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บริษัทบริหารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน 

โดย บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 15.50 - 17.50 บาท 

และจดัสรรหุน้ส่วนเกินจ านวนไมเ่กิน 230,000,000 หุน้ 

โดย กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ในฐานะผูถื้อหุน้เดิม 
เสนอขายหุน้สามญัเดิมจ านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 15.50 - 17.50 บาท 

จดัสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) 

ระยะเวลาจองซือ้ 
ส าหรบับคุคลทั่วไป สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาที่แต่ละส านกังานของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ก าหนด 

ส าหรบัผูล้งทนุสถาบนั (รวมถึงผูล้งทนุสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors ในประเทศไทย) สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 3 – 4 และ  
6 ธันวาคม 2562 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.  

ทีป่รึกษาทางการเงนิ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 

ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่งหนงัสือชีช้วน คือ วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 
วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบั คือ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเง่ือนไขของหลกัทรพัย ์รวมทัง้ความเหมาะสมในการ
ลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์ และหนังสือชีช้วน มิได้เป็นการแสดงว่า
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์นะน า ให้
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หรือรบัรองความครบถว้นและถกูตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนแต่อย่างใด  
ทัง้นี ้การรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนเป็นความรบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรือรายการที่ เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
ผูถ้ือหลักทรพัย์ที่ได้ซือ้หลักทรพัย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัย์และหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจา้ของ
หลกัทรพัยอ์ยู่ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทั้งนี ้
ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัที่ไดรู้ห้รือควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั 
บริษัทที่ออกหลกัทรพัยจ์ะใหส้ิทธิผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย)์ ซือ้หุน้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ที่จัดจ าหน่ายเป็น
จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ เพื่อใหผู้จ้ัดหาหุน้ส่วนเกินสามารถจัดหาหุน้เพื่อส่งมอบคืนผูใ้หย้ืมหุน้เพื่อการจัดสรรหุน้ส่วนเกินจ านวนได้  และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะท าใหมี้ความตอ้งการซือ้หลกัทรพัยม์ากขึน้เม่ือราคาหลักทรพัยต์  ่ากว่าราคาเสนอขาย และหากราคาหลักทรพัยส์ูงกว่าราคาเสนอขาย อาจจะมีปริมาณ
หลกัทรพัยท์ี่สามารถน ามาซือ้ขายไดม้ากขึน้ 
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือชีช้วนไดท้ี่ศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ในเวลาท าการของส านกังาน หรือทาง http://www.sec.or.th 

ค าเตอืน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกอ่นการตัดสินใจลงทนุ 
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บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน(  

 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 1 
 

ค านิยาม 
เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนังสือชีช้วนฉบบันี ้ใหค้  าต่อไปนีม้ีความหมาย

ดงันี ้
BAM หรือ บสก. หรือ บริษัทฯ หมายถึง บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
BBC หมายถึง ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ หมายถึง กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทรัพยส์ินรอการขาย หมายถึง หลกัประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ลกูหนีโ้อนหลกัประกัน หรือโอน

ทรพัยช์ าระหนี ้หรือ ทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทฯ รบัซือ้รบัโอนมาจาก
สถาบนัการเงิน หรือ ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน 

ธปท. หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
บบส. หมายถึง บรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน  
บบส. พญาไท จ ากัด หมายถึง บรษิัท บรหิารสินทรพัยพ์ญาไท จ ากดั  
บริษัทบริหารสินทรัพย ์ หมายถึง บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ 
บสท. หมายถึง บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย 
บสส. หมายถึง บรษิัท บรหิารสินทรพัยส์ขุมุวิท จ ากดั  
พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ์ หมายถึง พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเติม)  
พ.ร.ก. บสท. หมายถึง พระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ที่มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม) 
พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (รวมทั้งที่มีการ

แกไ้ขเพิ่มเติม)  
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด หมายถึง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) 
พ.ร.บ . หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

สินทรัพยด์้อยคุณภาพ หมายถึง ลูกหนีด้อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ รบัซือ้รบัโอนมาจากสถาบันการเงิน หรือ  
ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ ไม่ใช่สถาบันการเงิน  ทั้งนี ้ ไม่รวมถึง 
ทรพัยสิ์นรอการขาย 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
อิปซอสส ์ หมายถึง บรษิัท อิปซอสส ์จ ากดั 
 

หมายเหต ุ ในเอกสารฉบับนี ้มูลค่ารวมในตารางอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลรวมของตัวเลขในตารางอนัเป็น
ผลมาจากการปัดทศนิยม  
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ตอ่ประชาชน 

บริษัทบริหารสนิทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : 

ส าหรบับคุคลทั่วไป สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัท่ี 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาที่แต่ละส านกังานของตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ก าหนด 

ส าหรบัผูล้งทนุสถาบนั )รวมถึงผูล้งทนุสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors ในประเทศไทย( สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่าง
วนัท่ี 3 – 4 และ 6 ธันวาคม 2562 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 
ผู้เสนอขาย :  บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( (“บริษัทฯ“) 

กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน )“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”( 
ประเภทธุรกิจ:  ธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย:  
ไม่เกิน 1,765,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 54.4 ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน )กรณีผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทัง้จ านวน( ในครัง้นี ้
ประกอบดว้ย  

(ก) หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายโดยบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้  
(ข) หุน้สามญัเดิมที่เสนอขายโดยผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ และ 
(ค) หุน้ที่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกินจ านวน 

ไม่เกิน 230,000,000 หุน้ 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: 

ประเภทผู้ลงทนุ 
จ านวนหุ้นทีเ่สนอขาย 

(หุน้) 
สัดส่วนทีเ่สนอขาย 

(ร้อยละ) 

- บคุคลทั่วไป  ไม่เกิน 414,500,000 27 

- ผูล้งทนุสถาบนั  ไม่เกิน 1,120,500,000 73 

 

ขอ้มูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เก่ียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเส่ียงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรพัย ์)“บริษัทฯ”( ดังนั้น ผูล้งทุนตอ้ง
ศกึษาขอ้มลูในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม ซึ่งสามารถขอได้
จากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละบริษัทฯ หรืออาจศึกษาขอ้มูลไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละ
หนงัสือชีช้วนที่บรษิัทฯ ยื่นต่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดท้ี่ website ของส านกังาน ก.ล.ต. 
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การเสนอขายหุน้สามญัส่วนเกินในครัง้นี ้บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 280.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไว้ 
หุน้ละ 5.0 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก )IPO) และบรษิัทฯ อาจจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจ านวนไม่เกิน 230.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท หรือแต่เพียงบางส่วนหรือ 
ไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินก็ได ้ทัง้นี ้ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินตอ้งด าเนินการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ที่
ออกใหม่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัแรกที่หุน้เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้ความผนัผวนของราคาหุน้ของ
บรษิัทฯ อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัจากระยะเวลาดงักล่าว 

เงือ่นไขในการจัดจ าหน่าย : ไม่รบัประกนัการจ าหน่าย )Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 15.50 – 17.50 บาท/หุน้ 

มูลค่าการเสนอขาย (ไม่รวมหุ้นส่วนเกิน) : 23,792.5 – 26,862.5 ลา้นบาท  

มูลค่าทีต่ราไว ้(Par) : 5.0 บาท/หุน้ 

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 14.45 บาท/หุน้ )ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562) ทัง้นีท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
3/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 13,000.0 ลา้นบาท 
ภายหลงัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะท าใหม้ลูค่าตามบญัชีต่อหุน้เท่ากบั 10.14 บาทต่อหุน้ 

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพ : - ไม่มี - 

ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย 

• การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัโดยบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นีจ้ะกระท าผ่านการส ารวจความตอ้งการ

ซือ้หลกัทรพัย ์)Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซือ้หุน้สามญัของผูล้งทนุสถาบนัในแต่

ละระดบัราคา โดยการตัง้ช่วงราคา )Price Range) และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนสถาบนัแจง้ราคาและจ านวนหุน้ที่

ประสงคจ์ะจองซือ้มายงัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่น ามาใชท้ าการส ารวจ

ความตอ้งการซือ้หลักทรพัย ์)Bookbuilding) อยู่ที่ระหว่างราคา 15.50 บาท - 17.50 บาทต่อหุน้ ทั้งนี ้บริษัทฯ  

ผูถื้อหุน้เดิม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agent) จะ

พิจารณาร่วมกันในการก าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย )Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจ านวนหุ้นที่ 

ผูล้งทุนสถาบนัเสนอความตอ้งการซือ้เขา้มา โดยค านึงถึงราคาที่จะท าใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัเงินตาม

จ านวนที่ตอ้งการ และยงัมีความตอ้งการซือ้หุน้เหลืออยู่มากพอในระดบัท่ีคาดว่าจะท าใหร้าคาหุน้มีเสถียรภาพใน

ตลาดรอง 

• อัตราส่วนราคาหุน้ต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ )Price to Book Value Ratio : P/BV): ประมาณ 1.53 - 1.73 เท่า 

)อัตราส่วนดังกล่าวค านวณภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 13,000.0 ล้านบาท จากงบการ

เงินงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยไม่ค านึงถึงการบนัทึกรายการภายหลงังบการเงนิงวดดงักล่าว 

บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุน้ทัง้หมดจ านวน 1,535.0 ลา้นหุน้ และไม่รวมกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( 

• P/BV ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกับการประกอบธุรกิจของ

บรษิัทฯ และธนาคารพาณิชย ์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้ในและต่างประเทศ ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2562: เฉล่ียประมาณ 1.42 เท่า 
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• อย่างไรก็ดี อัตราส่วน P/BV ดังกล่าวค านวณจากข้อมูลทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพ้ิจารณาถึงผลการ

ด าเนินงาน หรือความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต หรือค่าใชจ้่ายทางภาษีที่อาจ

เพิ่มขึน้ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้นอกจากนี ้อัตราส่วน P/BV ดังกล่าวไม่ไดเ้ป็น

อตัราส่วนที่สามารถน ามาเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง เนื่องจากเป็นการค านวณอตัราส่วนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 

ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งที่ผูล้งทนุควรพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ทีไ่ม่ติด silent period : - ไม่มี - 

กรณีการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นคร้ังแรก (“IPO”) 

ตลาดรอง :  SET 

หมวดธุรกิจ (sector) :  เงินทนุและหลกัทรพัย ์

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :  Profit Test 
 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ: 

บรษิัทฯ ประมาณการว่าจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้)หลงัจากหกัค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย(์ จ านวนประมาณ 3,954 - 4,502 ลา้นบาท )กรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไม่มีการใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจากบรษิัทฯ( โดยบริษัทฯ มีวตัถปุระสงคใ์นการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้)หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย(์ )ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( ไปใชเ้พื่อ
วตัถปุระสงคต์่าง ๆ ดงันี ้ 

 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ
โดยประมาณ รายละเอียด 

1. เพื่ อน า ไป ใช้ซื ้อ สิ นทรัพ ย์ด้อ ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายใน
อนาคต 

394 – 449 ภายในปี 2563 บริษั ท ฯ  จะน า เงิน ไปซื ้อ
สินทรพัยด์้อยคุณภาพและ
ทรัพย์สินรอการขายจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการ
ด าเนินธุรกิจตามปกติของ
บรษิัทฯ 

2. เพื่อน าเงินไปใช้ช าระคืนเงินกู้จาก
สถาบนัการเงิน และ/หรือช าระหุน้กู้
ที่ถึงก าหนดที่ออกโดยบริษัทฯ และ/
หรือตั๋วเงินจ่ายเพื่อการซือ้สินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพและทรัพย์สินรอการ
ขาย 

3,546 – 4,040 ภายในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงิน
ส่วนหนึ่งที่ไดจ้ากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้)หลงัจาก
หั ก ค่ า ธ ร รม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย
หลักทรัพย์( ไปใช้ช าระคืน
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 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 4 
 

เงินกู้จากสถาบันการเงิน 
และ/หรือช าระหุ้นกู้ที่ ถึ ง
ก าหนดที่ออกโดยบริษัทฯ 
และ/หรือตั๋วเงินจ่ายเพื่อการ
ซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อ
ลดตน้ทนุทางการเงิน 

 รวม 3,940 – 4,489   
 

ในกรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทัง้จ านวน บรษิัทฯ ประมาณการว่าจะ
ได้รบัเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้ประมาณ 7,447 – 8,448 ลา้นบาท )ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(  โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นการน าเงินที่ได้
เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 3,507 – 3,959 ลา้นบาท จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ส่วนเกินไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
ภายในปี 2563 

โดยการประมาณการขา้งตน้ของบรษิัทฯ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและประมาณการเก่ียวกบัการลงทนุของ
บริษัทฯ ในปัจจุบัน และเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ต่อประชาชนในครัง้นี ้ทั้งนี ้แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และการลงทุนที่เกิดขึน้จริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจาก
ปัจจบุนั ดงันัน้ แผนการใชเ้งินท่ีเกิดขึน้จรงิอาจแตกตา่งจากการประมาณการท่ีระบไุวข้า้งตน้ โดยบรษิัทฯ อาจใชด้ลุพินิจใน
การใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นีเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวต้าม
สมควร ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ส่วนเกิน บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการจดัสรรหุน้ส่วนเกินไปใชเ้ป็นตาม
วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินจ านวนใด ๆ ท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้ที่เสนอขายหุน้จะไดร้บัจากการเสนอ
ขายหุน้สามญัเดิมต่อประชาชนในครัง้นี ้

 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล :  

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดข้องงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ และภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง )ถา้มี( ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทนุและเงินทนุหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอื่น ๆ  ท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่
เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์:  
บริษัทฯ ก่อตั้งขึน้ในปี 2542 ภายใต้พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 )รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม( )“พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย์”) เพื่อบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากัด )มหาชน( (“BBC”) ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2540 ในเวลาต่อมา 
บริษัทฯ ไดข้ยายขอบเขตการด าเนินธุรกิจเพื่อใหค้รอบคลุมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการ
ขายที่ไดม้าจากสถาบนัการเงินอื่น รวมถึงธนาคารและบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เป็นบริษัทบริหารสินทรพัย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก
สินทรพัยร์วม )ตามขอ้มลูในรายงานภาวะอตุสาหกรรมซึ่งจดัท าโดยอิปซอสส)์ 

การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลกั คือ )ก( ธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และ 
)ข( ธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย 

1. ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 
บริษัทฯ ซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารและบริษัทบริหาร

สินทรพัยอ์ื่น และบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดว้ยการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีก้บัลกูหนีเ้พื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงที่เป็นที่
พึงพอใจของทุกฝ่ายเท่าที่เป็นไปได ้โดยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บรษิัทฯ รบัซือ้หรือรบัโอนมาส่วนใหญ่มีหลกัประกันเป็น
อสงัหารมิทรพัยซ์ึ่งไดจ้ดทะเบียนจ านองล าดบัที่หนึ่งแก่บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ บนัทึกบญัชีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็นเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีใ้นราคาทนุท่ีรบัซือ้หรือรบัโอนมา 
2. ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 

บริษัทฯ บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า )ซึ่งรวมถึง
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการเกษตรกรรม( โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย ์และที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮาส ์และ
อาคารชุด รวมทั้งสังหาริมทรพัย์และหลักทรพัยอ์ื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไดท้รพัยสิ์นรอการขายมาโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เจรจากับลกูหนีเ้พื่อโอนหลกัประกนัหรือโอนทรพัยช์ าระหนี ้การบงัคบัทรพัยห์ลกัประกนัเพื่อช าระหนี ้และการซือ้ทรพัยสิ์น
รอการขายจากสถาบนัการเงินอื่นโดยตรง โดยบรษิัทฯ จะบนัทึกบญัชีทรพัยสิ์นรอการขายในราคารบัโอน )ตน้ทนุที่รบัซือ้( 
หรือตน้ทุน )รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง )ถา้มี(( ท่ีรบัซือ้มาจากกรมบงัคบัคดีหรือสถาบนัการเงินอื่น และบรษิัทฯ จะจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นรอการขายดงักล่าวในท่ีสดุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานจาก
เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62.4 รอ้ยละ 70.8 รอ้ยละ 65.2 และ รอ้ยละ 84.9 ตามล าดบั ของ
รายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมด และมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจากทรพัยสิ์นรอการขาย และเงินลงทนุในหลกัทรพัยค์ิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 37.0 รอ้ยละ 28.6 รอ้ยละ 34.4 และรอ้ยละ 14.9 ตามล าดับ ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทั้งหมด 
และมีสินทรพัยส์ทุธิรวมจ านวน 93,636.7 ลา้นบาท 99,933.4 ลา้นบาท 107,653.0 ลา้นบาท และ 121,701.3 ลา้นบาท 
ตามล าดับ โดยหลักประกอบดว้ย )ก( สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )ไดแ้ก่ เงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิ และเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดสทุธิ( 72,913.0 ลา้นบาท 77,867.3 ลา้นบาท 82,549.4 
ลา้นบาท และ 88,194.9 ลา้นบาท ตามล าดับ และ )ข( สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย 
)ไดแ้ก่ เงินลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิ ลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ และเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การซื ้อทรัพย์สินและอื่น ๆ( 17,512.0 ล้านบาท 19,340.9 ล้านบาท 22,615.3 ล้านบาท และ 30,545.9 ล้านบาท 
ตามล าดบั 
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ผู้ถือหุ้น : โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้
ภายใตส้มมติฐานว่ามีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายทัง้จ านวน สรุปไดด้งันี ้

รายชื่อ 
ผู้ถือหุ้น 

ก่อนการเสนอขายหุน้สามัญ 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทนุ 

(กรณีผู้จัดหาหุ้นสว่นเกนิ
ไม่มีการใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามัญเพิ่มทนุจากบริษัทฯ) 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทนุ 

