes Taking (EMT)” หลกัสูตร “Board Reporting Program” และหลกัสูตร “Company Reporting 
Program” เป็นตน้ 

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 หลักปฏิบัติ 4.1  การสรรหาและประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่   

 การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะท าหน้าท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบักบับริษทั 

 หลักปฏิบัติ 4.2  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูง 
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มี 

การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 แผนพฒันาผู้บริหารระดับสูง  
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัใน

การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้า บริษทัจะมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งงานบริหารท่ีจะว่าง หรือเพ่ิมเติมในอนาคต  
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 หลักปฏิบัติ 4.3  โครงสร้างความสัมพนัธ์ของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัมีความเขา้ใจในโครงสร้างความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการก าหนดให้มี  

การประชุมร่วมกบัผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี รวมทั้งหารือในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัย 
หรือกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ  

 
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
 หลักปฏิบัติ 5.1  การส่งเสริมนวัตกรรม 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเขา้มามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจและชีวิตประจ าวนั
มากขึ้น ทั้งการท าธุรกรรมการเงินออนไลน์ การเรียกใชบ้ริการขนส่งสาธารณะทางออนไลน์  แมแ้ต่การซ้ือของท่ีไม่ว่าจะอยู่
ท่ีไหนก็สามารถซ้ือของออนไลน์ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปถึงหน้าร้านคา้และยงัมีบริการจดัส่งด่วนมาให้ถึงหน้าประตูภายในวนั
เดียว เม่ือรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของตลาดเปล่ียนไป การด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวให้ เข้ากับ Digital 
Transformation คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (BAM digital enterprise)โดยการ
น า Digital Technology เขา้มาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจ ตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กบัลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบองค์กรท่ีใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐานกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักับการปลูกจิตส านึกให้พนักงานในบริษทั
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ สามารถเช่ือมโยงเป้าหมายของบริษทักบัการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้และสังคมไดอ้ยา่งสมดุล โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 หลักปฏิบัติ 5.2  การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร 
คณะกรรมการบริษทัติดตาม ดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากร ครอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 หลักปฏิบัติ 5.3  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพ่ือให้การรักษาความ

มัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบริษทั มีการบริหารจดัการ และการก ากบัดูแลท่ีดี มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบาย และแนวปฏิบติัในการรักษา
ความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอา้งอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 หลักปฏิบัติ 6.1  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษทัมี
การบริหารความเส่ียงไดท้นัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั จึงด าเนินการพฒันา ทบทวนนโยบาย เคร่ืองมือ และกระบวนการใน
การบริหารความเส่ียงดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถรองรับความเส่ียงท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นตามปัจจยัเส่ียงต่างๆ รวมทั้ง
มีการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบักฎเกณฑต์่างๆ ของหน่วยงานทางการและหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเปล่ียนแปลงไป   
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จากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ทั่วโลกในช่วงตน้ปี 2563 และประเทศไทยเร่ิมได้รับผลกระทบในช่วง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม บริษทัไดมี้การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง และมอบหมายให้คณะท างานเพ่ือการบริหารความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ก าหนดมาตรการและจดัท าแผนรองรับการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (BCP) เพื่อรองรับวิกฤต Covid-19 เป็นกรณีเร่งด่วน  โดยน าแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใชก้บัองคก์ร ไดแ้ก่ 

- ประกาศแนวปฏิบติัให้แก่พนกังาน เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  
- การจดัท าแผน BCP เพื่อก าหนดประเภทงานท่ีมีความส าคญั ภายใตส้ภาวะการแพร่ระบาดในระยะท่ี 1 

ก่อนเกิดการแพร่ระบาด  ระยะท่ี 2 เตือนภยัการแพร่ระบาด ระยะท่ี 3 การแพร่ระบาด ระยะท่ี 4 หลงัการ
แพร่ระบาด 

- การก าหนดจุดคดักรองการเขา้หรือออกจากอาคารส านกังาน  
- การพ่นน ้ายาฆ่าเช้ือโรคทั้งส านกังานใหญ่ และสาขาทัว่ประเทศ  
- การจัดตั้งสถานท่ีปฏิบติังานชั่วคราว เพ่ือแยกพนักงานหลกั หรือ Key Person ไม่ให้รวมกนัในพ้ืนท่ี

เดียวกบัพนกังานทัว่ไป  
- การก าหนดให้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการท างานแบบ Work From Home ส าหรับพนักงานท่ีอาจ

ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
- การจดัประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 บริษทัจดัให้มีมาตรการป้องกนั โดยมีการคดักรองและตรวจวดั

อุณหภูมิของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน รวมถึงการจดัให้มีการเวน้ระยะห่างทางสังคม  
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้ าหนดให้มีการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์และจดัท า “ถอดบทเรียนจากวิกฤต 
Covid-19 ของ BAM” ท่ีมีผลกระทบกับพนักงานและผลการด าเนินงานของบริษทัในช่วงวิกฤต Covid-19  เพื่อน าผล
การศึกษามาใชใ้นการเตรียมการในดา้นต่างๆ และปรับปรุงวิธีการท างานของพนกังานให้มีความพร้อมในการท างานแบบ 
Work From Home หรือพัฒนาการท างานจากสถานท่ีต่างๆ (Work From Anywhere)  ได้ในอนาคต เพื่อรองรับกับ
สถานการณ์วิกฤตต่างๆ และกลยทุธ์ในการท างานท่ีมีโอกาสปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกิจของบริษทัในอนาคต 

 หลักปฏิบัติ 6.2  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน   
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 

และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และมีคุณสมบัติและหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนด
ไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือน าพาบริษทัสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 

 หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง 
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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 หลักปฏิบัติ 6.4  นโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การทบทวน “นโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption)” 

และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2563โดยให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทั มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ (Anti-Corruption) และตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้ง และเพ่ิม
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยบริษทัไดป้ลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้บุคลากรทุกระดบัของบริษทั ตอ้งมีความ
ตระหนัก ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง หรือเอ้ือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้กบัคนอ่ืนโดยมิชอบ รวมถึงให้ไดรั้บทราบบทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบจากความเดือดร้อนและความ
เสียหายท่ีจะไดรั้บจากการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) โดยบริษทัไดก้ าหนดแนวทางให้บุคลากรทุกระดบั
ของบริษทั รับทราบและถือปฏิบติั 

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 หลักปฏิบัติ 7.1  นโยบายทางบัญชี           

คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี ท่ีน่าเช่ือถือและได้
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้กบับริษทั  
เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 หลักปฏิบัติ 7.2  สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะท างานเพ่ือการบริหารจดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ก าหนดนโยบาย

การลงทุนในการรับซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL/NPA) จากสถาบันการเงิน จัดเตรียมสภาพคล่องทางการเงิน  
และก าหนดแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับแผนงานตามท่ีบริษทัไดก้ าหนด 

 หลักปฏิบัติ 7.3  การรายงานความยั่งยืน   
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม มี

หน้าท่ีก ากบัและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดว้ยการสร้างความน่าเช่ือถือและก่อ
ประโยชน์ให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือยกระดบัแผนพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดงัน้ี 

 7.3.1 การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ   
บริษทัฯ ไดผ้า่นการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

” ซ่ึงจะครบก าหนดอายุสมาชิก 3 ปี ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2564 เพ่ือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นการทุจริต ในปี 
2563 บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการยื่นขอต่ออายุการเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต”  เม่ือ
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 และผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง CAC  เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
รวมทั้งไดมี้การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัคู่คา้ของบริษทัฯ ในการเขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตกบับริษทัฯ โดยจดั
สัมมนาในหัวขอ้ “การขยายแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ” ให้กบัคู่คา้ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยมีคู่คา้รวม 
32 รายท่ีไดเ้ขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตและไดมี้การประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกนั 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

9-17 การก ากบัดูแลกิจการ 

 7.3.2 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการด าเนินงานธุรกิจท่ีสะทอ้นถึงการแข่งขนั

อยา่งเป็นธรรม กระตุน้ให้เกิดนวตักรรม การให้บริการและการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การลดตน้ทุนของ
องคก์รในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นยงัจดัให้มีการเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น ทั้ง
ทรัพยสิ์นทางกายภาพและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 7.3.3 การเคารพสิทธมินุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความยัง่ยืน โดย

ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนักงานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า โดยตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้
ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และการ
พฒันาศกัยภาพควบคู่กับการพฒันาคุณธรรม  เพื่อให้พนักงานเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม  
เช่น การจา้งงานท่ีเป็นธรรม และให้พนักงานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและ
จดัระบบการท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  มีสุขอนามยัท่ีดี พฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและ
เพ่ิมพูนศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบข่าวสารของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

 7.3.4 การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อ

ความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล และหลกัจริยธรรมท่ีดี เพื่อน าไปสู่ความ
สงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องคก์รดว้ยความยัง่ยืน 

 7.3.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า*  
คณะกรรมการบริษทัยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึง

เป็นผูซ้ื้อทรัพย์สิน และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทให้มั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการท่ีมีราคา 
ท่ียุติธรรมมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
การกระท าท่ีไม่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของลูกคา้ 

*หมายเหตุ  ลูกคา้ หมายถึง ลูกคา้ในธุรกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

- ผูซ้ื้อ / ผูเ้ช่าทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) 

- ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือ / รับโอน (NPL) 

 7.3.6 การพฒันาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษทัก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้น

การเสริมสร้างสังคมให้มีความเขม้แขง็ อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มุ่งเนน้การสร้างโอกาสดา้นการศึกษา ศิลปวฒันธรรม ให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 

 7.3.7 การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
คณะกรรมการบริษทัมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท างาน

ครอบคลุมในเร่ือง (1) การป้องกนัมลภาวะ (2) การใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืน (3) การลดและปรับตวัให้เขา้กบัภาวะโลกร้อน และ (4) 
การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันากิจกรรมเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และให้ความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า มี
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มาตรการควบคุม บ าบดั และตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในองคก์รและพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือมัน่ใจว่ากิจกรรมของบริษทั เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 7.3.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  
บริษทัก าหนดการพฒันานวตักรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงปลูกจิตส านึกให้พนกังานในบริษทั เป็นผูท่ี้ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสามารถเช่ือมโยง
เป้าหมายของบริษทักบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสังคมไดอ้ยา่งสมดุล   

 7.3.9 การจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม    
คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รให้เกิดความยัง่ยืน จึงก าหนดให้จดัท ารายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ไวใ้นรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

 หลักปฏิบัติ 7.4  หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีกลุ่มนักลงทุนสัมพนัธ์ ( Investor Relations Division ) ฝ่ายส่ือสาร

องคก์รท าหน้าท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ หรือส่ือมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กนั  และทนัเวลา ศึกษาและวิเคราะห์หุ้นของบริษทัและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เพ่ือรักษาเสถียรภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของหุ้น สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีดีให้กบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์และสถาบนัการเงิน 
ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 หลักปฏิบัติ 7.5  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและ
น่าเช่ือถือ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายส่ือสารองค์กร เป็นผู ้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลสารสนเทศท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บขอ้มูล
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายก าหนด ข้อมูลข่าวสารท่ีมีนัยส าคญัของบริษทั จะมีการเ ปิดเผยอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ตามเวลาท่ีเหมาะสมผา่นช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (รายงานประจ าปี และ/หรือ เวบ็ไซต)์ ของบริษทั  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย อาทิเช่น ผูถื้อหุ้น/นกัลงทุน ทุกประเภทสามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัฯ อย่างเท่าเทียมกนัสามารถแสดงความคิดเห็น

และ/หรือขอ้เสนอแนะ ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น การเขา้เยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) 

การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) การประชุมตัวต่อตัว (1-on-1 Meeting) การประชุมเป็นกลุ่ม (1-on-group 

Meeting) โดยท่ีในปี 2563 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงและถือปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงวิธีการแสดงผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 ให้เป็นไปตามหลกัปฏิบติัทัว่ไปของ
บริษทัฯ จดทะเบียนจากเดิมท่ีมีการแสดงผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 เป็นฉบบัตรวจสอบ เป็นการ
แสดงผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 เป็นฉบบัสอบทาน ซ่ึงตอ้งจดัท าและน าส่งตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะภายในระยะเวลา 45 วนันับแต่วนัสุดทา้ยของ
ไตรมาส ท าให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ไดท้ราบถึงขอ้มูลผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 ของ
บริษทัฯ รวดเร็วขึ้น 
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2. การเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการพอร์ต (Portfolio Management Performance) ในไตรมาสท่ี 3 
ปี2563เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลการวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขาย ( Vintage Analysis) ท่ีเปิดเผยก่อนหนา้ 

3. ปรับเปล่ียนช่วงเวลาการจดัประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ให้รวดเร็วขี้นและใกลเ้คียงกบั
วนัท่ีมีการประกาศผลประกอบการในแต่ละไตรมาสเพื่อให้สามารถส่ือสารกับนักวิเคราะห์และ
ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

ในขณะเดียวกนับริษทัฯ มีอตัราการตอบรับนดัจากผูถื้อหุ้น/นักลงทุนทุกประเภทท่ีไดติ้ดต่อขอส่ือสารกบั

บริษทัฯ ตามช่องทางต่างๆ ขา้งตน้ โดยแบ่งเป็นประเภทดงัต่อไปน้ี 

ประเภทของผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ช่องทางการติดต่อ จ านวนที่ติดต่อ
ขอพบ 

จ านวนที่บริษัทฯ 
 ตอบรับ 

อัตราการ
ตอบรับ (%) 

นกัลงทุนสถาบนั (ไทย) ประชุมทางไกล 26 บริษทัฯ 26 บริษทัฯ 100% 
นกัลงทุนสถาบนั (ต่างประเทศ) ประชุมทางไกล 18 บริษทัฯ 18 บริษทัฯ 100% 
นกัวิเคราะห์/บริษทัหลกัทรัพย ์ ประชุมทางไกล/

เยี่ยมชมกิจการ 
 

2 บริษทัฯ 
 

2 บริษทัฯ 
 

100% 
นกัลงทุนรายยอ่ย เยี่ยมชมกิจการ 2 กลุ่ม (31 ราย)  2 กลุ่ม (31 ราย) 100% 

 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

 หลักปฏิบัติ 8.1  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจา้ของกิจการ โดยบริษทัจะปฏิบติั

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่ง
ค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยบริษทัไดแ้จง้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมการแจง้เชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

 หลักปฏิบัติ 8.2  แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดัจา้งบริษทัภายนอกท่ี

มีความเช่ียวชาญมาด าเนินการจดัประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และบริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มรวมถึง
นกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุม โดยด าเนินการดงัน้ี 

8.2.1  การด าเนินการก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

- เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบบัภาษาไทยและ
ฉบบัภาษาองักฤษล่วงหนา้ก่อนการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั  

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ซ่ึงระบุวนั เวลา สถานท่ีจดัประชุม และระเบียบวาระการ
ประชุมอย่างชดัเจน ครบถว้น เพียงพอ โดยแนบหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบในแต่ละ
วาระการประชุม ให้กบัผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

- ประกาศค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวนัติดต่อกัน 3 วนั และ
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
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- แจง้รายละเอียดเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน ามาแสดงให้ครบถว้น 
เพื่อรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม พร้อมแนบหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด 

8.2.2  การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

- จดัประชุมท่ีอาคารส านกังานใหญ่ของบริษทั ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
- เปิดให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดล่้วงหน้ามากกว่า 2 ชัว่โมง พร้อมกบัอ านวย

ความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม อาทิจดัเตรียมสถานท่ีและเจา้หน้าท่ีตอ้นรับในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

- แจ้งจ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนอยา่งชดัเจน ซ่ึงการลงคะแนนและการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งเปิดเผย 

- ด าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุมท่ีก าหนด และไม่เพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไม่แจง้ให ้
ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ 

- จดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามโดย
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งช้ีแจงและให้ขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งครบถว้น 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมและก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบติัส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2563 เพื่อป้องกนัและลดโอกาสความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงัน้ี 

- จดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคบริเวณหนา้ห้องประชุม ในกรณีตรวจพบผูท่ี้
มีความเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ บริษทัฯ จะไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะของผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไปในห้องประชุม 

- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นัง่โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเวน้
ระยะห่างระหว่างเกา้อ้ีอยา่งนอ้ย 1.5 เมตร  

- ด าเนินการอบฆ่าเช้ือโรคและท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชุมดว้ยแอลกอฮอลก่์อนเร่ิมการประชุม 
และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามยั และสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วม
ประชุม 

- ไม่จัดเตรียมไมโครโฟน ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุมท่ีประสงค์จะสอบถามในท่ีประชุม ให้เขี ยน
ค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร และส่งท่ีจุดลงทะเบียนหรือส่งในห้องประชุม 

- ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกรอกแบบสอบถามเพ่ือคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์
ใหม่ 2019 (COVID-19)  

8.2.3  การด าเนินการภายหลงัวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
- แจง้มติท่ีประชุมและผลคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
- บนัทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบดว้ยขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ รายช่ือกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม สัดส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม มติท่ีประชุมและผลการลงคะแนนเสียง
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ในแต่ละวาระ และจดัส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วนั นบัแต่
วนัประชุมผูถื้อหุ้น และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

 หลักปฏิบัติ 8.3  ช่องทางการส่งข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษทัก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อผูถื้อหุ้น โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญับนเวบ็ไซต์
ของบริษทัและผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร
อยา่งทัว่ถึง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อย  ของบริษัทฯ มีทั้ งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

(2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ         
(5) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี มีดงัน้ี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน

จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 
โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ี      
ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ  

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 และประกาศ                 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินนั้นไดจ้ดัท า
ขึ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริห าร 
ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมติัการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมินผลงาน

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวสันต ์เทียนหอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการตรวจสอบ 
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ของหัวหน้าระดับสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษทัตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ         
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ รวมทั้งกฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัฯ  

 สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 พิจารณารายการเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
 แต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตาม  
 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

หากคณะกรรมการบริษทัไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 อนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณประจ าปีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคลอ้งกบัขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบตัรดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ปฏิบติังานอื่นใดตามท่ีก าหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และ/หรือ ระเบียบท่ีใช้บงัคบักบับริษทัฯ หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเ นินงานของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก 

 

 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารทั้งส้ินจ านวน         
5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. บณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการบริหาร 

3. นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการบริหาร 

4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบริหาร 

5. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหารและเลขานุการ 
 

โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
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ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร เป็นไปตามประกาศบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ประกาศ ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายหลกัในการด าเนินงาน 

(ข) พิจารณาและอนุมติันโยบาย กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการในดา้นการระดมทุน การลงทุน การเขา้ร่วม
ลงทุน การบริหารความเส่ียง การพฒันาและแก้ไขสินทรัพย ์การจ าหน่ายและการหาประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นรอการขาย ให้สอดคลอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขนั 

(ค) พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารจดัการสภาพคล่องและติดตามสถานการณ์ดา้นสภาพ
คล่อง ทบทวนแผนบริหารจดัการสภาพคล่อง ประเมินสถานการณ์ระดบัความรุนแรงของปัญหาและ   
ส่ังการจดัการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางการจดัการสภาพคล่องในกรณีภาวะวิกฤต 

(ง) พิจารณาแผนงานงบประมาณและก ากบัดูแลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

(จ) ว่าจา้งบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อปฏิบติังานตามโครงการเฉพาะเร่ือง 

(ฉ) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการก ากับความเส่ียง  

ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการก ากบัความเส่ียงทั้งส้ินจ านวน        
4 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

2. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

3. นายสมพนัธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

4. น.ส.กรประณม วงษม์งคล กรรมการก ากบัความเส่ียง 

 

โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาองคก์รและบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง เป็นไปตามประกาศบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ประกาศ ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัความเส่ียงในระดบัองคก์ร/ฝ่าย/ส านกั/ส านกังาน และให้ค  าปรึกษา
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

(ข) พิจารณาและอนุมติัหลกัเกณฑ ์วิธีการบริหารความเส่ียง 

(ค) ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง และก ากับการจัดท าระบบการบริหารความเส่ียง            
ท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
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(ง) ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงส าคญัขององคก์รให้มีความเหมาะสมและปรับเปล่ียน
ตามสถานการณ์ 

(จ) พิจารณาและอนุมติัแผนการจดัการความเส่ียง  

(ฉ) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหน้าในการก ากับความเส่ียง และรายงานสถานะ      
ความเส่ียงขององคก์ร 

(ช) ส่ือสารและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั 

(ซ) ติดตามการผลกัดนัให้มีการพฒันาขีดความสามารถของพนักงาน การปรับเปล่ียนวฒันธรรมองค์กร      
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพื่อให้พนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความเส่ียง
และการควบคุมความเส่ียงของทุกหน่วยงาน 

(ฌ) แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ หรือคณะท างานย่อยเพื่อให้การก ากบัความเส่ียงมีความเหมาะสมและ        
มีประสิทธิภาพ 

(ญ) ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งส้ินจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

 

โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตาม ประกาศ บริษัทบริหาร
สินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี                   2 
พฤศจิกายน 2563 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑใ์นการสรรหา และกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวสันต ์เทียนหอม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาววิไล ตนัตินนัธ์ธนา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายสุเมธ มณีวฒันา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9-26 การก ากบัดูแลกิจการ 

(1) กรรมการบริษทั 

(2) กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง 

(3) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั 

(4) ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(5) ผูบ้ริหาร 

(ข) พิจารณาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปีของกรรมการบริษทั รวมทั้ง หลกัเกณฑ์หรือวิธีการในการ
จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอ           
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  

(ค) เสนอหลกัเกณฑ์ วิธีประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังาน รวมทั้งก าหนด
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาจ้าง โดยให้ รวมถึงพิจารณา
หลกัเกณฑ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา 

(ง) พิจารณาให้เง่ือนไขต่าง ๆ เม่ือบริษทัฯ มีการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ (หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ      
ซ้ือหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนกังาน 

(จ) ทบทวนแผนสืบทอดต าแหน่ง และแผนพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น
แผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงาน  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

(ฉ) พิจารณา และ/หรือ ด าเนินการเร่ืองอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งส้ินจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. นายมนสั สุขสวสัด์ิ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

4. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. นายสุเมธ มณีวฒันา กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

9-27 การก ากบัดูแลกิจการ 

โดยมีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายสนบัสนุนการปฏิบติังานท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตามประกาศ
บริษทั เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกาศ ณ วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
ดงัต่อไปน้ี 

(ก) พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

(ข) ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบติังานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานตามหลกั      
ธรรมาภิบาล การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(ค) เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน  

(ง) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

(จ) พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานชุดย่อยเพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนงาน               
ด้านธรรมาภิบาล การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ตามความ
เหมาะสม  

(ฉ) สนบัสนุนและสร้างโอกาสหรือช่องทางให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีจะสามารถสะทอ้นกลบัขอ้มูลขอ้เทจ็จริง
หรือขอ้สังเกตต่าง ๆ ให้แก่บริษทัฯ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ขการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(ช) พิจารณา และ/หรือ ด าเนินการเร่ืองอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 13/2558        

วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 

(ก) พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไวแ้ล้ว 
ตลอดจนเป็นไปตามตารางก าหนดอ านาจอนุมติั (Table of Authority) ท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 

(ข) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนินกิจการของบริษทัฯ ร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั 

(ค) ก ากบัดูแลการบริหารจดัการดา้นการบริหารสินทรัพย ์ ดา้นการเงิน ดา้นทรัพยากรบุคคล และดา้นการ
ปฏิบติังานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนธุรกิจของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
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9-28 การก ากบัดูแลกิจการ 

(ง) ส่ังการให้ถือปฏิบติัตามระเบียบ ค าส่ัง หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรับการด าเนินงานของ
บริษทัฯ เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีก าหนด 

(จ) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุก 6 เดือน 

(ฉ) พฒันาองคก์รให้มีผลการด าเนินงานและผลประกอบการท่ีดี และมีการปรับปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ
ต่อเน่ือง เพ่ือให้องคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

(ช) ศึกษาโอกาสและน าเสนอการลงทุนในโครงการใหม่ท่ีมีความน่าสนใจ และความเป็นไปไดท้างดา้น
การเงินเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษทั 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหน้าท่ีเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถและคุณสมบติัของบุคคลดงักล่าว ซ่ึงจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง 
จะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือมีส่วนไดเ้สียกบักิจการของบริษทัฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา (ในกรณีท่ี
ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ) หรือผูถื้อหุ้นให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ ง
กรรมการอิสระ โดยบริษทัฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระดว้ยตนเอง ซ่ึงกรรมการอิสระ
ตามความหมายของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในหลักปฏิบัติ 3.1.2 ของคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของบริษทัฯ 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

(ก) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท  

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองและ
คดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ซ่ึงจะต้องไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งจะตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือมีส่วนไดเ้สียกบักิจการ
ของบริษทัฯ  

ประธานกรรมการบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงร่วม
พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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9-29 การก ากบัดูแลกิจการ 

ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทหลักด้านการก าหนดและก ากับดูแลนโยบาย การติดตามประ เมินผล ซ่ึง
แบ่งแยกหนา้ท่ีออกจากการบริหารจดัการบริษทัฯ ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทหลกัในการก ากบัดูแลให้การท า
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และมีการก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ปฏิบติังานจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

ทั้งน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดย 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง  

(2) ผูถื้อหุ้นจะใชสิ้ทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

(3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ทั้งน้ี จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

(4) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ท่ีพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีซ่ึงบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั  
เกินจ านวนกรรมการท่ีพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ได้
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  

(ข) การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอช่ือต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา โดยเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์      
ท่ีใชบ้งัคบักบับริษทัฯ  

 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษทัฯ จะมีการลงทุนจน
ท าให้เกิดบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม บริษทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ        
ในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมตามหลกัปฏิบติั 3.6 ของคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีการประกาศใชน้โยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผูกพนัตามสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (ขอ้มูลภายใน หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรัพย)์ โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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1. เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผูกพนั
ตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

2. เพื่อให้กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รับทราบและ
ถือปฏิบติัในเร่ืองขอ้ห้ามการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

3. เพื่อให้กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง ปฏิบติัตาม 
พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเก่ียวกบัการป้องกนัการซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ โดยการใชข้อ้มูลภายใน (Insider Trading) 

4. เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูล้งทุนทัว่ไป 

โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผูกพนัตาม
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ห้ามใชข้อ้มูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์

บุคคลท่ีบริษทัก าหนด (บุคคลท่ีมีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ซ่ึงอาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษทั) ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับข้อห้ามในการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 242 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยห้ามมิให้บุคคลใดซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์กระท าการ
ดงัต่อไปน้ี 

1.1) ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ไม่ว่าเพ่ือ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี 
ก) เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย ค าส่ังศาล หรือค าส่ังของหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 
ข) เป็นการปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีท าขึ้นก่อนท่ีตนจะรู้หรือครอบครองขอ้มูล

ภายในท่ีเก่ียวกบับริษทัที่ออกหลกัทรัพย ์
ค) เป็นการกระท าโดยตนมิไดเ้ป็นผูรู้้เห็นหรือตดัสินใจ แต่ไดม้อบหมายให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือจดทะเบียน

ตามกฎหมายให้จดัการเงินทุนหรือการลงทุน ตดัสินใจในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผกูพนัตาม
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยน์ั้น 

ง) เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีมิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

1.2)  ห้ามเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าดว้ยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่า
ผูรั้บขอ้มูลอาจน าขอ้มูลนั้นไปใชป้ระโยชน์ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพย ์หรือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เวน้แต่เป็นการกระท าในลกัษณะท่ีมิได้
เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด 
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2.  กรณีของบุคคลภายนอก ให้บริษทัจดัให้มีการท าขอ้ตกลงหรือสัญญาการรักษาความลบักบับุคคลภายนอก เช่น      
ท่ีปรึกษาหรือผูรั้บจา้งภายนอกอ่ืน ก่อนเขา้ถึงขอ้มูลภายในของบริษทั โดยก าหนดให้บุคคลภายนอกจะตอ้งลงนามในการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลง / สัญญาการรักษาความลบันั้น 

3. ช่วงเวลางดเวน้ (Abstain Period) 

3.1) บุคคลท่ีบริษทัก าหนดตอ้งงดเวน้กระท าการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์หรือไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน โดยกรณีท่ีทราบขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่กระท าการดงักล่าวจนกว่าจะส้ินวนัท าการถดัไปนับแต่ไดมี้การเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว เวน้แต่เป็นการกระท าตามขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดตามกฎหมาย โดยได้หารือหน่วยงาน 
Compliance แลว้ 

3.2) นอกจากน้ีในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปี บุคคล      
ท่ีบริษทัก าหนดตอ้งงดเวน้กระท าการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือเขา้ผูกพนัตามสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพย ์
หรือไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน จนกว่าจะส้ินวนัท าการถัดไปนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินนั้ น                  
สู่สาธารณะทั้งหมดแลว้ 

ส าหรับมาตรการลงโทษ หากมีกรณีการฝ่าฝืนนโยบายป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในฯ ดังกล่าว บุคคลท่ีบริษทั
ก าหนดคนใดท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายฯ นอกจากจะมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดแลว้ ยงัอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัอีกดว้ย 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee) 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้งส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีจ านวน 13 ล้านบาท ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมาแลว้ โดยจะให้มีผลต่อเม่ือบริษทัฯ ส้ินสภาพการเป็น
รัฐวิสาหกิจและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินไม่สามารถด ารงต าแหน่งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษทัฯ ต่อไปได ้

ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

ไม่มีค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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10-1 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

    BAM กบัการพฒันาที่ยั่งยืน 

เกีย่วกบัรายงานฉบับนี ้

                 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management Public 
Company Limited (BAM) เป็นบริษทับริหารสินทรัพยข์นาดใหญ่ของไทย ด าเนินธุรกิจโดยน าแนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
มาเป็นหลกัในการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม  BAM มีบทบาทส าคญัในการ “พลิกฟ้ืนสินทรัพย ์ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย”
โดยการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) เพ่ือให้ลูกหน้ีไดท้รัพยห์ลกัประกนั ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยักลบัคืนไป หรือ
สามารถพลิกฟ้ืนคืนธุรกิจกลบัเป็นหน้ีท่ีมีคุณภาพ เพ่ือให้หมดภาระหน้ีในท่ีสุด พร้อมทั้งบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA)  ให้มีสภาพดี พร้อมขายในราคาท่ีเป็นธรรม ตามนโยบายการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกบัการดูแลช่วยเหลือสังคมในทุกมิติอยา่งต่อเน่ือง  

                ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ถือเป็นปีท่ีท้าทายความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึง BAM 
ยงัคงบทบาทในการท าหนา้ท่ีแกไ้ขปัญหาสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และฟ้ืนฟูอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือช่วยสนบัสนุนให้เศรษฐกิจ
ในประเทศกลบัมาฟ้ืนตวัโดยเร็ว ดว้ยการปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  ทั้งการจดัท าโครงการ
ต่าง ๆ รวมทั้งการจดัมหกรรมขายทรัพย ์เพ่ือกระตุน้เศรษฐกิจ โดยการลดราคาอสังหาริมทรัพย ์ช่วยเหลือประชาชนและ           
นกัลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซาให้สามารถเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยไ์ดง้่ายขึ้น  นอกจากน้ียงัปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
สินเช่ือทุกประเภท  เพื่อบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายของลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผ่อนช าระกบั BAM  
รวมทั้งการออกมาตรการพกัช าระเงินตน้ และดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเช้ือไวรัส COVID – 19                 

ขณะเดียวกนั BAM ยงัไดดู้แลความปลอดภยัให้กบัพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทุกภาคส่วน ตามมาตรการ
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ก าหนดให้มีจุดคดักรองท่ีอาคารส านักงานใหญ่และ
ส านักงานภูมิภาค ติดตั้งเคร่ืองจ่ายน ้ ายาฆ่าเช้ืออตัโนมติั และเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือไวท่ี้บริเวณทางเขา้ของทุกชั้นภายใน
อาคารส านกังานใหญ่  ฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือภายในส านกังานใหญ่ ท าความสะอาดลิฟท ์ทุกคร่ึงชัว่โมง และทุกจุดสัมผสัของ
พ้ืนท่ีส่วนรวม พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามยั รวมถึงการให้พนกังานท างานท่ีบา้น (Work From Home) และเพื่อสนบัสนุน
การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID – 19 BAM ยงัไดม้อบเงินเพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนยา้ย 
อุปกรณ์การแพทย ์และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยติดเช้ือไวรัส COVID – 19 ให้กบัโรงพยาบาลของรัฐ 
พร้อมทั้งให้ใชท้รัพยสิ์นรอการขายของ BAM เป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) เพื่อรองรับการช่วยชีวิตผูป่้วย รวมถึง
มอบถุงยงัชีพให้แก่ผูเ้ดือดร้อนจากสถานการณ์ดงักล่าวอีกดว้ย   

จากการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมัน่ตั้งใจให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในทุกมิติ โดยวางแนวคิดนโยบาย 

และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึง ESG  ท าให้ BAM ไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ มากมาย  อาทิ รางวลั Business 

Excellence  ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “ SET Awards 2020 ” จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และวารสารการเงินธนาคาร  และได้รับการประกาศผลส ารวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR)  ประจ าปี 2563 ของบริษทัจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ไดรั้บผลประเมินในระดบั 4 ดาว ซ่ึงจดัอยู่

ในเกณฑ์   “ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80% – 89% จากคะแนน 100%)  คะแนน CGR  ประจ าปี  2563  จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) รวมทั้งการไดรั้บคดัเลือกให้เป็นบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นด้าน 
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ส่ิงแวดลอ้ม  สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในท าเนียบกลุ่มบริษทัวิถีย ัง่ยืนท่ีน่า

ลงทุน หรือ ESG Emerging  List  จากสถาบนัไทยพฒัน์  และรางวลั  Best  Strategic  CSR  และ  Best  Senior Management  

IR  Support จากผลโหวตของนักลงทุน สถาบัน และ  นักวิเคราะห์ในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจ าปี 2563         

จดัโดยนิตยสารการเงินชั้นน าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้Alpha Southeast Asia    

นอกจากน้ียงัไดรั้บรางวลั  Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวลัยอดเยี่ยม ส าหรับบริษทัฯ ผูอ้อกระดมทุน 

จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) มูลค่ารวมทั้งส้ิน 30,888 ล้านบาท ( 1 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) จากงาน 14th Deal & Solution Awards  จดัโดย  Alpha Southeast Asia  และรางวลั Best Privatization  รางวลั

ธุรกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหากิจท่ีดีท่ีสุด โดยระดมทุนผา่นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) มูลค่ารวมทั้ง

ส้ิน 30,888 ลา้นบาท  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และไดรั้บความสนใจจองซ้ือเป็นอย่างสูงจากทั้ง