(กรณีผู้จัดหุน้ส่วนเกินมีการ
ใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ
จากบริษทัฯ ทัง้จ านวน) 

จ านวน 
(หุน้) 

สัดส่วน
การถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุน้) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(หุน้) 

สัดส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

1. กองทนุฟ้ืนฟฯู1 2,734,999,990 99.9 1,479,999,990 49.1 1,479,999,990 45.6 

2. นางสาวสันติ์ธรา 
ตนัศิร ิ

5 0.0 5 0.0 5 0.0 

3. นายพิภพ ภู่เพ็ง 5 0.0 5 0.0 5 0.0 

4. ประชาชนทั่วไป - - 1,535,000,000 50.9 1,765,000,000 54.4 

รวม 2,735,000,000 100.0 3,015,000,000 100.0 3,245,000,000 100.0 
 

 

หมายเหต ุ 1 กองทนุฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุน้สามญัที่ตนถืออยู่จ  านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ พรอ้มกบัการ

เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้  านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้จ านวน ซึ่งจะท าใหภ้ายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครั้งนี ้บริษัทฯ จะมีหุน้ที่ออกและช าระแลว้ใน
กรณีที่ 

ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไม่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพ่ิมทนุจากบริษัทฯ จ านวน 3,015,000,000 หุน้ และกรณีที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินมีการ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทั้งหมดจ านวน 3,245,000,000 หุน้ ในการนี ้ภายใตข้อ้บังคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง 
การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 )รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม( และตามที่บริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผันการหา้มผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ เม่ือวนัที่ 31 มีนาคม 2559 จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทฯ หา้มกองทนุฟ้ืนฟูฯ น าหุน้ของตนในสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้หลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นี ้)รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินอาจใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจากวนัที่
หุน้ของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์  ทั้งนี ้ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดผ้่อนผันการน าฝากหุ้นจ านวน 230,000,000  
ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ซึ่งถูกสั่งห้ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลัก 
ทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ที่ไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ โดยอนุญาตใหก้องทุนฟ้ืนฟูฯ ซึ่งประสงคจ์ะใหผู้จ้ัดหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้จ านวนดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อการ
จัดสรรหุน้ส่วนเกินไม่ตอ้งน าหุน้ดังกล่าวเขา้ฝากไวก้ับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์)ประเทศไทย( จ ากัด ) “ศูนยรั์บฝาก
หลักทรัพย”์) จนกว่ากองทนุฟ้ืนฟฯู จะไดร้บัการส่งมอบหุน้ที่ยืมคืน 
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สัดส่วนรายได้ :  

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูและรายละเอียดรายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

 รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

รายไดด้อกเบีย้1 1,232.3 14.1 1,877.5 24.6 1,856.8 19.0 3,731.3 1 58.1 7,816.5 1 84.9 

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 48.2 3,509.2 46.0 4,438.4 45.5 N/A1 N/A N/A1 N/A 

รายได้จากการด าเนิน 

งานอ่ืน ๆ2 11.8 0.1 14.5 0.2 57.8 0.6 12.9 0.2 3.2 0.0 

รวมรายได้จากธุรกิจ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพ 5,468.4 62.4 5,401.1 70.8 6,353.0 65.1 3,744.2  58.3 7,819.8  84.9 

 
กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิ์นรอการขาย 

รายไดด้อกเบีย้3 150.4 1.7 117.3 1.5 92.9 1.0 78.5 1.2 122.3  1.3 

ก า ไ ร จ า ก ก า ร ข า ย
ทรพัยส์ินรอการขาย  2,362.6 27.0 1,740.9  22.8 3,105.5 31.8 2,506.7  39.1 1,130.0  12.3 

ก าไร )ขาดทุน( จากเงิน
ลงทนุในหลกัทรพัย ์ 20.0 0.2 )2.6( 0.0 (30.3) (0.3) (30.2)  (0.5) 3.9 0.0 

ก าไรจากการขายผ่อน
ช าระ 584.1 6.7 184.4 2.4 115.2 1.2 73.7 1.1 80.6 0.9 

รายได้จากการด า เนิ น 

งานอ่ืน ๆ4 128.3 1.5 141.2 1.9 73.5 0.8 27.1 0.4 34.4 0.4 

รวมรายได้จากธุรกิจ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,245.4 37.0 2,181.2 28.6 3,356.8 34.5 2,655.7 41.4  1,371.3 14.9  

รายไดอ่ื้น5 49.1 0.6 43.5 0.6 41.3 0.4 19.2  0.3 15.3  0.2 

รายได้รวมทัง้หมด* 8,762.9 100.0 7,625.8 100.0 9,751.1 100.0 6,419.1 100.0 9,206.3 100.0 
 

หมายเหต ุ 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จากเงินให้

สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถกูแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี ใน
งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รายการดงักล่าวถูกจัดประเภท
รายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัดประเภท
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รายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่
สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี ้ส  าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 
และ 2562 รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ 3,731.3 ลา้นบาท และ 7,816.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย )ก( 
รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้1,432.1 ลา้นบาท และ 1,245.6 ลา้นบาท และ (ข( ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือ
จากการซือ้ลกูหนี ้2,299.2 ลา้นบาท และ 6,571.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 2 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ จากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพโดยหลกัประกอบดว้ย  (ก) เงินที่ลูกหนี ้

ช  าระเกินและบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อคืนเงินใหก้ับลูกหนีด้งักล่าวได ้และ  (ข) เงินที่บริษัทฯ ช าระล่วงหนา้แทนลูกหนี ้และ
ได้รบัคืนจากศาลภายหลังจากลูกหนีช้  าระปิดบัญชีแลว้  ทั้งนี ้ในปี 2561 รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ไดข้ายลูกหนีร้ายหนึ่งใหก้ับบริษัทบริหารสินทรพัยอ่ื์น แต่บริษัทบริหารสินทรพัย์
ดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินค่าโอนสิทธิเรียกรอ้งไดภ้ายในเวลาที่ตกลงกนัและขอขยายระยะเวลาการช าระเงิน บริษัทฯ จึงคิด
ดอกเบีย้จากการช าระเงินล่าชา้และบนัทึกรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 

3 รายไดด้อกเบีย้จากกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายโดยหลกัประกอบดว้ย  รายไดด้อกเบีย้จากการขายทรพัยส์ิน

รอการขายแบบผ่อนช าระ และรายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ี่ถือจนครบก าหนด 

4 รายไดอ่ื้นจากกลุ่มธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายโดยหลกัประกอบดว้ย )ก( เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

)ข( รายไดค้่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืนทรพัย์สินรอการขายแบบผ่อนช าระ และ )ง( รายไดอ่ื้นจากการผิดเงื่อนไขสญัญา  
ขายทรพัย ์

5 รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย (ก) รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝากสถาบันการเงิน )ข( ก าไรจากการขายทรพัยส์ินของบริษัทฯ และ  

)ค( อ่ืน ๆ  
 

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ท  าหนา้ที่ก าหนดแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 )รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบรษิัทประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร  

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา กรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

6. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบรหิาร  

7. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
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8. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 

9. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 

นายพงศธร มณีพิมพ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยไดร้บัการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
7/2558 เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 
 

รายการระหว่างกนัเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการข้อมูล 

ตามสญัญาจา้งที่ปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกันการจ าหน่าย )Best Efforts( ส าหรบั
การออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน และการน าหลกัทรพัยข์องบรษิัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด เขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )"บสก."( กบั บรษิัท
หลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั )“Trinity”( บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( )“KS”( และ UBS AG )“UBS”( )"ที่ปรกึษา"( 
วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556 บรษิัทฯ ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการขอ้มลูซึ่งตอ้งช าระใหแ้ก่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ส าหรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลในส่วนของกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ านวน 
14,067,825.0 บาท โดยจะช าระในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และเนื่องจากรายการดงักล่าวจดัเป็นรายการระหว่างกนัของ
บริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้บริษัทฯ จะด าเนินการส าหรบัรายการดังกล่าวตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิ
การท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ ต่อไป 
 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

1.2 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจดัหาและเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดใ้น
จ านวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน ฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

1.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนีแ้ละไม่สามารถสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของบรษิัทฯ ไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนีแ้ละการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึงความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีไ้ม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน 

1.4 ตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยมคีวามผนัผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการก่อรายไดแ้ละ
กระแสเงินสดจากหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ 

1.5 ความเส่ียงจากการที่กระบวนการตรวจสอบสถานะสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ 
อาจจัดท าบนขอ้มูลที่ไม่ครบถว้นหรือถูกตอ้งทั้งหมด ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดในการก าหนดราคาซือ้
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
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1.6 ความเส่ียงจากการประเมินราคาทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ โดยใชส้มมติฐานหลายประการ ส่งผลใหม้ลูค่าของทรพัย์
หลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ประเมินอาจไม่สะทอ้นมลูค่าที่แทจ้รงิที่
บรษิัทฯ จะสามารถรบัรูไ้ดห้ากมีการขายทรพัยสิ์นดงักล่าว 

1.7 ความเส่ียงจากการที่ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ
ทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ อาจไม่สะทอ้นการดอ้ยค่าที่แทจ้รงิ 

1.8 การบงัคบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 )TFRS 9( อาจส่งผลกระทบต่อการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

1.9 ความเส่ียงจากการที่การประกอบธุรกิจบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย รวมทั้งการถือ
ครองทรพัยสิ์นจ านวนมากของบรษิัทฯ อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลอย่างเครง่ครดัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการ
เปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

1.10 ความเส่ียงที่เก่ียวกบัการบงัคบัช าระหนีจ้ากผูค้  า้ประกนัและผูจ้  านองที่มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้ 

1.11 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อาจตอ้งมีความรบัผิดเนื่องจากขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่นที่บริษัทฯ 
เขา้เก่ียวขอ้งเป็นครัง้คราว 

1.12 ความเส่ียงจากการกระจกุตวัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ 

1.13 ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขนัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัทฯ 

1.14 ความเส่ียงจากการท่ีลกูหนีท้ี่ไม่พึงพอใจบรษิัทฯ และผูค้ดัคา้นอาจท าใหบ้รษิัทฯ เสียชื่อเสียงได ้

1.15 ความเส่ียงจากความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานของบริษัทฯ หรือการกระท าของ
บคุคลภายนอก 

1.16 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารหลกัและพนกังานท่ีมีความสามารถ 

1.17 ความเส่ียงจากการท่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ ขดัขอ้ง 

1.18 ความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของบรษิัทฯ อาจไม่ครอบคลมุความเส่ียงจากความเสียหายของบรษิัทฯ 
ไดท้ัง้หมด 

1.19 ความเส่ียงจากอบุตัิเหตหุรือผูบ้กุรุกในอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ 

1.20 ความเส่ียงจากผลกระทบของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ฉบบัใหม่ของประเทศไทย 

1.21 ความเส่ียงที่การเขา้ถึง หรือ การใชข้้อมูลอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของ
บรษิัทฯ 

1.22 ความเส่ียงจากการเวนคืนอสงัหารมิทรพัยโ์ดยรฐับาล 
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2. ความเสี่ยงจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น และการสิน้สภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ 

2.1 บริษัทฯ อาจเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดร้บัยกเวน้ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้
และการบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีในงบการเงินของบรษิัทฯ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะขึน้อยู่กับมูลค่าคงเหลือของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นีซ้ึ่งมีความไม่แน่นอน 

2.2 จ านวนหุน้ของบรษิัทฯ ที่จะขายไดใ้นการเสนอขายหุน้ในครัง้นีอ้าจนอ้ยกว่าจ านวนท่ีเสนอขายทัง้หมด เนื่องจาก
เป็นการขายแบบไม่รบัประกนัการจ าหน่าย )Best Effort) 

2.3 ความเส่ียงจากการที่บริษัทฯ อาจจะตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นซึ่งอาจมีตน้ทุนสูงขึน้ภายหลังจากการเสนอขาย 
หุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้

2.4 ความเส่ียงจากการลดอนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ 

2.5 ความเส่ียงจากการรวมตวัหรือประทว้งหยดุงานของพนกังานของบรษิัทฯ 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงนิในประเทศไทย 

3.1 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างมีนยัส าคญั 

3.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรบัตวัสงูขึน้ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบรษิัทฯ 

3.3 ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ อาจด าเนินการใดที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อบรษิัทฯ 

4. ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ  

4.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการซือ้ขายและส่งมอบหุน้สามญัของบรษิัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4.2 ราคาหุน้สามญัของบรษิัทฯ อาจผนัผวน ซึ่งก่อใหเ้กิดผลขาดทุนอย่างมีนยัส าคญัต่อผูล้งทุนที่ซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ในการเสนอขายหุน้ครัง้นี ้

4.3 ความเส่ียงจากการที่บรษิัทฯ หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ อาจขายหุน้ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้ครัง้นี ้
และการขายหุน้ของบรษิัทฯ จ านวนมากอาจมีผลท าใหร้าคาหุน้ของบรษิัทฯ ลดลง 

4.4 ความเส่ียงจากความสามารถในการท่ีจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ 

4.5 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ อาจมีขอ้จ ากดัในการใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ในอนาคต 
 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2563 : 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 15 ตลุาคม 2562 มีมติแต่งตัง้ ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบญัชีจ านวน 12,800,000.0 บาท และค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ไม่เกิน 200,000.0 บาท ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมาแลว้ โดยจะ
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ใหม้ีผลต่อเมื่อบรษิัทฯ สิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถด ารงต าแหน่งผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ต่อไปได ้

การเสียสิทธิประโยชนจ์ากการไดรั้บยกเวน้ภาษเีงนิได้นิติบุคคลภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ส  าคญั โดยหลกัคือการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล )ซึ่งอตัรา
ปัจจบุนัอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 ของก าไรสทุธิทางภาษี( ส าหรบัก าไรท่ีไดร้บัจากการบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอ
การขาย จากการที่กองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95.0 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดในบริษัทฯ ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนครัง้นี ้กองทุนฟ้ืนฟฯู จะถือหุน้ในบริษัทฯ ต ่ากว่า
รอ้ยละ 95.0 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน ซึ่ง
จะท าใหบ้รษิัทฯ เสียสิทธิประโยชนจ์ากการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้บริษัทฯ อาจบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละ
หนีสิ้นท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น โดยหากสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เกิดขึน้ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บรษิัทฯ คาดว่าบรษิัทฯ อาจบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชีประมาณจ านวน 5,916.1 ลา้นบาท และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีประมาณจ านวน 7.2 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีขา้งตน้จะเปล่ียนไปตามผล
แตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถบนัทึกบญัชีได ้ณ วนัท่ีบรษิัทฯ 
ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนก์ารไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอีกต่อไป 
 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปีและรอบระยะเวลาล่าสุด : 
 

 

หน่วย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2562 

รวมสินทรพัย ์ ลา้นบาท 93,636.7 99,933.4 107,653.0 121,701.3  

รวมหนีสิ้นรวม ลา้นบาท 53,114.0 58,874.0 65,804.0 78,126.2  

รวมส่วนของเจา้ของ ลา้นบาท 40,522.7 41,059.4 41,849.0 43,575.1  

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน ลา้นบาท 7,518.8 6,003.9 7,981.7 7,681.7  

รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานอืน่ ลา้นบาท 2,581.9 2,519.8 2,934.6 2,588.0  

ก าไรสทุธิ ลา้นบาท 4,903.6 4,500.8 5,202.0 4,882.3  

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน บาท 1.79 1.65 1.90 1.79 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ )D/E ratio( เท่า 1.31 1.43 1.57 1.79 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) รอ้ยละ 12.10 11.03 12.55 15.247 
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 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 13 
 

อัตราส่วนซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของธุรกจิ      

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกจิ
บรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพ1 รอ้ยละ 13.32 12.83 14.55 20.557 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกจิบรหิาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ2 รอ้ยละ 4.39 4.78 4.63 11.217 

อตัราส่วนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อ
เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้3 รอ้ยละ 10.37 8.70 7.69 7.46 

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกจิ
บรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอ 
การขาย4 รอ้ยละ 31.83 24.88 29.12 16.167 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกจิบรหิาร
จดัการทรพัยสิ์นรอการขาย5 รอ้ยละ 10.73 6.00 8.72 6.367 

อตัราส่วนคา่เผ่ือดอ้ยคา่ทรพัยสิ์น
รอการขายต่อทรพัยสิ์นรอ 
การขาย6 รอ้ยละ 3.90 2.97 2.47 2.16 

 

หมายเหตุ 1 อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพค านวณจากรวมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ

สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ )เฉลี่ย( โปรดพจิารณารายละเอียดการค านวณเงนิ
สดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3.1 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหาร
จดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ” 

 2 อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพค านวณจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานสินทรพัย์

ดอ้ยคณุภาพ )NPL) หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ )เฉลี่ย( 

 3 อตัราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญต่อเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีค้  านวณจากค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเงินใหส้ินเช่ือจาก

การซือ้ลกูหนี ้หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ก่อนหกัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู( 

 4 อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากรวมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ

ทรพัยส์ินรอการขายหารดว้ยผลรวมของ )ก( ทรพัยส์ินรอการขาย – สุทธิ และ )ข( ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ – สุทธิ )เฉลี่ย( 
โปรดพิจารณารายละเอียดการค านวณเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 
หวัขอ้ “16.3 2 เงนิสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขาย” 

 5 อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานทรพัยส์ินรอ

การขาย )NPA) และเงินลงทุนในหลักทรพัย ์หารดว้ย )ก( ทรพัยส์ินรอการขาย – สุทธิ )ข( ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ – สุทธิ 
และ )ค( เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ )เฉลี่ย( 

 6 อตัราส่วนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขายต่อทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย หาร

ดว้ยทรพัยส์ินรอการขาย )หลงัหกัค่าปรบัมลูค่า( 
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 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 14 
 

 7 ค านวณโดยปรบัยอดรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และงบกระแสเงินสดส าหรบังวดเกา้เดือน

สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized) 
 
 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย : 

บรษิัทฯ เห็นว่าในธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย เงินสดรบั
เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญัซึ่งถูกน าไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันและผูล้งทุนจ านวนมาก 
ทัง้นี ้เงินสดรบันีค้  านวณบนรายการที่มีนยัส าคญับางรายการเท่านัน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เงินสดรบัไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานที่
ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS) ดังนั้น การค านวณดังกล่าวอาจแตกต่างจากการ
ค านวณค่าที่มีชื่อคลา้ยคลงึกนัของบรษิัทอื่น 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ระหว่างรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ 
สินทรัพยด์้อยคณุภาพ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนี ้1 1,232.3 1,877.5 1,856.8 3,731.3 1 7,816.5 1 

ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 3,509.1 4,438.4 N/A1 N/A1 

รายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ 5,829.1 8,418.9 9,081.4 5,925.7  8,322.3  

รวม 11,285.7 13,805.5 15,376.6 9,657.0  16,138.8  

หักส่วนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและ
การรบัช าระจากลกูหนีด้ว้ยหลกัประกนั2 (2,669.5) (6,029.5) (6,376.5) (4,687.6)  (10,972.5)  

เงนิสดรับช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด3 8,616.2 7,776.0 9,000.1 4,969.4  5,166.3  

เงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีระหวา่งงวด4 692.9 1,383.4 1,791.1 1,373.0  6,748.1  

รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพยด์้อยคุณภาพ5 9,309.1 9,159.4 10,791.2 6,342.3  11,914.4  

 

หมายเหต ุ 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้

สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถกูแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกัน อย่างไรก็ดี ใน
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 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 15 
 

งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รายการดงักล่าวถูกจัดประเภท
รายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้” ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัดประเภท
รายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่
สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี ้ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 
และ 2562 รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้ 3,731.3 ลา้นบาท และ 7,816.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ย )ก( 
รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้1,432.1 ลา้นบาท และ 1,245.5 ลา้นบาท และ (ข( ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือ
จากการซือ้ลกูหนี ้2,299.2 ลา้นบาท และ 6,571.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 2 โปรดพจิารณารายละเอียดการบนัทกึบญัชีทีเ่กี่ยวกบัเงนิใหส้ินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีเ้พิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.5.1 
การรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากเงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี ้

 3 เงินสดรบัช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวดค านวณจาก )ก( การน ารายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ข( บวกกับ

ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ค( บวกกับรายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสุทธิ และ )ง( ลบดว้ยส่วนที่บนัทึกบญัชี
ตามเกณฑค์งคา้งและการรบัช าระจากลกูหนีด้ว้ยหลกัประกนั 

 4 เฉพาะส่วนที่บุคคลภายนอกประมูลซือ้หลกัประกันของลูกหนีข้องบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เคยรบัรูร้ายการเงินรอรบัจากการขาย

ทอดตลาดแล้ว โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดเพิ่มเติมในส่วนที ่
2.4.16 หวัขอ้ “16.5.9 เงนิรอรบัจากการขายทอดตลาด” 

 5 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพค านวณจาก )ก( เงินสดรบัช าระจากลูกหนีร้ะหว่างงวด บวกกับ)ข( 

เงินสดรบัจากกรมบังคบัคดีระหว่างงวด ทั้งนี ้บริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส  าคญั และบริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพถูกน าไปใชโ้ดย
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัและผูล้งทนุจ านวนมาก ส าหรบัการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรพัยด์้อยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพนีเ้ป็นการค านวณกระทบ
ยอดจากรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้และรายการรบัช าระหนี ้
และปรบัปรุงสุทธิ โดยค านวณบนรายการที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพที่ยงัไม่รบัรูร้ายได ้เช่น เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้บญัชีพกัรบัช าระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ และบญัชี
พกัรอการตัดช าระหนี ้เป็นตน้ และไม่อาจน ามาใชเ้ป็นตัวชีว้ัดกระแสเงินสดที่แทจ้ริงของธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงิน
สดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคลา้ยคลงึกนัของบริษัทอ่ืน 

 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพทั้งสิน้ 9,309.1 ลา้นบาท 
9,159.4 ลา้นบาท 10,791.2 ลา้นบาท 6,342.3 ลา้นบาท และ 11,914.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเปล่ียนแปลงของเงิน
สดรบัดงักล่าวมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งสิน้ 9,309.1 ลา้นบาท และ 9,159.4 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 149.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.6 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมลดลงจาก 8,616.2 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 7,776.0 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี ้การที่บริษัทฯ 
ไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูหนีล้ดลงในช่วงเวลาดงักล่าว โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากความสามารถในการช าระเงินของลกูหนีล้ดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินที่ด้อยลงโดยยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ )non-
performing loan) ของประเทศเพิ่มขึน้ 385.6 พันลา้นบาทในปี 2559 เป็น 429.0 พันลา้นบาทในปี 2560 ส่งผลใหส้ดัส่วน 
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Gross NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 2.83 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 2.91 ในปี 2560 นอกจากนี ้ยอดคงคา้งสินเชื่อที่
ไม่ก่อให้เกิดรายไดข้องสินเชื่อธุรกิจ SME เริ่มปรบัตัวลดลง )ที่มา ธปท.( และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบังคับคดี
เพิ่มขึน้จาก 692.9 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 1,383.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตาม
เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดี  

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งสิน้ 9,159.4 ลา้นบาท และ 10,791.2 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 1,631.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
17.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมเพิ่มขึน้จาก 7,776.0 ลา้นบาทส าหรบัรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,000.1 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้การที่
บริษัทฯ ไดร้บัช าระหนีจ้ากลูกหนีร้ายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นผลมาจากนโยบายในการเร่งเจรจาใหไ้ดข้อ้ยุติกับ
ลกูหนีร้ายใหญ่ และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีเพิ่มขึน้จาก 1,383.4 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 เป็น 1,791.1 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรบั
จากกรมบังคับคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพทัง้สิน้ 6,342.3 ลา้นบาท และ 11,914.4 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 5,572.0 ลา้น
บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิทัฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีเพิ่มขึน้จาก 1,373.0 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็น 6,748.1 ลา้นบาทส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 โดยการเพิ่มขึน้ของเงิน
สดรบัจากกรมบงัคบัคดีเป็นผลมาจาก )ก( นโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดี
อย่างต่อเนื่อง และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีจากลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึ่งที่รบัรูร้ายไดใ้นงวดส าหรบังวดเกา้
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

โปรดพจิารณารายละเอยีดการเปลีย่นแปลงของเงนิรอรบัจากการขายทอดตลาด และทรพัย์สนิรอการขายเพิ่มเติม
ในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.9.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และ
วนัที ่30 กนัยายน 2562” 
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เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ระหว่างรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ 
ทรัพยส์ินรอการขาย 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงนิสด      

ก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขาย 2,362.6 1,740.9 3,105.5 2,506.7  1,130.0  

ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง – สทุธิ1 1,706.1 1,492.2 2,216.8 1,578.5  1,265.0  

รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยส์ินรอการ
ขายแบบเงนิสด 4,068.7 3,233.1 5,322.3 4,085.2  2,395.0  

ขายแบบผ่อนช าระ      

รายไดด้อกเบีย้ 148.6 104.7 89.2 64.7  87.2  

รบัช าระระหวา่งงวด )ในส่วนของตน้ทนุและก าไร( 1,080.4 1,018.6 366.4 258.5  258.5  

รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยส์ิน 
รอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 1,229.1 1,123.3 455.6 323.2  345.7  

รวมเงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์นิรอ
การขาย2 5,297.8 4,356.3 5,777.9 4,408.4  2,740.7  

 
 

หมายเหต ุ 1 ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

และ 2562 ตน้ทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายที่ลดลง – สทุธิ ค านวณจาก )ก( ตน้ทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายที่
ลดลงทั้งหมดและรายการปรบัปรุงจ านวน 2,148.6 ลา้นบาท 1,897.4 ลา้นบาท 2,873.0 ลา้นบาท 2,073.0 ลา้นบาท และ 
1,611.5 ลา้นบาท ตามล าดบั และ )ข( หกัดว้ยกลบัรายการค่าปรบัมูลค่าทรพัยส์ินรอการขายที่จ  าหน่ายระหว่างงวดจ านวน 
442.5 ลา้นบาท 405.3 ลา้นบาท 656.2 ลา้นบาท 494.5 ลา้นบาท และ 346.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 2 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจาก )ก( เงินสดรบัจากการขายทรพัยส์ินรอการขายแบบเงินสด 

)ข( บวกกบัเงินสดรบัจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายเป็น
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ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส  าคญั และบริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขายถูกน าไปใชโ้ดย
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัและผูล้งทนุจ านวนมาก ส าหรบัการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยส์ินรอการขาย อย่างไรก็ตาม เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขายค านวณ
บนรายการที่มีนัยส าคญัเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขายทัง้หมด เช่น )ก( 
เงินปันผลรบัจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์)ข( รายไดค้่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืนทรพัยส์ินรอการขายแบบผ่อนช าระ และ )ง( 
รายไดอ่ื้นจากการผิดเงื่อนไขสญัญาขายทรพัย ์เป็นตน้ และไม่อาจน ามาใชเ้ป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสดที่แทจ้ริงของธุรกิจบริหาร
จดัการทรพัยส์ินรอการขายของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย การค านวณเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคลา้ยคลงึกัน
ของบริษัทอ่ืน 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวด เก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายทั้งสิน้ 5,297.8 ลา้นบาท 4,356.3 
ลา้นบาท 5,777.9 ลา้นบาท 4,408.4 ลา้นบาท และ 2,740.7 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลงของเงินสดรับ
ดงักล่าวมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์น
รอการขายทัง้สิน้ 5,297.8 ลา้นบาท และ 4,356.3 ลา้นบาท ลดลง 941.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.8 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,068.7 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 3,233.1 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากการลดลงของการขายซึ่งสอดคลอ้งกับการชะลอตัวของภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย ์ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั”) และ )ข( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจาก
ลกูหนีข้ายผ่อนช าระลดลงจาก 1,229.1 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 1 ,123.3 ลา้นบาท
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุส าคญัมาจากการท่ีลกูหนี ้ขายผ่อนช าระรายใหญ่รายหนึ่งของ
บรษิัทฯ ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในช่วงกลางปี 2560 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์น
รอการขายทัง้สิน้ 4,356.3 ลา้นบาท และ 5,777.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,421.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.6 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก )ก( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดเพิ่มขึน้จาก 3,233.1 ลา้นบาทส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 5,322.3 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อ
ว่ามีสาเหตุส าคญัมาจากกลยุทธข์องบริษัทฯ ในการขายทรพัยท์ี่มีมลูค่าสงู และภาวะเศรษฐกิจปรบัตวัดีขึน้ โปรดพจิารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจาก
ลูกหนีข้ายผ่อนช าระลดลงจาก 1,123.3 ลา้นบาทส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 455.6 ลา้นบาท
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาเหตุส าคญัมาจากการที่ลกูหนีข้ายผ่อนช าระรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ในการพิจารณาขายทรพัยสิ์นรอ
การขาย บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดก่อนเพื่อเร่ง กระแสเงินสดรบัให้กับ 
บรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายแบบผ่อนช าระซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรพัยสิ์นรอการขายที่มีมลูค่าไม่
สงูแต่บรษิัทฯ ตอ้งการเพิ่มโอกาสใหก้บัผูซ้ือ้ที่มีก าลงัซือ้แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 
 

 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 19 
 

ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรพัยสิ์นรอการขายทัง้สิน้ 4,408.4 ลา้นบาท และ 2,740.7 ลา้นบาท ลดลง 1,667.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.8 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,085.2 ลา้นบาท
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 2,395.0 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ามีสาเหตุส าคญัมาจากผลกระทบและความไม่ชดัเจนของมาตรการทางภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง
ประกอบกับการใหสิ้นเชื่อของสถาบนัการเงินที่เขม้งวดขึน้รวมถึงมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั )LTV) และการ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจส่งผลใหล้กูคา้ชะลอการซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” และ )ข( บรษิัทฯ มีเงินสด
รบัจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระเพิ่มขึน้จาก 323.2 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 345.7  
ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัส าคญั 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 20 

การวิเคราะหค์ุณภาพและผลตอบแทนของเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพยส์ินรอการขาย (Vintage Analysis): 

บรษิัทฯ บรหิารจดัการเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัซือ้มาในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกนัออกไป 

เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพยส์ินรอการขายทีม่าจากการโอนหลักประกัน: 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมลูค่าทางบญัชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหน้ี 

     

         

มูลค่าทางบัญชี ............... 14,288.9 12,059.2 9,298.6 7,660.1 11,314.6 4,850.7 4,343.8 4,140.8 1,517.3 1,221.5 14,817.8 85,513.4 54,621.4 63.87 

ราคาประเมิน1 ................ 31,436.5 25,552.2 18,151.0 15,941.5 23,156.4 9,698.2 10,435.1 19,863.4 4,233.7 3,588.5 33,497.8 195,554.3 114,237.6 58.42 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 2.20 2.12 1.95 2.08 2.05 2.00 2.40 4.80 2.79 2.94 2.26 2.29 2.09  

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมา
จากการโอนหลักประกัน:               

มูลค่าทางบัญชี2 .............. 131.3 850.8 916.8 1,624.6 2,669.8  1,722.0  2,279.6 1,310.0 1,010.7 1,028.9 5,481.5 19,026.0 6,193.3 32.55 

ราคาประเมิน.................  255.3 1,676.8 1,637.4 2,898.8 4,926.4 3,178.2  4,837.6 3,807.0 2,031.9 2,476.6 11,972.5 39,698.4 11,394.6 28.70 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 1.94 1.97 1.79 1.78 1.85 1.85 2.12 2.91 2.01 2.41 2.18 2.09 1.84  

 

หมายเหต ุ 1 มลูค่าหลกัประกันก่อนการหกัค่าเสื่อมตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค านวณจากราคาประเมินตามมติล่าสดุของคณะกรรมการประเมินราคาสินทรพัย์ (ทัง้นี ้ราคาประเมินของหลกัประกันบางรายการอาจถูก
จดัท ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี( 

 2 ตน้ทนุการซือ้ของทรพัยส์ินรอการขายก่อนหกัค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์ินรอการขาย 
 

 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

 ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 21 

บรษิัทฯ พบว่าราคาประเมินของเงนิใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั มีมลูค่าสงูกว่ามลูค่าทางบญัชีของเงนิใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการ
ขายแต่ละประเภทประมาณ 2.00 เท่า 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสดัส่วนมลูค่าทางบญัชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกัน ซึ่งมีอายุนอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 63.87 
และ รอ้ยละ 32.55 ตามล าดบั และอตัราส่วนราคาประเมินของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกันต่อมลูค่าทางบญัชี ซึ่งมีอายุนอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรา 2.09 
เท่า และ 1.84 เท่า ตามล าดบั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดรบัและตน้ทนุการซือ้ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 
ต้ังแต่ 1 – 

น้อยกว่า 2 ปี 
ต้ังแต่ 2 – 

น้อยกว่า 3 ปี 
ต้ังแต่ 3 – 

น้อยกว่า 4 ปี 
ต้ังแต่ 4 – น้อย

กว่า 5 ปี 
ต้ังแต่ 5 – น้อย

กว่า 6 ปี 
ต้ังแต่ 6 – น้อย

กว่า 7 ปี 
ต้ังแต่ 7 – น้อย

กว่า 8 ปี 
ต้ังแต่ 8 – น้อย

กว่า 9 ปี 
ต้ังแต่ 9 – น้อย

กว่า 10 ปี 
ต้ังแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหน้ีและทรัพยสิ์น
รอการขายท่ีมาจากการโอนหลักประกัน 

     
       

รวมเงินสดรบั .................................................  316.9 1,311.2 2,392.3 3,419.5 4,736.2 3,483.5 8,839.6 23,963.4 4,342.8 6,767.2 140,055.0 199,627.4 

เงินสดรบัจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้  316.1 1,227.5 2,322.4 3,170.4 4,257.8 3,140.2 6,748.0 22,594.8 3,364.7 5,407.6 103,619.8 156,169.4 

เงินสดรบัจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจาก
การโอนหลกัประกนั ...................................  0.8 83.7 69.9 249.0 478.4 343.3 2,091.6 1,368.6 978.1 1,359.5 36,435.2 43,458.0 

ตน้ทนุการซือ้ .................................................  14,728.5 13,997.3 11,907.9 11,011.8 16,620.9 8,575.9 10,957.5 16,310.0 4,673.9 5,259.3 108,598.3 222,641.2 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซือ้  
(ร้อยละ).......................................................  2.15 9.37 20.09 31.05 28.50 40.62 80.67 146.92 92.92 128.67 128.97 89.66 

 

เงินสดรบัมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยภายในระยะ 5 ปีแรกหลงัจากการรบัซือ้/รบัโอนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ เตรียมการและเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี ้และมี แนวโนม้จะ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ภายหลงัปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาคืนทนุ )Recovery Period) โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทุนการซือ้ส าหรบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายนุอ้ย
กว่า 3 ปีที่รอ้ยละ 9.89 โดยมีอตัราส่วนนอ้ยกว่าอย่างชดัเจนเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทนุการซือ้ส าหรบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายมุากกว่า 10 ปีที่รอ้ยละ 128.97 

ส าหรบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัที่บรษิัทฯ ซือ้มาจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 13,997.3 ลา้นบาท บริษัทฯ ไดร้บัเงินสดจ านวน 1,311.2 ลา้นบาท 
)โดยแบ่งเป็นเงินสดรบัจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 1,227.5 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกันจ านวน 83.7 ลา้นบาท( และมีมลูค่าทางบัญชีคงเหลือ
จ านวน 12,909.9 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นมลูค่าทางบญัชีคงเหลือจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 12,059.2 ลา้นบาท และมลูค่าทางบญัชีคงเหลือจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกัน
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จ านวน 850.8 ลา้นบาท( โดยมีราคาประเมินทัง้สิน้ 27,229.1 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นราคาประเมินของหลกัประกันจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 25,552.2 ลา้นบาท และราคาประเมินจากทรพัยสิ์น
รอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 1,676.8 ลา้นบาท( 

 

ทรัพยส์ินรอการขายทีบ่ริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง: 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมลูค่าทางบญัชีของทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายท่ี
บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง       

        

มูลค่าทางบัญชี2 ...............................  1,242.1 277.8 217.3 280.8 29.8 0.0 753.6 952.6 214.3 77.3 2,228.9 6,274.2 2,047.7 32.64 

ราคาประเมิน...................................  2,237.8  508.1 519.2 619.4 47.3 0.0 2,484.0 3,205.0 440.1 256.6 7,260.3 17,577.6 3,931.7 22.37 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 1.80 1.83 2.39 2.21 1.59 N/A 3.30 3.36 2.05 3.32 3.26 2.80 1.92  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีสดัส่วนทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.64 และอตัราส่วนราคาประเมินของทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ 
ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรา 1.92 เท่า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดรบัและตน้ทนุการซือ้ของทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 
ต้ังแต่ 1 – 

น้อยกว่า 2 ปี 
ต้ังแต่ 2 – 

น้อยกว่า 3 ปี 
ต้ังแต่ 3 – 

น้อยกว่า 4 ปี 
ต้ังแต่ 4 – 

น้อยกว่า 5 ปี 
ต้ังแต่ 5 – น้อย

กว่า 6 ปี 
ต้ังแต่ 6 – น้อย

กว่า 7 ปี 
ต้ังแต่ 7 – น้อย

กว่า 8 ปี 
ต้ังแต่ 8 – น้อย

กว่า 9 ปี 
ต้ังแต่ 9 – น้อย

กว่า 10 ปี 
ต้ังแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง 
     

       

เ งิ น ส ด รั บ จ า ก ท รั พ ย์ สิ น ร อ ก า ร ข า ย ที่ 
บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง .............................  17.3 28.0 34.0 465.4 19.9 3.4 1,892.8 4,745.9 1,316.8 1,389.2 32,863.8 42,776.5 

ตน้ทนุการซือ้ ...................................  1,378.1 317.3 265.4 607.4 44.0 3.2 1,475.4 2,615.7 934.0 782.0 17,542.2 25,964.7 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซือ้  
(ร้อยละ) .........................................  1.26 8.81 12.80 76.62 45.23 105.38 128.29 181.44 140.99 177.63 187.34 164.75 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทุนการซือ้ส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายุนอ้ยกว่า 3 ปี ท่ีรอ้ยละ 4.04 และส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายที่ 
บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายมุากกว่า 10 ปี ท่ีรอ้ยละ 187.34 

ส าหรบัทรพัยส์ินรอการขายท่ีมีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจากวนัท่ีบริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จ านวน 317.3 ลา้นบาท บริษัทฯ ไดร้บัเงินสดจ านวน 28.0 ลา้นบาท และมีมลูค่าทางบญัชี

คงเหลือจ านวน 277.8 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมินทัง้หมด 508.0 ลา้นบาท 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน:  

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายไดร้วมซึ่งประกอบดว้ย (1) รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (2) ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทนุใน
หลกัทรพัยส์ทุธิ (3) ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้(4) ก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขาย (5) ก าไรจากการขาย
ผ่อนช าระ และ (6) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ ทัง้สิน้ 7,518.8 ลา้นบาท 6,003.9 ลา้นบาท 7,981.7 ลา้นบาท 5,103.6 
ลา้นบาท และ 7,681.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1,514.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.1 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 1,977.9 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.9 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 2,578.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 50.5 ส าหรบังวดเกา้เดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560: 

• บรษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 247.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 156.6 

• บรษิัทฯ มีก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีล้ดลง 715.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินที่รบัช าระจากลูกหนีใ้นส่วนที่เกินกว่าตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนี ้

• บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ  ลดลง 621.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
26.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายลดลงเนื่องจากในธุรกิจมีความตอ้งการซือ้
ทรพัยสิ์นรอการขายของลกูคา้ลดลง 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561: 

• บรษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้สทุธิลดลง 199.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.2 

• บรษิัทฯ มีก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ 929.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.5 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินที่รบัช าระจากลกูหนีใ้นส่วนที่เกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนี ้

• บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 1,364.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 78.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บรษิัทฯ มีรายไดส้งูขึน้จากการออกโครงการ “BAM กา้วสู่ปี
ที่ 20” เพื่อส่งเสริมการขายทรพัยสิ์นรอการขายโดยคัดทรพัยสิ์นรอการขายมากกว่า 500 รายการ มา
จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ โดยลดราคาและมีเงื่อนไขพิเศษ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562: 

• บรษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 3,922.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 156.8 

• บรษิัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ลดลง 1,376.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
54.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายที่ลดลงและความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สรา้ง ประกอบกบัการใหสิ้นเชื่อของสถาบนัการเงินท่ีเขม้งวดขึน้ รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศยั )LTV) 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นซึ่งประกอบดว้ย (1) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน (2) ค่าตอบแทน
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กรรมการ (3) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ์)4( ค่าภาษีอากร )5( ขาดทุน )กลบัรายการ( จากการดอ้ยค่า
ทรพัยสิ์นรอการขาย )6( ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับทรพัยสิ์นรอการขาย และ )7( ค่าใชจ้่ายอื่น รวมทัง้สิน้ 2,581.9 ลา้นบาท 2,519.8 
ลา้นบาท 2,934.6 ลา้นบาท 2,054.9 ลา้นบาท และ 2,588.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 62.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
2.4 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 414.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.5 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 533.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
25.9 ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560: 

• บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 ลา้นบาท และ 2,519.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 
62.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ทรพัยสิ์นรอการขายในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัมูลค่าการประเมินของทรพัยสิ์นรอการขาย  
ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยการเพิ่มขึน้ของค่าภาษีอากรท่ีเกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากเงินรอรบัคืนจากการ
ขายทอดตลาด 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561: 

• บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,519.8 ลา้นบาท และ 2,934.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
414.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ ได้บันทึกเงินช่วยเหลือ
พนกังาน )โบนสั( เพิ่มเติมตามเกณฑข์องผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562: 

• บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 ลา้นบาท และ 2,588.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
533.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกเงินช่วยเหลือพนักงาน 
)โบนัส( เพิ่มเติมตามเกณฑ์การวัดผล การบันทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้ตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ  
)ฉบบัท่ี 4( และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการรบัช าระหนีข้องลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึง 

การเปล่ียนแปลงของรายไดห้ลกัและค่าใชจ้่ายหลกัในช่วงเวลาดงักล่าวตามที่ไดว้ิเคราะหข์า้งตน้ท าใหบ้ริษัทฯ มี
ก าไรสุทธิส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2562 จ านวน 4,903.6 ลา้นบาท 4,500.8 ลา้นบาท 5,202.0 ลา้นบาท 3,310.8 ลา้นบาท และ 4,882.3 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ลดลง 402.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.2 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 701.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.6 ในปี 
2561 และเพิ่มขึน้ 1,571.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.5 ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงนิ:  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 93,636.7 ลา้น
บาท 99,933.4 ลา้นบาท 107,653.0 ลา้นบาท และ 121,701.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หนีสิ้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม ซึ่งประกอบดว้ย )ก( ตั๋วเงินจ่าย )ข( เงินกูย้ืม 
และ )ค( หุน้กู ้ซึ่งเป็นแหล่งเงินทนุส าคญัที่บรษิัทฯ ใชใ้นการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 26 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 
50,329.1 ลา้นบาท 56,868.5 ลา้นบาท 57,709.3 ลา้นบาท และ 75,060.1 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวมีสาเหตสุ าคญัดงันี ้

• ตั๋วเงินจ่ายของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ลดลงตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากตั๋วเงินจ่ายถึงก าหนดช าระ และรายการดงักล่าว ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มีการออกตั๋วเงินจ่ายระยะสัน้เพื่อช าระราคาซือ้เงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

• เงินกูย้ืมของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ลดลงตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการช าระคืนเงินกูย้ืมที่ถึงก าหนดช าระมากกว่าการกูย้ืมเพิ่มเติม และรายการดังกล่าว ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อ
น าไปช าระราคาซือ้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

• หุน้กูข้องบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เพิ่มขึน้มาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนที่มากขึน้เพื่อบริหารสภาพคล่องและเป็น
แหล่งเงินทุนในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมากกว่าการช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบ
ก าหนด และรายการดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการบรษิัทฯ มีการออกหุน้กูจ้  านวน 20,000.0 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีส่วนของเจา้ของรวม 40,522.7 ลา้นบาท และ 41,059.4 ลา้นบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 536.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 4,500.8 
ลา้นบาท และบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจ านวน 3,961.7 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของรวม 41,059.4 ลา้นบาท และ 41,849.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
789.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 5,202.0 ลา้นบาท และบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลจ านวน 4,400.6 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของรวม 41,849.0 ลา้นบาท และ 
43,575.1 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,726.1 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 4,882.3 ลา้นบาท 
และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจ านวน 3,121.5 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ภายหลงังบการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรกจ านวน 13,000.0 ลา้นบาท คิดเป็น 4.75 บาทต่อหุน้ จากก าไรสะสมของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีมลูค่าส่วนของเจา้ของตามบญัชีเท่ากบั 15.93 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจะส่งผลใหก้ าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษัทฯ และส่วนของผูถื้อ
หุน้ลดลงในจ านวน 13,000.0 ลา้นบาท และส่งผลใหห้นีสิ้นเพิ่มขึน้จากเงินปันผลคา้งจ่ายที่เพิ่มขึน้จ านวน 13,000.0 ลา้น
บาท ซึ่งจะท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนทนุส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เปล่ียนแปลง
ไปดงันี ้
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 27 

อัตราส่วนทางการเงิน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 2562 

ภายหลังการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาล2 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ )รอ้ยละ( 15.241 17.981 

อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่า( 1.79 2.98 

อตัราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) 
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่า( 

1.72 2.88 

 

หมายเหต ุ 1 ค านวณโดยการปรบัยอดรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized) 

 2 อตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลค านวณจากงบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 โดยไม่ค านึงถึงการบนัทึกรายการภายหลงังบการเงินดงักล่าว 

 

ความสัมพันธร์ะหว่างทีป่รึกษาทางการเงนิกับบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวกับธนาคารกสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( รวม
จ านวน 6,000.0 ลา้นบาท โดยมีอาวลัตั๋วสญัญาใชเ้งนิ และ/หรือรบัรองตั๋วแลกเงินคงคา้งรวมจ านวน 1,222.9 ลา้นบาท ทัง้นี ้
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน( เป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ของบรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( ซึ่ง
เป็นหนึ่งในท่ีปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในครัง้นี ้
 

นักลงทุนสัมพันธ ์ 

ชื่อ  : นายรฐนนท ์ฟเูกียรติ 

ต าแหน่ง : ผูจ้ดัการกลุ่มนกัลงทนุสมัพนัธ ์

โทรศพัท ์ : 02-267-1900 ต่อ 2909  

โทรสาร : 02-235-4524 
 

 

(ผู้ลงทนุควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที ่2 และส่วนที ่3 ก่อนตัดสินใจจองซือ้หลักทรัพย์) 
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ส่วนที่ 2.1 หนา้ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์
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ส่วนที่ 2.1 หนา้ที่ 2 

ส่วนที ่2.1 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

ชื่อบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ : บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 

ประกอบธุรกิจ : ธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : 99 ถนนสรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107558000482 

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

โทรศพัท ์ : 02-267-1900  

โทรสาร : 02-266-3377 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด )มหาชน( )“บริษัทฯ”) ประมาณการว่าจะไดร้บัเงินจากการเสนอ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้ )หลงัจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลักทรพัย(์ จ านวน
ประมาณ 3,954 – 4,502 ลา้นบาท )กรณีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไม่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบรษิัทฯ( โดยบริษัทฯ  
มีวตัถุประสงคใ์นการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี ้)หลงัจากหกัค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัย(์ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์่าง ๆ ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

จ านวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิโดยประมาณ รายละเอียด 

1. เพื่ อน าไปใช้ซื ้อสินทรัพย์
ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์น
รอการขายในอนาคต 

394 – 449 ภายในปี 2563 บริษัทฯ จะน าเงินไปซือ้สินทรพัย์ดอ้ย
คุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายจาก
สถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบรษิัทฯ 

2. เพื่ อน าเงินไปใช้ช าระคืน
เงินกู้จากสถาบันการเงิน 
และ/หรือช าระหุ้นกู้ที่ ถึ ง
ก าหนดที่ออกโดยบริษัทฯ 
และ/หรือตั๋ วเงินจ่ายเพื่ อ
ก า ร ซื ้ อ สิ น ท รัพ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพและทรัพย์สินรอ
การขาย 

3,546 – 4,040 ภายในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินส่วนหนึ่งที่ได้
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อ
ป ระชาชน ในค รั้งนี ้  )ห ลั งจ ากหั ก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหลักทรัพย์( ไปใช้ช าระคืน
เงินกู้จากสถาบันการเงิน และ/หรือ
ช า ระหุ้น กู้ที่ ถึ งก าหนดที่ อ อก โดย 
บรษิัทฯ และ/หรือตั๋วเงินจ่ายเพื่อการซือ้
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอ
การขายเพื่อลดตน้ทนุทางการเงิน 

รวม 3,940 – 4,489   

http://www.bam.co.th/
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ส่วนที่ 2.1 หนา้ที่ 3 

ในกรณีผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ทัง้จ านวน บริษัทฯ ประมาณการว่าจะ
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี ้ประมาณ 7,447 – 8,448 ล้านบาท )ภายหลังหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(  โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงคใ์นการน าเงินที่ได้
เพิ่มเติมจ านวนประมาณ 3,503 – 3,955 ลา้นบาท จากการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นส่วนเกินไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 
ภายในปี 2563 

โดยการประมาณการขา้งตน้ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและประมาณการเก่ียวกับการลงทุนของ
บรษิัทฯ ในปัจจบุนั และเป็นการประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชน
ในครัง้นี ้ทั้งนี ้แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และการลงทุนที่เกิดขึน้จริงในอนาคตอาจแตกต่างไปจากปัจจุบัน ดังนั้น 
แผนการใชเ้งินที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจากการประมาณการที่ระบุไวข้า้งตน้ โดยบริษัทฯ อาจใชดุ้ลพินิจในการใชเ้งินที่ได้
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นีเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวต้ามสมควร ซึ่งบริษัทฯ 
เชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานและการลงทนุของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั นอกจากนี ้ในกรณี
ที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ส่วนเกิน บรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการจดัสรรหุน้ส่วนเกินไปใชเ้ป็นตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไม่ไดร้บัเงินจ านวนใด ๆ ที่กองทนุฟ้ืนฟฯู ในฐานะผูถื้อหุน้ท่ีเสนอขายหุน้จะไดร้บัจากการเสนอขาย
หุน้สามญัเดิมต่อประชาชนในครัง้นี ้
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 1 

ส่วนที ่2.2 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย หรือกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.1.1 วิสัยทัศน ์

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( )“บริษัทฯ”) มีวิสยัทศันใ์นการด าเนินธุรกิจ คือ “มุ่งสู่การ
เป็นบริษัทบริหารสินทรัพยท์ีด่ีทีสุ่ดของประเทศ” 

1.1.2 พันธกิจ 

• มีการบรหิารงานท่ีเป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

• พฒันาสินคา้และบรกิารท่ีครอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้ 

• มุ่งเนน้การสรา้งความพงึพอใจของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 

• มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• เสรมิสรา้งบคุลากรใหม้ีความรู ้ความช านาญ พรอ้มบรกิารดว้ยใจ 

• มีส่วนรว่มในการชว่ยพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทย 

1.1.3 เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.1.3.1 กลยุทธใ์นการด าเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะคงความเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย โดยการบริหารงานที่เป็นเลิศ
และมุ่งส่งเสรมิความสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้ และสถาบนัการเงินที่ขายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อสรา้ง
ผลตอบแทนระยะยาวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

(ก) ขยายฐานทรัพยส์ินของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สรา้งเครือข่ายในการติดตามการเสนอขายทรพัย์ของสถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อขยายฐานทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ โดยในระยะยาวบริษัทฯ ตัง้เป้าหมาย
ใหฐ้านทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้การเติบโตดงักล่าวขึน้อยู่กับสภาวะตลาด ปรมิาณและความเหมาะสม
ของราคาทรพัยสิ์นในตลาด  

ในสภาวะปกติ บรษิัทฯ เชื่อว่าสถาบนัการเงินจะยงัคงจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายเขา้สู่
ตลาดอย่างต่อเนื่องในอนาคต อนัเป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหลกัเกณฑข์อง ธปท. เก่ียวกบัการถือครองทรพัยสิ์น
รอการขายของสถาบันการเงิน นอกจากนี ้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โอกาสในการจัดซือ้/หาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ จะเพิ่มขึน้  
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 2 

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถขยายฐานทรพัย์สินไดอ้ย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจในอตุสาหกรรมบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพมาเป็นระยะเวลานานและการมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคู่คา้  