นกัลงทุนสถาบนัไทย ต่างประเทศ และนกัลงทุนรายยอ่ย  จดัโดย The Asset จากงาน The Asset Country Awards 2020  

                 ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปี  ท่ี BAM  ด าเนินธุรกิจตามเจตนารมณ์ในการมุ่งสู่การเป็นบริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ดี
ท่ีสุดของประเทศ ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการดูแลช่วยเหลือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ภายใตแ้นวคิด 5 ดี ของ BAM ประกอบดว้ย ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกคา้หรือลูกหน้ี ดีต่อผูถื้อหุ้น และ
ดีต่อพนกังาน  เพ่ือสร้างการเติบโตในทุกมิติท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งย ัง่ยืน  
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BAM มุ่งมั่นท่ีจะด ำรงบทบำทส ำคัญในกำรพลิกฟ้ืน                                                         
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพของประเทศ 

                ช่วยให้ระบบเศรษฐกจิมีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีเป็นเลิศ                                                            
เพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนเกีย่วข้องบนหลักธรรมำภิบำล 

 
 

 

 

 

พลิกฟ้ืนสินทรัพย ์
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
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  แนวคิด 5 ดี ของ BAM   
 

BAM   บริษทับริหารสินทรัพยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  กบับทบาทส าคญัในการพลิกฟ้ืนสินทรัพย ์ขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างย ัง่ยืน โดยเช่ือมั่นมาตลอดว่า ความยัง่ยืนของธุรกิจมีพ้ืนฐานจากการด าเนินธุรกิจอย่างมี                      
ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ  การค านึงถึงความสมดุลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมพฒันาการท่ีย ัง่ยืนแบบบูรณาการ ซ่ึงยงัเช่ือมโยง
โครงการ 5 ดี ของ BAM ไปสู่ดีต่อประเทศ  ดีต่อสังคม ดีต่อลูกคา้หรือลูกหน้ี ดีต่อผูถื้อหุ้น และดีต่อพนกังาน ดงัน้ี 

          1. ดีต่อประเทศ 
                BAM  อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ด าเนินการรับซ้ือรับโอนหน้ีดอ้ยคุณภาพจากสถาบนั

การเงินมาบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ  รวมทั้งบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร  

โดยมุ่งสร้างประโยชน์เพ่ือพลิกฟ้ืนคืนเศรษฐกิจของประเทศให้พฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยืน       

         2. ดีต่อสังคม        
                  BAM ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมท าประโยชน์                   

เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีและพฒันาสังคมไทย ด าเนินกิจกรรมภายใตข้อบข่ายและแนวปฏิบติัในการสร้างความสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนประสานความร่วมมือในการพฒันาสังคมอย่างย ัง่ยืน และเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง                       

มาโดยตลอด 

   3. ดีต่อลูกค้าหรือลูกหนี ้

           BAM ช่วยเหลือให้ลูกหน้ีหรือลูกคา้มีโอกาสพลิกฟ้ืนคืนสู่การเป็นผูมี้เครดิตท่ีดี ด้วยการปรับโครงสร้างหน้ี 

เพื่อให้ลูกหน้ีได้รับคืนเครดิต รวมทั้งได้รับคืนทรัพย์หลักประกัน และธุรกิจการค้ากลับไป  มีการบริหารทรัพย์สิน                    

รอการขาย ดว้ยการปรับปรุงทรัพยใ์ห้มีคุณภาพดี  และจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้ไดซ้ื้อทรัพยดี์ในท าเลท่ีใช่ ภายใน

งบประมาณและราคาท่ีเหมาะสม 

    4. ดีต่อผู้ถือหุ้น 

   BAM   ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูถื้อหุ้น  มีการบริหารจดัการหน้ีท่ีโปร่งใส สุจริต   การน าหุ้นเขา้จดทะเบียนใน               

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ถือเป็นการเปิดกวา้งสู่การเป็นบริษทัมหาชนอยา่งแทจ้ริง  การระดมทุนเพ่ือเป็นการเพ่ิม

โอกาสทางธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจ  สร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม                      

ต่อนกัลงทุน   

         5. ดีต่อพนักงาน   

             BAM ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  และวางแผนการอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ พฒันาความสามารถของ
พนกังานให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโตของธุรกิจอยา่งมีระบบ รวมทั้งการจดัสวสัดิการครบถว้นตามกฎหมาย อีกทั้งยงั
ส่งเสริมให้พนกังานร่วมมือร่วมใจ สร้างพฤติกรรมการเป็นผูใ้ห้ จดัท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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   แนวทางการจัดท ารายงานความยั่งยืน 

     รายงานฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
     ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
     เพ่ือความยัง่ยืน อนัเก่ียวโยงกบัประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ 
     ส่ิงแวดล้อม ซ่ึง BAM ได้จัดท าและเผยแพร่ขอ้มูล โดยอ้างอิงการจดัท า
     รายงานให้มีความสอดคลอ้งตามดชันีช้ีวดัของ Global Reporting Initiative 
     Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability  
     Development Goals  

 โดยเน้ือหาและสาระส าคญัของการรายงานปี 2563 น้ี มุ่งเนน้การด าเนินงานตามทิศทางการด าเนินธุรกิจ วิสัยทศัน์ 
และกลยุทธ์องคก์ร หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมของปรัชญาในการท างาน รวมถึงการดูแล
พนักงาน การพฒันาพนักงานให้เ ป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชน                      
อยา่งย ัง่ยืน  

 

  โครงสร้างการพฒันาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ  

ภายใตก้ารบริหารงานของคณะกรรมการ BAM ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้ดว้ยการมุ่งเนน้การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืนแบบบูรณาการ จึงไดจ้ดัโครงสร้างองคก์รให้มีคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ในการก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบติัในดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อน าพา BAM สู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืน 

     โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการ

บริหาร 

คณะกรรมการ

ก ากบัความเส่ียง 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะท างาน                             

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ทิศทางการด าเนินธุรกจิ   

BAM  บูรณาการการด าเนินธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยครอบคลุมทั้งคนดี สินคา้ดี สังคมดี 
สู่การพฒันากระบวนการจดัการดว้ยการเช่ือมโยงความรับผิดชอบต่อสังคมเขา้กบัยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ  เพื่อ
สร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ 

ปรัชญาการด าเนินธุรกจิ 

 BAM  เ ช่ือมั่นว่าการด าเนินธุรกิจท่ีดีต้องค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีหลักคิดสู่ความส าเร็จ คือ                     
BAM TOUCH  อนัประกอบดว้ยวฒันธรรมองค์กร และค่านิยม ท่ีเป็นรูปธรรม เหมาะสม ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ 
และพนัธกิจ เพื่อขบัเคล่ือนให้การด าเนินธุรกิจมุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 

หลกัคิดสู่ความส าเร็จ  BAM TOUCH 

               BAM TOUCH เป็นแนวทางท่ีพึงปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหารและพนักงาน ในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั รวมถึงเป็นการสร้างคุณค่าคนดี ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในวฒันธรรมองคก์ร และค่านิยมของ BAM 
ส าหรับถือปฏิบติั เพื่อให้เกิดผลดี 5 ประการท่ีกล่าวขา้งตน้ คือ ดีต่อประเทศ ดีต่อสังคม ดีต่อลูกคา้หรือลูกหน้ี ดีต่อผูถื้อหุ้น 
และดีต่อพนกังาน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเดินหนา้สู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ และเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือน
ให้กา้วต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นการสะทอ้นให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีมีธรรมาภิบาลไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAM

วฒันธรรมองค์กร

TOUCH 

ค่านิยมองค์กร

BAM TOUCH

หลกัคดิสู่ความส าเร็จ
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   วัฒนธรรมองค์กร  BAM  
 

B  = Betterment      การพฒันาปรับเปล่ียนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยา่งต่อเน่ือง 

A = Achievement    การมุ่งมัน่ ร่วมมือให้บรรลุผลส าเร็จ 

M = Management   การมีคน / ระบบบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีมีความเป็นเลิศ 

 

   ค่านิยมองค์กร TOUCH 
 

Trust : วางใจ   เป็นท่ีน่าไวว้างใจ หมายถึง การยึดถือความถูกต้องตามหลกัมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบติัตนโดยตั้งมัน่               
ในความซ่ือสัตยสุ์จริต ท าตามท่ีรับปากเพื่อสร้างให้เกิดความไวเ้ น้ือเช่ือใจซ่ึงกนัและกนั ช้ีแจงเปิดเผยขอ้มูลอย่างจริงใจ 
โปร่งใสอนัจะท าให้เกิดภาพการท างาน ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลอยา่งพร้อมเพรียงกนั  

Openness : เปิดใจ  การเปิดใจกวา้งสร้างความต่าง หมายถึง การตระหนกัว่าความเปล่ียนแปลงคือ ความกา้วหน้า จึงเปิดใจ
รับและช่วยให้ผูอ้ื่นยอมรับดว้ยความยินดี โดยร่วมค้นหาโอกาสท่ีแฝงอยู่ในความเปล่ียนแปลงนั้น เพ่ือสร้างความแตกต่าง
หรือความแปลกใหม่ให้การท างาน รวมทั้งเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายดว้ยทศันคติท่ีเป็นบวก เพื่อช่วยขยาย
มุมมองให้กวา้งขึ้น 

Unity : รวมใจ   รวมใจเป็นหน่ึงเพ่ือองคก์ร หมายถึง การเช่ือมัน่ในพลงัท่ีเกิดจากความสามคัคีของทุกคนในองคก์ร จึงให้
ความเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และร่วมมือร่วมใจท่ีจะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยไม่ยึดติดกบังานท่ีตนรับผิดชอบเพียงอยา่งเดียว แต่ยึดถือประโยชน์องคก์รเป็นท่ีตั้ง 

Customer Focused : เข้าใจ   เขา้ใจความปรารถนาของลูกคา้ หมายถึง การท าความเขา้ใจและคาดคะเนความตอ้งการของ
ลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก ร่วมคน้หาและสนองตอบความตอ้งการเหล่านั้น โดยตระหนักว่าสินคา้และบริการท่ีเป่ียม
คุณภาพสามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องลูกคา้ รวมทั้งสร้างความมัน่คงให้เศรษฐกิจและสังคมไทยได ้

High Performance : ใส่ใจ  ใส่ใจในการสร้างความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ความมุ่งมัน่รับผิดชอบและมีวินยัในการปฏิบติั 
พฒันาตนเองให้มีทกัษะท่ีหลากหลายดว้ยการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สร้างความคิดต่อยอดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน              
ให้ดีย่ิงขึ้น กลา้คิดกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์และมุ่งท างานเชิงรุก เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายธุรกิจ กลยุทธ์หลัก
แผนงาน
ตัวช้ีวัด

 
กระบวนการด าเนินงานด้านการพฒันาท่ียั่งยืนแบบบูรณาการ 
 

         

 วิสัยทัศน์ (Vision)    
   
เป็นศูนยก์ลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารสินทรัพยค์รบวงจร เพ่ือการเติบโตและขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยืน 
 
 

 
 
 
 
 
       พนัธกจิ (Mission)        

  -  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  -  ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือลูกค้าและทุกภาคส่วน 
  -  สร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือขยายธุรกิจและฐานลูกค้าอย่างบูรณาการ 
  -  สร้างคนให้เช่ียวชาญ สานต่อองค์กรด้วยแนวคิดใหม่ ๆ 
  -  ก ากับดูแลกิจการภายใต้หลักการส่ิงแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 
   และสังคม อย่างย่ังยืน 

 
 

นโยบายการด าเนินธุรกจิ  
 

 ปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายท่ีส าคญั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ภายใต ้
“BAM มุ่งมัน่ท่ีจะด ารงบทบาทส าคญัในการพลิกฟ้ืนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของประเทศ ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจ  มีความ
เข้มแข็งและยัง่ยืน ผ่านการบริหารจัดการองค์กรท่ีเป็นเลิศ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง                   
บนหลกัธรรมาภิบาล”  
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เป้าหมายธุรกจิ    
 

1. สนับสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ดว้ยการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ และทรัพยสิ์นรอการขายจาก
สถาบันการเงิน ด้วยระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ จากการเพ่ิมขนาดสินทรัพย์ ส่งผลให้ BAM  มีผล
ประกอบการดีขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

2. สร้างการยอมรับของผู ้มีส่วนได้เสียว่า BAM  เป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารสินทรัพย์ท่ีมี                       
ความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต 

3. ยกระดบัศกัยภาพของพนกังาน โดยส่งเสริมความรู้ ความสามารถของพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและปลูกฝัง
ให้พนกังานยึดมัน่ตอ่ค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร 

 

จุดมุ่งหมายองค์กร    

                มุ่งหวงัเป็นองค์กรส าคญัในการบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริตให้กลบั            

สู่เครดิตท่ีดีอีกคร้ัง และร่วมแกปั้ญหาหน้ีดอ้ยคุณภาพในระบบสถาบนัการเงิน รวมทั้งช่วยฟ้ืนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์             

โดยการพฒันาทรัพยสิ์นรอการขายให้มีศกัยภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นท่ีต้องการของตลาด  และสร้างโอกาสให้ผูมี้                   

รายไดน้อ้ยมีโอกาสเป็นเจา้ของท่ีอยูอ่าศยั ในราคาท่ีสามารถเป็นเจา้ของได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-10 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

    รางวัลและความส าเร็จที่ส าคัญ  

                       BAM  มีนโยบายและแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีจะพฒันาศกัยภาพในทุก ๆ ดา้น  มีการขบัเคล่ือนองคก์รให้

เติบโตทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างรับผิดชอบ  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล อันเป็นส่วนส าคัญในการพฒันาอย่างย ัง่ยืน  โดยสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานอย่างมี                    

บูรณาการ  ส่งผลให้ไดรั้บรางวลัแห่งความส าเร็จมากมาย และถือเป็นรางวลัแห่งความภาคภูมิใจ  ท่ียืนยนัมาตรฐานทั้งใน

ประเทศและสากล 

     ปี 2563                                                                                                

 

 BAM รั บ ม อ บ โ ล่ เ กี ย ร ติ คุ ณ ใ น ก ลุ่ ม ร า ง วั ล                                  

Business Excellence  รางวัลยอดเยี่ยมด้านการระดมทุน                                                                                       

(Deal of the Year Awards)  ในงาน “ SET Awards 2020 ”              

ซ่ึงจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบัวารสาร

การเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส าหรับผลการตดัสินพิจารณาจากขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกรรมทาง

การเงิน (Deal) ท่ีโดดเด่น สร้างความเปล่ียนแปลงหรือ

นวตักรรมคร้ังส าคญั ให้กบัตลาดทุน  

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15  ธันวาคม 2563 

26  พฤศจิกายน  2563  

rAL0bdkpo2563  

 รางวลั Corporate Management Excellence  ดา้นความ

เป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากพลเอกประยุทธ์     

จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี  ในงาน Thailand 

Corporate Excellence Awards 2020 จดัโดยสมาคมการจดัการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส าหรับผลการตัดสิน

รางวลัมาจากการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับสูง     

จากองค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย  (Thailand Corporate 

Excellence Survey 2020) ท่ีร่วมกนัคดัเลือกองค์กรจากผลการ

ด าเนินงานในช่วงท่ีผา่นมา 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-11 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

     

                    

 

 
 

 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
  

           

 

                          

 

                                                        

 

                  

28  สิงหาคม 2563

 

28  สิงหาคม 2563 

24  ธันวาคม 2563 

 BAM  รับประกาศนียบตัรสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้น

คอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เ พื่ อ

ก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (การ

รับรองการเป็นสมาชิกโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 ) 

 

30 กันยายน 2563  

rAL0bdkpo2563 

 รางวลัประกาศนียบตัร “Certificate of ESG  Emerging 

Company”  BAM วิถีย ั่งยืนท่ีน่าลงทุน จากสถาบันไทยพัฒน์                            

โดยได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในท าเนียบ “BAMวิถีย ัง่ยืน                

ท่ีน่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List  และเป็นหลักทรัพย์ใน  

Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ ESG 100  ประจ าปี พ.ศ.2563   

 รางวลั Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวลัยอดเยี่ยม 

ส าหรับบริษทัฯ ผูอ้อกระดมทุน จากการท่ีบริษทับริหารสินทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ระดมทุนผ่านเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) มูลค่ารวมทั้งส้ิน 30,888  ล้านบาท           

(1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) จากงาน 14 th  Deal & Solution Awards         

จดัโดย  Alpha Southeast Asia 

 รางวลั  Best Senior Management  IR  Support  และรางวลั   

Best  Strategic  CSR  จากการประกาศผลการจัดอันดับ  10 th  

Annual  poll  Institutional   Invester  Corporate  Awards  2020  ของ

นิตยสาร  Alpha Southeast Asia  ของสถาบัน  Alpha  ประเทศ      

สิงคโปร์  ซ่ึงเป็นนิตยสารเก่ียวกับการลงทุนในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้  โดยรางวลัไดรั้บจากการส ารวจความเห็นของนักลงทุน

สถาบนัและนกัวิเคราะห์ในภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยโุรป    



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-12 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ธันวาคม 2563 

 

17  สิงหาคม 2563 

 รางวลั Best Privatization รางวลัธุรกรรมการแปรรูป                

รัฐวิสาหากิจท่ีดีท่ีสุด โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ

พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) มูลค่ารวมทั้งส้ิน 30,888 ลา้นบาท  

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และไดรั้บ

ความสนใจจองซ้ือเป็นอย่างสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทย 

ต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อย  จดัโดย The Asset จากงาน 

The Asset Country Awards 2020 

รางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยม (Best Design Excellence 

Award) ” ประเภทพ้ืนท่ีขนาดกลาง 200-262 ตร.ม  ภายใต้

แนวคิด “BAM  SEAMLESS  EXPERIENCE” จากการ

ประกวดบูธสวยงามในงานมหกรรมการเงิน คร้ังท่ี 20 

(MONEY EXPO 2020) ประจ าปี  2563 จัดโดยวารสาร

การเงินธนาคาร 

รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณองคก์รและเกียรติบตัรจากมูลนิธิ

ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ในการน าเสนอบทความ

ประเภท TQM  Best  Practices ปี 2563  เร่ืองกลยุทธ์ CRM        

ท่ี เติมเต็มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในงาน THAILAND 

QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on     

TQM-BEST  Practices  in  Thailand  ปี 2563 

 

25  ธันวาคม 2563 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-13 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

         รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ     

ภาคเอกชนไทย  ในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption :    

CAC)  เพื่อก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส 

 

 

 

 

 

             

16  ธันวาคม 2562

 
 15  ธันวาคม 2563 

7  มถิุนายน  2561

 
 15  ธันวาคม 2563 

            ในปี 2562 BAM แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ เป็นบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยท าพิธี

เปิดการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นวนัแรก 

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 16 ธันวาคม 2562  ท าราคาเปิดตลาดอยูท่ี่ระดบั 

18.40 บาท เพ่ิมขึ้น 0.90 บาท หรือเหนือจอง 5.14% จากราคา 

IPO ท่ี  17.50 บาท มีมูลค่าการซ้ือขาย 1,495.24  ล้านบาท   

BAM  ถือเป็นผูน้ าในธุรกิจบริหารสินทรัพยท่ี์มีขนาดใหญท่ี่สุด

ของประเทศไทย มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี มีแหล่ง

เงินทุนท่ีหลากหลาย และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเน่ือง

ส าหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

  ปี 2562 

รางวัลและความส าเร็จที่ส าคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562)  

 

  ปี 2561 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-14 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

             

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                             

      

        โล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กร CSR เป็นเลิศ” ในฐานะ

องค์กรท่ีท าประโยชน์ให้กับสังคม จากกระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คง 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

27  สิงหาคม 2561 

4  ตุลาคม  2560

 

 7  มิถุนายน  2561
 15  ธันวาคม 2563 

21  สิงหาคม  2560

 

 7  มิถุนายน  2561
 15  ธันวาคม 2563 

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2018 ด้านบุคลากร 
ประเภททีมงานดา้นการจดัการพลงังานอาคารควบคุมจาก

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง

พลงังาน 

 

            รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2017 ด้าน
บุคลากร ประเภทผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานอาคารควบคุม 

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

กระทรวงพลงังาน   

 

  ปี 2560 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-15 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

 

        

          รางวลัดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ประเภท
อาคารควบคุม  จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ธันวาคม 2559

 

 7  มิถุนายน  2561
 15  ธันวาคม 2563 

   ปี 2559 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-16 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

  นโยบายการบริหารและพฒันาพนักงาน    

 

พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า และเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะน าพา BAM ไปสู่ความส าเร็จ  การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้แขง็แกร่งเป็นกลไกส าคญัในการเพ่ิมศกัยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต                      

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  การด าเนินธุรกิจจ าเป็นตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะการท างาน                      

ท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั  

โดย BAM   ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม  อีกทั้งยงัส่งเสริม สนับสนุน ให้โอกาสทางการศึกษาต่อในระดบั           

ท่ีสูงขึ้น  รวมถึงการพฒันาความรู้ ความเช่ียวชาญ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังาน สร้างความเขา้ใจให้สามารถปฏิบติังาน

บรรลุวตัถุประสงคต์ามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมาย   

               การพฒันาอย่างมีประสิทธิผล  เพ่ิมพูนทกัษะ และองคค์วามรู้  BAM มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาส

ทางการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงขึ้น  ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ  ด้วยการมอบ

ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยปีละ 20 ทุน  และต่างประเทศปีละ 2 ทุน  ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน  ผลกัดนัให้เกิดความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  สร้างความมัน่คง

ในสายงานอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมดา้นการสรรหาบุคลากรต่อการเกษียณอายุการท างาน  และรองรับกบั               

การเจริญเติบโตของ BAM ในอนาคต  

                การก าหนดแผนงานการสัมมนาและการอบรมให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้พนักงาน           

ทุกคนได้รับการพฒันาตนเองอย่างเหมาะสม ให้รองรับกับการก้าวสู่องค์กรท่ีด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย                      

เป็นเร่ืองท่ี BAM ให้ความส าคญั  ดงันั้น จึงท าการศึกษาการพฒันาพนกังานกลุ่มต่าง ๆ  ทุกระดบั เพื่อเติมเตม็ในส่วนท่ีขาด 

และเสริมสร้างให้สมบูรณ์  เพื่อการด าเนินธุรกิจขององคก์รไดเ้ป็นไปตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งพนกังาน  

สายธุรกิจ พนักงานสายสนับสนุน ในระดับจัดการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนักงานท่ีเป็น Successor เพื่อก าหนดหลักสูตร                     

ท่ีเหมาะสมในการพฒันา เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน การบริหารงาน และการบริหารคน เติมเต็มช่องว่างให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน หลกัสูตรท่ีพฒันาคุณลกัษณะหรือเพ่ิมทกัษะอ่ืน

เพื่อสนับสนุนการท างาน รวมถึงหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนด ผ่านการอบรมภายในและอบรมภายนอก การจดัฝึกอบรม

พนักงาน (Corporate Training) เป็นกระบวนการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะให้กับพนักงานในด้านต่าง  ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังาน เกิดความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

                ปี  2563  การอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับพนักงาน  หัวหน้างาน และผู ้บริหาร                      

โดยมีเป้าหมายต่อระดบัเป็นจ านวนหลกัสูตรและจ านวนชัว่โมง  

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-17 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 การอบรมเพ่ือพฒันาพนักงาน  

 

 

 
 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-18 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

      นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพฒันาท่ียั่งยืน 
 

 
“ BAM  สนบัสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเขม้แข็ง อยู่อย่างพอเพียง มีความรอบคอบในการด าเนิน

ชีวิต มีความสามารถในการช าระหน้ี ถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ (ชุมชนพ้ืนฐาน)       
มีความเขม้แขง็มากขึ้น ”  

 
                กิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคมให้มีความเขม้แขง็และยัง่ยืน ดว้ยกลยทุธ์ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
 

  1. ดา้นการเยียวยา และให้ความช่วยเหลือสังคมอยา่งเร่งด่วน / ต่อเน่ือง 
  2. ดา้นการเสริมสร้าง และให้ความช่วยเหลือสังคมเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐาน 
  3. ดา้นการให้ความช่วยเหลือสังคมเพื่อต่อยอด และพฒันาองคค์วามรู้ 
  4. ดา้นการติดตามผล และช่วยเหลือสังคมเพ่ือให้อยูไ่ดด้ว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยืน 
  
                                               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-19 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

1. ด้านการเยียวยา และให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วน / ต่อเน่ือง 
 

 กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือดร้อนในสังคม  
เช่น ผู้พกิารผู้ประสบภัยพบิัติต่าง ๆ และสถานการณ์โรคระบาด 

ในปี 2563  ท่ามกลางภาวะวิกฤติของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของคนในสังคม รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศท่ีชะลอตวัลง  BAM ตระหนกัถึงความส าคญัต่อบทบาท
หนา้ท่ีท่ีมีต่อลูกคา้และสังคม ดว้ยการให้ความช่วยเหลือเป็นเร่ืองเร่งด่วน ด าเนินมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ 
บรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนอยา่งเตม็ท่ี  เพ่ือให้ลูกคา้สามารถผา่นช่วงเวลาท่ียากล าบาก ทั้งการออกมาตรการผอ่นปรน
การช าระหน้ี  ช่วยเหลือทั้งลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ีและลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพย ์นอกจากน้ียงัไดร่้วมสนบัสนุนให้ประเทศไทย      
ฝ่าวิกฤติไวรัส COVID-19  ไปดว้ยกนั  โดยการจดัท าโครงการ BAM  ปันสุข สู้ภยั COVID-19  ประกอบดว้ยกิจกรรมการ
บริจาคเงินเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์ การสนบัสนุนให้ใชส้ถานท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์ และการมอบถุงปันสุข บรรจุ
เคร่ืองอุปโภคบริโภค เพื่อใชใ้นการยงัชีพ     

1.1   โครงการ  BAM  ปันสุข  สู้ภัย COVID-19   

              1.1.1 การบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์   

 BAM  บริจาคเงินเพ่ือสนบัสนุนการจดัซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดเคล่ือนยา้ย อุปกรณ์การแพทย ์และกระบวนการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 รวมจ านวนเงิน 2,500,000 บาท ให้กบัโรงพยาบาลของรัฐ 5 แห่ง        
ในกรุงเทพฯ และจงัหวดันนทบุรี แห่งละ 500,000 บาท ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล              
ราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบนับ าราศนราดูร   พร้อมเป็นก าลงัใจให้กบัทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย ์และคนไทยทุกคน ให้สามารถฝ่าวิกฤติในคร้ังน้ีไปดว้ยกนั 

 
 
 
 

8 เมษายน 2563 

8 เมษายน 2563 

8 เมษายน 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-20 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

1.1.2 การสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 

                   BAM   น าทรัพย์สินรอการขายดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว  เพื่อใช้เป็นพ้ืนท่ีควบคุมโรคใน                    
ช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  COVID -19  (State Quarantine) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน พร้อมบริจาคเงินเพื่อ
จดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยต์่าง ๆ ส าหรับรองรับการดูแลรักษาผูป่้วยจากเช้ือไวรัส  COVID - 19  เป็นเงิน 532,000 บาท 
    
                  โครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB  จังหวัดนครนายก  อาคารมีขนาดพ้ืนท่ีสามารถรองรับ
จ านวนผูป่้วยประมาณ 150  ราย พร้อมทั้งบริจาคเงินจัดซ้ือเคร่ืองวดัความดันโลหิตอตัโนมัติ  เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ COVID -19    ให้แก่ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม                
ราชกุมารี    

 
 
                
 
 
 
 
 

 
              โรงพยาบาลเมืองเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์  โรงพยาบาลมีขนาดพ้ืนท่ีสามารถรองรับจ านวนประมาณ  75 ราย และ
เพื่อให้การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  ยงัไดบ้ริจาคเงินให้กบัส านักงานสาธารณสุข  จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อ

น าไปจัดซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
เคล่ือนยา้ย พร้อมอุปกรณ์การแพทย์   
ท่ี เ ก่ียวข้องกับการรักษาผู ้ป่วยจาก              
การติดเช้ือไวรัส  COVID -19   
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

15 เมษายน 2563   

3 สิงหาคม 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-21 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

1.1.3   มอบถุงปันสุข   
 

               การมอบถุงปันสุขบรรจุเคร่ืองอุปโภคบริโภค  เพื่อใชใ้นการยงัชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID -19  จ านวน 10 ชุมชน  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ประกอบดว้ย
เขตดอนเมือง  เขตยานนาวา  เขตสาทร  และชุมชนในจงัหวดันครนายก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 สิงหาคม 2563 

17  มถิุนายน 2563 

18 มิถุนายน 2563 

13  มถิุนายน 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-22 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

2. ด้านการเสริมสร้าง และให้ความช่วยเหลือสังคมเกีย่วกบัปัจจัยพ้ืนฐาน 

  

 กลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น สนับสนุนการช่วยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เช่น การบริจาค              
การมอบทุน การให้เงินทุนเร่ิมตน้  

 

2.1.โครงการมอบทุนการศึกษาประจ าปี    

                      
 BAM  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอนัเป็นพ้ืนฐานต่อการพฒันาเยาวชนไทยอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัให้

เยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ ไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการศึกษา เพื่อให้เติบโตไปเป็นบุคลากร

ท่ีดีของประเทศชาติต่อไป  โดยตลอดระยะเวลา 22 ปี  ด าเนินการมอบทุนการศึกษารวม 14,000 ทุน เป็นเงินกว่า 50,000,000 

บาท 

ในปี 2563 การช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา  ด้วยการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน                          

ในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ  ดงัน้ี  

2.1.1 ทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 

2.1.2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 15 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท   

2.1.3 ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ส าหรับนิสิต นักศึกษา  คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  จ านวน 5 ทุน  ทุนละ 20,000 บาท 

2.1.4 ทุนการ ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา  ส าห รับ นิ สิต  นัก ศึ กษา  บุ คคลภายนอกทั่วไป                                              

ท่ีจบวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ  จ านวน                 

2  ทุน  ทุนละ 2,000,000 - 3,000,000  บาท  (การมอบทุนขึ้นอยูก่บัประเทศท่ีเดินทางไปศึกษา) 

2.1.5 ทุนการศึกษาพเิศษ ในโอกาสจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  หรือสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลให้กบั 

โรงเรียน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ จ านวน 50 ทุน  ทุนละ 2,000 บาท 
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17 กันยายน 2563 

17 กันยายน 2563 

13 มีนาคม 2563 

17 กันยายน 2563 

12 กุมภาพันธ์ 2563 

8  กันยายน 2563 

14  กันยายน 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-24 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 

 

 

โครงการมอบทุนการศึกษา  

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-25 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.2  โครงการพฒันาสถานศึกษา    

       การพฒันาโรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  การจดัอาคารสถานท่ีและการปรับ
สภาพแวดลอ้มให้สวยงาม มีบรรยากาศท่ีดี  โดยค านึงถึงมาตรฐาน ความปลอดภยั  และถูกสุขลกัษณะ จะส่งผลต่อการเรียน
การสอนตลอดจนการพฒันาการทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  นบัว่าเป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีจ าเป็น
ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ซ่ึงโรงเรียนในชุนชนหลายแห่งยงัขาดงบประมาณในการก่อสร้าง  หรือซ่อมแซม  บ ารุงรักษา 
ดงันั้น เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ส่งเสริมให้นกัเรียนมีสุขภาพกายและจิตท่ีแจ่มใส  
รวมทั้งเกิดสวสัดิภาพท่ีดี   BAM จึงจัดท าโครงการพฒันาสถานศึกษา ให้การสนับสนุนทั้งการปรับปรุงอาคารเรียน                    
การก่อสร้างโครงหลงัคาสนามกีฬา  การซ่อมแซมสนามเด็กเล่น  สร้างถงัเก็บน ้า ฯลฯ   

 

 

• สนบัสนุนการจดัซ้ือโตะ๊อเนกประสงคแ์ละอุปกรณ์กีฬา     
      ให้กบัโรงเรียนบา้นทรงธรรม จงัหวดันครราชสีมา    
• ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนยก์ารเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา   
 แม่ฟ้าหลวง บา้นขนุแม่ฮุ  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
• การจัดสร้างถังเก็บน ้ าแบบมาตรฐานให้กับโรงเรียน
 ศรัทธาสมุทร จงัหวดัสมุทรสงคราม   
• สนับสนุนการสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้าน

 โคกกลาง จงัหวดับุรีรัมย ์  
• ปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบา้นดอนเวียงจนัทน์ จงัหวดัมหาสารคาม   
• สนบัสนุนการก่อสร้างอาคารโครงหลงัคาเหลก็ (โดม) โรงเรียนสีคิ้ว "สวสัด์ิผดุงวิทยา" จงัหวดันครราชสีมา 
• สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ในโอกาสปรับปรุงห้องสมุด แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีส าหรับ

นกัเรียน โรงเรียนวดัสวนพลู  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

12 กุมภาพันธ์ 2563 
13 มีนาคม 2563 

30 มีนาคม 2563 

8 เมษายน 2563 

30 พฤศจิกายน 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-26 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.3 โครงการด้านสาธารณสุข     

      ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐ มีจ านวนผูป่้วยเขา้รับบริการเป็นจ านวนมาก ท าให้อุปกรณ์การแพทยท่ี์มีอยู่              
ไม่เพียงพอ อีกทั้งเกิดการช ารุด หรือมีสภาพเก่าไม่ไดม้าตรฐาน  จึงมีโยบายในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของคนในสังคม  
ด้วยการสนับสนุนเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐ  ปีละ 10 แห่ง โดยให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ                   
เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยท่ี์มีความจ าเป็นและมีความทนัสมยั  รองรับการปฏิบติังานของคณะแพทยแ์ละพยาบาล  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งสนบัสนุนการปฏิบติังานการบริการช่วยเหลือชีวิตผูป่้วย ดว้ยการบริจาครถตู้
พยาบาลฉุกเฉินพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตแบบมาตรฐาน ส าหรับใชใ้นการบริการรับส่งต่อผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลได้
อย่างปลอดภยั  และบริจาคสมทบทุนจดัซ้ือรถตูพ้ยาบาล ยานพาหนะ ให้กบัโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกบั
องคก์รอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง     

 ในปี 2563   BAM  บริจาคเงินให้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์ ตามโครงการ BAM      
ปันสุข สู้ภยั COVID -19  จ านวน 7 แห่ง  นอกจากน้ียงับริจาคเงินเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยท่ี์ขาดแคลนใหก้บัโรงพยาบาล
ในภูมิภาคต่าง ๆ อีก  3 แห่ง รวมเป็นเงิน  1,130,700 บาท  ไดแ้ก่  

      2.3.1  โรงพยาบาลนาหม่ืน  จังหวัดน่าน บริจาคเงินสนบัสนุน               
การจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูงชนิดห้ิวถือ (Ultrasound Portable System)  ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีมี
ปัญหาการใชง้าน และเพื่ออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยไปใชง้าน
กบัผูป่้วยท่ีนอนรักษาในแผนกผูป่้วยใน 

     

       2.3.2  โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมบริจาคสมทบทุน
     เพื่อจดัซ้ือรถตู ้(รถพยาบาล) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบชุดแบบมาตรฐาน 
     เพื่อรับ-ส่งผูป่้วยเขา้รับการรักษาพยาบาลไปยงัโรงพยาบาลแม่ข่ายให้ 
     ไดรั้บความสะดวกและปลอดภยัมากขึ้น                    

 

         

     2.3.3  โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเงินสนับสนุนการ
     จดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์ดา้นทนัตกรรม  เคร่ืองดูดละอองฝอยก าลงัสูง  
     (extra-oral aerosol suction)  จ านวน 3 เคร่ือง ส าหรับใช้ภายในช่องปาก  
     เพื่อรองรับกบัปริมาณของการรักษาผูป่้วยไดม้ากขึ้น รวมทั้งลดปัญหาและ
     การแพร่กระจายเช้ือผ่านละอองฝอย จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
     ไวรัส COVID – 19   

 
 

11 มกราคม 2563 

8  เมษายน  2563 

2  พฤศจิกายน  2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-27 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.4  การบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล ตามโครงการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อสังคม  
 

      การบริจาคเงิน ส่ิงของ รถตู้  อุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปพฒันาหรือใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน หน่วยงานรัฐ  สถาบนั มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห์ต่อไป   

 
2.4.1  การบริจาคเงิน 

                      
▪   บริจาคเงินในโอกาสเปิดส านักงานภูเก็ต  สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของหมู่บา้นเด็กตะวนัฉาย  มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถมัภ ์และศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ
ภูเก็ต  
 
 
 

 
 
▪ บริจาคเงินในโอกาสเปิดส านักงานดอนเมือง สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรม     
ราชชนนี โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์ และสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิ
มหาราช  
 
 
 
 

 
       2.4.2  การบริจาครถตู้  BAM  ท่ีครบอายุการใช้งานตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุของBAM สภาพใช้งานไดดี้  
ให้กบัมูลนิธิคามินเล่ียนอนุสรณ์ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  เพื่อส่ง
มอบต่อให้กบัสถานสงเคราะห์บา้นเด็กก าพร้าลอเรนโซ อ าเภอพนสันิคม 
จงัหวดัชลบุรี   ซ่ึงเป็นสถานสงเคราะห์ในเครือข่ายดูแล ส าหรับรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนในอุปการะเดินทางไปศึกษายงัโรงเรียนต่าง ๆ  ในโอกาส                 
เปิดภาคการศึกษาใหม่ของปี 2563 ทดแทนรถกระบะคนัเดิมท่ีมีสภาพเก่า 
และช ารุดทรุดโทรม  

 
 

   

20 มกราคม 2563 

2563 

27 มกราคม 2563 

7 กรกฎาคม 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-28 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

2.4.3  การบริจาคอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชนทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลในจ านวนท่ีจ ากดั ท าให้ประสบปัญหาขาดส่ือการเรียนการสอน  จึงใดมี้การบริจาคอุปกรณ์กีฬา 
ให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการใชเ้วลาว่างของนกัเรียนให้เกิดประโยชน์ ไดเ้ล่นกีฬา ออกก าลงักายอยา่งสมวยั  มีพลานามยั
สมบูรณ์แขง็แรง 

 

                   
  
สนับสนุนโต๊ะเอนกประสงค์และอุปกรณ์กีฬา  
ให้กับโรงเรียนบ้านทรงธรรม  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 

โรงเรียนวัดหนองแฟบ  จังหวัดอุทัยธานี  

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านหนองม่วง  จังหวัดอุทัยธาน ี
 

 10  ตุลาคม  2563 

 10  มีนาคม  2563 

 10  ตุลาคม  2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-29 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 
2.4.4 การบริจาคเงินสนับสนุนด้านต่าง ๆ  
          ด้านดนตรี 

- งานคอนเสิร์ตการกุศล VieTrio in Concert with Thai Youth Orchestra ของสโมสรโรตารี กรุงเทพ ฯ 
เพ่ือการสนบัสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ   และการปรับปรุงโรงเรียนใน
ชนบท   

- งานคอนเสิร์ตการกุศล ฉลองวาระครบรอบ 90 ปี  งาน 90th Anniversary Fundraising Dinner ของ
สโมสรโรตารี กรุงเทพ ฯ เพ่ือจัดหาทุนซ้ือเคร่ืองฟอกไตให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ  จังหวดั
เพชรบุรี  การผ่าตดัเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และเป็นทุนการศึกษาส าหรับนกัศึกษาพยาบาลวิทยาลยั
เก้ือการุณย ์ 

  ด้านกีฬา  
- การแข่งกอลฟ์การกุศลโครงการหมอน ้าเงินขาว ช่วยชาวบา้น จงัหวดัเชียงใหม่  
- การแข่งกอลฟ์การกุศล มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต จงัหวดันนทบุรี 

         ด้านศาสนา 
- ท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคี วดักลาง จงัหวดัน่าน 
- อุปถัมภ์ทุนการศึกษา  " ส่ง เส ริมการ ศึกษาพุทธศาสตร์                        
สร้างทายาทพระศาสนา" มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
- อุปถมัภ์ทุนกิจกรรมวนัแม่ เทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนคร               
ศรีอยธุยา 
- บริจาคเงินบูรณะลานจอดรถ ให้กบัวดัยานนาวา กรุงเทพ ฯ 
- บริจาคเงินบ ารุงและปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอุโบสถวดับา้นหงาว  
จงัหวดัระนอง 
- ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนในการด าเนินการก่อสร้างลานบุญ
ดา้นขา้งอุโบสถ วดัทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
- ท าบุญสมทบปัจจัยถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัใหญ่
สุวรรณาราม จังหวดัเพชรบุรี ของส านักงานประกันสังคม จังหวดั
นนทบุรี  
- ร่วมเป็นเจา้ภาพถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัดุสิดาราม
วรวิหาร กรุงเทพฯ ของส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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 - ท าบุญในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ปี 2563  วดัสร้อยทอง          
    กรุงเทพ ฯ ของส านกังานศาลปกครอง กรุงเทพฯ 
 - สมทบทุนบูรณะซ่อมแซมหลงัคาศาลาการเปรียญของวดัศิริพุทธาราม  
   จงัหวดันครพนม 
 - ท าบุญในพิธีถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัเทพธิดารามวรวิหาร  
   กรุงเทพ ฯ ของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
   ประจ าปี 2563        

   - อุปถมัภท์ุนจดังานกิจกรรมวนัพ่อและเทศน์มหาชาติ"ภูริทตัชาดก" ของ
      มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั   

 

ด้านอ่ืน ๆ  

- บริจาคเงินในการจดัซ้ือล าโพง 1 ชุด พร้อมสายไฟ ส าหรับใชใ้นห้องขายทอดตลาด เพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสริมการขายทอดตลาด ของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดันนทบุรี 

- สนับสนุนและพฒันาคุณภาพชีวิตสัตวป่์า เพื่อให้เป็น
แหล่งเ รียนรู้นอกห้องเรียนตามธรรมชาติของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทัว่ไป  ดว้ยการมอบงบประมาณ
ค่าอาหารสัตว ์ให้กบัองคก์ารสวนสัตวแ์ห่งประเทศไทย  
หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

- บริจาคเงินสนบัสนุนการจดังานวนัคนพิการ คร้ังท่ี 52 ประจ าปี 2563  ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย  เพื่อน ารายไดส้มทบกองทุนด าเนินงานช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ
ในดา้นต่าง ๆ  

- บริจาคเงินสนบัสนุนการจดักิจกรรมยกระดบัธรรมาภิบาลตลาดทุนไทย ของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย  ในการปฏิบติัภารกิจในดา้นการพฒันานักลงทุนไทย  อนัมีส่วนในการสร้างความยัง่ยืนให้กบั                       
ตลาดทุนไทย 

 

 

 

 

30 กันยายน 2563 
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      3. ด้านการให้ความช่วยเหลือสังคมเพ่ือต่อยอด และพฒันาองค์ความรู้ 

             กลยุทธ์มุ่งเน้นการพฒันาความรู้ เพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงสนับสนุนการให้ความรู้แก่ชุมชน เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ ์เช่น พฒันา packaging ส่งเสริมช่องทางการตลาด  พฒันาคุณภาพสินคา้ท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึ้น 

            BAM  ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมุ่งเน้นพฒันาองค์ความรู้ขั้นพ้ืนฐานของชุมชนและ
สังคมซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัในพฒันา เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน และด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งครบวงจร  ดว้ยการจดัท าโครงการต่าง ๆ  

         3.1 โครงการ No Plastic Bag # 2   

           โครงการ No Plastic Bag  จัดท าต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2  โดยรณรงค์
เสริมสร้างความรู้แก่พนักงานให้ตระหนัก และเห็นความส าคัญของ               
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  รวมทั้งเชิญชวน                
เขา้ร่วมโครงการลด ละ เลิกใชถุ้งพลาสติก  แลว้เปล่ียนมาใชถุ้งผา้กนัให้
มากขึ้น และใช้อย่างจริงจัง  ซ่ึงส่วนหน่ึงของการจัดท าโครงการได้มี             
การจัดท าแบบส ารวจพร้อมทั้ งแจกกระเป๋าผา้ BAM  ให้กับพนักงาน
ส าหรับน าไปใช้ใส่ของทดแทนการใช้ถุงพลาสติกในการจบัจ่ายซ้ือของ
จากร้านคา้ต่าง ๆ รวมทั้งร้านคา้บริเวณพ้ืนท่ีห้องอาหารภายในอาคาร อาทิ 
ร้านอาหาร  ร้านขายผลไม ้กาแฟ น ้าด่ืม เป็นตน้  

            จากการจัดท าแบบส ารวจพนักงาน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของการใช้ถุงพลาสติกลดน้อยลงจากปีท่ีผ่านมา   ซ่ึงผลจาก
การส ารวจพบว่าพนักงานทุกคนท่ีจดัท าแบบส ารวจ นับเป็นร้อยละ 100  
ให้ความส าคญั และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติก               
อีกทั้ งรับทราบถึงประโยชน์ของการลดใช้ถุงพลาสติก  รวมไปถึง              
ลดการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีย่อยสลายยาก อาทิ แกว้พลาสติก  หลอดพลาสติก 
กล่องโฟม และให้ความร่วมมือในการใช้ถุงผ้า และผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติให้บ่อยขึ้น  จากแนวทางปฏิบติันับว่าลดลงอย่างเป็นนยัส าคญั  
ซ่ึงในปี 2562  จากการจดัท าโครงการ No Plastic Bag #1  การใชพ้ลาสติก
ลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15  และในปี 2563 การจดัท าโครงการ  No Plastic 
Bag #2  การใช้พลาสติกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมไปถึงร้านค้า     
ต่าง ๆ  ภายในอาคารไดใ้ช้ภาชนะชานออ้ย ซึ่งเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้มทดแทนการใชก้ล่องโฟม  

             
 การด าเนินโครงการท าให้สามารถลดปริมาณพลาสติก  และขยะย่อยสลายยากไดเ้ป็นอย่างมาก  ส่งผลให้จ านวน  
การใชพ้ลาสติกในชีวิตประจ าวนันอ้ยลง  ลดภาวะมลพิษของส่ิงแวดลอ้ม                     

26 สิงหาคม 2563 
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3.2 การสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม และพฒันาสินค้า OTOP จังหวดัขอนแก่น 

             BAM เป็นส่วนหน่ึงของภาคเอกชน เข้าร่วมสนับสนุน
กองทุนเพ่ือการยั่งยืน ภูมิปัญญาของชุมชน ตามโครงการ
ปรับปรุงศูนยส่์งเสริมและพฒันาสินคา้ OTOP จงัหวดัขอนแก่น 
ของมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า  ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลาย
โครงการท่ีให้การช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพ มีรายได้จากฝีมือ   
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยส่วนราชการจงัหวดัขอนแก่นมีนโยบายใน
การปรับปรุงศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า  OTOP ให้เหมาะสมกับ     
New Normal  ชีวิตหลังสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID – 19 และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของมูลนิธิชุมชน
ขอนแก่นทศวรรษหน้าในการขบัเคล่ือนภาคสังคมไปพร้อม ๆ 
กบัภาครัฐ อนัเป็นภาคส่วนส าคญัของตน้แบบ “ขอนแก่นโมเดล” 
ท่ีขบัเคล่ือนเมืองมานานกว่า 10 ปี  

 

            3.3 การสนับสนุนอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน 
                    การสนบัสนุนจอทีวี QLED  สมาร์ททีวีประสิทธิภาพ
ดว้ยเทคโนโลยี Quantum Dot  ขนาด 55 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
จ านวน 2 ชุด ส าหรับใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนให้กับคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
   
 

 
3.4 การบริจาคคอมพิวเตอร์    เคร่ืองพิมพ์เอกสาร  ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นสภาพดีท่ีไม่ได้ใช้แล้ว  ให้กับหน่วยงาน 

ส านกังานต ารวจภูธรด่านขุนทด ในการใชป้ฏิบติังานบริการชุมชน  รวมทั้งการบริจาคให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีขาดแคลน              
ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจงัหวดั ส าหรับใชเ้ป็นส่ือพฒันาการเรียนการสอน  เสริมสร้างความรู้ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ 
และความรู้ดา้นเทคโนโลยี   จ านวน 22  โรงเรียน  

 

 
 

   

 

 

 7 สิงหาคม 2563 

7 พฤศจิกายน 2563 

27 พฤศจิกายน 2563 

9 กรกฎาคม 2563 
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4. ด้านการติดตามผล และให้ความช่วยเหลือสังคมเพ่ืออยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
 

 กลยุทธ์มุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ ในการจดัท าการเกษตร               

สร้างรายไดต้ามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

           BAM ส่งเสริมให้ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ดว้ยการจดัท าโครงการชุมชนตน้คิด ชีวิตย ัง่ยืน  (Green Community) 

ตามแนวทางการด าเนินงาน CSV  (Creating Shared Value ) การพฒันาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ              

โดยการใช้แนวคิดและทรัพยากร เพื่อสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมเพรียงกนั  โดยมีการประเมิน ติดตาม 

ปรับปรุง พฒันาหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ การด าเนินงานภายใต้โครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตย ัง่ยืน  5 แห่ง  ใน 5 จังหวดั               

5 ภูมิภาค มีดงัน้ี 

                                                      

• กลุ่มส่งเสริมการท าเกษตรพืชผกัปลอดสารพิษบา้นห้วยลึก อ าเภอบา้นลาด   
 จงัหวดัเพชรบุรี 
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮกัน ้าจางชุมชน  อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง 

•  กลุ่มปลูกผกัอินทรียบ์า้นท่าแร่ อ าเภอเมือง 
 จงัหวดัขอนแก่น 
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
 พอเพียง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
• กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ อ าเภอเมือง  

 จงัหวดันครปฐม  
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วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ 

                การด าเนินโครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้  และเขา้ใจการท าการเกษตรอย่างถูกตอ้งย่ิงขึ้น 

อาทิ การปลูกพืชผกั  และเล้ียงไก่ไข่  โดยการแนะน าจากวิทยากรผูมี้ความรู้งานดา้นเกษตร  ปลูกฝังการด ารงชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมโภชนาการท่ีดี  โดยผลผลิตจากการจดัท าแปลงเกษตร  การเล้ียงไก่ไข่  น าไปจดัท า

อาหารส าหรับคนในชุมชน  เป็นการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพดว้ยการบริโภคพืชผกัปลอดสารพิษ  รวมไปถึงการแจกเมลด็

พนัธ์ุผกัให้กบัเกษตรกรน าไปปลูกเพื่อบริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมหลกัวิถีการท าเอง กินเอง เหลือจ าหน่าย  โดย

คนในชุมชนรู้และเขา้ใจการตลาด  สามารถแปรรูปสินคา้เกษตรเป็น OTOP  ผลผลิตการเกษตรส่วนท่ีแบ่งจากการน าไป

ประกอบอาหาร  จดัสรรออกจ าหน่าย  ท าให้มีรายไดแ้ละเก็บเป็นเงินออม  สร้างวินยัทางการเงิน โดยน าเงินส่วนหน่ึงไปซ้ือ

เมลด็พนัธ์ุผกัเพ่ิมเพ่ือน ามาปลูกหมุนเวียนต่อไป สามารถสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนไดจ้ริง   
 

ความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 

การด าเนินงานโครงการชุมชนต้นคิด ชีวิตย ั่งยืน  ท าให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการท าเกษตร                      
อย่างถูกตอ้ง ปลูกฝังการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  การมีโภชนาการท่ีดี โดยผลผลิตจากการท าแปลงเกษตร  น าไป
จัดท าอาหารส าหรับคนในชุมชนและครอบครัว เป็นการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพดว้ยการบริโภคพืชผกัปลอดสารพิษ                    
เพ่ิมทกัษะน าความรู้ไปปลูกเพื่อบริโภค  แปรรูปจ าหน่าย ลดรายจ่ายในครัวเรือน  ซ่ึงชุมชนน าหลกัวิถีการท าเอง กินเอง 
เหลือจ าหน่าย น าผลผลิตทางการเกษตรส่วนท่ีแบ่งจากการน าไปประกอบอาหาร จดัสรรออกจ าหน่าย และสร้างรายไดต้าม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใชชุ้มชนเป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอน  สร้างเสริมทกัษะในการประกอบอาชีพ  
ศึกษาค้นควา้หาความรู้ อาทิ  วิธีการเล้ียงไก่  กบ  วิธีการท าเกษตร โรงเรือน การเตรียมดิน  การจัดท าปุ๋ ยอินทรีย์                             
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑแ์ปรรูป  การใชเ้ทคโนโลยีดา้นการเกษตร และหลกัโภชนาการท่ีมีความทนัสมยั                 
มากขึ้น 

 BAM  ให้การสนับสนุนการจัดท าแปลงเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพท่ีดี รวมไปถึงการสนับสนุน                         

ระบบน ้ า แผงโซล่าเซลล์ สร้างโรง เรือนเล้ียงไก่ โรงเรือนผลิตปุ๋ ย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุนชนออกสู่ตลาด                                

เพื่อการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน  โดยการด าเนินงานของกลุ่มชุมชน จากการเขา้ร่วมโครงการชุมชน            

ตน้คิด ชีวิตย ัง่ยืน    

            1.กลุ่มส่งเสริมการท าเกษตรพืชผักปลอดสารพษิบ้านห้วยลึก อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี                           
 จากด า เ นินงานพัฒนาด้านการ เกษตร                

ด้วยการส่งเสริมให้คนในกลุ่มฯ  จัดท าแปลงเกษตร  
ปลูกพืชผกัต่าง ๆ หลากหลายชนิด  ส าหรับเพื่อการ
บริโภคของคนในชุมชน และเชิงธุรกิจ คือการน าไป
จ าหน่าย  สามารถสร้างรายได ้  สร้างความสุขในการ
ประกอบอาชีพการเกษตร โดยยึดถือแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได ้การพฒันาพ้ืนท่ี
ศูนยก์ารเกษตรเป็นฐานการเรียนรู้ การปลูกผกัแบบ
ผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน การจัดท าปุ๋ ยอินทรีย ์   



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-35 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูกในพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัมีการบริหารจดัการพ้ืนท่ีการเพาะปลูกตลอดทั้งปี  
การปรับปรุงหน้าดิน และการจดัระบบการให้น ้ า ซ่ึงมีการจดัท าแปลงสาธิตเพื่อเป็นตน้แบบ โดยเกษตรกรสามารถเดิน
ทางเขา้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบติัใชใ้นพ้ืนท่ีของตนเองต่อไป 

 
    2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮักน ้าจางชุมชน  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง   

               การจัดท าเกษตรอินทรีย์ มีทั้ งผกัพ้ืนบ้านและพืชผกัทั่ว ๆ ไป เพ่ือ

บริโภค และการจ าหน่ายการจดัท าปุ๋ ยอินทรีย ์ การถนอมอาหารจากผลผลิตทาง

เกษตร อาทิ  การอบแห้ง  การกลัน่และแปรรูปสมุนไพร การจดัท าใบชา การ

แปรรูปผกัเชียงดาอาหารพ้ืนบา้นปลอดภยัเป็นเคร่ืองด่ืมบรรจุภณัฑ์  โดยให้

การส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาด้านบรรจุภณัฑ์ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี               

ท่ีทนัสมยั  และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  มีการ

จัดท าผลิตภัณฑ์ท่ีได้คุณภาพจากมาตรฐาน

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

เพื่อจดัจ าหน่าย สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน  

 

3.กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

             การติดตามผลการด าเนินงานพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีของกลุ่ม
ปลูกผกัอินทรีย์บ้านท่าแร่ จังหวดัขอนแก่น การพฒันางานด้าน
การเกษตร ประสบผลส าเ ร็จในการรวมกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ  การรวมกลุ่มส่งโรงคัดแยกและจ าหน่ายให้ กับห้าง  
สรรพสินค้า ซ่ึงจากการจ าหน่ายผกัท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น         
มีการปรับปรุงโรงเรือนปุ๋ ยอินทรีย ์การติดตั้งโซล่าเซลล ์ การสร้าง
ศูนยเ์รียนรู้การปลูกผกัอินทรีย ์  ปลูกผกัแปลงใหญ่  โดยบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชผกัต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม  สามารถบริการผูเ้ขา้ศึกษาและเย่ียมชมแก่ผูส้นใจ 

              การปฏิบติัภารกิจเป็นไปตามโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยท าการศึกษาปัญหา และ

แนวทางในการพฒันาการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษเชิงคุณภาพ ให้ไดม้าตรฐาน การพฒันาผลผลิต เพื่อสร้างอ านาจใน

การต่อรองราคา  การเพ่ิมช่องทางการขาย  และวิธีการส่งเสริมการขาย  มีการสร้างตราสินคา้เป็นการรับรองคุณภาพ และ

สร้างความเช่ือถือให้  ผูบ้ริโภค  ให้ชุมชนบริหารค่าใชจ้่าย จดัท าบญัชีครัวเรือน เป็นตน้  
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4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัด
ระยอง  
            รายงานกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้ปุ๋ ยอินทรีย ์พบว่าตน้ไมแ้ละผลผลิตทางการ
เกษตรเจริญเติบโตได้ดี  มีผลผลิตท่ีสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ดินมีสภาพ
เหมาะสมต่อการด ารงอยู่ของสัตวใ์นดินมากขึ้น อีกทั้งพร้อมต่อยอดนวตักรรม
เคร่ืองช่วยเก็บผลไมใ้ห้กลุ่มเกษตรกรต่อไป นอกจากน้ียงัไดรั้บความสนใจจาก
เกษตรกรทั้งในและนอกพ้ืนท่ี เขา้มาศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์เพ่ือน าไป
เป็นโมเดลในการจดัท าปุ๋ ยอินทรีย ์รวมทั้งยงัมีกลุ่มวิจยัจากมหาวิทยาลยับูรพาเขา้
ศึกษาดูงานการท าแปลงเกษตร และปุ๋ ยอินทรีย ์ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชต้่อไป   

                    

                   

 

  5. กลุ่มกสิกรรมไร้สารพษิ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   

         การรายงานถึงการจัดท าปุ๋ ยหมัก  ปุ๋ ยอินทรีย ์100 %  
และการปรับสภาพดินเคม็ท่ีมีปัญหามา 3-4 ปี ซ่ึงจากสภาพเดิม
ท่ีเคยเกิดปัญหาดินเค็มท าให้ไม่สามารถปลูกผกัได ้ หรือปลูก
ผกัเหลือง เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากบ่อกุง้  โดยจากการ
ด าเนินโครงการชุมชนตน้คิด ชีวิตย ัง่ยืน  ไดมี้การฟ้ืนฟูสภาพ
ดินเค็ม  ท าให้ปัจจุบนัชาวเกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตได้
อย่างงดงาม  พืชผกัอุดมสมบูรณ์ จ าหน่ายไดร้าคาสูง ท าให้มี

รายไดท่ี้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้ความสนใจ เดินทางเขา้
เยี่ยมชมการปลูกพืชผกั และการใชปุ้๋ ยหมกัอีกดว้ย  

             จากการประเมินและติดตามการด าเนินงาน รวมทั้งจัดท าการส ารวจ
ชุมชน 5  แห่ง หลงัจากการจดัท าโครงการชุมชนตน้คิด ชีวิตย ัง่ยืน  โดยไดผ้ล
สรุปว่าคนในชุมชน  ซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกร  ปัจจุบนัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท  ส่วนใหญ่ยงัมีหน้ีสิน  ซ่ึงหลงัจากเข้าร่วม
โครงการคนในชุมชนมีรายไดเ้พียงพอ สามารถน ามาใช้จ่ายภายในครอบครัว        
มีหน้ีสินลดลง และมีเงินเก็บออมมากขึ้น 
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     ความรับผิดชอบต่อสังคมกบัการก้าวสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน  
 

 BAM ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยัง่ยืนเป็นหลกัในการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงในทุกมิติ 
ครอบคลุม คนดี สินคา้ดี สังคมดี เพ่ือให้การบูรณาการเกิดความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง 

คนดี   (Good People)  

 มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดีในการด าเนินชีวิตและการท างานบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยสุ์จริต     
ไม่เอาเปรียบผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เพื่อเสริมสร้างให้พนกังานมีศกัยภาพและความสามารถในการท างานตามหนา้ท่ี ให้มีความเจริญกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

1. เป็นผู้ให้   หมายถึง การปลูกฝังให้พนักงานมีน ้ าใจ รู้จักการให้และแบ่งปันความสุข  เสริมสร้างพฒันา
บุคลากรให้เป็นคนดี ภายใตกิ้จกรรมต่าง ๆ   

              1.1  กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า  การช่วยสร้างความรู้ใหม่ให้ผูพ้ิการทางสายตา โดยเชิญชวนให้พนกังาน
บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าเป็นประจ าทุกปี  เพื่อรวบรวมบริจาคให้กบัศนูยเ์ทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิ          
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ด าเนินการผลิตส่ืออกัษรเบรลล ์ บริการสมาชิกผูพ้ิการทาง
สายตาทัว่ประเทศ  พร้อมทั้งบริจาคเงินเพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองผลิตส่ือภาพนูนอกัษรเบรลล ์

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       

16 มีนาคม 2563 

บริจาคปฏิทินเก่า 1,316 อัน 

บริจาคปฏิทินเก่า 1,332 อัน 

บริจาคปฏิทินเก่า 1,225 อัน 
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   1.2 กจิกรรมบริจาคโลหิต  ปัจจุบนัมีผูป่้วยจ านวนมากตอ้งการโลหิตเพื่อการรักษา แต่ปริมาณโลหิตท่ีรับบริจาค
ของสภากาชาดไทยนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการรักษาผูป่้วย
ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  การบริจาคโลหิตจึงเป็นหน่ึงใน
นโยบายตอบแทนสังคม  ท่ีให้ความส าคญักบัการเป็นผูใ้ห้ 
โดยจัดกิจกรรมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เชิญชวนผู ้บริหารและ
พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ทุก             
3 เดือน  ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี 
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               2. เป็นผู้เสียสละ หมายถึง การส่งเสริมให้พนกังานเป็นผูมี้จิตสาธารณะ ร่วมมือร่วมใจเสียสละตนเอง 

 2.1 โครงการ HAPPY SOCIETY  ใจฟ้า  ผ่านกิจกรรม
แชร์กันปันสุข  เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคเงินและเคร่ือง
อุปโภค บริโภคต่าง ๆ  รวมทั้งสนับสนุนสินคา้จาก  การออก
ร้านจ าหน่ายสินคา้ของวดัพระบาทน ้ าพุ  จงัหวดัลพบุรี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพของผูป่้วย 
HIVS  เด็กก าพร้า  คนชรา และผูย้ากไร้   

  

     

 

3. เป็นผู้มีจิตท่ีเป็นสมาธิ หมายถึง สนับสนุนให้พนักงานฝึกปฏิบติัตนให้มีจิตใจท่ีตั้งมั่น มีอารมณ์ท่ีแน่วแน่              
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพฒันางาน  และการบริการท่ีดี  ผ่านการจดับรรยายธรรมเร่ือง  “ความสวย ความรวย และ
ความฉลาด” โดยหลวงพ่อสุทศัน์ โกสโล  วดักระโจมทอง บางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

 
การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สร้างสมาธิ

ให้กบัพนกังาน  เตือนใจให้ระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งมัน่ปฏิบติัตน
ให้เป็นคนดีของสังคม 
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           สินค้าดี  (Good Product)   

การด าเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR  in process  เคียงคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของ BAM  
โดยบูรณาการหลกัความรับผิดชอบเข้าไปในกระบวนการด าเนินธุรกิจของกิจการทุกกระบวนการ  ท่ีเก่ียวข้องกับผูมี้                    
ส่วนไดเ้สียทั้งลูกหน้ีหรือลูกคา้ เป็นไปตามนโยบายในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัแนวคิดในการช่วยเหลือเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี  การรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) ท่ีมีผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

                   BAM   บริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) ให้กลบัมาเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจ   ท าให้ไดพ้บว่ามีลูกหน้ีหลายรายท่ีประสบความเดือดร้อน  โดยเฉพาะลูกหน้ีท่ีมีภาระหน้ีสินมากซ่ึงแกไ้ขยาก  

รวมทั้งประชาชนท่ีมีรายไดน้้อย  ซ่ึงปรารถนาจะมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง  แต่ประสบปัญหาในการผ่อนช าระหน้ี ดงันั้น     

ในการแก้ไขปัญหาของลูกหน้ี จึงมุ่งเน้นให้ลูกหน้ีรายย่อยได้หลกัประกันอนัหมายถึงท่ีอยู่อาศยัหรือท่ีท ากินกลบัคืนไป                      

การช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยท่ีประสบปัญหาในการผ่อนช าระหน้ี   ดว้ยการจดัท าโครงการช่วยเหลือลูกหน้ี หรือมาตรการ            

ต่าง ๆ  ส่วนลูกหน้ีรายใหญ่ช่วยเหลือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างปกติ  ผ่านมาตรการประนอมหน้ีท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ความสมคัรใจ บนแนวทางการประนอมหน้ี  บนพ้ืนฐานความร่วมมือระหว่างกนั  เพ่ือให้ไดข้อ้ยุติ และผลประโยชน์ร่วมกนั

ทั้งสองฝ่าย  โดยผ่านการจัดท าโครงการเพื่อช่วยเหลือลูกหน้ีต่าง ๆ อาทิ ช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อย (ลูกหน้ีบัตรเครดิต) , 

โครงการโอนทรัพยป์ลดหน้ี ,โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีประสบภยัพิบติั โครงการคืนทรัพยใ์ห้คุณ, โครงการ BAM สุขใจได้

บา้นคืน  และโครงการ BAM  ช่วยฟ้ืนคืนธุรกิจ  ในขณะท่ีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA)  มุ่งเน้นการพฒันา     

ท่ีอยู่อาศยัให้มีคุณภาพดี   เพื่อจ าหน่ายให้กบัประชาชนในราคาท่ีเหมาะสม  โดยการส่งเสริมการขายผา่นโครงการช่วยเหลือ              

ผูซ้ื้อทรัพย ์  
โดยในปี 2563  BAM  ช่วยเหลือลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้ซ้ือทรัพย ์ ผ่านการจดัท าโครงการต่าง ๆ 

มากมาย อาทิ 

    

1. โครงการช่วยเหลือลูกหนี ้ 

    
1.1 โครงการ  BAM สุขใจได้ บ้ านคืน  เ ป็นโครงการท่ี

ช่วยเหลือลูกหน้ี ประเภทสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีปรับ
โครงสร้างหน้ีกบั BAM  โดยมีภาระหน้ีเงินตน้ต่อรายไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถช าระหน้ีและน าทรัพยห์ลกัประกนั 
ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยักลบัคืนไปง่ายขึ้น โดยสามารถช าระหน้ีในอตัรา 80% ของ
ราคาประเมินหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์ของ BAM  ดอกเบ้ีย 0% นาน 2 ปี  
เลือกช าระคร้ังเดียวภายใน 90 วนั หรือผอ่นช าระไม่เกิน 20 ปี 
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1.2  โครงการ BAM  ช่วยฟ้ืนคืนธุรกิจ  โครงการช่วยเหลือลูกหน้ีสินเช่ือทุกประเภท โดยลูกหน้ีเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีมีภาระหน้ีเงินต้นต่อรายไม่เกิน 20 ล้านบาท เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกคา้สามารถช าระหน้ี              
และน าทรัพยห์ลกัประกนักลบัคืนไปงา่ยขึ้น โดยสามารถช าระหน้ีในอตัรา 80% ของราคาประเมินหลกัประกนัตามหลกัเกณฑ์
ของ BAM  ดอกเบ้ีย 0% นาน 1 ปี  เลือกช าระคร้ังเดียวภายใน 90 วนั หรือผอ่นช าระไม่เกิน 10 ปี 

1.3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสถานการณ์ไวรัส (COVID - 19)  เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส COVID -19   BAM ยงัไดอ้อกมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ี และลูกคา้      
ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช าระ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากเช้ือไวรัส COVID -19 ซ่ึงท าให้ความสามารถในการผ่อนช าระลดลง จนถึง
ขั้นไม่มีความสามารถในการผ่อนช าระในช่วงเวลาดงักล่าวได ้โดยหากลูกคา้รายใดประสบปัญหาจากเหตุการณ์ดงักล่าว ก็จะ
พิจารณาผ่อนปรนการช าระหน้ี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยลูกคา้สามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกบั
ความเป็นไปไดใ้นการผ่อนช าระของตนเอง ไดแ้ก่ 1.พกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นเวลา 3 เดือน 2. พกัช าระเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย เป็นเวลา 3 เดือน หลงัจากนั้นพกัช าระเงินตน้เป็นเวลา 3 เดือน (ช าระเฉพาะดอกเบ้ีย) 3.พกัช าระเงินตน้ (ช าระเฉพาะ
ดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อขอผ่อนปรนเง่ือนไขการผอ่นช าระ คือ ผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID -19  ซ่ึงลูกคา้ปรับโครงสร้างหน้ีกบั BAM ทั้งลูกคา้รายย่อยและลูกคา้ SME รวมถึง
ลูกคา้ท่ีซ้ือทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นช าระกบั BAM  สามารถขอเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวได ้

         2.   โครงการช่วยเหลือผู้ซ้ือทรัพย์  

                      2.1  โครงการคอนโดราคามหาชน  เพื่อผูมี้รายไดน้้อย  ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการกระตุน้ตลาด

อสังหาริมทรัพย ์และช่วยเหลือผูมี้รายไดน้้อย และไม่มีเงินดาวน์ แต่ตอ้งการซ้ือท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง อาทิ โครงการ         

“ คอนโดโดนใจ สบายกระเป๋า ”  ซ้ือถูกกว่าเช่า โดยน าคอนโดราคาไม่เกิน 5 แสนบาท กว่า 60 โครงการ  หลากหลายท าเล

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัมาจ าหน่าย  พร้อมจดัท าโครงการซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช าระ กบั BAM  เพื่อสร้างโอกาสและ

ช่วยเหลือให้กลุ่มคนท่ีรายไดน้อ้ย ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือ             

               3.  โครงการซ้ือทรัพย์แบบผ่อนช าระกับ BAM กิจกรรมส่งเสริมการขาย ส าหรับลูกคา้ซ้ืออสังหาริมทรัพยก์บั 