(ข) ลดระยะเวลาด าเนินการและเพิ่มผลเรียกเก็บเงนิสดของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ มุ่งเนน้ที่จะลดระยะเวลาการด าเนินการนบัแต่วนัที่บรษิัทฯ ไดม้าซึ่งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจนถึงวนัท่ีไดร้บั
ผลตอบแทนเป็นเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพดังกล่าว ผ่านวิธีการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในเชิงรุก เช่น 
การเจรจาต่อรองกับลกูหนี ้และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการภายในเพื่อลดระยะเวลาในการโอนทรพัยห์ลกัประกัน
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็นทรพัยสิ์นรอการขาย โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้ทีมงานที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในกระบวนการทาง
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัหลกัประกนัในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเรว็ของกระบวนการภายใน
เก่ียวกับการบังคับหลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ซึ่งวิธีการดังกล่าวรวมถึงการติดตามสถานะของสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพ และการจดัเตรียมเอกสารที่เก่ียวขอ้งไวใ้หพ้รอ้มส าหรบักระบวนการทางศาล 

นอกจากนี ้ในปี 2560 บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มจดัท าโครงการ "สขุใจ ไดบ้า้นคืน" โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนี ้
ที่ยงัไม่ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดใหส้ามารถไถ่ถอนหลกัประกนัซึง่เป็นท่ีอยู่อาศยัคืนกลบัไป ซึ่งภาระหนีเ้งินตน้ตอ้งไม่เกนิ 10.0 
ลา้นบาท โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 20 ปี ในอตัรารอ้ยละ 80.0 ของ
ราคาประเมินตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ และน าหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของโครงการดงักล่าวมาประยกุตใ์ชเ้พื่อสรา้งโอกาส
ในการเพิ่มจ านวนลกูคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ไดม้ีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้ทัง้ในส่วนของ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ/หรือ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันเป็นที่อยู่อาศยั เพื่อเพิ่มความสม ่าเสมอของผลเรียกเก็บ
ของบริษัทฯ อีกทัง้บริษัทฯ ไดจ้ดัท าโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลกูหนีอ้ย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “BAM ช่วยลด เพื่อปลด
หนี”้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนีท้ี่ยงัไม่ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นใหส้ามารถช าระหนีไ้ม่มี
หลกัประกันที่ภาระหนีเ้งินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วัน ในอตัรารอ้ยละ 
10.0 ของเงินตน้คงคา้งหรือเลือกผ่อนช าระภายใน 3 ปี ในอตัรารอ้ยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่มีดอกเบีย้ นอกจากนี ้
ในปี 2561 บรษิัทฯ ยงัไดเ้ริ่มจดัท าโครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนีข้องบรษิัทฯ 
ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยงัไม่ถูกพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นใหส้ามารถช าระหนีท้ี่ภาระหนีเ้งิน
ตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 10 ปี ในอตัรา
รอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี ้โครงการดังกล่าว อยู่ภายใตเ้งื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ 
ก าหนด 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังมุ่งเนน้การด าเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนเป็นเงินสดจากทรพัยสิ์นรอการขายโดยเร็วนับแต่
วนัที่บริษัทฯ ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นดังกล่าว โดยบริษัทฯ บริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายโดยการท าการตลาดตามประเภท
ทรพัยเ์พื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และมีทีมงานท่ีมีประสบการณด์แูลทรพัยสิ์นแต่ละประเภท
อย่างชดัเจน นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัสรา้งแรงจูงใจแก่พนกังานเพื่อเรง่จ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย โดยใชต้วัชีว้ดัสมรรถนะ
หลัก (Key Performance Indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังานรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั่ว
ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปีเพื่อโฆษณาประชาสมัพนัธท์รพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ เช่น บรษิัทฯ ไดด้  าเนินโครงการ 
“แปลงสาธิต” (Display Farms) เพื่อแสดงใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายเห็นถึงการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อสรา้ง
รายไดจ้ากการใชป้ระโยชนด์ว้ยวิธีต่าง ๆ เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ทรพัยสิ์น การออกบูธในงานแสดงสินคา้ดา้น
อสังหาริมทรพัย์เพื่อท าการตลาดให้กับทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ และมีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายที่จะซือ้
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ทรพัยสิ์นรอการขาย นอกจากนี ้ในกรณีที่จ  าเป็นและคุม้ค่ากบัการลงทนุ บรษิัทฯ จะปรบัปรุงสภาพของทรพัยสิ์นรอการขาย 
ซึ่งเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มและจะช่วยให้บริษัทฯ ขายทรพัยสิ์นได้เร็วขึน้ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการด าเนินการดังกล่าวจะ
สามารถช่วยลดค่าใชจ้่ายในการถือครองทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ีกดว้ย  
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ตวัอยา่งโครงการ “แปลงสาธติ” (Display Farms) ในปี 2562 

ตวัอยา่งการปรบัปรุงทรพัย์สนิรอการขาย 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตวัอยา่งการปรบัปรุงทรพัย์สนิรอการขาย 

ก่อนด าเนนิการปรบัปรุง หลงัด าเนนิการปรบัปรุง 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 6 

ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงด าเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอเพื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ทรพัยสิ์นรอการขาย และลดระยะเวลาในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย รวมถึงการ
จดัใหม้ีทีมงานพิเศษเพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายที่มีมลูค่าสงูหรือที่ขายไดย้าก 

  

  
การจดักิจกรรมทางการตลาดเพือ่ส่งเสริมการขายทรพัย์สนิรอการขายของบริษัทฯ 

 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัมีโครงการซือ้ทรพัยแ์บบผ่อนช าระ เพื่อเปิดโอกาสใหล้กูคา้รายย่อยที่เขา้ไม่ถึงแหล่งสินเชื่อ
ของสถาบนัการเงินในกรณีที่ทรพัยสิ์นนัน้มีราคาตัง้ขายไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท เขา้โครงการผ่อนช าระกบับรษิัทฯ ไดไ้ม่เกิน 2.0 
ลา้นบาท หรือในกรณีพิเศษอื่นบางกรณี เช่น ทรพัยสิ์นรอการขายที่มีมูลค่าสูง หรือในกรณีที่ลูกหนีเ้ดิมประสงคจ์ะซือ้
ทรพัยสิ์นรอการขายคืน  

(ค) ฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาศักยภาพขององคก์ร และก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง  

บริษัทฯ ใหโ้อกาสแก่พนกังานในการพฒันาความสามารถของตนเองผ่านโครงการฝึกอบรมภายในและภายนอก
บริษัทฯ เช่น บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยให้พนักงานประเมินตนเองและระบุทักษะใหม่ที่
พนกังานตอ้งการพฒันา โดยบรษิัทฯ จะจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของพนกังานแต่ละคน 
ทัง้นี ้การฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

บริษัทฯ มีทนุการศกึษาในระดบัปรญิญาโททัง้ในประเทศและต่างประเทศใหแ้ก่พนกังานที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์
และยงัมีทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศส าหรบับุคคลทั่วไป โดยเมื่อส าเร็จการศึกษา บุคคลที่
ไดร้บัทุนการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศภายใตโ้ครงการดังกล่าวจะตอ้งกลบัมาเป็นพนกังานเพื่อปฏิบตัิงานใหแ้ก่
บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ไดร้บัทุน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีสัดส่วนพนักงานที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดบัปรญิญาโทสงูขึน้และท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรกัษาพนกังานที่มีความสามารถไวก้บับรษิัทฯ ได ้โดยน าองค์
ความรูม้าใชป้ฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึน้ 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 7 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต าแหน่งและแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัผูบ้ริหารที่จะเกษียณอายุใน
อนาคต โดยจะคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณสมบตัิและมีความพรอ้มที่จะเล่ือนต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารมาพฒันาศกัยภาพเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหแ้กพ่นกังาน อีกทัง้ จะด าเนินการหมนุเวียนเปล่ียนงานของพนกังานระดบัต่าง ๆ เพื่อใหพ้นกังาน
มีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้พนักงานดังกล่าวมีความพรอ้มในการเขา้มาบริหารงานในฐานะ
ผูบ้รหิารในอนาคต 

1.1.3.2 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ  

(ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทบริหารสินทรัพยท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย และมีประสบการณท์ีย่าวนาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ เป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก
สินทรพัยร์วม )ตามขอ้มลูในรายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจดัท าโดยบริษัท อิปซอสส ์จ ากัด  )“อิปซอสส”์)( บรษิัทฯ เชื่อว่า
ดว้ยมลูค่าของสินทรพัยร์วมและประสบการณใ์นธุรกิจบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย บรษิัทฯ มีความ
พรอ้มที่จะแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในประเทศไทย พรอ้มมุ่งเนน้การบริหารจัดการสินทรพัยเ์พื่อสรา้งความพึง
พอใจใหแ้ก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งเท่าที่เป็นไปได ้บริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ มีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย
เป็นจ านวนมากและมีความหลากหลายจะช่วยใหบ้รษิัทฯ มีรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากหลายช่องทาง 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีด่นิเปล่า 
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คอนโดมิเนยีม 

บา้นเดีย่ว
เดี่ยว 

ทีด่นิและสิ่งปลูกสรา้ง 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 10 

(ข) บริษัทฯ มีเครือข่ายการจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยท์ีค่รอบคลุมทั่วประเทศ  

บรษิัทฯ มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขาทั่วประเทศจ านวน 25 แห่ง โดยบรษิัทฯ 
เป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีสาขามากที่สดุในประเทศ  

บริษัทฯ เชื่อว่าการมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศจะช่วยให้บริษัทฯ )ก( สามารถติดตาม และบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ )ข( สามารถประเมินราคาของทรพัยสิ์น
ในกระบวนการการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดแ้ม่นย าขึน้ 

โดยเครือข่ายดงักล่าวยงัช่วยใหบ้รษิัทฯ เขา้ถึงลกูคา้และใหบ้รกิารลกูคา้ดีขึน้ อีกทัง้การท่ีบรษิัทฯ มีส านกังานสาขา
ในภูมิภาคต่าง ๆ ท าใหพ้นกังานของบรษิัทฯ มีความเขา้ใจสภาวะตลาดในแต่ละทอ้งถิ่น ซึ่งเป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ ในการ
ประเมินจงัหวะเวลาและราคาซือ้ขายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความสามารถที่
จะปรบัตัวตามสภาวะตลาดตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถเปล่ียนแปลงสถานที่ตัง้ส านักงานสาขาและเปล่ียน 
กลยุทธ์ทางภูมิศาสตร ์ซึ่งรวมถึงการโยกยา้ยพนกังานที่มีความรูค้วามสามารถเพื่อปฏิบัติงาน และทรพัยากรไปตามพืน้ที่ 
ต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณธุรกรรมที่เกิดขึน้  

บรษิัทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงสรา้งของธรุกิจที่ยืดหยุ่น โดยบรษิัทฯ เชื่อว่าบรษิัทฯ สามารถสรา้งโอกาสทางธุรกิจ
ไดใ้นทกุภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้ บรษิัทฯ คาดว่าลกูหนีจ้ะมีความสามารถในการช าระหนีด้ีขึน้ ซึ่งจะท าให้
บรษิัทฯ มีกระแสเงินสดรบัจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพไดด้ีขึน้เช่นกนั และท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในช่วงเวลาและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี ้โดยทั่วไป บรษิัทฯ จะสามารถขายทรพัยสิ์นรอ
การขายในช่วงเวลาดงักล่าวไดม้ากขึน้ในราคาที่ดีขึน้ดว้ย  

ในทางกลบักัน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
อปุทานของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพเพิ่มตามไปดว้ย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสใหก้ับบรษิัทฯ ในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายผ่านกระบวนการประมูลทรพัยข์องลูกหนีข้องบริษัทฯ ในราคาที่น่าจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลตอบแทน
มากขึน้ 

(ค) บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานในการจัดหา บริหารจัดการ และสร้างกระแสเงนิสดจากสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย  

บรษิัทฯ มีประสบการณใ์นการด าเนินธุรกิจบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในประเทศไทยมา
นานกว่า 20 ปี โดยมีจดุแข็งในการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดใ้นราคาที่เหมาะสม ทัง้ยงัสามารถ
บรหิารจดัการและสรา้งกระแสเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

(1) การจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคาที่เหมาะสม  

บริษัทฯ เชื่อว่าดว้ยเครือข่ายที่ครอบคลมุทั่วประเทศและทีมงานที่มีประสบการณด์า้นอสงัหาริมทรพัยแ์ละความรู้
ความเขา้ใจในหลกัประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ ไดเ้ปรียบคู่แข่งรายอื่นในการจดัหา 
ประเมิน และก าหนดราคาในการเขา้ประมูลซือ้ทรพัย์สินดงักล่าว นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีส านกังานใหญ่และสาขาอีก  
25 แห่งทั่วประเทศท าให้บริษัทฯ สามารถส่งทีมงานของบริษัทฯ ลงพืน้ที่เพื่อส ารวจทรพัยห์ลักประกันของสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ จะเข้าซื ้อ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถประเมินราคาได้แม่นย ามากยิ่งขึน้  
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 11 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีพนกังานที่ท  าหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์น
รอการขายมากกว่า 350 คนทั่วประเทศ โดยในระหว่างปี 2559 ถึง 2561 บริษัทฯ รบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ จ านวนทัง้สิน้ 12,636.1 ลา้นบาท 10,252.6 ลา้นบาท และ 10,971.3 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้)ภาระหนีเ้กณฑท์ุน( จ านวน 77,975.1 ลา้นบาท 
79,829.2 ลา้นบาท และ 81,719.0 ลา้นบาท ในขณะที่บริษัทฯ มียอดหนีต้ามสัญญาเดิม )ภาระหนีเ้กณฑ์สิทธิ( จ านวน 
439,486.4 ลา้นบาท 442,052.6 ลา้นบาท และ 454,965.7 ลา้นบาท  

(2) ประสบการณใ์นการบรหิารจดัการและสรา้งกระแสเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการ
ขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อ
รกัษาหรือสรา้งกระแสเงินสดจากทรพัยสิ์นดงักล่าว โดยอาศยัความรูค้วามสามารถในการวิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาด 
ดว้ยประสบการณใ์นธุรกิจบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมานานกว่า 20 ปี และเครือข่ายการจดัหา
และการบริหารจดัการสินทรพัยท์ี่ครอบคลมุทั่วประเทศ  ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ไดเ้ปรียบบริษัทคู่แข่ง ไม่ว่าบริษัท
บริหารสินทรัพย์ที่บริหารจัดการสินทรพัย์ด้อยคุณภาพโดยตรง  หรือธนาคารที่มีหน่วยธุรกิจส าหรับการบริหารจัดการ
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของตนเองซึ่งมิไดม้ีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย
และสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

โดยหลกั ในการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ บริษัทฯ มุ่งเนน้ที่จะเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีก้ับลกูหนีเ้พื่อให้
ได้ข้อตกลงที่เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย เท่าที่เป็นไปได้ ด้วยประสบการณ์และฐานข้อมูลทรัพย์สินของบริษัทฯ ท าให ้
บริษัทฯ สามารถด าเนินการปรบัโครงสรา้งหนีข้องสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะพิจารณา
ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรบัโครงสรา้งหนีก้บัลกูหนีแ้ต่ละรายซึ่งส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับความสามารถในการช าระหนีข้อง
ลกูหนี ้ในขณะที่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งไปพรอ้มกัน อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการบงัคบัหลกัประกันในประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วของกระบวนการภายในเก่ียวกับการบงัคับหลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ เชื่อว่า
บริษัทฯ มีความสามารถในการปรบัปรุงและเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ทรพัยสิ์นรอการขาย โดยบรษิัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ดา้นทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรูค้วามเขา้ใจในความตอ้งการของตลาดอสังหาริมทรพัย์
ประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

การท่ีบรษิัทฯ มีเครือข่ายครอบคลมุทั่วประเทศส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถส่งทีมงานเขา้ไปตรวจสอบทรพัยสิ์นรอการ
ขายของบริษัทฯ ไดอ้ย่างสม ่าเสมอท าใหแ้น่ใจว่าทรพัยสิ์นดังกล่าวไดร้บัการดูแลรกัษาอย่างเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่
พรอ้มส าหรบัการจ าหน่าย อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในภูมิภาคจากการมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในการเจรจากับลกูคา้เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่เหมาะสม โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีพนกังานที่ท  าหนา้ที่
บรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายโดยเฉพาะจ านวนกว่า 200 คนทั่วประเทศ 

บริษัทฯ เชื่อว่ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายโดยท าการตลาดตามประเภททรัพย์ แทนที่
การตลาดตามสถานที่ตั้งของทรพัย ์ช่วยให้บริษัทฯ สามารถก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดด้ีขึน้ และสามารถจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นรอการขายไดเ้รว็ขึน้ในราคาที่เหมาะสม  
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 12 

บริษัทฯ มีทีมงานดา้นการบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทรพัย์สินแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
ทีมงานดา้นที่อยู่อาศัยแนวราบ อาคารชุด ที่ดิน และทรพัยล์งทุน การท าการตลาดตามประเภททรพัยย์ังช่วยใหบ้ริษัทฯ 
สามารถพฒันากลยทุธต์่าง ๆ ในการท าการตลาดและขายทรพัยสิ์นรอการขายแต่ละประเภท และพฒันากระบวนการขายให้
มีประสิทธิภาพส่งผลใหบ้รษิัทฯ ท าก าไรไดส้งูขึน้หรือจ าหน่ายไดร้วดเรว็ขึน้ 

นอกจากนี ้การที่บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศยังท าให้บริษัทฯ มีความรูค้วามเชี่ยวชาญเก่ียวกับตลาด
อสงัหารมิทรพัยใ์นพืน้ท่ีต่าง ๆ  ซึ่งช่วยใหก้ารขายทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรษิัทฯ ยงั
รว่มมือกับสถาบนัการเงินต่าง ๆ ที่เป็นพนัธมิตรในการช่วยพิจารณาสินเชื่อใหแ้ก่ผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มผลเรียกเก็บเงินสดและยอดขายทรพัยสิ์นรอการขาย 