BAM ท่ีราคาขายไม่เกิน 3 ลา้นบาท รับอตัราดอกเบ้ียต ่า 0% นาน 2 ปี จากนั้น MLR ตลอดอายสัุญญา เพื่อช่วยเหลือลูกคา้ราย

ยอ่ยให้มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง      

   4.  โครงการบ้านปลอดภัยต่อสุขภาพผู้อาศัย โดยการน าระบบ IOT (Internet of Things) มาใชใ้นบา้นของ BAM 

ภายใต ้CONCEPT “ Digital Living Home ”  ท่ีเพ่ิมเทคโนโลยีดิจิทลั ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบา้นผา่น Application บน

หนา้จอโทรศพัทมื์อถือ 

             5.  โครงการบ้านสวนสุขใจ อาทิ กิจกรรมบา้นสวนสุขใจ กบัสมนุไพรในบา้นเรา เอาใจคนรักสุขภาพ  ท่ีเนน้การ

ปลูกพืชสมุนไพรรอบบา้น  กินอาหารเป็นยา   เพื่อการอยูอ่าศยัท่ามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส่ Concept  “ Digital 

Living  Home ” และเนน้การประหยดัพลงังาน  โดยใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยผ์า่นแผงโซล่าเซลล ์และกิจกรรมบา้นสวน    

สุขใจ กบัการสร้างรายไดใ้นครอบครัว  ตอบโจทยใ์ห้กบัชีวิตในยคุ New Normal  
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          นอกจากน้ี BAM ยงัปรับกลยุทธ์การขายทรัพย ์ จัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยช่์วยเหลือประชาชน                       

และนกัลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจซบเซา ให้สามารถเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพยไ์ดง้่ายขึ้น รวมทั้งจดักิจกรรมส่งเสริม               

การขาย  และส่ือสารการตลาดผ่าน Online Platform  เพ่ือให้ลูกคา้หรือผูส้นใจซ้ือทรัพยไ์ดรั้บความสะดวก  สามารถเขา้ถึง

ช่องทางการจ าหน่ายของ BAM  ไดใ้นทุกท่ี ทุกเวลา  โดยร่วมมือทาง

ธุรกิจกับ Shopee Thailand Co.,Ltd. ซ่ึงเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่

ท่ี สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวโครงการ                     

“BAM x Shopee  Partnership -The Digital Shopping for The New 

Normal” เป็นการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว  

ช่วยเหลือลูกคา้หรือผูส้นใจในยุค New Normal ไดซ้ื้อทรัพยพ์ร้อมอยู่ 

พร้อมใช้  ผ่านช่องทาง Online ในราคาพิเศษ  พร้อมรับโปรโมชั่น

ส่วนลดในการซ้ือทรัพยสู์งสุด 30% และรับของแถมบตัรก านลั พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ  ส่งผลให้ยอดขาย

เพ่ิมมากขึ้น สร้างผลดีต่อภาพรวมของภาคอสังหาริมทรัพย ์ ช่วยพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

           
      สังคมดี   (Good Society)    

 

BAM สนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือน าไปสู่สังคมท่ีเข้มแข็ง  โดยค านึงถึง                 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เพื่อสามารถสร้างรายไดแ้ละสร้างชุมชนให้มีความเจริญกา้วหนา้ไปพร้อม
กบัความยัง่ยืน ครอบคลุมกิจกรรมดา้นต่าง ๆ  ทั้งดา้นการศึกษา  ดา้นสาธารณสุข  ดา้นการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและ                          
ผูเ้ดือดร้อนในสังคม  และดา้นอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม เป็น               
ส่วนหน่ึงของการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม  (CSR after process ) การด าเนินกิจการภายใตห้ลกัจริยธรรมและ
การจดัการท่ีดี  โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

                นอกเหนือจากนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของลูกคา้หรือลูกหน้ีในเชิงธุรกิจแลว้  BAM  มีแนวทางด าเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  ส่ิงส าคญัคือการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้            
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  ด้วยการส่งเสริม 
สนบัสนุน  พฒันา และสร้างสรรคโ์ครงการหรือกิจกรรม โดยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกชุมชนในภูมิภาคทัว่ประเทศ
มาโดยตลอด  ดูแลประชาชนทั้งในจงัหวดัท่ีมีส านักงานของ BAM ตั้งอยู่ และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   รวมทั้งยงัมุ่งเสริมสร้าง                
ให้ผูบ้ริหารและพนักงาน  รวมถึงลูกค้าไดเ้ขา้ใจถึงบทบาทของการตอบแทนสังคม  ด้วยการปลูกฝังรวมพลงัการท าดี              
มีจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมให้บรรลุเป้าหมาย  โดยไดจ้ดัท าโครงการและ
กิจกรรมครอบคลุมแผนงาน  CSR  โดยเนน้ 4 ดา้นหลกั คือ 

 
 
 
 

1 มิถุนายน 2563 
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1.  ด้านการศึกษา   

  1.1  โครงการมอบทุนการศึกษา 

                การตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษา โดยจดัท าโครงการมอบทุนการศึกษาประจ าปี   ส่งเสริมและ
สนบัสนุนทุนการศึกษาให้กบัเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัเป็นปีท่ี  13  โดยก าหนดการ
มอบทุนให้ครอบคลุมในทุกระดบัชั้น  ทั้งระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา และบณัฑิตศึกษา  นอกจากน้ียงัมีการ
มอบทุนในโอกาสจดักิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ  อนัจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผูป้กครอง  อีกทั้งยงัมุ่งหวงั
ให้เด็กและเยาวชนน าเงินทุนท่ีไดรั้บไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพฒันาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือไดเ้ล่าเรียนต่อใน
ระดบัท่ีสูงขึ้น  นบัเป็นการมอบทุนไปแลว้ 15,000 ทุน  รวมเป็นเงินกว่า 50,000,000 บาท  (รายละเอียดกิจกรรมอยู่หน้าท่ี  
16-18 )   

 1.2  โครงการพฒันาสถานศึกษา   

 การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน  โรงอาหาร  ห้องสมุด ห้องน ้า   โครง

หลงัคาสนามกีฬา สนามเด็กเล่น  ถงัเก็บน ้า  ฯลฯ  ทั้งน้ี การปรับปรุงภูมิทศัน์ รวมถึงระบบสาธารณูโภค  ท าให้สถานศึกษา                

มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของนกัเรียน ให้สามารถอยูอ่ยา่งปลอดภยั และมีสุขอนามยัท่ีดี  นอกจากน้ี 

BAM ยงัมีนโยบายมอบอุปกรณ์การเรียน ส่ือการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์  รวมทั้งอุปกรณ์กีฬา ให้กบัโรงเรียน และ

มหาวิทยาลยั เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาดา้นการเรียนการสอน  (รายละเอียดกิจกรรมอยูห่นา้ท่ี  19-20) 

 

2. ด้านสาธารณสุข   

          โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ  โดย BAM  เล็งเห็นว่า

โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง มีผู ้ป่วยเข้ารับบริการในแต่ละวันเป็นจ านวนมากและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าให้

โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีส าคญัในการรักษาพยาบาลและช่วยชีวิตไดท้นัท่วงที ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไป

ตามนโยบายท่ีต้องการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของคนในสังคม รวมทั้งเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ

คณะแพทยแ์ละพยาบาลไดรั้บความสะดวก  รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงก าหนดให้มีการบริจาคเงินแก่

โรงพยาบาลต่าง ๆ ของรัฐปีละ 10 แห่ง โดยให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ  เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยท่ี์มีความ

จ าเป็น ไดม้าตรฐาน และมีความทนัสมยั  นอกจากน้ียงัไดบ้ริจาครถตูพ้ยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และ

บริจาคสมทบทุนจดัซ้ือรถตูพ้ยาบาลให้กบัโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ อีกหลายแห่ง  รวมบริจาค

เงินเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทยใ์ห้กบัโรงพยาบาลต่าง ๆ  ไปมากกว่า 70 แห่ง  รวมเป็นเงิน 34,600,000 บาท นอกจากน้ี      

ยงัไดม้อบน ้ าด่ืม พร้อมกระเป๋า BAM บรรจุของใชส้ าหรับผูป่้วยมอบให้กบัผูป่้วยในและผูป่้วยนอกอีกดว้ย  (รายละเอียด

กิจกรรมอยูห่นา้ท่ี 20) 
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3. ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้เดือดร้อนในสังคม 

จากการมุ่งมัน่และยึดมัน่ในพนัธกิจของ BAM กลายเป็นแรงผลกัดนัท่ีจะสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อสังคมให้มีส่วน

ร่วมในการให้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม หน่ึงในนโยบายของเรา คือ ตอ้งการมีส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนและ

ตอบแทนสังคมทั้งในทุกพ้ืนท่ี รวมไปถึงชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ดว้ยการจดัท าโครงการและกิจกรรมมากมาย  

อาทิ กิจกรรมบริจาคเงินและของขวญัในวนัเด็กแห่งชาติ  การบริจาคเงินเพ่ือการจดัซ้ืออุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้

โรงเรียน หรือหน่วยงาน  เพื่อเป็นส่ือการเรียนการสอน  และส่งเสริมสุขภาพพลานามยัท่ีแขง็แรง  การเติมโอกาสแก่คนดีท่ี

ไดรั้บความเดือดร้อนในสังคม  ช่วยเหลือคนดีให้ต่อยอดการท าความดี   (รายละเอียดกิจกรรมอยูห่นา้ท่ี  21-22)  

 

 4.   ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือสาธารณกุศล  สาธารณประโยชน์ ดนตรี  กีฬา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อม   

 การจดักิจกรรมการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิ หน่วยงาน ชุมชนต่าง ๆ เพื่อสาธารณกุศลหรือ

สาธารณประโยชน์  รวมไปถึงการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นดนตรี  กีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  และส่ิงแวดลอ้ม   ถือเป็น

การจดัท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีย่ิงขึ้น นอกจากน้ียงัสร้างการมีส่วน

ร่วมของพนกังาน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในการเป็นก าลงัส าคญั อาสาเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี BAM  จดัขึ้นเพื่อสร้างสังคมแห่ง

การแบ่งปัน เพ่ิมความภูมิใจ และสร้างคุณค่าในตนเอง  นับเป็นอีกหน่ึงภารกิจท่ีให้ความส าคญั และยงัคงยึดมั่นท่ีจะ

รับผิดชอบ ร่วมดูแลช่วยเหลือ เพื่อพฒันาสังคมไทยให้มีคุณภาพต่อไป (รายละเอียดกิจกรรมอยูห่นา้ท่ี 23-26) 
    

BAM  เล็งเห็นถึงความส าคัญของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมเสมอมา ซ่ึงในแต่ละปียงัคงส่งเสริม                         
การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบนัการศึกษา 
องคก์ร มูลนิธิ หน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงยงัคงมุ่นมัน่ท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีกลบัคืนสังคม ยกระดบัรายไดแ้ละพฒันาความเป็นอยู่
ให้ดีย่ิงขึ้น  ส่งต่อความห่วงใย และแบ่งปันความสุขไปยงัทุกพ้ืนท่ีของสังคมไทย              

               โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ด้าน คือ  

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่
เยาวชน 

2. การพฒันาคู่ค้าท้องถิ่น 3 .  ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

4 .  ก า ร พั ฒ น า คุ ณภ าพ ชี วิ ต แ ก่
ผู้ด้อยโอกาส 

5. การสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน   6. ร่วมเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 

1.การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน   มอบเงินรวมเป็นเงิน  1,662,058 บาท 
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       1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

 
            BAM  สร้างโอกาสความ เท่ า เ ที ยมทางการ ศึกษา                       
ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในทุกชุมชน   
ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ วป ระ เทศ  โดย มี เ ป้ าหมาย ในการพัฒน า                              
ดา้นการศึกษาให้อนาคตท่ีดี และสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 
 
 

2. การพฒันาคู่ค้าท้องถิ่น     
               BAM  ด า เ นินการเ ก่ียวกับการเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้กบัคู่คา้ ในการเขา้เป็นแนวร่วมต่อตา้นการทุจริต  
โดยจดัสัมมนาหลกัสูตร “การขยายแนวร่วมต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบ” ให้กับคู่ค้า ณ ห้องประชุม อาคาร BAM             
ส านกังานใหญ่  
 
 
 

 

3. การพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน        
• บริจาคเงินเพ่ือจดัซ้ือถงัเก็บน ้ าบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร ให้กบั
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นผาลั้ง จงัหวดัเชียงราย  
• สนับสนุนการจัดซ้ือรองเท้านักเรียน และจัดกิจกรรมวนัเด็ก 
 โรงเรียนบา้นสันทะ จงัหวดัน่าน   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7  สิงหาคม 2563 

11 มกราคม 2563 

14 กันยายน  2563 
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4. พฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส    
 

• บริจาคเงินโครงการจัดหาอุปกรณ์ ส าหรับผูพ้ิการและผูสู้งอายุ  ให้กับ
 สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร  
• เจา้ภาพโครงการผา้ป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ
 และมีงานท า มูลนิธิคนตาบอดไทย กรุงเทพ ฯ  
• สนบัสนุนโครงการกายอุปกรณ์ มูลนิธิคนพิการไทย      
• สนบัสนุนกิจกรรม The Bridge of Hope คร้ังท่ี 9   ศูนยช่์วยเหลือผูติ้ดเอดส์ 
 มูลนิธิคณะนกับุญคามิลโล ฯ จงัหวดัระยอง 
• ร่วมทอดผา้ป่าสามคัคี “กองทุนนมผงเพื่อเด็กดอ้ยโอกาส”  เพื่อสมทบทุน
 จดัซ้ือนมผงให้เด็ก ๆ สหทยัมูลนิธิ  กรุงเทพ ฯ 
• สมทบทุนจัดงานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มูลนิธิบ้านนกขม้ิน เขต              
 บึงกุ่ม กรุงเทพฯ   เพื่อสนับสนุนการจัดบูธอาหาร บูธเกมส์  และซ้ือ
 ของขวญัแจกให้เด็กและเยาวชนในความอุปถมัภข์องมูลนิธิบา้นนกขม้ิน  

   รวมทั้งเด็กดอ้ยโอกาสและเด็กยากจนในชุมชนต่าง ๆ ท่ีเขา้ร่วมงาน  
 

 

5. การสืบสานประเพณีท้องถิ่น   
       BAM   ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี                  
ด้วยการสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลแห่งความรัก ท่ีสร้าง                        
ความประทบัใจและระลึกถึงวนัส าคญัวนัหน่ึงของชีวิตสมรส ในงาน 
"รัตนโกสินทร์ แผ่นดินแห่งความรัก" ของส านกังานเขตบางรัก และ
สภาวฒันธรรม ณ ศูนยโ์ทรคมนาคม กสทช.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 กุมภาพันธ์ 2563 
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            6.  ร่วมเป็นเครือข่ายกบัหน่วยงานต่าง ๆ   
 

 
 
 
 
 
 

• การบริจาคเงิน  น ้ าด่ืม และส่ิงของต่าง ๆ เพ่ือจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติปี 2563  ให้กบัศูนยเ์ยาวชน 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  รวม 37 แห่ง รวมทั้งมีการจดักิจกรรมออกบูธเล่นเกมส์  มอบของขวญั
และน ้าด่ืมในงานวนัเด็กแห่งชาติของพิพิธภณัฑเ์ด็กกรุงเทพมหานครแห่งท่ี 1 (จตุจกัร) 

 
 
• บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่
บุตร ธิดาของข้าราชการและเจ้าหน้า ท่ีในสังกัดกระทรวงพาณิชย์                   
ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาครบรอบ 100  ปี กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
•  บริจาคเงินสมทบทุนเขา้กองทุนสวสัดิการ สบน. เพื่อน าไปใช้
ในกิจกรรมสาธารณกุศล  ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนาส านักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ ครบรอบ  18 ปี  
 
 
 
 
•  บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อผศ.) 
เพ่ือการจดัซ้ืออุปกรณ์การแพทย ์ ในโอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนา ธนาคาร
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  กา้วสู่ปีท่ี 19                  
  
 

 
 

12 มกราคม 2563 11 มกราคม 2563 

20 สิงหาคม 2563 

17 ตุลาคม 2563 

18 ธันวาคม 2563 
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  การพฒันาองค์กรที่ยั่งยืน 
 

 BAM ตระหนักดีว่ากระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คือ ปัจจัยส าคญัของการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
มั่นคง และยัง่ยืน จึงได้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นตลอดมาท่ีจะสร้างมาตรฐานการจัดการท่ีดีเพ่ือสร้างความเช่ือถือ                      
และก่อประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ BAM 

 
                 
 

1. การก ากับดูแลกิจการ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.  BAM มีเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งเนน้การสร้าง 
  ประโยชน์ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม  
 2. คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั มุ่งมัน่ท่ีจะยึดถือและปฏิบติัตามหลกัส าคญัในการก ากบัดูแล
  กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลทั้ง 7 ประการ อนัไดแ้ก่  

(1)  Accountability (ความยอมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติัหนา้ท่ี)  
(2) Responsibility (ความส านึกในหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ)  
(3) Equitable Treatment (การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม)  
(4) Transparency (ความโปร่งใสในการด าเนินงานและการเปิดเผยขอ้มูล สามารถตรวจสอบได)้  
(5) Value Creation (การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะส้ันและระยะยาว)  
(6) Ethics (การส่งเสริมการปฏิบติัอนัเป็นเลิศมีจริยธรรมท่ีดีในการประกอบธุรกิจ)  
(7) Social Awareness (การมีส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมมาใชใ้นการด าเนินงาน) 

3.         BAM จะดูแลส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตนอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 4.        คณะกรรมการจะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจดัแบ่งบทบาท
   หนา้ท่ีไวช้ดัเจนโดยจะก ากบัดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ BAM  และค านึงถึงบทบาทของผูมี้ 
     ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 
 5.        คณะกรรมการจะเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรม เป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแล 
            กิจการท่ีดีของ BAM และก ากบัดูแลในเร่ืองการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

โดยมี หลักปฏิบัติ 9 ด้าน ประกอบด้วย 
1. การก ากบัดูแลกิจการ    2. การต่อตา้นทุจริตประพฤติมิชอบ    3. การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  5. การปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม    6. ความรับผิดชอบต่อลูกคา้หรือลูกหน้ี 
7. การพฒันาชุมชนและสังคม    8. การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน    9. การวิจยัและพฒันา 
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6. BAM ตระหนกัถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก BAM อาทิ ผูถื้อหุ้น 
 ภาครัฐ ลูกคา้ เจา้หน้ี พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการ BAM และพนกังาน  
 โดยจะปฏิบติัต่อแต่ละฝ่ายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของฝ่ายต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

7. ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ทางการเงินอย่าง
 เพียงพอ เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั 

8. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานการด าเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อยา่งมีอิสระ 
9. BAM ให้ความส าคัญกับแนวทางประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสมของบุคลากรทุกระดับในการ

 ปฏิบติังานให้เกิดประสิทธิภาพและไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลทัว่ไป 
10. ก าหนดให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก ากบั ติดตามการปฏิบติังานตามนโยบายดา้นการก ากบั

 ดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ  BAM ตามความ
 เหมาะสม 

 
      ผลการด าเนินงานในปี 2563   

1. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับทั้ งส านักงานใหญ่ และส านักงานในภูมิภาค            

ทั่วประเทศ รวม 26 แห่ง ร่วมกันปฏิญาณตนให้ค  ามั่นสัญญาว่าจะ

ปฏิบติัตนเป็นคนดี มีความโปร่งใสในการท างาน ยึดมัน่ท่ีจะต่อตา้น

การทุจริตประพฤติมิชอบ  

2. ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจ ริตประพฤติ มิชอบ                 

(Anti - Corruption)  และประกาศใช ้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

  พนกังานยึดถือเป็นแนวปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

  กิจการท่ีดี 

         3. ทดสอบความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัผูบ้ริหารและพนกังาน  

         4. ส่ือสารประชาสัมพนัธ์หลกัการก ากบัดูกิจการท่ีดีผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ BAM เพื่อสร้างความตระหนัก                 

  และการรับรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย ปี 2564 
BAM   ด าเนินการพฒันาและยกระดบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยจดักิจกรรม BAM  CG  Day  เพื่อสร้าง

การรับรู้ และตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เป็นการส่งเสริมให้พนกังานประพฤติตน  ปฏิบติัตนอยู่
บนความถูกตอ้ง  ยึดมัน่ในค่านิยมขององคก์ร  รวมทั้งเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัธรรมาภิบาล  ดว้ยการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยกิจกรรม  BAM  CG  Day          
มีดงัน้ี 

1. กิจกรรม BAM  CG  Day  ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ในส านกังานใหญ่ 
2. กิจกรรม BAM CG สัญจร ส าหรับผูบ้ริหาร พนกังานฝ่ายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่ายทรัพยภู์มิภาค 

 
 

10 มกราคม 2563 
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2. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการ BAM ก าหนด “ห้ามมิให้ กรรมการและบุคลากรทุกระดับของ BAM ยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ (Corruption) ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การให้หรือรับ เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั 

การเล้ียงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น จากการท าธุรกิจกบั BAM”  โดย

ให้ครอบคลุมถึงพนกังาน คู่คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดให้บุคลากรทุกระดบั

ของBAM ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) และจรรยาบรรณ                      

ทางธุรกิจของ BAM โดยต้องไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

(2) มีหน้าท่ีช่วยกนัสอดส่องดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบว่ามีการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) ไม่ว่าบุคลากรท่ีกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้นจะมีต าแหน่งหนา้ท่ีใด BAM จะด าเนินการ

พิจารณาและลงโทษโดยเท่าเทียมกนั 

(3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือทราบการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบั BAM โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ   

(4) ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีลกัษณะเป็นการสมยอม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่มีผลประโยชน์ อื่นใดแอบแฝง                      

ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งของส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้งเดียวกนักบั BAM  เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขายสินคา้และ

บริการให้กบั BAM หรือเป็นคู่แข่งขนักบั BAM 

(5) หลีกเล่ียงการเล้ียงรับรองท่ีไม่เหมาะสม จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั BAM หรือจากผูอ้ื่น ซ่ึงอาจไดป้ระโยชน์

จากการปฏิบติังานของบุคลากรของ BAM  

(6)  ไม่เสนอให้ หรือไม่รับ เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านัล รางวลั หรือผลประโยชน์อื่นใด  ท่ีเป็น                  

การตอบแทนการปฏิบติัท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั หรือหวงัผลประโยชน์เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงาน     

ของ BAM และการติดต่องานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ทั้ งน้ี BAM ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

(Corruption) เป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.       คณะกรรมการ BAM ก าหนดให้มีการรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ดงัน้ี 

(1) มีระบบการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความโปร่งใส เพื่อให้มีการรายงานทางการเงิน           

ท่ีเช่ือถือได้  และมีการค านึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ในการด าเนินงาน โดยมี              

การติดตามดูแลอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ 
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(2) หากพบว่ามีเหตุการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้น เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน  ให้รายงาน

ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้เบาะแสตามช่องทางท่ีBAMก าหนด โดยให้ถือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และคู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของ BAM 

3. BAM ไดก้ าหนดให้มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรับพนกังาน และ ลูกคา้/บุคคลภายนอก 

ท่ีพบเห็นการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ท่ีเก่ียวข้องกับ BAM โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มี

กระบวนการจดัการเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียนจนไดข้อ้ยุติ ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้เท็จจริง การปรับปรุง/แกไ้ขดา้นบริหาร

จดัการอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการรายงานผลการจดัการเร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CG) เพื่อทราบ     

4. กรรมการ และบุคลากรทุกระดับของBAM ท่ีกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ถือเป็นการ

กระท าท่ีผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของ BAM  ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีBAMก าหนดไวแ้ละ

โทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย   

5. คณะกรรมการ BAM ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption)              

ทัว่ทั้งองคก์ร เป็นประจ าทุกปี 

6. คณะกรรมการ BAM ก าหนดให้กรรมการ และบุคลากรทุกระดบัของ BAM ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ย  ความ

ระมดัระวงัในเร่ืองแนวทางปฏิบติั การให้หรือการรับ เงิน ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่นใด  

7. การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินหรือส่ิงของเพ่ือการสนบัสนุน การให้/การรับเงินหรือส่ิงของบริจาค

เพ่ือการกุศล และเงินหรือส่ิงของเพ่ือการสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินหรือ

ส่ิงของบริจาค และเงินหรือส่ิงของท่ีสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน (รายละเอียดตามภาคผนวก 

1 ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3) 

8. การไม่สนบัสนุนทางการเมือง BAM ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลาง จะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของ BAM ไป

ใช ้สนบัสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ 

9. การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  BAM ไม่ติดสินบน ในการด าเนินธุรกิจ

ทุกชนิดกบัคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบั BAM  ตอ้งด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 

10.  BAM ตอ้งปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้ กรรมการ และบุคลากรทุกระดบัของ BAM ให้มีความตระหนกั

ท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้า ท่ีของตนเอง หรือเอ้ือผลประโยชน์    

ใด ๆ ให้กบัคนอื่น  

11. BAM ตอ้งให้ความส าคญัในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจกบับุคคลอื่นท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั BAM 

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกท่ีดี 

12. คณะกรรมการ BAM ก าหนดให้มีการรับข้อร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส ในกรณีท่ีพนักงาน ลูกค้า และ

บุคคลภายนอก พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 
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- การทุจริต ยกัยอก และประพฤติมิชอบภายใน BAM  
- การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชน์ใด ๆ อนัมิชอบให้แก่ลูกคา้ ลูกหน้ี เจา้หน้ี คู่คา้ พนัธมิตรทาง

  ธุรกิจ คู่แข่ง หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
- ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- แนะน าส่งเสริม หรือสนบัสนุนให้ผูอ้ื่นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทราบ                  

  หรือควรทราบ  
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน  หรือ          

  การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
- การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้ นรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ                       

  ทางธุรกิจ 
13.  BAM ไดก้ าหนดช่องทางการร้องเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรับพนกังานโดยผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 

- คณะกรรมการ BAM    
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
- ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหาร 
- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ทั้งน้ี พนักงานสามารถด าเนินการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ผ่านทางไปรษณีย/์Mail/การเขา้พบ/โทรศพัท์/ 

โทรสาร และอื่น ๆ (รายละเอียดตามภาคผนวก 4) 

14.  ส าหรับลูกคา้/บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียน/แจง้เบาะแส ผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี 
- คณะกรรมการ BAM     
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
- ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหาร     
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ฝ่ายส่ือสารองคก์ร (ศูนยล์ูกคา้สัมพนัธ์) 
- เวบ็ไซตข์อง BAM http://www.bam.co.th 
- ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ทั้งน้ี ลูกค้า/บุคคลภายนอก สามารถด าเนินการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ผ่านทางไปรษณีย์/Mail/การเข้าพบ/
โทรศพัท/์ โทรสาร/ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet / Website) และอื่น ๆ  

 

 

http://www.bam.co.th/
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15.  คณะกรรมการ BAM ก าหนดแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการรับ
เร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พร้อมด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง ก าหนดโทษ ซ่ึงการรับข้อร้องเรียนน้ี BAM จะให้ความคุ ้มครองและปกปิดรายช่ือ  ผูร้้องเรียน/           
ผูแ้จ้งเบาะแส เป็นความลับทั้งก่อนและหลังการด าเนินการ ดังน้ี 

(1) การประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ผู ร้ับข ้อร้องเ รียน/แจ ้งเบาะแส ด าเนินการสอบทาน
หลักฐานและข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ พร้อมกลั่นกรองและประมวลผลตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนท่ี BAM ก าหนด 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยให้ความคุ ้มครองและปกปิดรายชื่อ               
ผู ร้ ้อ ง เ รี ยน /แจ ้ง เบ าะแส เ ป็นความล ับทั้งก่อนและหล ังการด า เนินการ  ซ่ึ งหากพบการกระท าความผ ิด                              
จะด าเนินการรายงานต่อบุคคลท่ีมีอ านาจ เพื่อด าเนินการต่อไป 

(2) การก าหนดมาตรการเพื่อระง ับผลกระทบจากข้อร้องเ รียน/แจ ้ง เบาะแส  ผูรั้บข้อร้องเรียน/               
แจ้งเบาะแส ก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และบรรเทา                   
ความเสียหายให้กับผูท่ี้ได้รับผลกระทบโดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวม ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีมี
ความส าคญัและผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม จะมีการรายงานผลต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ คณะกรรมการ BAM เช่น เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ BAM หรือ
ขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกิจของ BAM หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้  

(3) ผู ้รับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู ้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส                          
เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการพิจารณา เพื่อทราบโดยเร็ว 

16. คณะกรรมการ BAM ก าหนดให้มีการให้สิทธิ หรือความคุ้มครองผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแส  

BAM พึงให้ค  ามั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเ รียน/แจ้งเบาะแส อย่างเสมอภาค โปร่งใส และ            

เอาใจใส่ รวมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั โดยช่ือผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส  จะถูกปิด

เป็นความลบั และจะไดรั้บความคุม้ครองจากการถูกกลัน่แกลง้ ทั้งในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และภายหลัง

เสร็จส้ินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยแนวทางการให้ความคุ้มครอง มีดังน้ี 

(1) ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้    

เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้ BAM 

สามารถรายงานความคืบหนา้ แจง้ขอ้เทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น  

(2) BAM จะถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภยั

และความเสียหายของผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส แหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) กรณีท่ีผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส เห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภยั  หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย         

ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส สามารถร้องขอให้ BAM ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการให้ความคุ้มครองท่ีเหมาะสมได ้ทั้งน้ี 

BAM จะมีการออกมาตรการหรือแนวทางให้ความคุม้ครองแก่ผูร้้องเรียน/แจง้เบาะแส โดยทนัที แมว่้าจะไม่มีการร้องขอ 

หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดร้อน หรือความไม่ปลอดภยัอยา่งกวา้งขวาง   

(4) หากผู ้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย            

ดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเร็ว 
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ผลการด าเนินงานในปี 2563   
  จากการท่ี BAM ไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริต 

และไดผ้่านการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนใน

การต่อตา้นการทุจริต (CAC) แลว้นั้น ซ่ึงครบก าหนดอายุสมาชิก 3 ปี 

ในวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 และเพ่ือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมัน่ใน

การต่อตา้นการทุจริต ในปี 2563 BAM ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. ไดย้ื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ”  เม่ือวนัท่ี 16 

มิถุนายน 2563 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี  29 กนัยายน 2563  ซ่ึงไดรั้บการรับรองการเป็น

สมาชิกโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน  2566  

 

2. เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัคู่คา้ของ  BAM   ในการเขา้

เป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตกับ  BAM โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ 

“การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ” ให้กับคู่คา้        

มีคู่ค้าเข้าร่วมโครงการ รวม 32 ราย ทั้งน้ีเพื่อประกาศเจตนารมณ์

ต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกนั 

 

 
เป้าหมาย ปี 2564  

1.  การส่ือสารให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ                       

ท่ี BAM  ก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

2. การขยายแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตไปยงัคู่คา้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7 สิงหาคม 2563 
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3. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.  ระบุเง่ือนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกันไวใ้นสัญญา และปฏิบัติตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่าง

 เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนว
 ทางแกไ้ขปัญหา 

 2.  ให้ขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ ต่อลูกคา้ เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัสินคา้ การ
 บริการ 

 3.   ส่งมอบทรัพยสิ์นและการบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่มุ่งเน้นก าไร
 เกินควร    

 4.    ก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการปฏิบติังาน หมวดการปฏิบติัต่อคู่คา้ 
 5.   ส่งเสริมให้ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้บริหาร และพนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ  BAM อย่างมี

 ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลูกคา้ ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
 ถูกตอ้ง และไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2563   

 
         การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม เกิดความโปร่งใส และ
สะท้อนถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เสมอภาค มุ่งสร้างความ 
สัมพนัธ ์ความร่วมมือท่ีดี และการร่วมกบัคู่คา้ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพ
และประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว ไม่น าไปใช้
เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
 การประกอบธุรกิจ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้ถึงการซ้ือ
ทรัพยสิ์นรอการขาย (First come First Serve) โดย BAM  จดัประมูล

ทรัพยค์ร้ังใหญ่ในรอบปี  คดัทรัพยเ์ด่นบนท าเลทอง ทั้งท่ีดินเปล่า บ้านเด่ียว ให้นักลงทุนและผูส้นใจ ยื่นซองประมูล             
ณ อาคาร BAM  ส านกังานใหญ่  

 
เป้าหมาย ปี 2564 

                การก าหนดขั้นตอนปฏิบติัและมาตรการต่าง ๆ  โดยส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติั
ตามกฎหมายการแข่งขนัและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  สนบัสนุนกบักิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในการบรรลุเป้าหมาย
ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  การให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เช่น ความให้ความรู้แก่ผูรั้บเหมารายย่อยในขั้นตอนการ
ท างานเพื่อให้ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและลดตน้ทุนอนัเกิดจากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพ  

 
 

 

9 เมษายน 2563 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 1.   ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค มีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัใน           

 การท างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ประกาศ และค าส่ังต่าง ๆ ของ BAM ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

 2.  ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสามารถใชสิ้ทธิของตน และไดรั้บการปฏิบติัในฐานะพลเมือง  

 โดยชอบธรรมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ภายใตห้ลกัการ ดงัน้ี     

-   บุคคลยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพ   และไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั    

-   ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั     

-   การไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ดว้ยเหตุความความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ  

 ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือ

 ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีการรักษาข้อมูล โดยไม่เปิดเผย หรือ                  

 ถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานไปยงับุคคลอื่น โดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล เวน้แต่ไดก้ระท า

 ตามกฎหมาย หรือตามค าส่ังของเจา้พนกังานผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  

 4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน  เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์   ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรือ

 คุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือกระท าการใด ๆ ต่อบุคคลอื่น ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม บนพ้ืนฐานความ

 แตกต่างดา้นถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

 ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด   

 5.  ส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หาก

 มีการกระท าของ BAM  หรือพนกังานท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะทอ้นปัญหา 

 และหาแนวทางแกไ้ข  

 6.  การปฏิบติัหน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานให้พึงระมดัระวงัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิด

 สิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ     

 7.  เม่ือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ  หรือไดท้ราบถึงการเลือกปฏิบติั และ/หรือ การละเมิด

 ต่อสิทธิมนุษยชน ให้พนกังานรายงานส่ิงท่ีสงสัยว่าเป็นการละเมิดนโยบายของ  BAM หรือการละเมิดต่อกฎหมาย 

 โดยรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแจง้ผ่านช่องทางการร้องเรียน/การให้เบาะแส ของพนกังานตามขั้นตอนการ

 ปฏิบติังานการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ี  BAM  ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ใน Bamnet.com   
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ผลการด าเนินงานในปี 2563   
 

BAM  ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีครอบคลุมสิทธิขั้น

พ้ืนฐานตามกฎหมาย  รวมถึงขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนุษยชน  

โดยให้การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส 

ผลตอบแทน การแต่งตั้ ง โยกยา้ย และการพฒันาศักยภาพควบคู่ไปกับการ

พฒันาคุณธรรม  ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการท างานให้พนักงาน

มีความปลอดภยัชีวิตและทรัพยสิ์น  มีการพฒันาพนักงานเพื่อฝึกทกัษะ และ

เพ่ิมพูนศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง  และการให้พนกังานไดรั้บข่าวสารของ BAM อยา่ง

สม ่าเสมอ  รวมทั้งการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร 

และพนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

    สะทอ้นปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข    

 
เป้าหมาย ปี 2564 

 
            การจดัท าแนวทางผูบ้ริหารและพนกังาน ให้ไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ในการท างาน ประกาศและค าส่ังต่าง ๆ ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย  รวมถึงให้พึงระมดัระวงัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดต่อสิทธิ
มนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานไดรั้บข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1.  ดา้นการใชแ้รงงานบงัคบั             

 BAM จะไม่กระท าการหรือสนบัสนุน ให้มีการใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกร้อง หรือ

รับเงินประกนั บตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารประจ าตวัใด ๆ จากผูส้มคัรงาน/พนกังาน หรือก าหนดเป็นเง่ือนไขใน

การรับเขา้ท างาน เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้   

 2. ดา้นการใชแ้รงงานเด็ก               

 BAM จะไม่ว่าจา้งหรือสนบัสนุนให้มีการว่าจา้ง หรือใช้แรงงานเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 15 ปี และจะไม่ให้

หรือสนบัสนุน หรือส่งเสริมให้มีการใชแ้รงงานเด็กท างานใน BAM 

               3.  ดา้นการใชแ้รงงานหญิง              

 BAM จะไม่ให้พนกังานหญิง ท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกาย ตามท่ีกฎหมายก าหนด และ

ส าหรับพนกังานหญิงท่ีมีครรภจ์ะจดัให้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภยัต่อการมีครรภ ์

รวมทั้ง BAM จะไม่เลิกจา้ง ลดต าแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของพนกังานหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ ์

               4.  ดา้นการเลือกปฏิบติั          

 BAM จะไม่กระท า หรือสนบัสนุนให้มีการเลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเร่ือง

เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเช่ือทางศาสนา สถานภาพการสมรส ทศันคติส่วนตวัในเร่ืองของเพศ ความพิการ การติดเช้ือ 

HIV การเป็นผูป่้วยโรคเอดส์ การเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ของฝ่ายลูกจา้งความนิยมในพรรคการเมือง 

หรือแนวคิดส่วนบุคคลในเร่ืองต่าง ๆ  ไดแ้ก่ การจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการท างาน  การให้สวสัดิการ การให้

โอกาสไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ  การพิจารณาเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งหน้าท่ี การเลิกจา้ง หรือการ

เกษียณอายกุารท างาน 

 ทั้งน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค และ       

มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการท างาน ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ BAM     

   5.  ดา้นเสรีภาพ ในการเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์      

 BAM จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่พนักงานในการลงสมคัร เพ่ือการคดัเลือกหรือเลือกตั้งเป็น

ตัวแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ โดย BAM จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขดัขวาง หรือ

แทรกแซงการใชสิ้ทธิของพนกังาน รวมทั้งอ านวยความสะดวก และจะให้มีการปฏิบติัต่อตวัแทนนั้น โดยเท่าเทียมกนักบั

พนกังานคนอื่น ๆ   

 6. ดา้นความรับผิดชอบดูแลพนกังานเก่ียวกบัการถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการใช้

ความรุนแรงต่อแรงงาน  
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 BAM  มีมาตรการป้องกันและมิให้พนักงานถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยการ

แสดงออกดว้ยค าพูด ท่าทาง รวมทั้งการใชค้วามรุนแรงต่อแรงงานหญิง หากพนกังานถูกคุกคาม และ/หรือถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ รวมทั้งการใช้ความรุนแรงต่อแรงงานหญิง BAM จะด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกบัผูท่ี้กระท าผิดดงักล่าว ตาม

ขอ้บงัคบัการท างานของ BAM อยา่งเคร่งครัด 

          7. ดา้นค่าตอบแทนการท างาน    

(1) BAM จะจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนจากการท างาน ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของBAM 

และ/หรือ กฎหมายก าหนดไว ้ 

(2) BAM จะแจง้ให้พนกังานไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัค่าจา้ง และค่าตอบแทนการท างานท่ีไดรั้บ

ทั้งหมดในแต่ละเดือน และจะไม่หกัค่าจา้งไม่ว่ากรณีใด ๆ  เวน้แต่มีระเบียบ ค าส่ัง ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายยกเวน้ไว ้   

 8. ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(1) BAM ไดก้ าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ครอบคลุมลกัษณะงานท่ีมีแนวโนม้อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดย

มีการควบคุม ป้องกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย  และมีมาตรฐานความปลอดภยัทุกสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

(2) จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น ให้มีการส่ือสารภายใน BAM  เพื่อให้พนกังานไดรั้บทราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และคู่มือดา้นความปลอดภยั ในการท างาน  

(3) จดัให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน เช่น การซอ้มดบัเพลิง

ขั้นตน้ และการซ้อมอพยพพนกังานจากเหตุอคัคีภยัเป็นประจ าทุกปี ส่งเสริมให้พนกังานไดใ้ชอุ้ปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัท่ี

ไดม้าตรฐาน และเหมาะสมกบัลกัษณะงาน       

(4) BAM ไดใ้ห้ความส าคญักบัความปลอดภยัและสถานท่ีในการท างาน โดยแต่งตั้งคณะท างาน  

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือรับผิดชอบดูแลงานในดา้นน้ีเป็นการเฉพาะ 

 9.  กรณีท่ีได้ประสบหรือได้ทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ การละเมิดต่อการปฏิบัติต่อแรงงาน          

อย่างเป็นธรรม ให้พนกังานรายงานส่ิงท่ีตอ้งสงสัยว่าเป็นการละเมิดต่อนโยบาย และ/หรือ แนวทางปฏิบติั ประกาศ ค าส่ัง 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ BAM หรือการละเมิดต่อกฎหมาย โดยรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือแจง้ผ่านช่องทางการร้องเรียน 

การให้เบาะแสของพนกังาน ตามขั้นตอนการปฏิบติังานการจดัการขอ้ร้องเรียนท่ี  BAM  ก าหนด  ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ช่องทางการ

ร้องเรียนอยูใ่น Bamnet.com 
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ผลการด าเนินงานในปี 2563   
 

 BAM  ให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ตาม
หลกัสิทธิมนุษยชนสากล และหลกัจริยธรรมท่ีดี  เพื่อน าไปสู่ความสงบสุขในสัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้
องคก์รดว้ยความยัง่ยืน  
 1. ไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไม่มีการเลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากเหตุเพราะ            
ความแตกต่างในเร่ืองของเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ การให้ความเป็นธรรมในการจา้งงาน เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของ BAM  
        2.   การจ่ายค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  มีการแจง้ให้พนักงานทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการจ่ายค่าจา้งในแต่ละเดือน 
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในแต่ละ 3 เดือน  
 3. สวสัดิการ การให้โอกาสในการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งงาน  

               4. การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งงาน  ทดแทนผูเ้กษียณอายุการท างาน ระดบัผูบ้ริหาร พนกังาน 
 5. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค มีโอกาสเท่าเทียมกนัในการท างาน 
ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ BAM  
       6. การส่ือสารภายในให้รับทราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและคู่มือดา้นความปลอดภยัในการท างาน 
แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย รวมทั้ งการจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพพนักงานจาก                       
เหตุอคัคีภยัเป็นประจ าทุกปี  

 
เป้าหมาย ปี 2564 
 

1.  จดัท าแผนงานการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาความรู้  ความสามารถผูบ้ริหารและพนกังาน   
 2. ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ก าหนดมาตรการลกัษณะงานท่ีมี
แนวโน้มอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยมีการควบคุม ป้องกนัให้
เป็นไปตามกฎหมาย  และมีมาตรฐานความปลอดภยั 

                     3.   จดัให้มีการส่ือสารภายใน BAM เพื่อให้พนกังานไดรั้บทราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือ

ดา้นความปลอดภยั ในการท างาน จดัให้พนกังานไดรั้บการฝึกอบรมการส่ือสารภายในให้รับทราบและเขา้ใจก ฎ ร ะ เ บี ย บ 

ขอ้บงัคบัและคู่มือดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมทั้งการจดัให้มีการซอ้มดบัเพลิงขั้นตน้ และการซอ้มอพยพพนกังาน

จากเหตุอคัคีภยั  
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6.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
 1. เคารพในสิทธิการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการดา้นพ้ืนฐานของลูกคา้ 
 2. คุม้ครองสิทธิดา้นความปลอดภยัของลูกคา้ 
 3. ไม่จ ากดัสิทธิดา้นขอ้มูลข่าวสารของลูกคา้ 
 4. เคารพสิทธิในการเลือกของลูกคา้ 
 5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้ 
 6. คุม้ครองสิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชยของลูกคา้ 
 7. คุม้ครองสิทธิการศึกษาขอ้มูลของลูกคา้ 
 8. ให้สิทธิในการอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของลูกคา้ 

 
ผลการด าเนินงานในปี 2563   

   
 ปี 2563 จัดโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี อาทิ 
โครงการสุขใจ ไดบ้า้นคืน และโครงการ BAM  ช่วยฟ้ืนคืนธุรกิจ  เพื่อเปิดโอกาส
ให้ลูกคา้ท่ีปรับโครงสร้างหน้ี สามารถเลือกผ่อนช าระตามเง่ือนไข   รวมทั้งจดัท า
มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดผ้ลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
COVID-19  รวมทั้งช่วยเหลือลูกคา้ซ้ือทรัพย ์ อาทิ โครงการคอนโดราคามหาชน 
โครงการซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช าระ พร้อมจดักิจกรรมส่งเสริมการขายดว้ยโปรโมชัน่
พิเศษ   

         นอกจากน้ี ยงัไดอ้อกแบบโครงการ “บา้นสวนสุขใจ” ดว้ย
แนวคิดท่ีจะสานฝันให้กบัลูกคา้ หรือผูท่ี้อยากมีบา้นในสวนเพื่อใช้
ชี วิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เ รียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ 
ผสมผสานกับการเกษตรทฤษีใหม่ และระบบเทคโนโลยี Smart 
Home , Smart Farm และ Smart Energy  เ พ่ือความปลอดภัยแก่             
ผู ้ท่ีอยู่อาศัย โดยเฉพาะผูสู้งอายุ  การประหยดัพลังงานโดยใช้
ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยผ์า่นแผงโซล่าเซลล ์  
            รวมไปถึงการจดักิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์  เชิญชวนลูกคา้เขา้
ร่วมกิจกรรมบา้นสวนสุขใจ กบัการสร้างรายไดใ้นครอบครัว  โดย 
BAM จัดท าแปลงสาธิต และให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกผักเคล 
ส าหรับรับประทาน และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว 

เน้นถึงการส่งเสริมผู ้ใช้ชีวิตในบ้านสวน และการสร้างรายได้ในยุค New Normal   ณ แปลงสาธิตบ้าน BAM                  
หมู่บา้นเมืองเอก รังสิต จงัหวดัปทุมธานี และ BAM  ยงัไดใ้ห้ความรู้ในเร่ืองของการจ าหน่ายสินคา้บนช่องทาง  Online 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้ทุกธุรกิจมีการปรับตวัในยคุ  New Normal  อีกดว้ย       
 

14 ธันวาคม 2563 
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 เป้าหมาย ปี 2564 
 

                จดัท าโครงการสนบัสนุนให้ลูกคา้หรือลูกหน้ีไดมี้โอกาสพลิกฟ้ืนคืนสู่การเป็นผูมี้เครดิตท่ีดีผา่นกระบวนการ
ปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ีให้ส าเร็จ พร้อมทั้งจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม 

 
7. การพฒันาชุมชนและสังคม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี    
 1.  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน    
 2.  การศึกษา ศิลปวฒันธรรม และจริยธรรม   
 3.  สร้างการจา้งงาน และพฒันาทกัษะ    
 4. สร้างสุขภาพท่ีดีของคนในสังคม   
 5.  สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน  
 
ผลการด าเนินงานในปี 2563   

 
 การสนับสนุนเงินรางวัลใน โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง   
( โปงลาง)  ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมป์ภาคอีสานฯ ของโรงเรียน                   
มูลมงัหลวงปู่ ชอบฐานสโม จงัหวดัเลย  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนทัว่ไป ร่วมกนัสืบสานการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองภาคอีสาน 
อันเป็นมรดกของชาติท่ีมีคุณค่าให้คงอยู่ สืบไป  อีกทั้ งย ัง เป็นการ
สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีเวทีในการ
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ โดย BAM  ให้ความส าคญักบัการร่วมอนุรักษ์

และสืบทอดมรดกทางศิลปวฒันธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอนัดีงามเป็นประจ าทุกปีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3  ซ่ึงเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมอนัดีงามให้เยาวชนไทยใดเ้กิดความภาคภูมิใจอยา่งแทจ้ริง   
 
เป้าหมาย ปี 2564 
             
                 BAM  ก าหนดแผนงานและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์                 
สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามต่อไป  อาทิ กิจกรรมประกวดดนตรีไทย  กิจกรรมวาดภาพ
จิตรกรรม  กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา  ผา่นกิจกรรมท่ีจดัขึ้นของสถาบนัการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ  
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  8. การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. พฒันาและแสวงหาความรู้เพ่ือจดัการ และป้องกนัมลภาวะท่ีเกิดขึ้นอยา่งครบถว้น 
2. ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 
3. ส่งเสริมการท างานในกิจกรรม เพ่ือลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กบัส่ิงแวดลอ้ม 
4.   ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มระหว่างพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ และไดป้ลูกฝังให้

เป็นวฒันธรรมองคก์ร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบติัท่ีย ัง่ยืน 
 
ผลการด าเนินงานในปี 2563   

การก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยัง่ยืนให้กับธุรกิจ โดยพฒันากิจกรรม
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และลดการใชท้รัพยากร  รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง BAM  มีโครงการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาทิ 

1. โครงการบ้านประหยัดพลังงาน  

การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย โดยค านึงถึงการรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้วยการจัดท าโครงการ                       
บา้นสวนสุขใจ  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของการจดัท าบา้นประหยดัพลงังานและแปลงสาธิต  การสร้างและปรับปรุงท่ีอยู่
อาศยั   โดยการประยุกต์และผสมผสานการเกษตรอินทรีย์ท่ีเน้นเร่ืองสุขภาพ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยี        
ท่ีอ านวยความสะดวก หรือมีระบบจดัการ 3S  ท่ีทนัสมยั คือเทคโนโลโลยีระบบ Smart Home  Smart Farm  และ Smart  
Energy  ส าหรับในสวน มีการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์  โครงการบ้านสวนสุขใจของ BAM                       
มีหลกัการในการออกแบบบา้นประหยดัพลงังานท่ีง่ายต่อการดูแลรักษาและท าความสะอาด จดัการของเสียไดดี้  รวมไปถึง
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการตกแต่ง เช่น การเลือกใชฉ้นวนกนัความร้อน   เป็นตวั
ช่วยสะทอ้นความร้อนท่ีผา่นจากหลงัคา การเลือกส่วนเสริมของตวับา้น การเลือกใชสี้ก่ึงเงา   (Semi-Gloss) เพื่อช่วยสะทอ้น
รังสีความร้อนจากแสงแดดและลดความร้อนให้ผิวปูน การเลือกใชเ้ชิงชาย  Smart Board   ชนิดมีรูระบายอากาศเพื่อช่วยให้
อากาศหมุนเวียนใต้หลังคา การเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงช่วยลดแสงและความร้อนจากภายนอก การเลือกใช้                          
ชุดดวงโคมบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงช่วยประหยดัไฟไดม้ากกว่าร้อยละ 30.0 และการเลือกใช้ชักโครก 2 ระบบแยก               
หนกัเบาเพ่ือประหยดัน ้า เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัไดค้ดัเลือกผูข้ายสินคา้ท่ีใส่ใจส่ิงแวดลอ้มในแต่ละขั้นตอนการผลิตอีกดว้ย 

2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

                         การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารส านกังาน ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังาน และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนกังาน ซ่ึงคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน  จดัท า
นโยบายของการจดัการพลงังาน มีการพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษพ์ลงังาน
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของ BAM  มีการแต่งตั้ งคณะท างาน ก าหนดเป้าหมายและแผนด าเนินงาน จัดท า                          
ส่ือประชาสัมพนัธ์  การตรวจติดตาม ประเมินผล  และรายงานการด าเนินงาน  แผนงานเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน อาทิ              
การศึกษาดูงานอนุรักษพ์ลงังานนอกสถานท่ี  การจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  การอบรมสร้าง
ความรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน  การรณรงค ์ให้พนกังานเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั รวมทั้งติดตาม 
และประเมินผลการอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี  
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                     การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกลดสภาวะโลกร้อน  คาร์บอนฟตุพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 

Organization: CFO) 

                       BAM ให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550)  BAM ไดมุ่้งมัน่ในการด าเนินการอนุรักษ์พลงังานให้สอดคลอ้งกบัการ          

มีส่วนร่วมช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทยอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยืน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีดี

ขึ้นตามพนัธกิจหลกั และไดใ้ห้ความร่วมมือเขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ จากกระทรวงพลงังานมาโดยตลอด ซ่ึงในปี พ.ศ. 2563 

ทาง BAM ไดมี้การลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ประสิทธิภาพสูง ขนาด 390 ตนั จ านวน 1 เคร่ือง ทดแทนของเดิม และ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาด 70 kWp เป็นจ านวนเงิน 12,159,000.00 บาท มีผลประหยดัดา้นพลงังาน

ไฟฟ้า 425,126.70 kWh/ปี  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมาจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได ้210,607.77 kg 

CO2/ปี ดงัตารางท่ี 1  

 

  ตารางท่ี 1  มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีด าเนินการในปี พ.ศ. 2563   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 BAM มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี พ.ศ. 2563 เทียบกบั เดือนมกราคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลดลง 126,000.00 kWh สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีมาจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได ้62,483.40 kg 

CO2 ดงัตารางท่ี 2  

 

 

รูปที่ 1 มาตรการเปลี่ยนเคร่ืองท าน ้าเยน็ แบบ Magnetic Bearing  รูปที่ 2 มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์Solar Cell  

Energy Saving CF

kWh/ปี kg CO2/ปี

1
มาตรการเปล่ียนเคร่ืองท้าน ้าเย็นประสิทธิภาพสูง แบบ Magnetic Bearing  

ขนาด 390 ตัน จ้านวน 1 ชดุ
9,000,000.00 318,602.70 157,835.78

2 มาตรการติดตั งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell พิกัด 70 kWp 3,159,000.00 106,524.00 52,771.99

12,159,000.00 425,126.70 210,607.77

ล ำดับ มำตรกำร 

รวม

Investment



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56-1 
 

10-65 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ตารางท่ี 2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคาร BAM เดือนมกราคม - สิงหาคม ปี พ.ศ.2562 และ ปี พ.ศ.2563 

 

 

                    
 
 

 นอกจากน้ียงัมีการจดัให้องคก์รมีสภาพแวดลอ้มและ
ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์นให้แก่พนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน ส าหรับการดูแลความปลอดภัยให้กับ
พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และพนัธมิตรทุกภาคส่วนในสถานการณ์ 
COVID - 19  นั้นเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น ก าหนดให้มีจุด               
คดักรองท่ีอาคารส านกังานใหญ่และส านกังานภูมิภาค ติดตั้ง
เคร่ืองจ่ายน ้ายาฆ่าเช้ืออตัโนมติั และเจลแอลกอฮอลล์า้งมือไว้
ท่ีบริเวณทางเข้าของทุกชั้นภายในอาคารส านักงานใหญ่              

ฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือภายในส านกังานใหญ่ ท าความสะอาดลิฟท์ และทุกจุดสัมผสัของพ้ืนท่ีส่วนรวม พร้อมทั้งแจกหน้ากาก
อนามยั การจดัให้พนกังานท างานท่ีบา้น (Work From Home) เป็นตน้ รวมถึงการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เพ่ือให้ห่างไกลจากเช้ือไวรัส COVID - 19    
 
เป้าหมาย ปี 2564 
                1.   ก าหนดกิจกรรมครอบคลุม 4 ส่วนส าคญัคือ (1) การป้องกนัมลภาวะ (2) การใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (3) การ
ลดและปรับตวัให้เขา้กบัภาวะโลกร้อน และ (4) การปกป้องส่ิงแวดลอ้ม  ให้ตระหนักรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
                 2.  ด าเนินการส่ือสารสร้างความรู้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดัการพลงังาน
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
                 3.  การอบรมให้เกิดความรู้ และสร้างความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   
                 4.  การดูงานอนุรักษพ์ลงังานนอกสถานท่ี  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

ปี พ.ศ. 2562 213,000.00 199,000.00 227,000.00 226,000.00 228,000.00 212,000.00 233,000.00 232,000.00 1,770,000.00

ปี พ.ศ. 2563 229,000.00 198,000.00 228,000.00 208,000.00 190,000.00 204,000.00 194,000.00 193,000.00 1,644,000.00

126,000.00

62,483.40

Energy Saving (kWh)

CF (kg CO2)
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13 กุมภาพันธ์2563 

9.  การวิจัยและพฒันา 
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
        BAM  ก าหนดการพฒันานวตักรรมท่ีน าไปสู่การเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง

ปลูกจิตส านึกให้พนักงานในBAM เป็นผูท่ี้ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ โดยสามารถเช่ือมโยง

เป้าหมายของBAMกบัการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสังคมไดอ้ยา่งสมดุล   

ผลการด าเนินงานในปี 2563   
 1. การประกวดทูตพลังงาน BAM  (BAM Energy Ambassador 
2020) เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าส่ือสารประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมอนุรักษ์
พลงังานทั้งภายในและภายนอก   โดยเป็นตวัแทนท่ีจะช่วยขยายองค์
ความรู้หรือกิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน  ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมทศันคติ     
ท่ีดี  ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้งเพ่ิม
ศกัยภาพของพนกังานดา้นความเป็นผูน้ าในกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 

 2.   การจัดโครงการ  BAM  Property Design Contest โดย
ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จัดขึ้ นต่อ เ น่ืองเป็นปี ท่ี  5  โดยในปี 2563   
จัดโครงการ  BAM  Property Design Contest  # 5:  Green Smart 
Concept   ตามแนวคิดนวตักรรมบ้านรักษ์โลก  ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการ
สร้างสรรค์งานทางวิชาการและและพฒันาด้านการศึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรม  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชั้นปีท่ี  
3-4  ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เขา้ร่วมการแข่งขนั แสดงความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ดา้นการปรับปรุงและออกแบบตกแต่ง
ภายใน-ภายนอกให้มีความสวยงามน่าสนใจ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตดัสินและสามารถน าไปปรับใชป้ระโยชน์ได้
จริงอยา่งเหมาะสม  เป็นผลงานของตนเอง ไม่เคยส่งเขา้ประกวดท่ีใดและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิงานของผูอ้ื่น  ซ่ึงผลงานท่ีส่งเขา้
ประกวดถือเป็นกรรมสิทธ์ิของ BAM  โดยจะรวบรวมผลงานจดัท าเป็นรูปเล่ม ส าหรับแจกเป็นตน้แบบแนวความคิดให้กบั
ลูกคา้หรือผูส้นใจทัว่ไป  

                   การจดัท าโครงการถือเป็นเวทีสนับสนุนนิสิตให้ไดน้ าองคค์วามรู้ ทกัษะ ความสามารถ รวมไปถึงการแสดง
ความคิดสร้างสรรคด์า้นสถาปัตยกรรมศาสตร์จากการศึกษาสู่สาธารณชน ท าให้มีผลงานเป็นของตนเอง ส าหรับผลงานของ
ผูไ้ด้รับการคดัเลือกชนะการแข่งขนั จะได้รับรับรางวลัเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งส้ิน 7 รางวลั  เป็นเงิน 80,000 บาท             
ซ่ึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยงัเป็นแรงบนัดาลใจในการศึกษาและการปฏิบติังานตามสายงานวิชาชีพของตนเองใน
ภายภาคหนา้ต่อไป โดยผลงานของนิสิตจะน าไปประยุกต์ใชใ้นการปรับปรุง และออกแบบตกแต่งทรัพยสิ์นรอการขายของ 
BAM  ให้มีความน่าสนใจ สามารถเพ่ิมมูลค่า ซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บมอบบา้นท่ีดีมีคุณภาพ ในราคาท่ีเป็นธรรม 
 

27  พฤศจิกายน 2563 

1 ธันวาคม 2563 
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เป้าหมาย ปี 2564 

        การส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการองคก์ร โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนวคิด
ท่ีสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เพ่ือน าไปสู่นวตักรรมท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
 

            รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดยอา้งอิงกรอบแนวทางการจดัท ารายงานการพฒันาอย่างย ัง่ยืนGRI Standard  และ  UN 

Sustainable Development Goals    ซ่ึงบริษทัมีความตั้งใจท่ีจะพฒันารายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงในปี 2563 

บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารพฒันาอย่างย ัง่ยืนให้ครอบคลุมกรอบ  GRI Standard และ UN Sustainable 

Development Goals  มากท่ีสุด 

 



บริษทั บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

11-1 การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 การควบคุมภายใน  

บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้การควบคุมภายในของบริษทัฯ เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of  The Treadway Commission หรือ COSO ERM 2017 โดยมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี การปฏิบติัดา้นการควบคุมภายในของ COSO ERM 2017 ก าหนดองคป์ระกอบหลกัท่ีจ าเป็นในการควบคุม
ภายในไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
(3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  (4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล ( Information & 
Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยบริษทัฯ มีกิจกรรมในการด าเนินงานภายใตแ้ต่ละ
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 

1. การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ให้ทุกฝ่ายงาน มีความตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการระบบการควบคุมภายใน โดยมี

สภาพแวดลอ้มของการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผล โดยพนักงานทุกระดบัตอ้งยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ชอบธรรม 
โปร่งใส และตระหนกัเป็นอย่างดีว่าระบบการควบคุมภายในท่ีดีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจได้
บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวอ้ย่างย ัง่ยืนทั้งในดา้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความเช่ือถือ
ไดข้องรายงานทางการเงินและการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ โดยมี
ภาพรวมในการด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 การก าหนดโครงสร้างองคก์ร นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัทั้งในระดบัองคก์รและภาพรวม รวมถึงสร้าง
ความตระหนักให้บุคลากรของบริษัทฯ เกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ  และ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ระยะยาว  โดย
ปรับปรุงโครงสร้างสายงานสนบัสนุน (Back Office) และเพ่ิม “สายก ากบัดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง” 
เพื่อเป็นการยกระดบังานดา้น Governance, Risk and Compliance (GRC) มีผลวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

1.2 การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และก าหนดอ านาจอนุมติัในการด าเนินงานและการเขา้ท าธุรกรรมต่าง ๆ ของ
บริษทัฯ 

1.3 การจัดท าเป้าหมายและแผนงานประจ าปีของบริษทัฯ  และของแต่ละฝ่ายงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

1.4 มีคู่ มือการก ากับดูแลกิจการ ดูแลท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  คู่ มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ การเปิดช่องทางการร้องเรียน การรายงานความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงบริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
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ทุจริต (Thailand’s  Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 ซ่ึงเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับถึงความมุ่งมัน่ในการด าเนินการเพ่ือต่อตา้น
การทุจริต 

1.5  มีเคร่ืองมือรายงานดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ 
1.6 มีการจดัท าแนวปฏิบติัในการใช้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก (Outsourcing Guidelines) เพื่อให้ฝ่ายงาน

ต่าง ๆ ถือปฏิบติั 
1.7 มีการจัดท าและประกาศใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัไซเบอร์  
1.8 ให้ความส าคญัในการบูรณาการงานทางดา้น GRC ทุกหน่วยงานของบริษทัฯ  
  

2. การประเมินความเส่ียง 
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้ง

จากปัจจยัภายในและภายนอกโดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของทุกกระบวนการในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ และตอ้งมีความเช่ือมโยงกนัทุกระดบั คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงท่ีพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามและมีการประเมินความเส่ียงในทุกระดบั โดยมีภาพรวมในการด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงในทุกระดบัขององคก์รอย่างเป็นระบบ และมีการส่ือสารให้พนักงานทุก
ระดบัตระหนกัถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงขององคก์รและหน่วยงาน 

2.2 มีการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ 

2.3 มีเคร่ืองมือในการติดตามแผนการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์รรวมทั้งการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
การก าหนดตวัช้ีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator-KRI) เพื่อติดตามความเส่ียงเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษทัฯ มีการจดัท านโยบายดา้นการควบคุมการปฏิบติังานระเบียบวิธีปฏิบติัและคู่มือการปฏิบติังานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรและมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอหรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั  โดยมี

ภาพรวมในการด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1  การก าหนดกระบวนการควบคุมภายในระดบัองคก์ร และกระบวนการย่อยท่ีส าคญัต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มการควบคุมของบริษทัฯ 

3.2 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบติังาน (Work flow) ของกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

3.3 มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีอนุมติั หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัไวใ้นระเบียบ

ปฏิบติังาน โดยมุ่งเน้นให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีในกระบวนการปฏิบติังานต่าง ๆ อย่างชดัเจนซ่ึงถือเป็นการควบคุมท่ีส าคญั

เพื่อให้มีการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการปฏิบติังานในทุกระดบัขององคก์รและสามารถถ่วงดุลและสอบ

ทานระหว่างกนัไดโ้ดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาจมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล   

บริษทัฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือสนับสนุนให้การ

ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภาพรวมในการด าเนินการ ดงัน้ี  

4.1    มีการจดัท าแผนงานโครงการพฒันางานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (BAM Digital Enterprise : BAM-D) 

เพื่อวางระบบขอ้มูลสารสนเทศให้เป็นส่วนหน่ึงในแผนงานกลยุทธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ ซ่ึงสนบัสนุนการ

ปฏิบติัให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมี 3 กลยทุธ์หลกั ประกอบดว้ย 

• ปรับกระบวนการท างานและวิธีปฏิบติังานหลกั ส าหรับ NPL, NPA, LAW และบญัชีการเงิน 
• สร้างฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นเชิงธุรกิจ 
• ความปลอดภยัของฐานขอ้มูล 

 4.2   บริษทัฯ ยกระดบัฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสายงานสารสนเทศและดิจิทลั มีผลวนัท่ี  1 มกราคม 2564
ประกอบดว้ย ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และฝ่ายพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโต
ขององคก์ร 

4.3    การจดัให้มีขอ้มูลเพ่ือสนับสนุนให้มีการส่ือสารท่ีเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้องค์กร 

สามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงค ์

4.4    มีกระบวนการและช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ

เครือข่ายภายในหรือ Intranet และ E-mail เป็นตน้ 

4.5   มีระบบงานบริหารความเส่ียงในการรายงานการแจง้เตือนภยั (Early Warning) ตามดัชนีช้ีวดัความเส่ียง

องคก์ร บนระบบ MIS เพื่อให้ผูบ้ริหารใชติ้ดตามสถานะความเส่ียงองคก์ร 
 

  5. ระบบการติดตาม 
บริษทัฯ จดัให้มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าระบบการควบคุมภายในยงัคงมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลไดอ้ย่างครบถว้นและเหมาะสมตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละ
สามารถจดัการกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได ้ดงัน้ี 

5.1   มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้ 

 มัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม 

5.2 มีการติดตามให้ฝ่ายงานท าการประเมินความเส่ียงระดบัปานกลางในช่วงกลางปี เพื่อเฝ้าระวงัมิให้ไปสู่ความ 

เส่ียงระดบัสูง 

5.3 จดัให้มีรายงานดา้นต่าง ๆ เพื่อสอบทานการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน 

5.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5 มีการติดตามรายงานความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาผลการประเมิน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความ

เส่ียงอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี  2563 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) แต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ ในหลายด้าน มีความรู้                        
และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้  ประกอบด้วย                         
นายวสันต์  เ ทียนหอม เ ป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นายยศ กิมสวัสด์ิ  นางมณีรัตน์  ศ รี เสาวชาติ  และ                                    
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมรวมทั้งหมด จ านวน 16 คร้ัง ดงัน้ี 

                                                                                                                                              จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 
1. นายวสันต ์เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ             16/16 
2. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ              16/16 
3. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการตรวจสอบ                             16/16 
4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการตรวจสอบ                             15/16 
 
โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีการ

ปฏิบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การหารือร่วมกบัฝ่ายบริหารของ

บริษทั ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทัทกุไตรมาส 

โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1.   การสอบทานรายงานทางการเงิน  
มีการสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจ างวดคร่ึงปี และประจ าปี ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้

ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน พิจารณาความเห็นของผูส้อบบัญชีต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและ

ประมาณการท่ีส าคญั การเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงิน  การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ

วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

เช่ือถือได ้และเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี  และมีการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเพื่อหารือถึงประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในการจดัท ารายงานทางการเงิน ระบบการ

ควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข  เช่น การเปล่ียนแปลง

นโยบายบญัชี ผลกระทบจากประเด็นของบริษทั Wirecard ต่อบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
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 2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการก ากับดูแลท่ีดี และ   
ระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการสอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ                       
วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าส่ังที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท  

มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษทัประจ าปี สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารจดัการและกระบวนการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ รวมถึงการติดตามความคืบหนา้ในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน 
ตลอดจนให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพื่อให้มีการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและป้องกนัความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการก ากับดูแลท่ีดี และระบบการบริหารความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุนการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ สรุปได ้ดงัน้ี 
  2.1  ก า ร ให้ ค ว ามส า คัญ ในการแก้ไข ปัญหาและการจัด ก า รประ เ ด็ นข้อ สั ง เ กตจ ากผล  
การตรวจสอบ ซ่ึงมีการประเมินกระบวนการควบคุมการปฏิบติังานและระบบการควบคุมภายใน โดยไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่าย
บริหารเพ่ือพิจารณามาตรการป้องกนัในการควบคุมการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิผล รวมทั้งลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
  2.2 การให้ความส าคญัเก่ียวกบัแผนพฒันาระบบงานภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล/ภาษีธุรกิจเฉพาะและแผนการ
ตรวจสอบระบบภาษี  
  2.3 การให้ความส าคัญเก่ียวกับการพฒันาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการลด
ขอ้ผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
  2.4 การพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  
โดยยึดหลกัความสมเหตุสมผลและค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วิธีปฏิบติั และนโยบายการท ารายการระหว่างกนั 
   2.5 การพิจารณาสอบทานการรายงานความคืบหน้าการก ากบัการปฏิบติังาน ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 
เพื่อให้มีการควบคุมภายในและการก ากบัดูแลการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
   2.6 การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงการติดตามรายงานความคืบหน้าการบริหาร
ความเส่ียงองคก์รเป็นรายไตรมาส แผนการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียง  เพื่อประเมินกระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีครอบคลุมปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญั มีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
  2.7 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ การบริหารงานและกระบวนงาน ตามแผนการปฏิบติังาน
ประจ าปี 2563 เช่น กระบวนการซ้ือหน้ี การบริหารจดัการกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การบริหารจดัการทรัพยสิ์น
รอการขาย กระบวนการด าเนินคดีและบงัคบัคดี เป็นตน้ รวมถึงการตรวจสอบกระบวนงานท่ีส าคญั เพื่อให้บริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
กลยทุธ์ของบริษทั  
 