(ง) บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทีแ่ข็งแกร่ง 

ความสามารถที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบหลักของธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บรษิัทฯ มุ่งเนน้ใหม้ีการระวงั เตรียมการป้องกัน หรือรบัมือกับเหตุการณไ์ม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงคท์ัง้ในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม และปลกูฝังการบรหิารความเส่ียง
ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ มีการทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการ
บรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ที่คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูก้  าหนด นอกจากนี ้ระบบบรหิารความเส่ียงยงัมีส่วนส าคญัในการ
ก าหนดและสอบทานนโยบายการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับลักษณะธุรกิจและครอบคลมุความเส่ียงที่ส  าคัญของ
บรษิัทฯ รวมทัง้ก าหนดกลยทุธใ์นการบรหิารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงระดบัองคก์ร 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตอ้งท าการศึกษา ประเมิน 
ติดตามและจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อใหผู้บ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ใจถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบรษิัทฯ และสามารถบรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ภายในกรอบที่บรษิัทฯ ก าหนด 

(จ) บริษัทฯ มีแหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลายและย่ังยืนเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีวงเงินสินเชื่อการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงนิในประเทศทัง้สิน้ 11 แห่ง บรษิัท
ฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อการกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งท าใหบ้ริษัทฯ สามารถเจรจาเงื่อนไขทาง
การเงิน และช่วยใหบ้ริษัทฯ มีอ านาจต่อรองกับสถาบันการเงินหลายแห่งได ้ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่เคยผิดนดัช าระหนีแ้ละไม่
เคยไดร้บัแจง้เก่ียวกับการผิดเงื่อนไขของสญัญาเงินกู้จากสถาบนัการเงิน บริษัทฯ จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและ
ความสมัพนัธท์ี่ดีกบัสถาบนัการเงิน  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนส าหรบัการด าเนินงานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการออกตั๋วเงินทั้งระยะสัน้และ
ระยะยาว การขอวงเงินกู้ยืมทั้งระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู ้และกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน ทั้งนี ้ภายหลังจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงใชแ้หล่งเงินทุน
เหล่านีแ้ละเครื่องมือทางการเงินในตลาดทนุเป็นแหล่งเงินทนุส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในอนาคต 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ที่ 
1.3 เท่า 1.4 เท่า 1.6 เท่า และ 1.8 เท่า ตามล าดบั ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง่ของบริษัทฯ ช่วยใหบ้รษิัทฯ มีความยืดหยุ่น
ในการปรบัโครงสรา้งเงินทนุและกลยทุธท์างการเงินเพื่อขยายธุรกิจของบรษิัทฯ  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ ออกตั๋วเงินจ่ายระยะสัน้ก่อนหกัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รอตดับญัชีและค่าใชจ้่ายใน
การอาวลัตั๋วเงินจ่าย รวมจ านวน 2,473.2 ลา้นบาท ตั๋วเงินจ่ายระยะยาวก่อนหกัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รอตดับญัชีและค่าใชจ้่าย
ในการอาวลัตั๋วเงินจ่าย รวมจ านวน 2,368.0 ลา้นบาท มีเงินกูย้ืมระยะสัน้ก่อนหกัค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมรอตดับญัชี รวม
จ านวน 10,841.2 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวก่อนหกัค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมรอตดับญัชีรวมจ านวน 11,448.6 ลา้นบาท 
และบรษิัทฯ ออกหุน้กูก้่อนหกัค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กูร้วมจ านวน 48,200.0 ลา้นบาท 

โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.9.2 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที ่30 กนัยายน 2562 (ฌ) ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้ืม”  

(ฉ) กรรมการและทมีผู้บริหารระดับสูงทีมี่ประสบการณแ์ละผลงานอันเป็นทีย่อมรับ 

กรรมการและทีมผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทฯ มีประสบการณใ์นอตุสาหกรรมธุรกิจการเงนิโดยเฉล่ียกว่า 25 ปี โดย
บคุคลดงักล่าวเหล่านีเ้คยท างานใหก้บัองคก์รขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น ธปท. ธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินอื่น เป็น
ตน้ ดว้ยประสบการณ์ดังกล่าวจึงท าให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีความเข้าใจและมีประสบการณ์ใน
กระบวนการการปล่อยสินเชื่อซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ อ กระบวนการบริหารจัดการสินเชื่อ  
และกระบวนการจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของสถาบนัการเงินเป็นอย่างดี  

นอกจากนี ้ผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเป็นที่รูจ้ักในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในประเทศไทย และผูบ้ริหาร
หลายท่านยังมีประสบการณ์ในตลาดอสังหาริมทรพัยอ์ีกดว้ย ปัจจัยดังกล่าวช่วยให้ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถสรา้ง
ความสัมพนัธก์ับผูน้  าในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรพัยท์ั่วประเทศและมีความรูแ้ละประสบการณ์ที่จ  าเป็นส าหรบั
การเจรจาและการสรา้งเครือข่ายกบัองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและเตรียมความพรอ้มใหก้ับทีมผูบ้ริหารรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถเขา้มาท างานในต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูในอนาคตเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างยั่งยืน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

บริษัทฯ ก่อตั้งขึน้ในปี 2542 ภายใต้พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 )รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม( )“พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย”์) เพื่อบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของธนาคาร
กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากัด )มหาชน( )“BBC”) ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตการณท์างการเงินปี 2540 ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้
ขยายขอบเขตการด าเนินธุรกจิเพื่อใหค้รอบคลมุการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดม้าจาก
สถาบนัการเงินอื่น รวมถึงธนาคารและบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น 
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เหตกุารณท์ี่ส  าคญัของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้

เดือน/ปี เหตกุารณส์ าคัญ 

สิงหาคม 2541 คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงินของกระทรวงการคลงัเพื่อบรหิาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตใหส้ถาบันการเงินและบุคคลอื่นจัดตัง้
บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

มกราคม 2542 • บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด โดยมี BBC เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 
99.9 

• บริษัทฯ ไดร้บัอนุมัติใหจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยต์าม พ.ร.ก. บริษัท
บรหิารสินทรพัย ์โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 54,700.0 ลา้นบาท แบ่งเป็น
หุน้สามญัจ านวน 547.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท 

พฤศจิกายน 2542 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัโครงสรา้งทุนและลดทุนจดทะเบียนช าระแลว้โดยการลดมลูค่าที่
ตราไวจ้ากหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 25.0 บาท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บรษิัทฯ ลดลงจาก 54,700.0 ลา้นบาท เป็น 13,675.0 ลา้นบาท 

ตลุาคม 2544  บริษัทฯ ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กับบรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย 
)“บสท.”) โดยบรษิัทฯ ตกลงที่จะทยอยโอน และ บสท. ตกลงที่จะทยอยรบัโอนสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพของบริษัทฯ รวมทั้งสิทธิอื่นใดเหนือทรพัยสิ์นที่เป็นหลักประกันการช าระหนี ้ซึ่ง  
บสท. ตกลงที่จะช าระราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่ เป็น
หลกัประกนั โดยมีการแบ่งผลก าไรขาดทนุจากการบรหิารเป็นระยะเวลา 10 ปี  

กมุภาพนัธ ์2546 BBC โอนหุน้สามญัของบริษัทฯ ใหแ้ก่กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
)“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) จ านวน 546,999,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.0 บาท ส่งผลให้
บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 
ต่อมาในปี 2553 และ 2554 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดร้บัโอนหุน้อีกจ านวน 5.0 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุ้นละ 25.0 บาท ส่งผลให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในบริษัทฯ จ านวน 546,999,998 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 25.0 บาท 

กนัยายน 2546 บริษัทฯ ซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรพัย์สินรอการขายจากบริษัท บริหารสินทรัพย ์  
พญาไท จ ากัด )“บบส. พญาไท จ ากัด”) มูลค่ารวมทั้งสิน้ 19,712.2 ลา้นบาท ซึ่งถือเป็น
การซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นเป็นครัง้แรก
ของบรษิัทฯ  
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เดือน/ปี เหตกุารณส์ าคัญ 

มกราคม 2549 บริษัทฯ ซื ้อทรัพย์สินหลักของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน ) “บบส.”) ซึ่ง
ประกอบดว้ยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคา 27,300.0 ลา้นบาท 
โดยการซื ้อทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่ งของการยุบ เลิก  บบส. ซึ่ ง เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน พ.ศ. 2549 ในการนี ้บริษัทฯ 
ไดร้บัโอนพนกังานของ บบส. ตามความสมคัรใจของพนกังานดงักล่าวดว้ย 

ตลุาคม 2549 บรษิัทฯ ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจเพื่อการซือ้ขายทรพัยสิ์นรอการขายกับสถาบนัการเงิน
จ านวน 12 แห่ง และบริษัทบริหารสินทรัพย์จ านวน 6 แห่งเพื่อก าหนดข้อตกลงและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้ยังช่วยส่งเสริมใหก้าร
ซือ้ขายทรพัยสิ์นรอการขายเป็นไปอย่างโปรง่ใสและมีมาตรฐาน 

สิงหาคม 2555 บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย จ านวน  
2 ฉบบั )โดยเป็นสญัญาซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจ านวน 1 ฉบบั และสญัญาซือ้ทรพัยสิ์นรอ
การขายอีก 1 ฉบับ( กับ บสท. รวมมูลค่าทั้งสิน้ 15,757.2 ลา้นบาท โดยการซือ้ทรพัยสิ์น
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประมูลสินทรพัยเ์พื่อยุบเลิก  บสท. ตามพระราชก าหนด
บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย พ.ศ. 2544 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( )“พ.ร.ก. บสท.”( 

พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเขา้ใจกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่ อที่อยู่อาศัยเพื่อร่วมกันซือ้
สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินที่ประสงค์จะขายทั้งหนี ้ที่มีคุณภาพ )Performing 
Loans) และสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยัจะเป็นผูซ้ือ้หนีท้ี่มี
คุณภาพ และบริษัทฯ จะเป็นผูซ้ือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีโอกาสเขา้ถึง
แหล่งสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพไดเ้พิ่มขึน้ 

ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ออกหุน้กู้ครัง้แรก ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่า 4,500.0 ลา้นบาท 
โดยมีก าหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2560 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 3.3 ต่อปี 

ธันวาคม 2558 • บรษิัทฯ ไดแ้ปรสภาพจากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด และเปล่ียนมลูค่าที่
ตราไวจ้ากหุน้ละ 25.0 บาท เป็นหุน้ละ 5.0 บาท 

 • บรษิัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกัน มลูค่า 1,800.0 ลา้นบาท โดยมี
ก าหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2561 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.8 ต่อปี 

ธันวาคม 2559 บรษิัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกัน มลูค่า 6,400.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดไถ่
ถอนระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2566 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.4 
ถึง 3.8 ต่อปี 

มิถนุายน 2560 บรษิัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกัน มลูค่า 5,600.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดไถ่
ถอนระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2570 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.2 
ถึง 3.9 ต่อปี 
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กนัยายน 2560 บริษัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั มลูค่า 17,000.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนด
ไถ่ถอนระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2570 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.0 
ถึง 3.9 ต่อปี 

มิถนุายน 2561 บรษิัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกัน มลูค่า 8,000.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนดไถ่
ถอนระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2571 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.2 
ถึง 4.1 ต่อปี 

กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ออกหุน้กูช้นิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกัน มลูค่า 20,000.0 ลา้นบาท โดยมีก าหนด
ไถ่ถอนระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2577 และดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 
2.3 ถึง 3.9 ต่อปี 

สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมตัิการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ไดม้ีการจดทะเบียนมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวแ้ลว้เมื่อปี 
2558 จ านวนไม่เกิน 510.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท โดยบรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้
จ านวนดงักล่าวเพื่อ )ก( เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกจ านวน 280.0 ลา้นหุน้ 
และ )ข( รองรบัการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน จ านวน 230.0 ลา้นหุน้ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯ 

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุน้ในบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.9 ของจ านวนหุน้ที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะลดลงภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้โดยบริษัท ฯ คาดว่าภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะถือหุน้ใน
สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 45.6 ถึง 49.1 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  โปรดพิจารณา
รายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.3.9 หวัขอ้ "9.2 ผูถ้ือหุน้" 

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัททัง้ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยฯ์ และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการบังคับหลักประกันหรือการปรบัโครงสรา้งหนี ้ระหว่างลูกหนี ้กับ 
บรษิัทฯ หรือสถาบนัการเงินเดิม  

1.4 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่  

กองทุนฟ้ืนฟูฯ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ตามพระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ฟ้ืนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ไทยใหม้ีความมั่นคงและมีเสถียรภาพภายใตก้ารก ากบัของ ธปท. และภาครฐั 

จากวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศไทยในปี 2540 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรพัย ์ 
2 แห่ง คือ บริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ ากัด  )“บสส.”( ซึ่งปัจจุบันกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นใน  บสส.  
ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดขึน้เนื่องจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวกนั และเพื่อให้
แน่ใจว่าบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการด าเนินธุรกิจ กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดอ้นุมตัิแนวทางปฏิบตัิเพื่อป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์ก่ียวกบัเรื่องต่าง ๆ ที่ส  าคญัตามหนงัสือ ฝกท. 252/2558 ลงวนัท่ี 8 มิถนุายน 2558 ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ พอ
สรุปไดด้งันี ้

1.4.1 การก าหนดเงื่อนไขในการเข้าท าธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่น 
หรือกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจทีก่องทุนฟ้ืนฟูฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น  

การเขา้ท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทฯ และกองทนุฟ้ืนฟูฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่รายอื่น หรือกิจการหรือรฐัวิสาหกิจที่กองทุน
ฟ้ืนฟฯู หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ เป็นผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไปตามกลไกราคาตลาดที่แข่งขนัไดแ้ละมีขอ้ก าหนด
และเงื่อนไขเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ท  ากับบุคคลภายนอก )Competitive, Commercial and Arm’s Length) นอกจากนี ้
ธุรกรรมดังกล่าวตอ้งมีความจ าเป็น มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทฯ  โดย
กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มกับธุรกรรมของบริษัทฯ นั้นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวเพื่อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ 

บริษัทฯ เขา้ใจว่า กองทนุฟ้ืนฟูฯ มีนโยบายที่ชดัเจนในการเขา้ท าธุรกรรมและด าเนินนโยบายต่อบริษัทฯ อย่างเป็น
ธรรม และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้นโยบายของบรษิัทฯ ในเรื่องดงักล่าว 

1.4.2 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าทีอ่ิสระ 

บริษัทฯ จะตอ้งสามารถแข่งขันทางการคา้ไดอ้ย่างอิสระและเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกิจการของบริษัทฯ 
เช่น บริษัทฯ จะตอ้งมีความเป็นอิสระในการก าหนดอตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ราคาขายหรือรบัโอนทรพัย์ สิน 
นโยบายการตลาด และการแข่งขนัประมลูสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ  

1.4.3 การก าหนดนโยบายในการรับซือ้และจ าหน่ายทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะตอ้งมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการพิจารณารบัซือ้ รบัโอน หรือจ าหน่ายจ่ายโอนซึ่ง
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ รวมถึงการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ในการบริหารจดัการในทางการคา้ปกติของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทฯ 
จะตอ้งมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนใหเ้ป็นราคาตลาดยุติธรรมและค านึงถึงความเหมาะสมของ
อตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุ  

1.4.4 การก าหนดโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ทีโ่ปร่งใสและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ จะตอ้งมีโครงสรา้งการบริหารที่โปร่งใสและมีระบบสอบทาน (Check and Balance) เพื่อป้องกันมิใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามกฎและระเบียบที่เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

1.4.5 การก าหนดกลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นให้ได้รับความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ จะตอ้งก าหนดกลไกการรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ ของบรษิัทฯ ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมไวใ้นคู่มือการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม นอกจากนี ้การบรหิารจดัการของบริษัทฯ จะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของกิจการของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 

โดยทั่วไป การแกไ้ขนโยบายต่าง ๆ ของบรษิัทฯ สามารถกระท าไดโ้ดยตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท
ก่อน อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมมากยิ่งขึน้ การแกไ้ข เพิ่มเติม หรือ
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เปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ ในนโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ าหรบัผูถื้อหุน้รายใหญ่นี ้ จะกระท าไดก้็
ต่อเมื่อไดร้บัมติอนมุตัิโดยเสียงขา้งมากจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่เขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี ้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดม้ีหนงัสือ ท่ี ฝกท. 203/2561 เรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์นื่องดว้ยการน าหุน้
ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงบรษิัทฯ เพื่อชีแ้จงความตัง้ใจ แนวนโยบาย 
และมาตรการของกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในการพิจารณาและด าเนินการที่จ  าเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บสส. โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ รบัรองว่า 
ตลอดระยะเวลาที่กองทนุฟ้ืนฟฯู ยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่รายเดียวและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ )ตามนิยามที่ก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ. 17/2551 ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 )รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม(( และบรษิัทฯ ยงัมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 56 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

1.4.5.1 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจเพื่อใหบ้รษิัทฯ เป็นเครื่องมือในการด าเนินการใดๆ 
ของภาครฐั เวน้แต่การด าเนินการดงักล่าวจะเป็นการด าเนินการที่มีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกับ
ธุรกรรมที่กระท ากับบุคคลภายนอก )Competitive Commercial and Arm’s Length) และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมตามระเบียบของบรษิัทฯ  

1.4.5.2 ตลอดระยะเวลาที่กองทนุฟ้ืนฟฯู ยงัคงเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บสส. กองทนุฟ้ืนฟูฯ จะด าเนินนโยบาย
บริหารจัดการให้ บสส. ด าเนินกิจการในฐานะบริษัทบริหารสินทรพัยข์องรฐัเพื่อท าหน้าที่ในการแกไ้ข 
พฒันา และฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในยามจ าเป็น อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ประเทศไม่เผชิญวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ บสส. สามารถเขา้ซือ้สินทรพัยม์าบรหิารเพิ่มเติมเพื่อท าให ้บสส. สามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ศกัยภาพบคุลากรไดอ้ย่างเต็มที่และรกัษาศกัยภาพในการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ซึ่งจะท า
ให ้บสส. สามารถเป็นกลไกของภาครฐัที่มีความพรอ้มในการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพขนาดใหญ่
หากเกิดวิกฤติสถาบนัการเงินในอนาคต 

1.4.5.3 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้จะสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ มีโครงสรา้งคณะกรรมการที่เป็นไปตามนโยบาย
ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะจัดให้มีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณา
ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

1.4.5.4 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่เสนอและลงคะแนนเสียงในฐานะผูถื้อหุน้เพื่อใหบ้ริษัทฯ และ บสส. มีกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนจากกองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นบคุคลเดียวกนั 

1.4.5.5 กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะไม่น าขอ้มูลภายในทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใชป้ระโยชน์ที่จะท าให้บริษัทฯ สูญเสีย
ประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทฯ 

โดยที่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่ในการติดตามวา่แนวนโยบายและมาตรการท่ีได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือของกองทนุฟ้ืนฟฯู เลขที่ ฝกท. 252/2558 ลงวนัท่ี 8 มถินุายน 2558 และเลขที่ ฝกท. 203/2561 ลงวนัที่ 
26 มิถนุายน 2561ไดร้บัการปฏิบตัิ 
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 ส่วนที่ 2.2.1 หนา้ที่ 19 

ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ เขา้ท า
รายการกบับรษิัทท่ีมกีองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยมเีงื่อนไขการท ารายการเช่นเดียวกบัรายการที่บรษิัทฯ ท ากบั
บรษิัทอื่นซึ่งไมใ่ช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนั โปรดพจิารณารายละเอยีดรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ กบับคุคลทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้เพิ่มเตมิในส่วนที ่2.3.14 หวัขอ้ “14.1 รายการระหว่างกนั” 
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 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 20 

ส่วนที ่2.2 

การประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก
สินทรพัยร์วม )ตามขอ้มูลในรายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจัดท าโดยอิปซอสส(์  ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบรษิัทฯ และอยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดแูลของ ธปท. โดยประกอบธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

บรษิัทฯ มีความสามารถในการจดัหาและบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยบรษิัทฯ 
ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ธนาคารและบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น และบรหิารจดัการ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดว้ยการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีก้บัลกูหนีเ้พื่อหาขอ้ตกลงที่เหมาะสมที่สดุส าหรบัทุกฝ่ายเท่าที่เป็นไป
ได ้โดยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ รบัซือ้หรือรบัโอนมาส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรพัยซ์ึ่งไดจ้ดทะเบียน
จ านองล าดบัท่ีหน่ึงแก่บรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ บนัทึกบญัชีสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพเป็นเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีใ้นราคาทุน
ที่รบัซือ้หรือรบัโอนมา 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่ น ที่ดินเปล่า  
)ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตรกรรม( โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ทาวนเ์ฮาส ์และอาคารชดุ รวมทัง้สงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ โดยบรษิัทฯ ไดท้รพัยสิ์นรอการขายมาโดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การเจรจากบัลกูหนีเ้พื่อโอนหลกัประกนัหรือโอนทรพัยช์ าระหนี ้การบงัคบัหลกัประกันเพื่อช าระหนี ้และการซือ้ทรพัยสิ์น
รอการขายจากสถาบันการเงินอื่นโดยตรง โดยบริษัทฯ จะบนัทึกบญัชีทรพัยสิ์นรอการขายในราคารบัโอน )ตน้ทุนที่รบัซือ้( 
หรือตน้ทุนที่รบัซือ้ รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง )ถ้ามี(  จากกรมบังคับคดีหรือสถาบันการเงินอื่น และบริษัทฯ จะจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นรอการขายดงักล่าวในท่ีสดุ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานจาก
เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีค้ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 62.4 รอ้ยละ 70.8 รอ้ยละ 65.2 และ รอ้ยละ 84.9 ของรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานทัง้หมดตามล าดบั และมีรายไดจ้ากการด าเนินงานจากทรพัยสิ์นรอการขาย และเงินลงทุนในหลกัทรพัยค์ิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 37.0 รอ้ยละ 28.6 รอ้ยละ 34.4 และ รอ้ยละ 14.9 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานทั้งหมดตามล าดบั และมี
สินทรัพย์สุทธิรวมจ านวน 93,636.7 ล้านบาท 99,933.4 ล้านบาท 107,653.0 ล้านบาท และ 121,701.3 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยหลกัประกอบดว้ย )ก( สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรหิารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิ และเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดสทุธิ( จ านวน 72,913.0 ลา้นบาท 77,867.3 ลา้นบาท 82,549.4 
ลา้นบาท และ 88,194.9 ลา้นบาท ตามล าดับ และ )ข( สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริหารจัดการทรพัยสิ์นรอการขาย 
)ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ ลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ  และเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน
การซือ้ทรพัยสิ์นและอื่น ๆ( จ านวน 17,512.0 ลา้นบาท 19,340.9 ลา้นบาท 22,615.3 ลา้นบาท และ 30,545.9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
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บรษิัทฯ มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขาทั่วประเทศทัง้หมด 25 แห่ง โดยมีพนกังาน
มากกว่า 1,200 คน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ )ก( สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้ั่วประเทศ และ )ข( สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละภูมิภาค การที่บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศจะท าให้บริษัทฯ มีความรูค้วามเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มและสภาวะตลาด และสามารถบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในภมูิภาคต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ เชื่อว่าขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขันประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ ความเชี่ยวชาญในการเจรจาต่อรอง ปรบั
โครงสรา้งหนี ้ การจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  เนื่องจากผู้บริหารของบริษัทฯ  
มีประสบการณใ์นธุรกิจบรหิารสินทรพัยม์าเป็นระยะเวลานาน ตลอดจนบรษิัทฯ มีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลมุทั่วประเทศ ซึ่ง
ช่วยใหบ้รษิัทฯ ชนะการประมลูสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคาที่เหมาะสม ทัง้ยงัรกัษาความสามารถ
ในการท าก าไรไดอ้ีกดว้ย โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเขา้ร่วมประมลูสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายเมื่อมีการน า
ออกประมลู บรษิัทฯ มีความสมัพนัธท์ี่ดีกับสถาบนัการเงินต่าง ๆ ทั่วประเทศซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการเขา้ซือ้สินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพ โดยเฉพาะสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพที่มีหลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นรอการขาย โดยในระหว่างปี 
2559 ถึง 2561 บรษิัทฯ รบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ จ านวนทัง้สิน้ 12,636.1 ลา้นบาท 10,252.6 
ลา้นบาท และ 10,971.3 ลา้นบาท ตามล าดับ และบริษัทฯ รบัซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จ านวน
ทัง้สิน้ 379.5 ลา้นบาท 269.6 ลา้นบาท และ 1,117.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ )ก) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ  
และ )ข) ธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย  
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แผนภมูินีแ้สดงขัน้ตอนการด าเนนิงานโดยทั่วไปเก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี(้ ตามมลูค่าทางบญัชี 
79,136.1 ล้านบาท และมีทรพัย์สินรอการขายตามมูลค่าทางบัญชี 23,244.8 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ บันทึกมูลค่าของ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคารบัโอน )ตน้ทนุท่ีรบัซือ้( หรือราคาทนุท่ีรบัซือ้มา 

  

การซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 
และทรพัยส์ินรอการขาย 

สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

ทรพัยส์ินรอการขาย 
)รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย(์ 

การปรบัโครงสรา้งหนี ้

กระบวนการทางศาล 

ช าระดว้ยเงินสด 

ช าระดว้ยการโอน
หลกัประกนั/ทรพัยช์ าระหนี ้
)ทรพัยส์ินรอการขายและเงิน

ลงทนุในหลกัทรพัย(์ 

ช าระโดยการแปลงหนีเ้ป็นทนุ  
)เงินลงทนุในหลกัทรพัย(์ 

บงัคบัหลกัประกนัขายทอดตลาด 

เงินสด 

บริหารจดัการทรพัย ์ จ าหน่ายทรพัย ์

บริษัทฯ ชนะการประมลู 

บคุคลภายนอกชนะการประมลู 

ไม่ประนอมหนี ้
ไดข้อ้ยติุ 

ไม่ไดข้อ้ยติุ 

เงินสด 

เงินสด 

ทรพัยส์ินรอการขาย 

ประนอมหนี ้

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หม ่
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ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มูลและรายละเอียดรายไดร้วมของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

 รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

รายไดด้อกเบีย้1 1,232.3 14.1 1,877.5 24.6 1,856.8 19.0 3,731.31 58.1 7,816.51 84.9 

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 48.2 3,509.2 46.0 4,438.4 45.5 N/A1 N/A N/A1 N/A 

รายได้จากการด าเนิน 
งานอ่ืน ๆ2 11.8 0.1 14.5 0.2 57.8 0.6 12.9 0.2 3.2 0.0 

รวมรายได้จากธุรกิจ
บริหารจัดการ
สินทรัพยด์้อย
คุณภาพ 5,468.4 62.4 5,401.1 70.8 6,353.0 65.1 3,744.2 58.3 7,819.8 84.9 

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิ์นรอการขาย 

รายไดด้อกเบีย้3 150.4 1.7 117.3 1.5 92.9 1.0 78.5 1.2 122.3 1.3 

ก าไรจากการขาย
ทรพัยส์ินรอการขาย  2,362.6 27.0 1,740.9 22.8 3,105.5 31.8 2,506.7 39.1 1,130.0 12.3 

ก าไร )ขาดทนุ( จากเงิน
ลงทนุในหลกัทรพัย ์ 20.0 0.2 (2.6) 0.0 (30.3) (0.3) (30.2) (0.5) 3.9 0.0 

ก าไรจากการขายผ่อน
ช าระ 584.1 6.7 184.4 2.4 115.2 1.2 73.7 1.1 80.6 0.9 

รายไดจ้ากการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ4 128.3 1.5 141.2 1.9 73.5 0.8 27.1 0.4 34.4 0.4 

รวมรายได้จากธุรกิจ
บริหารจัดการ
ทรัพยสิ์นรอการขาย 3,245.4 37.0 2,181.2 28.6 3,356.8 34.5 2,655.7 41.4 1,371.3 14.9 

รายไดอ่ื้น5 49.1 0.6 43.5 0.6 41.3 0.4 19.2 0.3 15.3 0.2 

รายได้รวมทั้งหมด* 8,762.9 100.0 7,625.8 100.0 9,751.1 100.0 6,419.1 100.0 9,206.3 100.0 
 

หมายเหต ุ 1  ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จากเงินให้

สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถูกแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี 
ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวถูกจัด
ประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้นี ้ส  าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้3,731.3 ลา้นบาท และ 7,816.5 ลา้นบาท 
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ประกอบดว้ย )ก( รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้1,432.1 ลา้นบาท และ 1,245.6 ลา้นบาท และ )ข( 
ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้2,299.2 ลา้นบาท และ 6,571.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 2 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพโดยหลกัประกอบดว้ย )ก( เงินที่ลกูหนี ้

ช  าระเกินและบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อคืนเงินใหก้บัลกูหนีด้งักล่าวได ้และ )ข( เงินที่บริษัทฯ ช าระล่วงหนา้แทนลูกหนี ้และ
ไดร้บัคืนจากศาลภายหลงัจากลูกหนีช้  าระปิดบัญชีแลว้ ทัง้นี ้ในปี 2561 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน  ๆ เพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคญั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ ไดข้ายลกูหนีร้ายหนึ่งใหก้บับริษทับริหารสนิทรพัยอ่ื์น แต่บริษัทบริหารสินทรพัย์
ดงักล่าวไม่สามารถช าระเงินค่าโอนสิทธิเรียกรอ้งไดภ้ายในเวลาที่ตกลงกนัและขอขยายระยะเวลาการช าระเงิน บริษัทฯ จึง
คิดดอกเบีย้จากการช าระเงินล่าชา้และบนัทึกรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

 3 รายได้ดอกเบีย้จากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายโดยหลักประกอบด้วย รายได้ดอกเบีย้จากการขาย

ทรพัยส์ินรอการขายแบบผ่อนช าระ และรายไดด้อกเบีย้จากตราสารหนีท้ี่ถือจนครบก าหนด 

 4 รายได้อ่ืนจากกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายโดยหลักประกอบด้วย )ก( เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนใน

หลักทรพัย ์)ข( รายไดค้่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืนทรพัยส์ินรอการขายแบบผ่อนช าระ และ )ง( รายไดอ่ื้นจากการผิด
เง่ือนไขสญัญาขายทรพัย ์

 5  รายไดอ่ื้นประกอบดว้ย )ก( รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝากสถาบนัการเงิน )ข( ก าไรจากการขายทรพัยส์ินของบริษัทฯ และ )ค( 

อ่ืน ๆ 
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2.2 การประกอบธุรกิจตามแต่ละสายผลิตภัณฑ ์

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

2.2.1.1 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

บริษัทฯ ซือ้สินทรพัย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับ
โครงสรา้งหนีโ้ดยใชว้ิธีการต่าง ๆ  โดยมีเป้าหมายเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มจากตน้ทนุของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ เมื่อบรษิัทฯ ไดม้า
ซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บริษัทฯ จะบันทึกเป็นเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ที่ราคาทุนที่รับซือ้มา โปรดพิจารณา
รายละเอยีดในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ "16.5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากเงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี”้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสิทธิเรียกรอ้งต่อลูกหนีต้าม
สัญญากู้ยืมและสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีต้ามจ านวนเงินคงคา้งที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกรอ้งตามสัญญาดังกล่ าว จ านวน 
439,486.4 ลา้นบาท 442,052.6 ลา้นบาท 454,965.7 ลา้นบาท และ 471,124.4 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และการบังคับ
หลักประกัน 

แผนภมูินีแ้สดงขัน้ตอนการจดัหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและการช าระเงิน 

ของบรษิัทฯ 
 

 

 

 

 

 

 

  

เขา้รว่มการ 
ประมลูราคา 

สถาบนัการเงิน
พิจารณา 

ราคาเสนอซือ้
ของบริษัทฯ 

รบัซองเอกสาร 
การประมลูจาก 
สถาบนัการเงิน 

เริ่มการเจรจากบั 
สถาบนัการเงิน 

วิเคราะหข์อ้มลู 
สินทรพัยด์อ้ย 
คณุภาพที่ไดร้บั 

ส ารวจหลกัประกนั 
เพื่อใชป้ระกอบการ 
ก าหนดราคาซือ้ 

เสนอขอ้มลูต่อ 
คณะท างานรบั 
ซือ้สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพ )NPL)  
และทรพัยสิ์น 

รอการขาย )NPA) 
จากสถาบนัการเงิน 

น าเสนอ 
คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อ 
พิจารณาอนมุติั 

ช าระเงินและรบัโอน 
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

การซือ้ผ่านกระบวนการ  
ขอ้ก าหนดของผูว่้าจา้ง 

เร่ิมการเจรจากบั 
สถาบนัการเงิน 

ซือ้ผ่านการประมลู 

ซือ้จากสถาบนัการเงินโดยตรง 
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(1) การจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

บริษัทฯ หาโอกาสในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินในประเทศอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่
บรษิัทฯ จะซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพผ่านการประมลู และในบางครัง้อาจซือ้โดยการเจรจากบัสถาบนัการเงินโดยตรง 

แผนภมูินีแ้สดงสรุปขัน้ตอนกระบวนการประมลูซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1 กรณีที่วนัประมูลห่างจากวนัประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารใน

การพิจารณาราคาเสนอซือ้ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความคล่องตวั โดยคณะกรรมการบริหาร
จะมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้ิจารณาราคายื่นประมลู/ลงนามอนมุตัิเอกสารเพ่ือยื่นประมลู 

 2 ราคายื่นประมูลสุดท้ายที่น  าเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะท างานรบัซือ้สินทรัพย์  

ดอ้ยคณุภาพ )NPL) และทรพัยส์ินรอการขาย )NPA) จากสถาบนัการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคาเข้า
ป ระมูล ซื ้อ เบื ้ อ งต้น  และมอบอ าน าจ ให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาปรบัเพิ่ม/ลด
ราคา และเง่ือนไขในการซือ้ 

คณะท างานรับซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
)NPL(  แ ล ะท รัพ ย์ สิ น รอ ก า รข าย  )NPA(  
จากสถาบันการเงิน พิจารณาราคายื่นประมูล
บ น ร า ค า เบื ้ อ ง ต้ น ที่ ไ ด้ รับ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการ
บริหาร 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่
พิ จ า รณ า ร า ค า ยื่ น
ประมูล/ลงนามอนุมัติ
เอกสารเพ่ือยื่นประมลู2 

ฝ่ายกลยุทธ์และการ
ล งทุ น ได้ รับ หนั งสื อ
เชิญให้ร่วมประมูลซื ้อ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บ ริห าร พิ จ ารณ า
การเข้าร่วมประมูล
ซือ้ 

 

ฝ่ายกลยุทธ์และการ
ลงทุนรวบรวมข้อมูล
ที่ ได้รับจากสถาบัน
ก า รเงิน ผู้ ข าย เพื่ อ
เ ต รี ย ม ท า ก า ร
ตรวจสอบสถานะ 

 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา )1( มอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณา
ราคาเสนอซือ้ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ เงื่อนไข
การประมูล และการมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้งกับ
การประมูล และ )2( มอบอ านาจใหก้รรมการ
ผู้จัดการใหญ่  สามารถต่อรองเงื่อนไขและ 
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะท างานรับซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPL) แ ล ะท รัพ ย์ สิ น รอ ก า รข าย  )NPA)  
จากสถาบนัการเงิน พิจารณาขอ้มลูทรพัยส์ินรอ
การขายและการก าหนดราคาซือ้ 

- ฝ่ ายพัฒ นาสิ นท รัพ ย ์ 
ท าการตรวจสอบสถานะ 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
ค านวณราคาซือ้ตามสตูร 
ค านวณของบริษัทฯ 