 3.   การก ากับดูแลและสอบทานความเพยีงพอของระบบการตรวจสอบภายใน สรุปได ้ดงัน้ี 
  3.1 พิจารณาทบทวนกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  3.2 พิจารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจ าปี
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมุ่งเน้นให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบติังาน (Risk-Based 
Approach)     
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  3.3 พิจารณาให้มีผูเ้ช่ียวชาญท าการสอบทาน และประเมินความเช่ือมัน่ในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
(Quality Assurance Review)  
  3.4 พิจารณาให้มีระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit Management System) เพื่อช่วยสนับสนุน
เก่ียวกบังานตรวจสอบ  
  3.5 พิจารณา Successor ของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อก าหนดแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ( 
Successor Plan) 
  3.6 สอบทานการทบทวนเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลการตรวจสอบ (Audit Rating) 
  3.7 ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีใบรับรองวุฒิบตัร
งานตรวจสอบภายในดา้นต่าง ๆ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อาทิเช่น 
จดัส่งพนกังานเขา้อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และสนบัสนุนให้เขา้รับการ
ทดสอบเพื่อรับวุฒิบตัร 
  

 4.   การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งในรูปคณะกรรมการและรายบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้ง เขา้รับการอบรมท่ีเป็นประโยชน์กบัการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 5. การสอบทานกระบวนงานที่ส าคัญ เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีบริษทั
ก าหนด ไดแ้ก่ สอบทานการย่ืนขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ข้อก าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทัมีกระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
เช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน การก ากบัดูแล และการบริหารความเส่ียงท่ีดีพอสมควร และโดยทัว่ไปมีการปฏิบติังาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้
ความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีส าคญับางประการ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 
 

 
                                (นายวสันต ์เทียนหอม) 
                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (“ผู้สอบบัญชี”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับขอ้มูลทางการเงินปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้ 6 เก่ียวกบัการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัฯจึงได้
ปรับยอ้นหลงังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอ้นผล
ของรายการปรับปรุง 

- ขอ้ 3.1 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบติัในการจดัท างบ
การเงินปีปัจจุบนั 

- ข้อ 1.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่
แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ  

ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ คือ นางสาวพรรณศรี เด่ียวอนนัต ์ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู ้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณา
แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ และการประเมินผลงานของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในประจ าปี 

หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ คือ นางสาววารินทร์ ฉันทศาสตร์รัศมี ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้ 
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2562  
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 12-1 รายการระหว่างกนั 
 

12. รายการระหว่างกัน  
 

12.1 รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการให้ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
คร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และคร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ตามล าดบั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

1. กองทุ น เพ่ื อการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนา
ร ะ บ บ ส ถ าบั น
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

• บริษัทฯ มี กองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน )กองทุนฟ้ืนฟูฯ( เป็น 
ผู ้ถือหุ้นใหญ่ โดยกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในบริษทัฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 45.8 ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2563 

1.1 รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียม 
• ค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        14.1 

 
                      - 

ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาจา้ง
ท่ี ป รึ ก ษ าท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ 
ผู ้จัด จ าห น่ ายห ลัก ท รัพ ย์แ ล ะ
รับประกันการจัดจ าหน่าย )Best 
Efforts( ส าหรับการออกและการ
เสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชน
และการน าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2556 )“สัญญาจ้างท่ีปรึกษา”( บริษัท
ตกลงเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียม
แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอ
ขายหลกัทรัพย ์ซ่ึงตอ้งช าระให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ส าหรับรายการแบบแสดงรายการ
ข้อมูลในส่วนของกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
โดยช าระ เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
2562 จ านวน 14,067,825.00 บาท 

• การท ารายการดังกล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา
จ้างท่ีปรึกษาในอดีต เมื่อ พ.ศ. 
2556 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-2 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

2. ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั )มหาชน( 

 
 
 
 
 

• บริษทัฯ และธนาคาร กรุงไทย 
จ ากดั )มหาชน( มีผูถ้ือหุ้นใหญ่
ร่วมกนั ไดแ้ก่ กองทุนเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน )กองทุนฟ้ืนฟูฯ( โดย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ ใน
สั ด ส่ วน ร้อยละ  45.8 และ 
ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
)มหาชน( ในสัดส่วนร้อยละ 
55.1  

 
 
 
 
 

2.1 รายการเก่ียวกบัเงินกูร้ะยะสั้น 
• ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
    

                        - 
5,500.0 

                     )5,500.0( 
             - 

4.5 
 

                      
  

- 
3,750.0 

                   )3,750.0( 
              - 

4.6 
 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 
มี ว ง เงิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ สั้ น กั บ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน( 
จ าน วน  500.0 ล้ านบ าท  เพ่ื อ
บริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ 
โดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตรา
ดอกเบ้ียเท่ากับอัตราดอกเบ้ียใน
ตลาดเงิน )Money Market Rate( 

 

• การท ารายก ารดังกล่ าวเป็น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษทัฯ ซ่ึงมีอตัรา
ดอก เบ้ี ยและ เง่ือน ไข เงิน กู้
โดยทั่วไปเสมือนกับการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนซ่ึง
ไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-3 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

  2.2 รายการเก่ียวกบัหุ้นกู ้
• หุ้นกู ้

-       - ตน้งวด 
-       - เพ่ิมขึ้น 
-       - ลดลง 
-       - ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

                   
                   

546.0 
244.6 

                          )561.0( 
229.6 
11.4 
1.6 

               
 

                      229.6 
1,725.0 
)861.6( 
1,093.0                               

22.2 
0.3 

• บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ 
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่เพ่ือบริหารสภาพคล่องของ
บริษทัฯ เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 
ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้ และผูอ้อก
หุ้นกู้มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบก าหนดไถ่ถอน )แลว้แต่ชุด
ของหุ้นกู(้ 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด )มหาชน( เป็นผูถ้ือ
หุ้นกู้ รวมจ านวน 1,093,000 หน่วย 
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท ดงัน้ี 
▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2560 เมื่ อ วัน ท่ี  23 

มิถุนายน 2560  
- ชุดท่ี 3 อายุ 5 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวัน ท่ี  23 มิ ถุ น ายน 
2565 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.41 ต่อปี จ านวน 8,000 หน่วย 

- ชุดท่ี 4 อายุ 7 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวัน ท่ี  23 มิ ถุ น ายน 
2567 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.64 ต่อปี จ านวน 50,000 หน่วย 

• การท ารายการดังกล่ าว เป็น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซ่ึ งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบ้ียของ
หุ้นกูเ้ป็นราคาเสนอขายและอตัรา
ดอกเบ้ี ยเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ 
เสนอขายต่อผู้จองซ้ือรายอ่ืนซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-4 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  2/2560 เมื่ อ วั น ท่ี  8 
กนัยายน 2560 
- ชุดท่ี  3 อายุ 6 ปี ครบก าหนด 
ไถ่ถอนวนัท่ี 8 กันยายน 2566 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.44 
ต่อปี จ านวน 165,000 หน่วย 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2561 เมื่ อ วัน ท่ี  21 
มิถุนายน 2561 
-  ชุดท่ี 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.50 
ต่อปี จ านวน 225,000 หน่วย 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2562 เมื่ อ วัน ท่ี  18 
กรกฎาคม 2562 
-  ชุดท่ี  1 อายุ  1 ปี  6 เดือน ครบ
ก าห นดไถ่ ถอน วั น ท่ี  18 
มกราคม 2564 อัตราดอกเบ้ี ย
คงท่ี ร้อยละ 2.30 ต่อปี  จ านวน 
445,000 หน่วย 

-  ชุดท่ี 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2565 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.45 
ต่อปี จ านวน 200,000 หน่วย 
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 12-5 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

  2.3 รายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 
โดยช าระราคาซ้ือดว้ยการออกตราสารหน้ี 
• ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี 

 

 
 
 

                   1,098.2   
                      399.2   

                           )69.2(  
1,428.2   

                         29.6   
121.5   

 
 
                                                

1,428.2                           
1,199.7 
)117.3( 

2,510.6                                
60.6 

                           241.6 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ 
ออกตั๋วสัญญาใช้ เงินจ่ายให้แก่
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด )มหาชน( 
เพ่ือช าระราคาซ้ือทรัพย์สินรอ 
การขาย โดยตั๋วสัญญาใช้เงินจ่าย
ดงักล่าวไม่มีดอกเบ้ียจ่ายตามบนัทึก
ขอ้ตกลงเพ่ือการซ้ือขายทรัพยสิ์นรอ
การขายฉบบัลงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2549 
ท่ีบริษทัฯไดร่้วมลงนามกบัสถาบนั
การเงินและบริษทับริหารสินทรัพย ์
18 แห่ง 

• การท ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ธุ รกิ จปกติ ของบริษัทฯ ซ่ึ งมี
เง่ือนไขเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพ่ือการซ้ือขายทรัพยสิ์นรอการขาย
ฉบับลงวันท่ี  9 ตุลาคม 2549 ท่ี
บริษทัฯ ได้ร่วมลงนามกับสถาบนั
การเงินและบริษทับริหารสินทรัพย ์
18 แห่ง ซ่ึงมีเง่ือนไขเสมือนกบัการ
ท ารายการกับสถาบันการเงินอ่ืน
ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงเดียวกนั 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-6 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

  2.4 รายการเก่ียวกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
• เงินฝากสถาบนัการเงิน 
• ดอกเบ้ียรับ 
• ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 

 
11.2 
0.1 
0.0 

 

 
                          30.0 

0.1 
0.0 

 
 

• บ ริษัท ฯ  มี เงิน ฝากประ เภท 
ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
กับ ธน าค ารก รุงไทย  จ ากั ด 
)มหาชน( เพ่ือใช้บริหารจดัการ
รายการเงินสด 

 
 
 
 
 
 

• การท ารายการดังกล่ าวเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษทัฯ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากโดยทั่วไปเสมือนกับ 
การฝากเงินกับสถาบนัการเงินอ่ืน
ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-7 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 รายการเก่ียวกบัค่าเช่า 
• รายไดค้่าเช่า 
• เงินประกนัการเช่า 

-  

 
0.1 
0.0 

 

 
0.1 
0.0 

 
 

• บริษัทฯ  ให้ เช่ าพ้ืน ท่ีบ ริ เวณ
ด้านหน้ าของส านั กงานใหญ่
บางส่วนแก่ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั 
)มหาชน( เพื่อติดตั้ งเคร่ืองรับ-
ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสัญญาเช่า
พ้ืนท่ีลงวันท่ี  28 เมษายน 2560 
และฉบับต่ออายุล่าสุดลงวนัท่ี  
1 พฤษภาคม 2563 ก าหนดระยะเวลา 
1 ปี 

•  บริษัทฯ ให้ เช่ าพ้ื น ท่ี บริ เวณ
ด้านหน้ าของส านั กงานยะลา
บางส่วนแก่ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั 
)มหาชน( เพ่ือติดตั้ งเคร่ืองรับ-
ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสัญญาเช่า
พ้ืนท่ี  ลงวันท่ี  28 ธันวาคม 2561 
และฉบับต่ออายุล่าสุดลงวันท่ี  
4 ธันวาคม 2563 ก าหนดระยะเวลา 
1 ปี 

 
 
 
 
 

• การท ารายการดังกล่ าวเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่า
แ ล ะ เง่ื อน ไข ก ารช าระ เงิ น
โดยทั่ วไปเสมื อนกับการท า
รายการกบับุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดงักล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-8 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

3. บ ริษัท  ก รุงไท ย - 
แอกซ่า ประกนัชีวิต 
จ ากดั )มหาชน( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• บริษทัฯ และธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด )มหาชน( มี ผู ้ถื อหุ้ น
ใหญ่ร่วมกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ือ
การฟ้ื นฟู และพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงิน )กองทุนฟ้ืนฟูฯ( 
โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
กองทุ น ฟ้ื นฟู ฯ ถื อหุ้ นใน
บริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 45.8 
และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท 
กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากดั )มหาชน( ในสัดส่วนร้อย
ละ 27.5 )กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือ
หุ้นในธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
)มหาชน( ในสัดส่วนร้อยละ 55.1 
และธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
)มหาชน( ถื อหุ้ นในบริษัท 
กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ ากัด )มหาชน( ในสัดส่วน
ร้อยละ 50.0( 

3.1 รายการเก่ียวกบัหุ้นกู ้
• หุ้นกู ้

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
-  ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 
 

531.7 
                      720.0 

                         )502.5( 
 749.2 

                        13.1 
                          2.3 

 
 
                      749.2 

1,528.0 
                        )52.7( 

2,224.5                                 
58.1                                 
16.6 

 

• บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ 
ผู ้ลงทุนสถาบัน  และ/ห รือผู ้
ล งทุ น รายใหญ่ เพ่ื อบ ริห าร
สภาพคล่องของบริษัทฯ เป็น
หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถ้ือประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้และผูอ้อกหุ้นกู้
มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก าหนดไถ่ถอน )แล้วแต่ชุดของ
หุ้นกู(้ 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท 
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชี วิต 
จ ากัด )มหาชน( เป็นผู ้ถือหุ้นกู ้
รวมจ านวน 2,224,500 ห น่วย 
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
▪ ค ร้ั ง ท่ี  2/2560 เมื่ อ วั น ท่ี  8 
กนัยายน 2560 
- ชุดท่ี 5 อายุ 10 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวัน ท่ี  8 กัน ยายน 
2570 อัตราดอก เบ้ี ยคงท่ี 
ร้อยละ 3.91 ต่อปี  จ านวน 
120,000 หน่วย  

 

• การท ารายการดังกล่ าวเป็น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซ่ึงราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบ้ีย
ของหุ้นกู้ เป็นราคาเสนอขาย
และอัตราดอกเบ้ียเดียวกันกับท่ี
บริษัทฯ เสนอขายต่อผู้จองซ้ือ
รายอ่ืนซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-9 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

     ▪ ค ร้ั งท่ี  1/2561 เมื่ อวัน ท่ี  21 
มิถุนายน 2561 
- ชุดท่ี 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันท่ี  21 มิถุนายน 
2564 อั ต ราดอก เบ้ี ยค ง ท่ี 
ร้อยละ 2.50 ต่อปี  จ านวน 
20,000 หน่วย  

- ชุดท่ี 3 อายุ 7 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันท่ี  21 มิถุนายน 
2568 อัตราดอก เบ้ี ยคง ท่ี
ร้อยละ 3.88 ต่อปี  จ านวน 
100,000 หน่วย 

- ชุดท่ี 4 อายุ 10 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันท่ี  21 มิ ถุนายน 
2571 อั ต ราดอก เบ้ี ยค ง ท่ี 
ร้อยละ 4.30 ต่ อปี  จ านวน 
500,000 หน่วย 

▪ ค ร้ังท่ี  1/2562 เมื่ อวัน ท่ี  18 
กรกฎาคม 2562 
- ชุดท่ี  1 อายุ  1 ปี  6  เดือน ครบ
ก าหนดไถ่ ถอน วัน ท่ี  18 
มกราคม 2564 อัตราดอกเบ้ีย
ค ง ท่ี ร้ อ ย ล ะ  2.30 ต่ อ ปี 
จ านวน 63,000 หน่วย 
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 12-10 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

- ชุดท่ี 4 อายุ 10 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันท่ี  18 กรกฎาคม 
2572 อัตราดอก เบ้ี ยคง ท่ี
ร้อยละ 3.60 ต่อปี  จ านวน 
670,000 หน่วย 

▪ ค ร้ังท่ี  1 /2563 เมื่ อวัน ท่ี  5 
พฤศจิกายน 2563 
-  ชุดท่ี  1 อายุ 2 ปี  6 เดือน 
ครบก าหนดไถ่ถอนวันท่ี  
5 พฤษภาคม 2566 อัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 2.83 
ต่อปี จ านวน 751,500 หน่วย 
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 12-11 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

4. บริษทั กรุงไทย
พานิชประกนัภยั จ ากดั 
)มหาชน 

• บริษทัฯ และธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
)มหาชน( มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
ได้แก่  กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดย 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 กองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในบริษทัฯ ในสัดส่วน
ร้อยละ 45.8 และถือหุ้นทางออ้มใน
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย 
จ ากัด )มหาชน( ในสัดส่วนร้อยละ 
24.8 )กองทุ นฟ้ืนฟู ฯ ถื อหุ้ นใน
ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด )มหาชน( 
ใน สั ด ส่ วน ร้ อ ยล ะ  55.1 แ ล ะ
ธนาคารกรุงไทยถือหุ้นในบริษัท 
กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด 
)มห าชน ( ในสั ด ส่ วน ร้อยละ 
45.0( 

4.1 รายการเก่ียวกบัหุ้นกู ้
• หุ้นกู ้

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
-  ลดลง 
-  ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 
-        

 

 
 

30.0 
                         - 

       - 
 30.0 

                      0.8 
                      0.0 

 
 
 

 
                                                      

30.0 
                            45.0 

       - 
 75.0  

                              0.8 
                              0.1 

               
               

• บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ 
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่เพ่ือบริหารสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกนั ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู ้
และผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
)แลว้แต่ชุดของหุ้นกู(้ 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัท 
กรุงไทยพานิชประกันภัย จ ากัด 
)มหาชน( เป็นผู ้ถือหุ้นกู้ รวม
จ านวน 75,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 
1,000 บาท 
▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/ 2 5 60 เมื่ อ วั น ท่ี  

23 มิถุนายน 2560 
- ชุดท่ี 4 อายุ 7 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันท่ี  23 มิถุนายน 
2567 อัต ราดอก เบ้ี ยค ง ท่ี 
ร้อยละ 3.64 ต่ อปี  จ านวน 
30,000 หน่วย 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  2/2560 เ มื่ อ วั น ท่ี  
8 กนัยายน 2560 

• ก ารท ารายก ารดั งกล่ าว เป็ น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษทัฯ ซ่ึงราคาเสนอ
ขายและอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้ป็น
ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบ้ีย
เดียวกันกับท่ีบริษัทฯ เสนอขาย
ต่ อ ผู้ จอ ง ซ้ื อ ร าย อ่ื น ซ่ึ ง เป็ น
บคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 
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 12-12 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

- ชุดท่ี 4 อายุ 8 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันท่ี 8 กันยายน 
2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.73 ต่อปี จ านวน 
15,000 หน่วย 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2561 เ มื่ อ วั น ท่ี  
21 มิถุนายน 2561 

-  ชุดท่ี 2 อาย ุ3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวนัท่ี 21 มิถุนายน 
2564 อัตราดอกเบ้ี ยคงท่ี
ร้อยละ 2.50 ต่อปี จ านวน 
30,000 หน่วย 
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 12-13 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

5. นายสมเกียรติ  
ศิริชาติไชย 

พ่ีของผูบ้ริหาร 5.1 รายการเก่ียวกบัหุ้นกู ้
• หุ้นกู ้ 

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- ส้ินงวด 
• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
                           

                          -                               
10.0 

                                -       
                          10.0     
                            0.2 
                            0.1 

 

• บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ 
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่เพ่ือบริหารสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกัน ไม่มีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้
และผู ้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
)แลว้แต่ชุดของหุ้นกู(้ 

• ณ วันท่ี  31 ธั นวาคม 2563 นาย
สมเกียรติ  ศิ ริชาติไชย เป็นผู ้ถื อ 
หุ้นกู้รวมจ านวน 10,000 หน่วย 
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท ดงัน้ี 
▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2560 เ มื่ อ วั น ท่ี  

23 มิถุนายน 2560 
-  ชุดท่ี 3 อายุ 5 ปี ครบก าหนด 
ไถ่ ถอนวันท่ี  23 มิ ถุนายน 
2565 อั ต ราดอก เบ้ี ยค ง ท่ี 
ร้อยละ 3.41 ต่ อปี  จ านวน 
5,000 หน่วย 

▪ ค ร้ั ง ท่ี  2/2560 เ มื่ อ วั น ท่ี  
8 กนัยายน 2560  
-  ชุดท่ี 3 อายุ 6 ปี ครบก าหนด 
ไถ่ถอนวนัท่ี 8 กันยายน 2566 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.44 
ต่อปี จ านวน 5,000 หน่วย 

• ก ารท าร ายก ารดั งกล่ าว เป็ น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซ่ึ งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบ้ียของ
หุ้นกูเ้ป็นราคาเสนอขายและอตัรา
ดอกเบ้ียเดียวกันกับท่ีบริษัทฯ 
เสนอขายต่อผู้จองซ้ือรายอ่ืนซ่ึง
เป็นบคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและสมเหตุ สม
ผล 
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 12-14 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

6.  นายชนินทร์  
ศิริชาติไชย 

บิดาของผูบ้ริหาร 5.1 รายการเก่ียวกบัหุ้นกู ้
• หุ้นกู ้ 

- ตน้งวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- ส้ินงวด 

• ดอกเบ้ียจ่าย 
• ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

-        
 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
                          

   - 
                             3.0 
                               -     
                           3.0     
                            0.0 
                          0.0 

• บริษัทฯ เสนอขายหุ้ นกู้ให้แก่ 
ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน
รายใหญ่เพ่ือบริหารสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ
ช่ือผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 
ไม่มีประกัน ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้น
กู้ และผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
)แลว้แต่ชุดของหุ้นกู(้ 

• ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นาย
ชนินทร์ ศิริชาติไชย เป็นผูถ้ือ
หุ้นกู้ รวมจ านวน 3,000 หน่วย  
ราคาหน่วยละ 1,000 บาท ดงัน้ี 
▪ ค ร้ั ง ท่ี  1/2563 เ มื่ อ วั น ท่ี  

5 พฤศจิกายน 2563  
- ชุดท่ี 2 อาย ุ5 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันท่ี  5 พฤศจิกายน 
2568 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.41 ต่อปี จ านวน 3,000 หน่วย 
 
 
 
 

• ก ารท าร ายก ารดั งกล่ าว เป็ น
รายการรับความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษทัฯ ซ่ึงราคาเสนอ
ขายและอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูเ้ป็น
ราคาเสนอขายและอัตราดอกเบ้ีย
เดียวกันกับท่ีบริษัทฯ เสนอขาย
ต่ อ ผู้ จ อ ง ซ้ื อ ร า ย อ่ื น 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและสมเหตุ สม
ผล 
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 12-15 รายการระหว่างกนั 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 

7. นายวีรเวช  
ศิริชาติไชย  

ผูบ้ริหาร 7.1 รายการเก่ี ยวกับการจ าห น่ าย
ทรัพยสิ์นรอการขาย 
• ราคาขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

 
 

- 

 
 

2.2 

• บริษัทฯ  ขายท่ี ดินพ ร้อม ส่ิ ง 
ปลูกสร้าง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา เน้ือท่ี 0-0-60 ไร่ 
ในราคา 2,200,000 บาท ให้กับ
นายวีรเวช  ศิ ริชาติไชย โดย
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย ์
คร้ังท่ี 46/2563 มีมติอนุมติัให้ขาย
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว 
และในการขอเสนอซ้ือทรัพย์
ดงักล่าว นายวีรเวช ศิริชาติไชย
ไม่ขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษ 
รวมทั้งรายการส่งเสริมการขาย
ใดๆ  ทั้ ง ส้ิ น  โดยนายวีรเวช  
ศิริชาติไชย ไดว้างเงินมดัจ าการ
ซ้ือทรัพยสิ์น จ านวน 660,000 บาท 
ในวนัท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขาย 
เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
และช าระราคาทรัพยสิ์นส่วนท่ี
เหลืออีกจ านวน 1,540,000 บาท 
เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2563 

 
 

• ก ารท าร ายก ารดั งก ล่ าว เป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และ เป็ น รายก าร ท่ี มี เ ง่ือน ไข
การค้าทั่วไป  ซ่ึ งอยู่ในอ านาจ
อนุมติัของฝ่ายจดัการ โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาขนาดของรายการ ซ่ึงเป็นไป
ตามนโยบายการท ารายการระหว่าง
กนัของบริษทัฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและสมเหตุ สม
ผล 
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 12-16 รายการระหว่างกนั 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 และคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2564 ไดพิ้จารณาขอ้มูลรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ตามล าดับ ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามท่ีระบุในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้เห็นว่า รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ 
ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการท่ีเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทัฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ )Arm's Length 
Basis( 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ไดพิ้จารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอน 

การท ารายการระหว่างกนั เพื่อให้รายการระหว่างกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เป็นไปอยา่งโปร่งใส 
และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
การเขา้ท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งกฎเกณฑต์่าง ๆ ของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี )แบบ 56-1( ดว้ย 

 
ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพล 
ในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และบริษทัฯ จะตอ้งจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรม
ดงักล่าว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในคร้ังต่อไป 

 
ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษทัตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน         

การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในเร่ืองใด บริษทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ดงักล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการตามท่ีเสนอนั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

 
กรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการ
และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ 
ในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  
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 12-17 รายการระหว่างกนั 
 

เป็นผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผูถื้อหุ้นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง  
ในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทาน 
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ  

กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ 
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีผลใชบ้งัคบั  

 
หากบริษทัฯ ประสงค์จะเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง รายการท่ี เก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกัน 

ของกลุ่มบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนท่ีได้กล่าวไวข้้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
จะให้แนวทางในการพจิารณาโดยพิจารณาความจ าเป็นของรายการต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคา
กบัรายการเทียบเคียงท่ีท ากบับุคคลภายนอก )หากมี( รวมถึงพิจารณาสาระส าคญัของขนาดรายการดว้ย 

 
 อย่างไรก็ดี หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกนั บริษทัฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้น  
บริษทัฯ จะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ  เช่น ผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ 
เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญ
พิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้ มีความมั่นใจ 
ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นทุกราย 
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___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13-1 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 
 

ผูล้งทุนควรพิจารณางบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563      
ของบริษทัฯ เพื่อประกอบค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัฯ และผูล้งทุนควรอ่านหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

13.1.1 ผู้สอบบัญชี 

รายช่ือผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

นางจิตรา เมฆาพงศ์พนัธ์ุ และนางผกามาศ มังกรพนัธ์ุ
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

นางภทัรา โชวศ์รี และนายศตวรรษ บุญโกย 
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด      
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นางสมใจ คุณปสุต 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีเปิดเผยในงบการเงินและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงิน ความเห็นผู้สอบบัญชี 
งบการ เ งิน ท่ีตรวจสอบแล้ว  ส าห รับปีบัญชี ส้ิน สุด            
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินได้
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ให้ความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินได้
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ิน สุดวัน เ ดี ยวกัน  โดย ถูกต้อ งตาม ท่ีสมควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13-2 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.2 ตารางสรุปงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(ก) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562                  
โดยจดัเตรียมตามขอ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
และ 2562 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2561 
 

2562 
ปรับปรุงใหม่ 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์   
เงินสด 3.6 4.7 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,031.8 1,378.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ 93.9 70.2 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ 75,433.9 77,374.7 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ – สุทธิ 708.3 649.1 
ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ 20,595.8 23,899.1 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 7,115.5 9,595.6 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ 1,251.5 1,243.2 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 13.3 15.9 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ1 1,217.3 888.3 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 4,621.1 
สินทรัพยอ์ื่น 188.1 178.6 

รวมสินทรัพย์ 107,653.0 119,919.4 

หนีสิ้น   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 57,709.3 75,687.5 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 245.4 504.2 
ประมาณการหน้ีสิน 769.5 1,052.3 
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 5,342.0 - 
หน้ีสินอ่ืน 1,737.8 1,479.5 

รวมหนีสิ้น 65,804.0 78,723.5 

ส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียน   
หุ้นสามญั 3,245,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0 
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13-3 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2561 
 

2562 
ปรับปรุงใหม่ 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้   
หุ้นสามญั 2,735,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 13,675.0 15,075.0  
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - 3,399.4 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (58.0) (65.0) 
ก าไรสะสม   
ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5  
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,609.5 21,164.0 

รวมส่วนของเจ้าของ 41,849.0 41,195.9 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 107,653.0 119,919.4 
 
 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563                  
โดยจดัเตรียมตามขอ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2563 

 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 
ปรับปรุงใหม่ 

2563 
 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย์   
เงินสด 4.7 4.9 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,378.9 7,708.0 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ 70.2 451.3 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ 77,374.7 77,726.4 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ – สุทธิ 649.1 728.2 
ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ 23,899.1 28,078.2 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 9,595.6 9,800.8 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สุทธิ 1,243.2 1,173.6 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ - 16.4 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 15.9 20.2 
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 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 
ปรับปรุงใหม่ 

2563 
 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ1 888.3 830.2 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,621.1 5,379.6 
สินทรัพยอ์ื่น 178.6 151.8 

รวมสินทรัพย์ 119,919.4 132,069.6 

หนีสิ้น   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 75,687.5 87,421.0 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 504.2 518.2 
ประมาณการหน้ีสิน 1,052.3 987.0 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 13.8 
หน้ีสินอ่ืน 1,479.5 1,332.6 

รวมหนีสิ้น 78,723.5 90,272.6 

ส่วนของเจ้าของ   
ทุนจดทะเบียน   
หุ้นสามญั 3,245,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้   
หุ้นสามญั 2,735,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 15,075.0  16,160.2 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,399.4 6,044.2 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (65.0) 240.4 
ก าไรสะสม   
ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5  1,622.5 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,164.0 17,729.7 

รวมส่วนของเจ้าของ 41,195.9 41,797.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 119,919.4 132,069.6 
 

หมายเหตุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 “เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสิ์นและอ่ืน ๆ” ถูกแสดงรวมกบั “สินทรัพยอ่ื์น” ซ่ึงรายการดงักล่าว     
ถูกจดัประเภทรายการใหม่ โดยการแยกออกมาเป็นรายการใหม่อีกรายการหน่ึงในงบแสดงฐานะ    
ทางการเงินส าหรับงวดปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ภายหลงัจากการจัดประเภท
รายการใหม่ มูลค่าของ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสิ์นและอ่ืน ๆ” จะไม่ถูกรวม
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เป็นส่วนหน่ึงของ “สินทรัพยอ์ื่น“ ภายใต้งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด              
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

13.2.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

(ก) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2562 โดยจดัเตรียมตามขอ้มูลท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2562 

 รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

 

2562 

ปรับปรุงใหม่ 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย้   
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 6,295.2 8,968.5 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3.7 33.5 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 10.3 15.6 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 89.2 108.0 
อื่นๆ 15.5 14.2 
รวมรายไดด้อกเบ้ีย 6,413.9 9,139.8 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 1,769.4 2,132.4 
รายได้ดอกเบีย้ – สุทธ ิ 4,644.5 7,007.4 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ (30.3) 4.0 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,105.5 2,907.2 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ 115.2 93.6 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 146.8 91.6 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,981.7 10,103.8 

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ 2,934.6 3,757.1 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (162.2) 134.6 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 5,209.3 6,212.1 

ภาษีเงินได ้ 7.3 (4,467.0) 
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 รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

 

2562 

ปรับปรุงใหม่ 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธ ิ 5,202.0 10,679.1 

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

  

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย (11.8) (23.3) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน   
เบด็เสร็จอื่น - 

 
16.3 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร 

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (20.8) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน     
เบด็เสร็จอื่น 

- 17.6 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (11.8) (10.2) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 5,190.2 10,668.9 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.90 3.88 
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(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 2563 โดยจัดเตรียมตามข้อมูลท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด                   
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 

 รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ปรับปรุงใหม่ 

2563 

 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

ก าไรขาดทุน:   
รายไดด้อกเบ้ีย 9,139.8 9,946.4 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 2,132.4 2,391.1 
รายได้ดอกเบีย้ – สุทธ ิ 7,007.4 7,555.3 

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ 4.0 - 

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2,907.2 2,015.2 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ 93.6 403.8 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 91.6 78.9 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 10,103.8 10,053.2 

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ 3,757.1 2,658.3 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - 5,199.1 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 134.6 - 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได้ 6,212.1 2,195.8 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 4,467.0 (355.1) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 10,679.1 1,840.7 
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 รอบปีบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 

ปรับปรุงใหม่ 

2563 

 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

  

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขาย (23.3) - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน   
เบด็เสร็จอื่น 

 
16.3 - 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร 

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในตราสารทุนท่ีก าหนดให้ 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ - (20.0) 

ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั (20.8) 57.9 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุน     
เบด็เสร็จอื่น 

17.6 (7.6) 

รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (10.2) 30.3 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 10,668.9 1,871.0 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 3.88 0.57 
 

หมายเหตุ  1 ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
“รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” และ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ถูกแสดง
โดยให้แยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 รายการดงักล่าวถูกจดัประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ี” ดงันั้น ภายหลงัจากการจดัประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” จะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียภายใตง้บการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562  
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13.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน    
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได ้ 5,209.3 6,212.1 2,195.8 
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อน 
ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน    
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 141.3 138.2 144.4 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 76.0 95.2 126.8 
รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 0.1 (11.5) 1.2 
รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง  (3.9) (3.7) (4.0) 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 328.5 183.8 (458.8) 

ค่าความเสียหายท่ีเกิดจากคดีฟ้องร้อง - - 0.5 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 66.1 331.5 73.4 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (13.4) (2.7) (3.4) 
ก าไรจากการยึดคืนสินทรัพยข์ายผอ่นช าระ (2.5) (7.4) (3.2) 
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น - - 5,199.1 
หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (162.2) 134.6 - 

หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีขายผอ่นช าระเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 2.2 (0.5) - 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย (20.5) (24.7) (10.4) 

(ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย ์ 30.3 (4.0) - 

 5,651.3 7,040.9 7,261.4 

รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (4,644.5) (7,007.4) (7,555.3) 
รายไดเ้งินปันผลสุทธิ (37.0) (38.2) (25.9) 
เงินสดรับดอกเบ้ีย 6,410.3 4,076.4 3,459.2 
เงินสดรับเงินปันผล 43.6 38.2 37.9 

เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 7,213.4 2,643.9 

เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยรั์บโอนจากสถาบนัการเงิน (7,088.3) (8,210.4) (5,813.0) 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,801.3) (1,873.5) (2,376.8) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (8.8) (14.4) (743.7) 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-10 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

(ขาดทุน) ก าไร จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน (1,474.7) 1,255.0 (3,112.2) 
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 5,037.0 6,338.5 3,203.5 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 251.2 238.1 (75.3) 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,513.9 1,448.1 2,008.9 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (2,129.5) (4,663.7) (1,742.0) 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืนๆ (495.7) 329.0 49.0 
สินทรัพยอ์ื่น 116.4 (142.7) (95.1) 
หนีสิ้นด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 5,342.0 (5,342.0) - 
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (48.3) (69.5) (81.5) 

หน้ีสินอ่ืน 66.5 (555.0) (124.3) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 8,178.8 (1,194.0) 30.9 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (78.6) (77.9) (82.3) 

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (5,656.6) (13,744.6) - 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - - (2,572.9) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3.0) (13.1) (3.7) 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง - - - 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 13.4 2.7 3.4 

เงินสดรับจากเงินลงทนุในตราสารหน้ีเผื่อขาย 5,655.3 13,778.1 - 
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดั 
จ าหน่าย - - 2,573.5 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8.6 4.5 1.3 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (60.9) (50.3) (80.7) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดรับจากการกูย้ืมธนาคาร 16,450.0 49,500.0 41,050.0 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มและตราสารหน้ี (21,779.0) (49,402.7) (44,181.1) 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-11 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 8,000.0 20,000.0 10,000.0 
เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู ้ (6,600.0) (7,230.0) (800.0) 
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม (12.7) (34.5) (14.4) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 4,900.0 3,798.2 
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามญั  (115.9) (66.5) 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 97.1 97.1 - 

เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ (4,400.6) (16,121.5) (3,393.6) 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่า - - (14.3) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (8,245.2) 1,592.5 6,378.3 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (127.3) 348.2 6,328.5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,158.9 1,031.6 1,379.9 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 1,031.6 1,379.8 7,708.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-12 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

25621 

(ปรับปรุงใหม่) 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

อตัราก าไรขั้นตน้2 ร้อยละ 81.84 82.55 80.78 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน3 ร้อยละ 53.37 50.71 17.61 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร4 ร้อยละ 157.32 (19.27) 1.41 

อตัราก าไรสุทธิ5 ร้อยละ 53.35 87.27 14.79 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE)* ร้อยละ 12.55 21.32 11.05 

     

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด าเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA)* ร้อยละ 5.01 7.08 3.64 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.09 0.11 0.10 

     

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
(D/E Ratio) เท่า 1.57 1.91 2.16 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย6* เท่า 5.55 3.98 1.98 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 
 (Cash Basis)7 เท่า 0.24 (0.02) 0.001 

อตัราการจ่ายเงินปันผล8 ร้อยละ 97.77 309.91 31.78 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย  
(Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น9* เท่า 1.38 1.84 2.09 
     
อัตราส่วนซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ     
อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ10 ร้อยละ 14.55 18.40 10.83 

อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ/(ค่าเผื่อผลขาดทุน
ทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ต่อเงินให้สินเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี11 ร้อยละ 7.69 7.47 14.56 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-13 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

อัตราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 

25621 

(ปรับปรุงใหม่) 2563 

อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ 
ทรัพยสิ์นรอการขาย12 ร้อยละ 29.12 24.75 17.76 

อตัราส่วนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 
ต่อทรัพยสิ์นรอการขาย13 ร้อยละ 2.47 2.04 1.71 

 
หมายเหตุ 1 งบการเงินส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีการปรับปรุงใหม่จึงท าให้การค านวณอตัราส่วนทางการ

เงินบางอตัรามีการเปล่ียนแปลง 

 2 อตัราก าไรขั้นตน้ค านวณจากผลรวมของ (ก) รวมรายไดด้อกเบ้ีย (ไม่รวมรายไดด้อกเบ้ียเงินฝากสถาบนัการเงิน)  
(ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ (ค) ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (ง) ก าไร
จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (จ) ก าไรจากการขายผอ่นช าระ และ (ฉ) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ หกัดว้ย 
รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย แลว้น ามาหารดว้ยผลรวมของขอ้ (ก) – (ฉ)  

 3 อตัราก าไรจากการด าเนินงานค านวณจาก ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้หักดว้ย รายไดด้อกเบ้ียเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน แลว้น ามาหารดว้ยผลรวมของ (ก) รวมรายไดด้อกเบ้ีย (ไม่รวมรายไดด้อกเบ้ียเงินฝากสถาบนั
การเงิน) (ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ – สุทธิ (ค) ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  
(ง) ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย (จ) ก าไรจากการขายผอ่นช าระ และ (ฉ) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 

 4 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไรค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารดว้ยก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้หกัดว้ย รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากสถาบนัการเงิน  

 5 อตัราก าไรสุทธิค านวณจากก าไรสุทธิ หารดว้ยผลรวมของ (ก) รวมรายไดด้อกเบ้ีย (ข) ก าไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย์ – สุทธิ (ค) ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (ง) ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น            
รอการขาย (จ) ก าไรจากการขายผอ่นช าระ และ (ฉ) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 

 6* อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย ค านวณจากก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
หารดว้ยค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 

 7 อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Cash Basis) ค  านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารดว้ย
ผลรวมของ (ก) เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูยื้ม และตราสารหน้ี (ข) เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู ้(ค) เงินสดจ่ายในการซ้ือ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ง) เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ (จ) เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  

 8 อัตราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลท่ีจ่ายตามท่ีระบุในงบกระแสเงินสดหารด้วยก าไรสุทธิของ              
ปีก่อนหนา้ 

 9* อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น ค านวณจากตราสารหน้ีท่ีออกและ                            
เงินกูย้ืมรวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-14 ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

 10 อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพค านวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ หารดว้ยเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียด
การค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 14.3.1 เงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 11 อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ/(ค่าเผื่อผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ต่อเงินให้สินเช่ือจากการ
ซ้ือลูกหน้ีค านวณจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี หารดว้ยเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ี (ก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 12 อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายค านวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นรอการขาย หารดว้ยผลรวมของ (ก) ทรัพยสิ์นรอการขาย – สุทธิ และ (ข) ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ – 
สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายเพ่ิมเติม
ในส่วนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

 13 อตัราส่วนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขายต่อทรัพยสิ์นรอการขายค านวณจากค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 
หารดว้ยทรัพยสิ์นรอการขาย (หลงัหกัค่าปรับมูลค่า) 

 *        ปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) และปี 2563 1) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) 2) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 
(ROE) 3) อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย และ 4) อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผู ้
ถือหุ้น มีการเปล่ียนแปลงวิธีค านวณใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2563 (ฉบบัท่ี 19) 
โดย 1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ค านวณจากก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี*100 หารด้วย
สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 2) อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ค านวณจากก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี*100 หาร
ดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นรวม(เฉล่ีย) 3) ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียค านวณโดยใชก้ าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายหารดว้ยค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียและ 4) อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้นค านวณจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มรวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าหารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 
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14. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 

ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงนิ ส าหรับปี 2563 

14.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 
รายการท่ีส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 132,070 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน และการน าวิธีวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่มาใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  และการบนัทึกผลประโยชน์เก่ียวกบัภาษีเงินไดใ้นอดีตเป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ผา่นก าไรสะสม )ยงัไม่ไดจ้ดัสรร( ของปี 2562  

▪ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน – เงินฝากสถาบนัการเงินสุทธิ จ านวน 7,708 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 459.0 เน่ืองจากในไตรมาส 4/2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุ้นกูแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุน

รายใหญ่ จ านวนเงินรวม 10,000 ลา้นบาท และเพื่อจดัเตรียมเงินส าหรับการช าระคืนหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอนใน 

ไตรมาส 1/2564 
 

▪ ในไตรมาส 4/2563 บริษทัฯ ลงทุนซ้ือ NPLs )เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี( จ านวน 2,431 ล้านบาท และ NPAs 

)ทรัพยสิ์นรอการขาย( จ านวน 49 ลา้นบาท จึงท าให้มียอดรับซ้ือ NPLs/NPAs สะสม 12 เดือน รวม 11,748 ลา้นบาท  
 

▪ บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรายการบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิจากผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้

ในอดีตจ านวน 4,130 ลา้นบาท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรายการในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรายการค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้น  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิปี 2562 )ปรับปรุงใหม่( 10,679 ลา้นบาท )ก าไรสุทธิปี 2562 –  ก่อน

ปรับปรุง  6,549 ลา้นบาท(  และส่งผลให้บริษทัมีก าไรสะสม )ยงัไม่ไดจ้ดัสรร( ณ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นในจ านวน

ดงักล่าว รวมเท่ากบั  21,164 ลา้นบาท  
 

▪ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิจ านวน 5,380 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.4 

เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซ่ึงเป็นผลมาจากความ

แตกต่างชัว่คราวทางดา้นบญัชีและภาษีอากร ดงัน้ี 

1. รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ลดลงจ านวน 893 ลา้นบาท 

2. รายไดด้อกเบ้ีย/ก าไรจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ เพ่ิมขึ้นจ านวน 137 ลา้นบาท 

3. ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,558 ลา้นบาท     

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี โดยการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 
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หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 90,273 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562  

▪ หน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่คือตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส าคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการซ้ือ NPLs 

และ NPAs ประกอบดว้ย  

1. ตัว๋เงินจ่ายสุทธิ จ านวน 4,507 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.9 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ ออกตัว๋เงิน

จ่ายเพ่ือช าระราคาซ้ือทรัพย ์

2. เงินกูย้ืมสุทธิ จ านวน 28,798 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ กูยื้มเงินไป

ช าระราคาซ้ือทรัพยแ์ละน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

3. หุ้นกูสุ้ทธิ จ านวน 54,116 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.5 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้สนอขายหุน้

กูแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัและนกัลงทุนรายใหญ่เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 10,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯ 

ไดช้ าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 รวม 800 ลา้นบาท  

 

▪ บริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้จะครบก าหนดไถ่ถอน ในปี 2564 จ านวน 3 ชุด มูลค่ารวม 7,000 ลา้นบาท ดงัน้ี 

1. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 18 มกราคม 2564 

2. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 มูลค่ารวม 3,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

3. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 ชุดท่ี 2 มูลค่ารวม 1,000 ลา้นบาท ครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 

 
ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของรวมจ านวน 41,797 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2562 ร้อยละ 1.5 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 

 
▪ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัในปีไตรมาส 1/2563 เพ่ิมขึ้น 2,645 ลา้นบาท หรือร้อยละ 77.8 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2562          

มีสาเหตุมาจาก บริษทัฯไดเ้พ่ิมทนุสามญัท่ีออกและช าระแลว้จาก 15,075 ลา้นบาท เป็น 16,160 ลา้นบาท โดยออก           

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 217 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 บาท รวมเป็นเงิน 1,085 ลา้นบาท ให้แก่ บล.ทรีนีต้ี ในฐานะ       

ผูจ้ดัหาหุ้นส่วนเกิน ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุภายหลงัส้ินสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคาหุ้น ในราคาหุ้นละ 

17.50 บาท รวมเป็นเงิน 3,798 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั จ านวน 2,645 ลา้นบาท )สุทธิจากค่าใชจ้่ายฯ 

จ านวน 68 ลา้นบาท( ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 

16 มกราคม 2563 

▪ องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจ านวน 241 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 469.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจาก  

บริษทัฯ บันทึกส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจ านวน 241 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9 
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▪ บริษทัฯ มีก าไรสะสม )ท่ียงัไมจ่ดัสรร( จ านวน 17,730 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562  มีสาเหตหุลกั

มาจาก 

- การจ่ายเงินปันผลโดยโอนออกจากบญัชีก าไรสะสมจ านวน 3,394 ลา้นบาท  ให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 

2563 ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท  

- การปรับปรุงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ท าให้ก าไรสะสมลดลง 1,928 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรายการบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิจากผลประโยชน์ทาง

ภาษีเงินไดใ้นอดีตจ านวน 4,130 ลา้นบาท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรายการในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรายการ

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิปี 2562 )ปรับปรุงใหม่( 10 ,679 ลา้น

บาท )ก าไรสุทธิปี 2562 – ก่อนปรับปรุง  6,549 ลา้นบาท(  และส่งผลให้บริษทัมีก าไรสะสม )ยงัไม่ไดจ้ดัสรร( 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมขึ้นในจ านวนดงักล่าว รวมเท่ากบั  21,163 ลา้นบาท 

 
รายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ

ตารางแสดงรายการเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 
4/2563 

ไตร
มาส 
3/2563 

qoq ไตรมาส 
4/2562 

yoy 
ปี 2563 ปี 2562 

yoy 

% เพ่ิม 
(ลด) 

% เพ่ิม 
(ลด) 

% เพ่ิม 
(ลด) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 1,905 1,510 26.2 584 226.2 7,555 7,007 7.8 
รายได้ดอกเบีย้ 2,542 2,101 21.0 1,192 113.3 9,946 9,140 8.8 
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 3 - na 6 )50.0( 5 16 )68.8( 
   เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,491 2,043 21.9 1,152 116.2 9,722 8,968 8.4 
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 295 211 39.8 272 8.5 840 1,518 (44.7) 
       - ส่วนท่ีค้างรับ 1,213 1,319 (8.0) - na 5,047 - na 
       - ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการ
ซ้ือลูกหนี ้

983 513 91.6 879 11.8 3,835 7,450 (48.5) 

   ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 23 26 )11.5( 21 9.5 95 108 )12.0( 
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 637 591 7.8 608 4.8 2,391 2,132 12.1 
   ตราสารหน้ีท่ีออก – หุ้นกู ้ 429 379 13.2 401 7.0 1,571 1,270 23.7 
   ตราสารหน้ีท่ีออก – ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 28 28 0.0 18 55.6 100 225 )55.6( 
   เงินกูย้ืม 180 184 )2.2( 189 )4.8( 720 637 13.0 

 
▪ บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียในไตรมาส 4/2563 จ านวน 2,542 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.0  เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ีผ่านมา 

)qoq( และร้อยละ 113.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน )yoy( และส าหรับงวดปี 2563 บริษทัฯ มีรายได้ดอกเบ้ีย 9,946     

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.8 yoy โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก 
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- รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีรับเงินแล้ว ในไตรมาส 4/2563 มีจ านวน 295        

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.8 qoq ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีลูกหน้ีท่ีขอเขา้ร่วมมาตรการพกัช าระหน้ีบางส่วน

เร่ิมกลบัมาช าระหน้ีไดต้ามปกติ ภายหลงัจากท่ีมาตรการช่วยเหลือส้ินสุดลง 

- บริษทัฯ มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคา้งรับในไตรมาส 4/2563 จ านวน 1,213 

ลา้นบาท และในงวดปี 2563 จ านวน 5,047 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน โดยบริษทัฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตามเกณฑ์คงคา้ง )Accrual Basis( และ

บนัทึกในส่วนท่ีคา้งรับ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตจากรายไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจาก

การซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคา้งรับคู่กนัไป เพื่อแสดงรายการผลก าไรจากการด าเนินงานให้สะทอ้นตามขอ้เทจ็จริง 

- ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีในไตรมาส 4/2563 มีจ านวน 983 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.6 qoq และ 

ร้อยละ 11.8 yoy และส าหรับงวดปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจ านวน 3,835 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 48.5 yoy เน่ืองจากในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีรายใหญ่รายหน่ึงเกินกว่า

ตน้ทุนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเป็นจ านวนมาก 

 
ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและการขายผ่อนช าระ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบขายสด

จ านวน 642 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 9.8 qoq และลดลงร้อยละ 63.9 yoy และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มี
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายจ านวน 2,015 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 30.7  yoy เป็นผลมาจากยอดขายทรัพยแ์บบขายสด
ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซ้ือท่ีลดลง 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบขายผ่อน

ช าระจ านวน 357 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,222.2 qoq และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,646.2 yoy และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บริษทัฯ มีก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นช าระจ านวน 404 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 329.8  yoy เน่ืองจาก
บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินจากผูซ้ื้อรายใหญ่รายหน่ึงเกินกว่าตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขายเป็นจ านวนมาก ในไตรมาส 4/2563 

   
  



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                     แบบ 56-1 
 

14-5 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

4/2563 
ไตรมาส 
3/2563 

qoq ไตรมาส 
4/2562 

yoy 
ปี 2563  ปี 2562  

yoy 

% เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 702 653 7.5 1,169 (39.9) 2,658 3,757 (29.3) 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 395 384 2.9 598 )33.9( 1,528 2,144 )28.7( 
   ค่าตอบแทนกรรมการ 8 2 300.0 8 0.0 13 20 )35.0( 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 54 56 )3.6( 56 )3.6( 217 224 )3.1( 
   ค่าภาษีอากร 129 126 2.4 201 )35.8( 457 765 )40.3( 
   )กลบัรายการ( ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย )3( )5( )40.0( )15( )80.0( )10( )25( )60.0( 
   ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 33 34 )2.9( 23 43.5 124 97 26.5 
   ค่าใชจ่้ายอื่น  85 56 51.8 298 )71.5( 329 532 )38.2( 

 
▪ ส าหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนมีจ านวน 702 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 7.5 qoq  และลดลงร้อยละ 39.9 yoy และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่

จ านวน 2,658 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 29.3 yoy โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก  

 
- ไตรมาส 4/2563 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานซ่ึงเป็นค่าใชจ้่ายหลกัในการด าเนินงานของบริษทัฯ  มีจ านวน 395 

ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 qoq และลดลงร้อยละ 33.9 yoy และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ 

มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนักงานจ านวน 1,528 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 28.7 yoy โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษทัฯ 

บนัทึกเงินช่วยเหลือพิเศษพนกังาน )โบนสั( ตามเกณฑข์องผลประกอบการ 

 
- ในไตรมาส 4/2563 บริษทัฯ มีค่าภาษีอากรจ านวน 129 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 qoq และลดลงร้อยละ 35.8 

yoy เน่ืองจากบริษทัฯ ช าระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึ้นจากการรับรู้ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     

ในส่วนเงินรอรับจากการขายทอดตลาด และยอดขาย NPAs ท่ีปรับตวัดีขึ้นในไตรมาสน้ี และส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าภาษีอากรจ านวน 457 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 40.3 yoy  

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ปี 2562 : หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 

บริษทัน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าทางเครดิตตามนโนยบายบญัชีใหม่ ท่ีถือ
ปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นทั้งหมดจ านวน 5,199 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจาก  

(1) บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจ านวน 5,162          

ลา้นบาท แบ่งออกเป็นเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 5,047 ลา้นบาท และตั้งเพ่ิมจาก

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตามคุณภาพหน้ี จ านวน 115 ลา้นบาท 

(2) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระจ านวน 40 ลา้นบาท  
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ภาษีเงินได้ และผลประโยชน์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี )DTA/DTL( 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ จ านวน 
356 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรทางภาษีปี 2563 จ านวน 719 ลา้นบาท แต่มีรายได้ภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวทางดา้นบญัชีและภาษีอากรเป็นจ านวน 364 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรายการบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิจากผลประโยชนท์างภาษีเงิน

ไดใ้นอดีตจ านวน 4,130 ลา้นบาท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรายการในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรายการค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงบ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ท าใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิปี 2562 )ปรับปรุงใหม่( 10,679 ลา้นบาท )ก าไรสุทธิปี 2562 – ก่อนปรับปรุง  

6,549 ลา้นบาท(  และส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสะสม )ยงัไม่ไดจ้ดัสรร( เพ่ิมขึ้นในจ านวนดงักล่าว รวมเท่ากบั  21,164 ลา้นบาท 

 

14.2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
บริษทัฯ เห็นว่า เงินสดรับเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญั ซ่ึงถูกน าไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกนัและผูล้งทุนจ านวนมาก ทั้งน้ี เงินสดรับน้ีค านวณบนรายการท่ีมีนยัส าคญัเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจาก
ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เงินสดรับไม่ใช่
ตัวช้ีวดัมาตรฐานท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS( ดังนั้น การค านวณดังกล่าวอาจ
แตกต่างจากการค านวณค่าท่ีมีช่ือคลา้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

14.2.1 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจาก
ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯระหว่างรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563  

 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี1 1,856.8 1,518.9 5,887.9 

ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 4,438.4 7,449.6 3,835.4 

รายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 9,081.4 10,907.8 7,997.7 
รวม 15,376.6 19,876.3 17,721.0 
หกัส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้งและการรับช าระจาก
ลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั2 )6,376.5( )13,018.2( )11,923.52( 
เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด3 9,000.1 6,858.1 5,797.5 
เงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีระหว่างงวด4 1,791.1 7,200.5 2,598.8 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 10,791.2 14,058.6 8,396.3 
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หมายเหตุ: 1 ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 “รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” และ “ก าไร
จากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจากกนั อยา่งไรก็ดี ในงบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2563 รายการดงักล่าวถูกจดัประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ดงันั้น ภายหลงั
จากการจดัประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” จะถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียภายใตง้บการเงินสอบทาน
แลว้ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ดงันั้น ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงแสดงรายการรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี เป็นส่วนท่ีรับแลว้และ
ส่วนท่ีคา้งรับ 

2  โปรดพิจารณารายละเอียดการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเพิ่มเติมในส่วนการรับรู้รายไดแ้ละก าไรจากเงินให้สินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหน้ี 

3  เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวดค านวณจาก )ก( การน ารายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี )ข( บวกกบัก าไรจากเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี )ค( บวกกบัรายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ และ )ง( ลบดว้ยส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตามเกณฑ์คงคา้งและการรับ
ช าระจากลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั 

4  เฉพาะส่วนท่ีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือหลกัประกนัของลูกหน้ีของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ เคยรับรู้รายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาดแลว้ 
5  เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพค านวณจาก )ก( เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด บวกกบั )ข( เงินสดรับจากกรม

บงัคบัคดีระหว่างงวด ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญั และ
บริษทัฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพถูกน าไปใช้โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูล้งทุน
จ านวนมาก ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพน้ีเป็นการค านวณกระทบยอดจากรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ี และรายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยค านวณบนรายการท่ีมีนัยส าคญัเท่านั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ียงัไม่รับรู้รายได ้เช่น เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ บญัชีพกัรับช าระหน้ีและเช็ครอเรียกเก็บ และ
บญัชีพกัรอการตดัช าระหน้ี เป็นตน้ และไม่อาจน ามาใช้เป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของ
บริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมาตรฐานตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าท่ีมีช่ือคลา้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

 
 ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ
ทั้งส้ิน 8,396.3 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับช าระจากลูกหน้ีโดยรวมระหว่างงวด 5,797.5 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากกรมบงัคบั
คดี จ านวน 2,598.8 ลา้นบาท  
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14.2.2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจาก
ธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ระหว่างรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด    
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,105.5 2,907.3 2,015.2 
ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลดลง – สุทธิ1 2,216.8 2,316.9 1,864.2 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 5,322.3 5,224.2 3,879.4 
ขายแบบผ่อนช าระ    
รายไดด้อกเบ้ีย 89.2 108.0 95.0 
รับช าระระหว่างงวด )ในส่วนของตน้ทุนและก าไร( 366.4 341.4 763.0 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 455.6 449.4 858.0 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย2 5,777.9 5,673.6 4,737.4 

 

หมายเหตุ: 1 ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลดลง – สุทธิ ค านวณจาก )ก( ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอการขายท่ีลดลงทั้งหมดและรายการ
ปรับปรุง และ )ข( หกัดว้ยกลบัรายการค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายที่จ าหน่ายระหว่างงวดตามล าดบั 

 2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายค านวณจาก )ก( เงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบเงินสด     )ข( บวกกบัเงิน
สดรับจากลูกหน้ีขายผ่อนช าระ ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายเป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญั 
และบริษทัฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายถูกน าไปใช้โดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุน
จ านวนมาก ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขาย อยา่งไรก็ตาม เงินสด
รับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายค านวณบนรายการท่ีมีนัยส าคญัเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นรอการขายทั้งหมด เช่น )ก( เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์)ข( รายไดค้่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืนทรัพยสิ์นรอการขาย
แบบผ่อนช าระ และ )ง( รายไดอ่ื้นจากการผิดเง่ือนไขสัญญาขายทรัพย ์เป็นตน้ และไม่อาจน ามาใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ
บริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมาตรฐานตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การ
ค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขายอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าท่ีมีช่ือคลา้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

ส าหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย
ทั้งส้ิน 4,737.4 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายแบบเงินสด 3 ,879.4 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจาก
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 858.0 ลา้นบาท  
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14.3 การวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis) 

บริษทัฯ บริหารจดัการเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บซ้ือมาในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัออกไป 

                14.3.1 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขายท่ีมาจากการโอนหลักประกัน ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาประเมินและมูลค่าทางบญัชีของเงินให้สินเช่ือจาก

การซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต ่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 ปีขึ้นไป รวม 

)ลา้นบาท ยกเวน้ในกรณีของอตัราส่วน( 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหน้ี      
       

มูลค่าทางบัญชี 10,363.7 11,686.1 8,806.5 7,410.2 8,175.5 8,731.4 7,327.4 3,040.8 4,152.0 1,657.4 14,568.8 85,921.8 

ราคาประเมิน1 23,607.7 22,941.2 16,703.4 16,837.1 15,950.5 19,235.4 14,537.4 7,076.5 19,660.3 5,367.2 36,363.7 198,280.3 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.28 1.96 1.90 2.27 1.95 2.20 1.98 2.33 4.74 3.24 2.50 2.31 

 
            

ทรัพย์สินรอการขายที่มา

จากการโอน

หลักประกัน: )ระยะเวลานบัตั้งแต่เปล่ียนสถานะเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย( 

มูลค่าทางบัญชี2 4,942.0 4,702.0 3,392.5 2,697.9 1,696.3 1,937.7 1,230.4 834.3 582.9 890.3 1,265.0 22,487.6 

ราคาประเมิน 9,591.0 9,406.1 7,007.3 5,379.3 3,672.7 3,433.6 2,849.0 1,343.0 5,403.4 2,256.0 3,471.4 46,008.5 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 1.94 2.00 2.07 1.99 2.17 1.77 2.32 1.61 9.27 2.53 2.74 2.05 
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หมายเหตุ 1 มูลค่าหลกัประกนัค านวณจากราคาประเมินตามมติล่าสุดของคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย ์)ทั้งน้ีราคาประเมินของหลกัประกนับางรายการอาจถูกจดัท ามาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี( และหากหลกัประกนัถูกน าไปขาย
ทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้าคาเคาะขายหกัประมาณการค่าใชจ้่ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนัอา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธ์ิและก่อนพิจารณามูลจ านอง 

 2 ตน้ทุนการซ้ือของทรัพยสิ์นรอการขายก่อนหกัค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 
 

บริษทัฯ พบว่าราคาประเมินของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกนั มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบญัชีของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขายแต่ละประเภทประมาณ 2.00 เท่า ทั้งน้ี บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการเรียกเก็บเงินสด โดยบริษทัฯ พยายามท่ีจะรักษาระดบัของเงินสดรับจากทั้งจากธุรกิจบริหาร
จดัการทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภาพและธุรกิจบริการจดัการสินทรัพยร์อการขายให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี บริษทัฯ มีเงินสดรับที่ไดจ้ากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีผา่นการเรียกเก็บจากการปรับโครงสร้าง
หน้ี และมีเงินสดรับที่ไดจ้ากทรัพยสิ์นรอการขายผา่นการเรียกเก็บจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายแบบเงินสดและแบบให้ผอ่นช าระ 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดรับและตน้ทนุการซ้ือของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ทรัพยสิ์นรอการขาย ซ่ึงมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

 รับซ้ือ/รับโอน ต ่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 ปีขึ้นไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ

ทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอน

หลักประกัน 
     

       

รวมเงินสดรับ……………... 691.4 2,504.5 3,006.0 4,458.5 5,585.2 7,459.3 7,303.3 6,717.1 27,661.0 7,888.7 139,745.8 213,020.8 

เงินสดรับจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหน้ี………… 212.5 959.2 1,523.7 2,486.4 3,425.4 5,372.1 5,087.1 4,538.0 26,191.7 5,038.9 111,875.1 166,710.0 

เงินสดรับจากทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมา

จากการโอนหลกัประกนั………….…… 478.9 1,545.3 1,482.3 1,972.2 2,159.9 2,087.27 2,216.2 2,179.1 1,469.4 2,849.7 27,870.6 46,310.8 

ตน้ทุนการซ้ือ……………… 10,619.7 12,790.2 11,006.8 10,678.2 12,634.7 15,190.6 13,852.3 8,333.4 18,045.5 5,789.3 115,019.9 233,960.7 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)………...………….. 6.51 19.58 27.31 41.75 44.21 49.10 52.72 80.60 153.28 136.26 121.50 91.05 

 

 

เงินสดรับมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึ้นเล็กนอ้ยภายในระยะ 2-3 ปีแรกหลงัจากการรับซ้ือ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษทัฯ เตรียมการและเจรจาปรับโครงสร้าง
หน้ี และมีแนวโนม้จะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนการซ้ือส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอายตุั้งแต่ 2 ปี - นอ้ยกว่า 3 ปีท่ีร้อย
ละ 27.31 โดยมีอตัราส่วนนอ้ยกว่าอยา่งชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนการซ้ือส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอายมุากกว่า 10 ปีท่ีร้อยละ 121.50 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1 
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ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจากวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจ านวน 2,504.5 ลา้นบาท )โดย
แบ่งเป็นเงินสดรับจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจ านวน 959.2 ลา้นบาท และเงินสดรับจากทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 1,545.3 ลา้นบาท( และมีมูลค่าทางบญัชี
คงเหลือจ านวน 16,388.1 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นมูลค่าทางบญัชีคงเหลือจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจ านวน 11,686.1  ลา้นบาท และมูลค่าทางบญัชีคงเหลือจากทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมา
จากการโอนหลกัประกนัจ านวน 4,702.0 ลา้นบาท( โดยมีราคาประเมินทั้งส้ิน 32,347.3 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นราคาประเมินของหลกัประกนัจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจ านวน 22,941.2 
ลา้นบาท และราคาประเมินจากทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 9,406.1 ลา้นบาท( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                   แบบ 56-1 
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14.3.2 ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัราคาประเมินและมูลค่าทางบญัชีของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต ่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 

)ลา้นบาท ยกเวน้ในกรณีของอตัราส่วน( 

ทรัพย์สินรอการขายที่

บริษัทฯ  

ซ้ือมาโดยตรง      

  

 

 

     

มูลค่าทาง

บัญชี………….. 960.5 447.3 961.5 182.1 224.3 170.3 

 

 

23.8 

 

 

272.6 

 

 

1,282.1 

 

 

140.1 

 

 

1,534.0 

 

 

5,591.8 

ราคาประเมิน……… 2,522.6  911.6 1,995.7 462.8 692.4 563.9 

 

 

804.0 

 

 

835.1 

 

 

6,651.2 

 

 

297.8 

 

 

5,733.9 

 

 

16,582.6 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.63 2.04 2.08 2.54 3.09 3.31 33.84 3.06 5.19 2.13 3.74 2.97 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราส่วนเฉล่ียราคาประเมินของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรง คิดเป็นอตัรา 2.97 เท่า 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดรับและตน้ทนุการซ้ือของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรง ซ่ึงมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับ

ซ้ือ/รับโอน ต ่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 ปีขึ้นไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ  

ซ้ือมาโดยตรง 
     

       

เงินสดรับจากทรัพยสิ์นรอการ

ขาย 

ท่ีบริษทัฯ ซ้ือมา

โดยตรง…………….. 16.4 33.4 93.3 106.1 423.5 67.2 12.0 3,437.7 5,045.3 898.0 34,950.1 45,082.9 

ตน้ทุนการซ้ือ………. 1,340.9 583.3 1,223.6 283.8 629.4 170.1 17.9 1,475.4 2,615.9 697.7 18,561.6 27,599.6 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)……………. 1.22 5.73 7.62 37.37 67.3 39.53 67.02 233.0 192.9 128.71 188.29 163.4 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนการซ้ือส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรงท่ีมีอายตุั้งแต่ 2 - นอ้ยกว่า 3 ปี ท่ีร้อยละ 7.62 และส าหรับ
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรงท่ีมีอายมุากกว่า 10 ปี ท่ีร้อยละ 188.29 

ส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรงจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจ านวน 33.4 ลา้นบาท และมีมูลค่าทาง
บญัชีคงเหลือจ านวน 447.3 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมินทั้งหมด 911.6 ลา้นบาท
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14.4 การกระจุกตัวของเงนิให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้
 

 ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ แบ่งตาม
ตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุไว ้

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายใหญ่1 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 25632 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหน้ี 1 3,064.8 3,034.9 3,034.9 

ลูกหน้ี 2 2,127.4 589.2 589.3 

ลูกหน้ี 3 586.6 579.0 558.4 
ลูกหน้ี 4 579.0 507.9 388.6 
ลูกหน้ี 5 507.9 388.5 334.1 
ลูกหน้ี 6 323.7 334.1 323.8 
ลูกหน้ี 7 317.4 323.8 290.4 
ลูกหน้ี 8 303.8 319.0 286.9 
ลูกหน้ี 9 229.8 299.9 260.5 
ลูกหน้ี 10 216.6 229.8 223.6 
รวม 8,257.0 6,606.1 6,290.5 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ3 75,434 77,375 77,726 

 
หมายเหตุ: 1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ แบ่งตามตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุ โดยเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รายแรกของบริษทัฯ อาจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่ละปี  
                 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รายแรกของงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อาจไม่สามารถเทียบไดก้บังวด

บญัชีก่อนหน้า เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงส่งผลต่อการค านวนและการแสดงรายการบญัชีค่าเผ่ือดอ้ยค่า
ทางเครดิต )ปี 2562: ส ารองดอ้ยค่า(  

 3 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรายการบญัชีดงักล่าวจากเดิม “เงินให้สินเช่ือจากก ารซ้ือ
ลูกหน้ีสุทธิ” เป็น “เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 
 

14-16 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.5 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอการขายกระจายอยู่ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มี

ทรัพยสิ์นรอการขายอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของมูลค่าตามบญัชีทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ
ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีอสังหาริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของมูลค่าตามบญัชีทรัพยสิ์นรอการขาย
สุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ 

ตารางน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย แบ่งตามภูมิภาค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามสถานท่ีตั้ง  (ล้านบาท)  

อสังหาริมทรัพย ์    

กรุงเทพและปริมณฑล 9,066.4  9,987.9 12,254.9 

ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 5,389.9 6,137.0 6,582.6 

ภาคเหนือ 3,041.7 3,432.2 3,742.0 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,638.3 2,158.5 2,697.6 

ภาคใต ้ 1,244.9 1,968.6 2,587.2 

สังหาริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 

 

ตารางน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย แบ่งตามประเภททรัพยสิ์นรอการขาย ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม

ประเภท 
 (ล้านบาท)  

อสังหาริมทรัพย์    

ท่ีดินเปล่า 5,510.2 5,242.7 6,022.8 

โรงแรม 367.3  449.9  590.8  

อาคารเพื่อการพาณิชย์ 5,413.7 6,452.8 7,186.0 

ท่ีอยู่อาศยั 9,090.0 11,538.8 14,064.9 

สังหาริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 

 

 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 
 







 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน                                    
ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี ้ 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
ประธานกรรมการ 
(17 เมษายน 2560)  

 

64 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน 
การลงทุน และการบญัชี) University of 
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Advanced Management 

Program (AMP) Harvard Business 
School สหรัฐอเมริกา 
- อบรมหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
- อบรมหลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 12 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2563 - ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการก ากบั
นโยบายความเส่ียงและ 
ธรรมาภิบาล  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการอิสระ บริษทัไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

2561 – 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการดา้นการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรรษทัประกนัสินเช่ือ 
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

ประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินและทรัพยสิ์น 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ / 
สถาบนัการศึกษา 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 2 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้น
วิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 1  
โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- อบรมหลกัสูตร Macroeconomic 

Challenges of Global Imbalances, 
London School of Economics & Political 
Science ประเทศองักฤษ 
- อบรมหลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการ
ส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน  
(PDI) รุ่นท่ี 12 โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2001 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
อบรมหลกัสูตร Director Certification 
Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 5/2015 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

  2560 - ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันา
ระบบราชการ เก่ียวกบัการส่งเสริม
การบริหารบา้นเมืองท่ีดี 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ / หน่วยงานของรัฐ 

    2559 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

ท่ีปรึกษา ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ / หน่วยงานของรัฐ 

2560-2562  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรม 
การบริหารกองทุนพฒันาผูป้ระกอบ 
การเทคโนโลยีและนวตักรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี / หน่วยงานของรัฐ 

2559 - 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 

บริษทั ไอร่า แฟคตอร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจแฟคตอร่ิง  

2559 - 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

2559 - 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2557 - 2559 รองผูว้่าการ ดา้นเสถียรภาพ 
สถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

   
   



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 3 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสูตร Boards that Make a 
Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  อบรมหลกัสูตร Role of the Chairman       
   Program รุ่นที่ 46/2020 โดยสมาคม  
   ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-  อบรมหลกัสูตร IT Governance and Cyber  
   Resilience Program รุ่นที่ 14/2020  
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ           
  บริษทัไทย 
 
 
 
 

     

       

       

       



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 4 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

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

63 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ Temple  
University, School of Law สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตรนกัเรียนปลดัอ าเภอ 
(นปอ.) รุ่นท่ี 48 โดยวิทยาลยัการปกครอง 
- อบรมหลกัสูตรวิทยาลยัตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 5 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

ประธานกรรมการ 

 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม / ธุรกิจให้บริการ            
ค  ้าประกนัสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ทุกประเภทธุรกิจ 

   2561– ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม / ธุรกิจให้บริการ            
ค  ้าประกนัสินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ทุกประเภท 

 

  - อบรมหลกัสูตร Director Accreditation  
   Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015  
   โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

-  อบรมหลกัสูตร Advance Audit   
    Committee Program (AACP) รุ่นท่ี  
    30/2018 โดยสมาคมส่งเสริม 
    สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 
 
 
2560 – 2563 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทีเอฟดี เรียลเอสเตท  
แมนเนจเมนท ์จ ากดั / ธุรกิจจดัการ
กองทรัสต ์
 
บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั / 
ธุรกิจผลิตท่ีนอนและสินคา้ท ามา
จากยางพาราธรรมชาติ 

      
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 5 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

2560 – 2562 กรรมการ บริษทั เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จ ากดั / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

 

 

  
 

 
 

2561 กรรมการบริหารความเส่ียง / 
รักษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ทีเอฟดี เรียลเอสเตท  
แมนเนจเมนท ์จ ากดั / ธุรกิจจดัการ
กองทรัสต ์

2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร/ กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ /  
ธุรกิจธนาคาร 

2557 - 2559 กรรมการ บริษทั ไทยพฒันา โรงงาน
อุตสาหกรรมจ ากดั (มหาชน) / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

     2557 - 2559 กรรมการ บริษทั โทเทิล อินดสัเตรียล 
เซอร์วิสเซส จ ากดั / ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 6 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา* 
กรรมการ 
(7 ธนัวาคม 2561) 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(4 มกราคม 2562) 
ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(3 พฤษภาคม 2562) 

59 

 

- ปริญญาโท ดา้นเศรษฐศาสตร์ (M.A) 
Tufts University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาโทดา้น
ภาษีอากร (International Tax Program) 
Harvard University สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 57 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการ บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  
 

 2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั / หน่วยงานของรัฐ 

2558 - 2561 ท่ีปรึกษาดา้นยทุธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 

    2556 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 

    2552 - 2556 ผูอ้  านวยการส านกัแผนภาษี กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 7 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมหลกัสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 238/2017  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders (RCL)  
ปีท่ี 2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Board Nomination and 

Compensation Program (BNCP)  
รุ่นที่ 7/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Thai Information 

Technology Group (ITG) รุ่นท่ี 11/2019
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

     

4. นายบณัฑิต อนนัตมงคล* 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(1 มกราคม 2564) 
 

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) 
Stirling University ประเทศองักฤษ 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 8 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ 
(5 เมษายน 2562) 

 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2006  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั 
กรรมการบริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP) รุ่นที่ 
30/2018 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน กองทุนวายภุกัษ ์1 / กองทุนรวม 

กรรมการบริหาร 
(5 เมษายน 2562) 

   2560 – 1 ม.ค. 2564  กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

บริษทั เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากดั 
(มหาชน) / ผลิตและจ าหน่ายท่ีนอน
และสินคา้จากยางพาราธรรมชาติ 

    2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง / ประธานกรรมการลงทุน 
/ กรรมการสรรหา 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม / สถาบนัการเงิน 
เฉพาะกิจ 

    2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการพิจารณาลงทุนนวตักรรม Bangchak Initiative and  
Innovation Center 

  -  อบรมหลกัสูตร IT Governance and Cyber   
   Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 
- อบรมหลกัสูตร Risk Management   
  Program for Corporate Leaders (RCL)  
  รุ่นที่ 15/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั  
  กรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 
 

  2539 - 2560 รองประธาน / ผูอ้  านวยการลงทุน บริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่
แนล แอสชวัรันส์ จ ากดั / ผูดู้แล
ผลประโยชน์ และจดัการทรัพยสิ์น
ให้บุคคลอื่น 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 9 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

5. นายสมพร มูลศรีแกว้* 
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(1 มิถุนายน 2561) 
 

60 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
(การจดัการภาครัฐและเอกชน) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 150/2018 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย 

-   อบรมหลกัสูตร IT Governance Cyber    
     Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 15/2020 
    โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2561 – 31 ธ.ค. 63  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ /  
กรรมการบริหาร 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 
 

  2562 - 2562 
 
2561 – 2562 
 
 
2556 – 2561 
 
 
2554 – 2556 
 
 
2553 
 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่าย
ทรัพยภ์ูมิภาค 
กรรมการก ากบัความเส่ียง 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายจ าหน่ายทรัพย ์
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพยภ์ูมิภาค 
 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพยภ์ูมิภาค 1 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

       



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 10 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

6. นายวสันต ์เทียนหอม 

กรรมการอิสระ  
(1 ธนัวาคม 2560) 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
(1 ธนัวาคม 2560) 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  
(1 ธนัวาคม 2560) 
 

65 - ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา 
International Banking Laws, Boston 
University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
- อบรมหลกัสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นท่ี 2012/39   
โดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 2000/3  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

ไม่มี 
 

ไม่มี  2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2563 
 
 
 
2560 – 2563 
 
 
 
2559 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  
 
 
2554 - 2558 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการดา้นการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 
 
รองเลขาธิการ 
 
 
 
 

บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม / ให้บริการค ้าประกนั
สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs  
ทุกประเภทธุรกิจ 
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม / ให้บริการค ้าประกนั
สินเช่ือแก่ผูป้ระกอบการ SMEs  
ทุกประเภทธุรกิจ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ 
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและพฒันา
ตลาดทุนไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ 
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและพฒันา
ตลาดทุนไทย 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 11 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

7. นายยศ กิมสวสัด์ิ 
กรรมการอิสระ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 
กรรมการตรวจสอบ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 
กรรมการก ากบัความเส่ียง 
(3 พฤษภาคม 2562) 

65 - ปริญญาโท Management Information 
Systems, University of Louisville, 
Kentucky สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบณัฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 148/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการก ากบัความเส่ียง บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /               
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริษทั 
(กรรมการอิสระ) 

บริษทั ไอแอนดไ์อ คอนซลัต้ิง กรุ๊ป 
จ ากดั / ธุรกิจท่ีปรึกษาในการวาง
ระบบสารสนเทศ 

   2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

     ณ วนัที่ของ 
เอกสารฉบบัน้ี 
ณ วนัที่ของ 
เอกสารฉบบัน้ี 
 

ประธานส านกัระบบช าระเงิน 
 
กรรมการ 

สมาคมธนาคารไทย / สมาคม 
 
บริษทั เนชัน่แนลดิจิทลัไอดี จ ากดั / 
ธุรกิจประมวลผลขอ้มูล 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 12 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

8. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ 
กรรมการอิสระ  
(27 มิถุนายน 2561) 
กรรมการตรวจสอบ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(7 สิงหาคม 2563) 

62 - MBA (Accounting) Illinois Institute of 
Technology, Chicago, Illinois 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นท่ี 150/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ     
บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นท่ี 272/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  อบรมหลกัสูตร Board Nomination and  
   Compensation Program (BNCP)  
   รุ่นที่ 10/2020  

ไม่มี ไม่มี ส.ค. 2563 - ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2562 – ส.ค. 2563  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2561 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2558 - 2560 ผูอ้  านวยการสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์/ สภาวิชาชีพ 

    2555 - 2559 เลขาธิการ 

 

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั / สมาคม 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 13 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

9. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 
ประธานคณะกรรมการ 
ก ากบัความเส่ียง 
(7 กุมภาพนัธ์ 2563) 
กรรมการอิสระ  
(1 พฤศจิกายน 2562) 
กรรมการตรวจสอบ  
(1 พฤศจิกายน 2562) 
ประธานกรรมการก ากบั 
ความเส่ียง  
(7 กุมภาพนัธ์ 2563) 

48 - MBA Finance, Case Western Reserve 
University, Ohio สหรัฐอเมริกา 
- B.S. Finance, University of Findlay 
สหรัฐอเมริกา 
- อบรมหลกัสูตรนกับริหารการเงินการคลงั
ระดบัสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบนัพฒันา
บุคลากรดา้นการคลงัและบญัชีภาครัฐ 
-  อบรมหลกัสูตร Director Certification 

 Program (DCP) รุ่นท่ี 231/2016 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษทัไทย 
- อบรมหลกัสูตร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries  
(CGI) รุ่นท่ี 7/2015 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-  อบรมหลกัสูตร IT Governance and  
  Cyber Resilience Program (ITG)  
  รุ่นที่  15/2020โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั     
  กรรมการบริษทัไทย 

ไม่มี 
 

ไม่มี 2563 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

ประธานคณะกรรมการก ากบั 
ความเส่ียง 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

ผูอ้  านวยการ / กรรมการ สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก / 
หน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

   2562 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการก ากบัความเส่ียง  

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการ บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั
(มหาชน)/ ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผา่นตูเ้ติมเงินอตัโนมติั
และการจ าหน่ายตูเ้ติมเงินอตัโนมติั 

    2560 - 2562 กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2560 - 2562 กรรมการ บริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์
จ ากดั / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

        



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย* 
กรรมการ 
(3 เมษายน 2563) 
กรรมการบริหาร 
(7 สิงหาคม 2563) 
กรรมการบริหารและ 
พิจารณาค่าตอบแทน  
(7สิงหาคม 2563) 

62 - ปริญญาโท Banking Law Studies,  

Boston University, USA   
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษา

กฎหมาย แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที่
ของเอกสาร 
ฉบบัน้ี 
21 ต.ค. 63 - ณ 
วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 
15 ต.ค. 63 - ณ 
วนัที่ของเอกสาร
ฉบบัน้ี 
2559 – มี.ค.2562 
 
 
2557 – ส.ค.2559 

กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
กรรมการ 
 
 
ผูอ้  านวยการ 
 
 
ผูช่้วยผูว้่าการ สายช่วยงานบริหาร 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ 
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน 
 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน 
 
สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก /  
หน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจฯ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย /  
ธุรกิจธนาคาร 

 

หมายเหตุ :*กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ไดแ้ก่ (1) นายบรรยง วิเศษมงคลชยั  (2) นายสมพร มูลศรีแกว้ (3) นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา  (4) นายบณัฑิต อนนัตมงคล และ (5) นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี ณ วันท่ีของเอกสารฉบบันี ้

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายสมพร มูลศรีแกว้ 
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(1 มิถุนายน 2561) 
กรรมการบริหาร 
(1 มิถุนายน 2561) 
กรรมการก ากบัความเส่ียง 
(1 มิถุนายน 2561) 

  
 

     

   

   

   

อา้งถึงรายละเอียดของ นายสมพร มูลศรีแกว้ เพ่ิมเติมในขอ้ 1.6 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัขา้งตน้ 

2.   นายชูพงษ ์โภคะสวสัด์ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพย ์
ส านกังานใหญ่  
(1 ตุลาคม 2559) 
 
 

55 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- อบรมหลกัสูตร การบรรยายพิเศษ 
แนวทางในการปฏิบติังาน อยา่ง
เหมาะสมในการเป็นบริษทั 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

ไม่มี ไม่มี 2559  – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพยส์ านกังานใหญ่ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2554 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพย ์2 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 16 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสูตร Digital Organization 
& Data Management 

     

 - อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 
Key Results) 

     

3. นายสมชาย ธนุรักษไ์พโรจน์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายสนบัสนุนธุรกิจ  
(1 ตุลาคม 2559) 

60 - ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2559 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนธุรกิจ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์

 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสูตร การบรรยายพิเศษ 
แนวทางในการปฏิบติังาน อยา่ง
เหมาะสมในการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

- อบรมหลกัสูตร Digital Organization 
& Data Management 

- อบรมหลกัสูตร ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย ปปง. 

- อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 
Key Results) 

  2557 - 2559 
 
 
2556 - 2560 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนธุรกิจ 

 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทั ที.เอส.เอน็. โมเดิร์น เทรด 
จ ากดั / ธุรกิจร้านขายปลีก 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 17 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายสันธิษณ์ วฒันกุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน  
(1 ตุลาคม 2558) 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บญัชีและการเงิน (CFO)  
(16 ธนัวาคม 2554) 

53 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยกุต์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาโท สาขา Computer and 
Engineering Management 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญับริหารธุรกิจ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสูตร Orientation ส าหรับ 
CFO Focus on Financial Reporting 
รุ่นที่ 2018/1 โดยสภาวิชาชีพ 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- อบรมหลกัสูตร Strategic CFO ส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน โดยศูนยส่์งเสริม 
การพฒันาความรู้ตลาดทุน (TSI)  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ณ วนัที ่

ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษทั พฒันธร จ ากดั /  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

   2562 – ณ วนัที ่

ของเอกสารฉบบัน้ี 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษทั สหพาณิชยกิ์จภณัฑ ์จ ากดั / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

   2558 – ณ วนัที ่

ของเอกสารฉบบัน้ี  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน  

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2556 – ณ วนัที ่

ของเอกสารฉบบัน้ี  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษทั สหธร จ ากดั /  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

    2554 – ณ วนัที ่

ของเอกสารฉบบัน้ี 

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบญัชีและ
การเงิน (CFO) 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2554 - 2558 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทุน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

     
 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 18 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลกัสูตร กา้วทนัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่  
ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 
รุ่นที่ 1/2562 โดยสภาวิชาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- อบรมหลกัสูตร การบรรยายพิเศษ 
แนวทางในการปฏิบติังาน อยา่ง
เหมาะสมในการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
- อบรมหลกัสูตร Digital Organization 

& Data Management 
- อบรมหลกัสูตร ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย ปปง. 
- อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 

Key Results) 
- อบรมหลกัสูตร การบริหารความเส่ียง
ดา้นการเงินส าหรับธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์
อบรมหลกัสูตร e-learning CFO's 
Refresh Course 

2552 - 2554 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรัพย ์1 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

       



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 19 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายพงศธร มณีพิมพ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรัพยแ์ละ
จ าหน่ายทรัพยภ์ูมิภาค 
(1 ตุลาคม 2562) 
เลขานุการบริษทั  
(5 มิถุนายน 2558) 

51 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- อบรมหลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- อบรมหลกัสูตร Company Reporting 
Program (CRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- อบรมหลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- อบรมหลกัสูตร Board Reporting 

Program (BRP) โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

 

 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายพฒันาสินทรัพยแ์ละจ าหน่าย
ทรัพยภ์ูมิภาค 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2558 – 31 กค.2563 เลขานุการบริษทั บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

2560 - 2562 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรัพย ์1 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2557 – 2560 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 

       



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 20 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมหลกัสูตร การบรรยายพิเศษ 
แนวทางในการปฏิบติังาน อยา่ง
เหมาะสมในการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

- อบรมหลกัสูตร Digital Organization 

& Data Management 

- อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 

Key Results) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2552 – 2557 
 
 
2551 
 
 
2547 – 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนธุรกิจ 1 

 

ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ 

 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 21 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6. นายวีรเวช ศิริชาติไชย 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายสนบัสนุนองคก์ร  
(1 มีนาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 - ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย 
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT 
URBANA-CHAMPAIGN 

- อบรมหลกัสูตร Board Reporting 
Program (BRP) 

- อบรมหลกัสูตร Company Reporting 
Program (CRP) 

- อบรมหลกัสูตร Digital Organization 
& Data Management 

- อบรมหลกัสูตร ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย ปปง. 

- อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 
Key Results) 

- อบรมหลกัสูตร การบริหารความเส่ียง
ดา้นการเงินส าหรับธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

- อบรมหลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) 

ไม่มี ไม่มี 2563  – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายสนบัสนุนองคก์ร 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 22 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลกัสูตร Effective Minutes 
Taking (EMT) 

7. นายชาญวิทย ์กวีสุนทรเสนาะ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายบริหารเงินและการลงทุน  
(16 ตุลาคม 2560) 

48 - ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ 
Drexel University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- อบรมหลกัสูตร Orientation ส าหรับ 

CFO Focus on Financial Reporting 
รุ่นที่ 2018/1 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์

- อบรมหลกัสูตร การบรรยายพิเศษ 
แนวทางในการปฏิบติังานอยา่ง
เหมาะสมในการเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ณ วนัที ่
ของเอกสารฉบบัน้ี  

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทุน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  2556 – 2560 
 
 
 

2551 – 2556 
 
 
 

2550 – 2551 
 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารเงินและ
การลงทุน 

 

ผูจ้ดัการกลุ่มพฒันาสินทรัพย ์ 

3 – 2 

 

รองผูจ้ดัการกลุ่มพฒันาสินทรัพย ์ 

3 – 2 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                   
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 23 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสูตร Digital Organization  
& Data Management 

- อบรมหลกัสูตร ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย ปปง. 

- อบรมหลกัสูตร ผูน้  าการเปล่ียนแปลง
ระดบัสูง (The Leadership Grid) 

- อบรมหลกัสูตร OKR (Objectives and 
Key Results) 

- อบรมหลกัสูตร การบริหารความเส่ียง
ดา้นการเงินส าหรับธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 24 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8.   นางวรรณี พนัธุ์ขะวงศ ์
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  

และสมุห์บญัชี 
(1 ตุลาคม 2561) 

51 - ปริญญาโท สาขาวิชาบญัชี  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาบญัชี คณะบญัชี 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- อบรมหลกัสูตรเตรียมความพร้อมใน
การออกงบการเงิน และประเด็นทาง
ภาษีอากรท่ีพึงระวงั โดยกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 
- อบรมหลกัสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
บริหารสินทรัพยโ์ดยบริษทั ดีลอยท ์
ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

   1)  หลกัการพ้ืนฐานและกระบวนการ
ทางบญัชีเพื่อให้นกับญัชีสามารถ    
ปิดบญัชีรายวนัและรายเดือนไดต้าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2561 - ณ วนัที่    
ของเอกสารฉบบัน้ี  

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และ
สมุห์บญัชี 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

   2553 - 2561 ผูจ้ดัการกลุ่มบริหารเงิน 
ประมวลผล ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2560 รักษาการผูจ้ดัการ                    
กลุ่มประมวลผล                      
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /                 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

    2552 - 2553 กลุ่มพฒันาระบบบญัชี  ฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 25 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  2) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจ 
บริหารสินทรัพย ์ 
3) การปรับตวัของธุรกิจการบริหาร
สินทรัพยใ์ห้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน  
4) การบญัชีเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
บริหารสินทรัพยเ์พื่อการบริหารเชิง       
กลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริหาร 
5) อบรมเจาะลึกมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของไทย มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์(สรุปหลกัการที่
ส าคญัและแนวทางในการปฏิบติังาน) 

     

       



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 26 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   อบรมหลกัสูตร การบญัชีเก่ียวกบั          
เคร่ืองมือทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

-   อบรมหลกัสูตร กา้วทนัมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ใน
อนาคตท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 
2563 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
ราชูปถมัภ ์
- การบรรยายพิเศษ แนวทางในการ

ปฏิบติังาน อยา่งเหมาะสมในการเป็น

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

- Digital Organization & Data 

Management 

- ผูน้ าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง        

(The Leadership Grid) 

- อบรมเชิงปฏิบติัการตาม

พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 27 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน

ดา้น Governance, Risk and 

Compliance 

- การบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน

ส าหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

TFRS ปี 64 

- การค านวณผลประโยชน์พนกังาน

ดว้ยหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 28 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวจตุพร สุวฒันางกูร 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเงิน 

และการเงิน  

(1 ตุลาคม 2563) 

54 
 

- ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (ส าหรับผูบ้ริหาร)  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและ 
การธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- อบรมหลกัสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวกบัธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์:หลกัการพ้ืนฐานและ
กระบวนการทางบญัชีเพื่อให้นกับญัชี
สามารถปิดบญัชีรายวนัและรายเดือน
ไดต้ามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน 

- อบรมหลกัสูตรBAM : MINI MBA 
รุ่น 1-2561 

- อบรมหลกัสูตรการบริหารความเส่ียง
ดา้นการเงินส าหรับธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 

2563 - ณ วนัที่    
ของเอกสารฉบบัน้ี 

 
2552 – 2563 
 
 
2550 -2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารเงิน 

และการเงิน 

 

ผูจ้ดัการกลุ่มสนบัสนุนการ
จ าหน่าย/ให้เช่า ฝ่ายบญัชีลูกหน้ี
และทรัพยสิ์นรอการขาย 

รองผูจ้ดัการกลุ่มสนบัสนุนการ
จ าหน่าย/ให้เช่า ฝ่ายขอ้มูลและ
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 29 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลกัสูตรความรู้ ความเขา้ใจใน
การปฏิบติังานดา้น Governance, Risk 
and Compliance 

- อบรมหลกัสูตรแนวทางปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 

- อบรมหลกัสูตร Reflection การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และสะทอ้น
พฤติกรรม 

- อบรมหลกัสูตรการขบัเคล่ือนกลยทุธ์
ไปสู่ความส าเร็จ 

- อบรมหลกัสูตร Manager as a Coach 
- อบรมหลกัสูตร การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน 
- อบรมหลกัสูตรกฎหมายบริษทั

มหาชน จ ากดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 30 

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายวีรเวช ศิริชาติไชย 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนุนองคก์ร  
(1 สิงหาคม 2563) 

 

    

อา้งถึงรายละเอียดของ นายวีรเวช ศิริชาติไชย เพ่ิมเติมในขอ้ 2.6 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารขา้งตน้ 

 

 

  

หมายเหตุ : นายพงศธร มณีพิมพ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2558 - 31 กรกฎาคม 2563 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ท่ี 31 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษทัมีขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีก าหนดในมาตรา 89/15และมาตรา 89/16 แห่ง 
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทั้งน้ี 
หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 ทะเบียนกรรมการ 
 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทัฯ  
 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น  

ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย ดงัน้ี 

 ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัฯ ให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการ

เปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกตอ้งครบถว้น    
ตามกฎหมาย 

 จดัให้มีการปฐมนิเทศและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
 หนา้ท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  



 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอยีดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 

 
( ไม่มี  ) 



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 
 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี ้

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นางสาวพรรณศรี เด่ียวอนนัต์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(1 ตุลาคม 2561)  

54 - ปริญญาโท พฒันาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- Modern Banking Executive 
Development Program 
(MOBEX) 

- Executive Development Program  
(EDP), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- BAM Mini MBA รุ่นที่ 1, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- วุฒิบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน     
รุ่นที่ 1,  สภาวิชาชีพบญัชีใน       
พระบรมราชูปถมัภ ์

- วุฒิบตัรหลกัสูตรการบริหารและ
การพฒันาบุคคลยคุใหม่, TIBFA 

ไม่มี ไม่มี 2561 -ปัจจุบนั 
 
 

2556 - 2561 
 

2554 - 2556 
 
 
 

2551 - 2554 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาองคก์รและ
บริหารความเส่ียง 
 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายปฏิบติัการสินทรัพย์
และหลกัประกนั 
 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
 
 
 
 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 2 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

- วุฒิบตัรหลกัสูตรการบริหาร   
ความเส่ียงแบบครบวงจรรุ่นที่ 16, 
TIBFA 

- หลกัสูตรแนวปฏิบติัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ , 2560 

- หลกัสูตรอบรมเชิงปฏิบติัการ 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ (CG 
Code), 2561 

- หลกัสูตร The Leadership Grid , 
2563  

- หลกัสูตร RISK IT Framework 
และ Risk IT practitioner Guide, 
ISACA , 2563 

- หลกัสูตร PDPA for IT 
Management ,มาหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์, 2563 
 
 
 
 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ท่ี 3 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2. นางสาววารินทร์  ฉนัทศาสตร์รัศมี 
ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 
(1 เมษายน 2562) 

45 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต  
(การบญัชี) มหาวิทยาลยัรังสิต  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

- หนงัสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับวุฒิบตัรผูต้รวจสอบ
ภายในวิชาชีพของสมาคม            
ผูต้รวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditor of 
Thailand :CPIAT) 

- วุฒิบตัรหลกัสูตรผูก้  ากบัดูแล 
การปฏิบติังานดา้นธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย ์(Compliance 
Officer) รุ่นที่ 8 และรุ่นท่ี 13 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วุฒิบตัรหลกัสูตรการบริหาร
ความเส่ียงองคก์ร รุ่นที่ 4        

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

 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายก ากบัการปฏิบติังาน 
 
 
ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายสอบทานการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
ส านกัก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ผูจ้ดัการ ฝ่ายตรวจสอบทัว่ไป  
สายตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการแผนงาน BCM/ BCP งานก ากบั
การปฏิบติังาน ฝ่ายกิจการสาขา 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง
ดา้นปฏิบติัการ 
 
ผูว้ิเคราะห์ ฝ่ายบริหารความเส่ียงและ
พฒันาระเบียบปฏิบติังาน 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายควบคุมภายใน  
ฝ่ายควบคุมภายใน 
พนกังานชั้นอาวุโส งานตรวจสอบ 5 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายยอ่ย 
จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
บรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย / 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ    
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั / ธุรกิจ
ตรวจสอบบญัชี 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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คณะเศรษฐศาสตร์     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงดา้น
การก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
(Compliance Risk Management)  

- หลกัสูตร Auditor - in - Charge 
Tools and Techniques  

- หลกัสูตร Consulting Activities, 
Skill, Attitudes  

- หลกัสูตร Analytical thinking for 
professional Internal Auditor  

- หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัการฟอก
เงินและการป้องกนัการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่ผูก้่อการร้าย  
( AML/CFT) 

- หลกัสูตรมาตรฐานดา้นสินเช่ือ 
(Credit Training)  

- หลกัสูตรกฎหมายการทวงถามหน้ี  
- หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีของ

สถาบนัการเงินในการป้องกนัการ
ฟอกเงินและป้องกนัการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

- หลกัสูตรหลกัเกณฑก์ารบริหาร
จดัการดา้นการให้บริการแก่ลูกคา้
อยา่งเป็นธรรม (Market Conduct)  
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

- สัมมนาหวัขอ้ “แนวทางการ
ด าเนินการตามกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 

- สัมมนาหัวขอ้ “ร่วมสร้างความ
พร้อมให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจใน
ตลาดทุน เพื่อรองรับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562” 

- อบรมเชิงปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 

- หลกัสูตรความปลอดภยัเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  
(Cyber Risk Awareness) 

- หลกัสูตร The effect of Data Privacy 
Protection with Internal Auditors 

- หลกัสูตร IT Governance and IT 
Risk Management ยุค 4.0 

- หลกัสูตรการบรรยาย Digital 
Organization และ Data 
Management 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

- หลกัสูตรการสร้างความตระหนกัรู้
เก่ียวกบัความปลอดภยั และการ
จ าลองการโจมตีดว้ย Phishing 

- หลกัสูตรการบริหารความเส่ียงดา้น
การเงินส าหรับธุรกิจบริหาร
สินทรัพย ์

- หลกัสูตรการถือปฏิบติัตาม TFRS 9
ของสถาบนัการเงินและบทบาท 
ของผูต้รวจสอบภายใน  

- เสวนาคลินิกไอเอของสมาคม 
ผูต้รวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย เร่ือง 
(1) Transformation to 

automated control audit 
(2) Data Privacy & 

Governance for Auditor 
(3) การบริหารหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในแบบ New 
Normal 

 
 



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
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หน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการด าเนินงานภายใตก้ฎบตัร
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยยึดหลกัจรรยาบรรณ การปฏิบติังานตรวจสอบและการให้ค  าแนะน าปรึกษาดว้ยความเป็น
อิสระในการบริหารจดัการความเส่ียง การควบคุมภายในและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน
และระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
 ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1.  การตรวจสอบภายในเพ่ือให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) แก่ฝ่ายบริหาร เพ่ือช่วยปรับปรุงการ         
 บริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการก ากบัดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทกัษะวิชาชีพของการตรวจสอบ
 ภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบาย ระเบียบการปฏิบติัการและการปฏิบติังานท่ีฝ่ายบริหาร     
ไดจ้ดัให้มีขึ้น เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าวตัถุประสงคน์ั้นบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้และน าเสนอขอ้เสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการปฏิบติังานท่ีดีขึ้น 

 
 2.  การเป็นท่ีปรึกษา (Consulting Services) ให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการ
 บริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากบัดูแลกิจการ โดยไม่ไดร่้วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 
 
 
หน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) 
 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance 
Department) ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) กลุ่มก ากบักฎหมาย 
ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) และกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษทั (Business Compliance and Review Division) โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

 
กลุ่มก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) 

(1) ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานดา้นการก ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยพิจารณาให้สอดคลอ้ง
กบักฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีไดจ้าก
การก ากบัและสอบทานการปฏิบติังาน และ/หรือขอ้มูลอื่นของฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑภ์ายนอก 

(2) ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑต์่าง ๆ กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 
(3) ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ์
(4) ก ากบัและสอบทานการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัของบริษทั

ท่ีประกาศเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกก าหนด  เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข  และรายงานผลการ
สอบทานต่อผูบ้ริหารและ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของการจดัท าหรือปรับปรุงระเบียบ ค าส่ัง ขอ้บงัคบั และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทัให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑภ์ายนอกท่ีบงัคบัใชก้บับริษทั 

(6) รวบรวมขอ้มูล ประเด็นดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากบั
ดูแล มาพฒันาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพ่ิมเติม 

(7) สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษทั เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(8) ประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อให้มีการปฏิบติังานตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) สนบัสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ และพนกังานของบริษทัมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน 
(10) ปฏิบติังานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

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

(1) ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการก ากับและป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้ านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎเกณฑ์ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายดงักล่าว รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีไดจ้ากการก ากบัและสอบทาน
การปฏิบติังาน และ/หรือขอ้มูลอื่นของฝ่ายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละนโยบายว่า
ดว้ยการป้องกนัการฟอกเงินและการป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติท่ีส านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(2) ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกนั
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎเกณฑ์ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกบัผูบ้ริหารและพนกังาน 

(3) ก าหนดมาตรการ ระเบียบ ค าส่ัง และคู่มือปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายว่าดว้ยการป้องกนัการฟอกเงิน 
การป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนด กฎเกณฑด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติั
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนทบทวน ปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ ค าส่ัง และคู่มือปฏิบติังาน อย่าง
สม ่าเสมอ 

(4) ก าหนดและพฒันาระบบการรายงานธุรกรรม และลกัษณะธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังาน ปปง. 
ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัการฟอกเงินและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(5) บริหารจดัการเพื่อพฒันาและส่ือสารให้ทราบเก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ดา้นการก ากบัและป้องกนัการฟอกเงิน
และการป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
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สูง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัตาม
กฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

(6) ก ากบัและสอบทานการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ค าส่ัง และแนวทางปฏิบติัท่ี
ส านกังาน ปปง.ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล  พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข  และรายงานผลการสอบทานต่อ
ผูบ้ริหารและ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของการจดัท าหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานของ
บริษทัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎเกณฑ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

(8) สอบทานและติดตามการจดัส่งรายงานการท าธุรกรรมของทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ปปง.พร้อมทั้ง
รวบรวมและจดัส่งรายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลการท าธุรกรรมตามเง่ือนไขให้กบัส านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  

(9) รวบรวมขอ้มูล ประเด็นดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของส านกังาน ปปง. 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ มาพฒันาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพ่ิมเติม 

(10) สนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษทั เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามตามกฎ 
ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัของบริษทั ตามแนวทางปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑด์า้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(11) ประสานงานกบัส านักงาน ปปง. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก  เพื่อให้มีการปฏิบติังานตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

(12) ประเมินความรู้ความเขา้ใจในกฎเกณฑข์องผูป้ฏิบติังาน คน้หาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกนั
ความเส่ียงในอนาคต 

(13) ปฏิบติังานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

กลุ่มก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) 

(1) ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบติังานดา้นการก ากบัและสอบทานกฎระเบียบบริษทั โดยพิจารณาให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และขั้นตอนการปฏิบติังานภายในบริษทั รวมถึงพิจารณาจากการ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีไดจ้ากการก ากบัและสอบทานการปฏิบติังาน และ/หรือขอ้มูลอื่นของฝ่าย
งานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบภายใน 

(2) ให้ค  าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบบริษทั รวมถึงนโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานภายในบริษทั กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 

(3) ก ากบัและสอบทานการปฏิบติังานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และขั้นตอน
การปฏิบติังานของบริษทั โดยมุ่งเนน้ความถูกตอ้งของกระบวนการปฏิบติังานท่ีส าคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบตอ่
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั เช่น เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี หลกัประกนั ทรัพยสิ์น



 
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  
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รอการขาย ลูกหน้ีกรมบงัคบัคดี เงินวางซ้ือทรัพยจ์ากการขายทอดตลาด และบญัชีเงินพกัรับช าระหน้ี เป็น
ตน้ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข  และรายงานผลการสอบทานต่อผูบ้ริหาร
และ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรับปรุงระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าส่ัง และ
ขั้นตอนการปฏิบติังานของบริษทั 

(5) รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษทั และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานภายในบริษทั มาพฒันาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพ่ิมเติม 

(6) สนบัสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษทั เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัตามตามกฎ 
ระเบียบ ค าส่ัง และขอ้บงัคบัของบริษทัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(7) ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทั  เพื่อให้มีการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
(8) ประเมินความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบบริษทัของผูป้ฏิบติังาน คน้หาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทาง

ป้องกนัความเส่ียงในอนาคต 
(9) ปฏิบติังานอื่น ๆ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 



 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
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)ไม่มี( 
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