- ฝ่ายประเมิน/ส านักงาน 
สาขา ส ารวจราคาทรพัย ์
หลกัประกนัของสินทรพัย ์
ดอ้ยคณุภาพ 

อนมุตั ิ

อนมุตัิ 
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บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นการเจรจาขายโดยตรงจาก
สถาบนัการเงิน หรือพิจารณาเขา้ร่วมประมลูสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพที่สถาบนัการเงินน าออกจ าหน่ายภายหลงัจากรบัขอ้มลู
หรือจากการลงทะเบียนเขา้รว่มการประมลูและรบัซองเอกสารการประมลูจากสถาบนัการเงิน จากนัน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการ
ประเมินสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพโดยจะพิจารณาว่าสินทรพัยด์้อยคุณภาพมีหลักประกันหรือไม่ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 
2562 บริษัทฯ มุ่งเนน้การซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่มีหลกัประกันเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นส่วนใหญ่ อนึ่ง ในกรณีที่เป็นการ
ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบนัทางการเงินโดยตรง บริษัทฯ จะเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพภายหลงัจากการเจรจา
ต่อรองกบัสถาบนัการเงินผูข้าย 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัรกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัสถาบนัการเงนิในประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการติดตามข่าวสาร
จากสถาบนัการเงินอย่างใกลช้ิด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกับแหล่งที่มาและมูลค่าสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ ไดม้าในช่วงระยะเวลา  
ที่ระบไุวด้งันี ้

 
รอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งวดเก้าเดือน 
สิน้สุดวนัที ่30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2561 2562 

 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
แหล่งสินทรัพยด์้อยคุณภาพ1      

สถาบนัการเงิน 1 6,271.9 4,038.9 4,203.7 3,157.2  5,596.5  
สถาบนัการเงิน 2 1,872.2 3,843.1 2,292.9 2,292.9  2,231.9 
สถาบนัการเงิน 3 1,185.2 1,168.8 1,494.8 1,494.8 1,055.2 
สถาบนัการเงิน 4 939.5 776.5 896.9 461.2 692.6 
สถาบนัการเงิน 5 589.5 245.1 505.0 433.1 632.6 
สถาบนัการเงิน 6 545.9 163.0 486.2 277.2 556.4 
สถาบนัการเงิน 7 416.5 117.1 461.2 242.9 369.1 
สถาบนัการเงิน 8 357.8 116.5 277.2 14.4 309.7 
สถาบนัการเงิน 9 276.1 100.1 242.9 - 275.1 

สถาบนัการเงิน 10 108.6 90.8 107.7 - 179.4 

รวม 12,563.2 10,659.9 10,968.5 8,373.7  11,898.5  
 

หมายเหต ุ 1 สถาบันการเงินที่บริษัทฯ เข้าซือ้สินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพรายใหญ่ที่สุด 10 รายแรกของบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงไปใน 

แต่ละปี 
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(2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรพัยสิ์น และการช าระเงิน 

เมื่อสถาบันการเงินน าสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพออกจ าหน่ายทัง้ในรูปแบบการประมลูหรือการเจรจาขายใหบ้ริษัทฯ 
โดยตรง บรษิัทฯ จะลงนามในสญัญารกัษาความลบักบัสถาบนัการเงินที่เก่ียวขอ้งก่อนรบัเอกสารที่แสดงขอ้มลูของสินทรพัย์ 
ด้อยคุณภาพที่ เสนอขาย เพื่อบริษัทฯ จะน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการตรวจสอบสถานะและประเมินราคาทรัพย์
หลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพก่อนเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ  

กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ประกอบดว้ยการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อที่เก่ียวขอ้งและสอบถาม
ขอ้มลูเพิ่มเติมจากผูข้าย รวมถึงการส ารวจและสอบทานราคาทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพื่อประกอบการ
ก าหนดราคาซือ้ โดยบรษิัทฯ ใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายส านกังานสาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งโดยปกติ พนกังานของส านกังาน
สาขาที่ตัง้อยู่ใกลก้บัทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดงักล่าวจะรวบรวมขอ้มลู เพื่อส ารวจทรพัยห์ลกัประกันของ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และเสนอผลส ารวจและราคาส ารวจต่อคณะท างานรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( และทรพัยสิ์น
รอการขาย )NPA( จากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่คณะท างานรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( และทรพัยสิ์นรอ 
การขาย )NPA( จากสถาบันการเงินได้พิจารณาข้อมูลต่าง ๆ และก าหนดราคาซือ้เบื ้องต้นแล้ว จะน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนมุตัิราคาซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพต่อไป  

โดยทั่วไป บริษัทฯ ก าหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพโดยพิจารณาจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในอนาคต มลูค่าหลกัประกัน 
และประวตัิของลูกหนี ้เป็นตน้ นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ยงัพิจารณาสถานะของ
กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมาย รวมไปถึงอายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพของลูกหนี ้และการมีอยู่ของ
หลักประกันส าหรบัหนีด้ังกล่าว โดยเมื่อทีมงานดา้นการลงทุนไดเ้สนอราคาต่อคณะท างานรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
)NPL( และทรัพย์สินรอการขาย )NPA( จากสถาบันการเงินแล้ว คณะท างานดังกล่าวจะเสนอราคาแนะน าต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี ้ การเข้าร่วมประมูลหรือเข้าซื ้อสินทรัพย์ 
ดอ้ยคุณภาพทุกครัง้ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
อตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุและความเส่ียงในการลงทนุเป็นส าคญั 

บริษัทฯ ช าระราคาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ซือ้จากสถาบันการเงินโดยใชเ้งินสดที่ไดจ้ากการด าเนินงานและการ
ออกตั๋วเงิน เงินกูย้ืม และการออกหุน้กู ้โดยในการเลือกแหล่งเงินทุน บรษิัทฯ จะพิจารณาจากตน้ทุน รวมถึงสภาพคล่องของ
บรษิัทฯ หากบรษิัทฯ พิจารณาออกตั๋วเงิน การก าหนดระยะเวลาตามตั๋วเงินจะขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงทางการคา้  

โดยปกติ ภายหลังการลงนามสัญญาซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของสิทธิเรียกรอ้งและทรพัยห์ลกัประกัน และมีสิทธิคืนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพนั้นใหแ้ก่ผูข้ายในกรณีที่เงื่อนไขบาง
ประการไม่สมบูรณ ์เช่น ไม่ไดร้บัเอกสารสิทธิที่จะใช้ด  าเนินคดีกับลกูหนีไ้ด ้หรือไม่สามารถส่งมอบหลักประกันไดค้รบถว้น  
ซึ่งเงื่อนไขเหล่านีอ้าจแตกต่างกนัไปในสญัญาแต่ละฉบบั  

ในอดีต บริษัทฯ เคยเขา้ท าบันทึกขอ้ตกลงกับผูข้ายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเก่ียวกับการแบ่งปันผลก าไรจากการ
บรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไม่มีภาระผกูพนัภายใตข้อ้ตกลงในลกัษณะดงักล่าวในปัจจบุนั 
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(3) การปรบัโครงสรา้งหนี ้

แผนภมูิต่อไปนีแ้สดงกระบวนการบรหิารจดัการและปรบัโครงสรา้งสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อบริษัทฯ ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจากสถาบันการเงินแลว้ บริษัทฯ จะติดต่อลูกหนี ้ผูค้  า้ประกัน ผูจ้  าน า และ  
ผูจ้  านองเพื่อแจง้ใหท้ราบถึงสถานะความเป็นเจา้หนีข้องบรษิัทฯ  

เมื่อบริษัทฯ ติดต่อลูกหนีไ้ดแ้ลว้ บริษัทฯ จะเสนอให้ลูกหนีเ้ขา้ร่วมเจรจากับบริษัทฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการปรบั
โครงสรา้งหนี ้ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่สามารถติดต่อลกูหนี ้ผูค้  า้ประกัน ผูจ้  าน า และผูจ้  านองได้ บรษิัทฯ จะด าเนินกระบวนการ
ทางศาลกับลูกหนีด้ังกล่าวต่อไป โดยทั่วไป ส าหรบัลูกหนี ้ที่ยังปรบัโครงสรา้งหนี ้ไม่ส าเร็จ  บริษัทฯ จะด าเนินการตาม
กระบวนการปรบัโครงสรา้งหนีไ้ปพรอ้มกบักระบวนการทางศาลเพื่อสรา้งสภาพบงัคบัหลกัประกัน  โดยมีจุดประสงคเ์พื่อลด
ระยะเวลาการด าเนินงานใหไ้ดร้บัคืนหนีโ้ดยเรว็ 

ในขัน้ตอนการปรบัโครงสรา้งหนี ้บรษิัทฯ จะประเมินทรพัยห์ลกัประกนัและความสามารถของลกูหนีใ้นการช าระหนี ้
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และการมีอยู่ของการค า้ประกันการช าระหนี ้
ดงักล่าว นอกจากนัน้ บรษิัทฯ จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ในกระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งรวมถึง )ก ) การตกลงช าระ
หนีโ้ดยมีการปรบัเปล่ียนเงื่อนไขการช าระหนี ้เช่น การขยายระยะเวลาการช าระหนี ้การปรบัลดอัตราดอกเบีย้และ/หรือ  

 

เจรจาไมไ่ดข้อ้ยติุ 

เจรจาไดข้อ้ยติุ 

ช าระดว้ยเงินสด 
ช าระดว้ยการโอน 
หลกัประกนั/ 
ทรพัยช์ าระหนี ้

ช าระดว้ยการแปลงหนี ้
เป็นทนุ 

จดัท าเอกสารประนอมหนี ้สญัญาปรบัปรุง 
โครงสรา้งหนีแ้ละเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

ออกหนงัสือเชิญลกูหนี ้/  
ผูค้  า้ประกนั /ผูจ้  านอง / ผูจ้  าน า 

ลกูหนีติ้ดต่อเจรจาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ด าเนินการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี ้

ลกูหนีไ้ม่ติดต่อเจรจาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ทรพัยส์ินรอการขาย เงินสด 

บริษัทฯ ชนะการประมลู บคุคลภายนอกชนะการประมลู 

กระบวนการทางศาล 

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หม ่
บงัคบัหลกัประกนั 
ขายทอดตลาด 

สามารถระงบัขอ้พพิากษา
ได ้

ไมส่ามารถระงบัขอ้พพิากษาได ้
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เงินตน้ )ข) การโอนทรพัยห์ลกัประกันช าระหนี ้และ )ค) การแปลงหนีเ้ป็นทุน ซึ่งวิธีการที่บรษิัทฯ จะเลือกใชใ้นกระบวนการ
ปรบัโครงสรา้งหนีจ้ะขึน้อยู่กบัความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีแ้ต่ละราย 

ในการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีข้า้งตน้ บริษัทฯ มุ่งเนน้การลดระยะเวลาในการไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพใหเ้รว็ที่สดุ โดยบรษิัทฯ พยายามบรรลขุอ้ตกลงกบัลกูหนีใ้หเ้รว็ที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้

หากบริษัทฯ และลูกหนี ้สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสรา้งหนี ้ บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาปรับปรุง
โครงสรา้งหนี ้กับลูกหนีเ้พื่อก าหนดระยะเวลาการช าระหนี ้มูลค่าหนี ้ที่ตอ้งช าระ วิธีการช าระหนี ้และข้อตกลงเก่ียวกับ
หลกัประกนัและการค า้ประกนั โดยสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีด้งักล่าวจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและอนุมตัิตามระเบียบ
ภายในของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากลูกหนีย้งัคงไม่สามารถช าระหนีไ้ดแ้มว้่าจะไดม้ีการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ลว้ บริษัทฯ อาจมีการ
เจรจากบัลกูหนีเ้พื่อปรบัโครงสรา้งหนีเ้พิ่มเติมในภายหลงั 

นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มจดัท าโครงการ "สขุใจ ไดบ้า้นคืน" ซึ่งเป็นแนวทางการประนอมหนีท้างหน่ึงที่
บรษิัทฯ ใชเ้พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนีท้ี่ยงัไม่ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดใหส้ามารถไถ่ถอนหลกัประกนัซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัคืนกลบัไป 
ซึ่งภาระหนีเ้งินตน้ตอ้งไม่เกนิ 10.0 ลา้นบาท โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 
20 ปี ในอตัรารอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ อีกทัง้บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลูกคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “BAM ช่วยลด เพื่อปลดหนี”้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปิด
โอกาสใหล้กูหนีท้ี่ยงัไม่ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นใหส้ามารถช าระหนีไ้ม่มีหลกัประกนัที่ภาระหนีเ้งินตน้ไม่
เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนั ในอตัรารอ้ยละ 10.0 ของเงินตน้คงคา้งหรือเลือก
ผ่อนช าระภายใน 3 ปี ในอัตรารอ้ยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่มีดอกเบีย้ นอกจากนี ้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังไดเ้ริ่ม
จดัท าโครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนีข้องบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นบคุคลธรรมดาและ
นิติบคุคลที่ยงัไม่ถกูพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นใหส้ามารถช าระหนีท้ี่ภาระหนีเ้งินตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาทได ้
โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วัน หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 10 ปี ในอัตรารอ้ยละ 80.0 ของราคา
ประเมินตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ ซึ่งโครงการท่ีบริษัทฯ จดัท าขึน้นัน้ นอกจากจะช่วยเหลือลกูหนีท้ี่สจุริตใหไ้ดร้บัการปลด
หนีห้รือไถ่ถอนหลกัประกนัคืนแลว้ ยงัส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดจ้ากกระแสเงนิสดจากการช าระหนีห้รือผ่อนช าระจากการปรบั
โครงสรา้งหนีเ้พิ่มขึน้อีกดว้ย ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้งื่อนไขอื่นตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

บริษัทฯ เชื่อว่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและการปรบัโครงสรา้งหนีก้ว่า 20 ปี 
ตลอดจนศักยภาพที่เพียงพอของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการปรบัโครงสรา้งหนี ้ไดอ้ย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากการเจรจาเพื่อการปรบัโครงสรา้งหนีไ้ม่ประสบผลส าเรจ็ บรษิัทฯ อาจใชสิ้ทธิทางกฎหมายเพื่อ
บงัคบัหลกัประกนัจากลกูหนี ้

(4) ช่องทางการใหบ้รกิาร  

ลกูคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ จะไดร้บัเอกสารที่ระบุบารโ์คด้ )barcode) ประจ าตวัลกูหนีแ้ต่ละ
รายเพื่อใชใ้นการช าระเงินผ่านช่องทางรบัช าระเงินต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยลกูหนีข้องบริษัทฯ สามารถเลือกช าระเงินใหแ้ก่
บรษิัทฯ ผ่านช่องทางการใหบ้รกิารท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ )ก) การช าระเงินผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิสที่รา้น 7-Eleven (ข) ช าระเงิน
ที่สาขาของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทั่วประเทศ และ )ค) การช าระเงินท่ีส านกังานหรือสาขาของบรษิัทฯ  
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(5) การบรหิารจดัการการผิดนดัช าระหนี ้

บริษัทฯ ติดตามและควบคุมระยะเวลาการช าระหนีภ้ายใตเ้งื่อนไขสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้และประวตัิช าระ
หนีต้ามก าหนดเวลา )Aging) เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถบริหารจดัการสภาพคล่องใหม้ีเงินสดรบัที่ต่อเนื่องและสม ่าเสมอ โดย
บรษิัทฯ จะด าเนินการเพื่อเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีค้วบคู่ไปกบัการรกัษาสิทธิตามกฎหมายในสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดงักล่าว 

หากลกูหนีไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามเงื่อนไขสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้บรษิัทฯ มีทางเลือกว่าจะปรบัโครงสรา้ง
หนีภ้ายใตเ้งื่อนไขใหม่หรือจะด าเนินการทางศาล อย่างไรก็ดี โดยทั่วไป บรษิัทฯ จะพิจารณาใชท้ัง้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ การ
ปรบัโครงสรา้งหนีใ้หม่ควบคู่ไปกับการด าเนินการทางศาล อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายหลกัในการบริหาร
จดัการการผิดนดัช าระหนีเ้พื่อใหบ้รษิัทฯ ไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพใหเ้รว็ที่สดุ โดยส่วนใหญ่ บรษิัทฯ จึง
พยายามปรบัโครงสรา้งหนีใ้หไ้ดข้อ้ยุติก่อนการบงัคบัคดี เนื่องจากการปรบัโครงสรา้งหนีม้ี )ก( กระบวนการเก็บเงินท่ีรวดเร็ว
กว่า และ )ข( ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่ต  ่ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัการด าเนินการทางศาล 

(6) การบงัคบัช าระหนี ้

ในการบังคับช าระหนีสิ้นทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และการบังคับหลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ โดยทั่วไป  
บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยหลายประการก่อนตดัสินใจใชสิ้ทธิตามกฎหมายเพื่อบงัคับช าระหนี ้หรือบังคับหลักประกัน ซึ่ง
รวมถึงระยะเวลาในการไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการบงัคบัช าระหนี ้
ความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางศาล และอายคุวามหรือระยะเวลาบงัคบัคดีของหนีด้งักล่าว  

ภายหลังจากที่ไดร้บัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว้ ในกรณีที่สถาบันการเงินไดเ้ริ่มการ
ด าเนินการทางศาลแลว้ บรษิัทฯ จะเขา้สวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีแทนสถาบนัการเงินท่ีโอนขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพใหแ้ก่
บรษิัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็นโจทกเ์ดิมในคดีที่ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หรือเขา้สวมสิทธิเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา
ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาแลว้ ทัง้นี ้ตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์เพื่อบงัคบัตามสิทธิของบรษิัทฯ ที่รบัโอนมา ในการ
นี ้ เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอเข้าสวมสิทธิต่อศาลแล้ว ศาลจะด าเนินการไต่สวนค ารอ้ง ซึ่งหากมีผู้คัดค้านจะท าให้
กระบวนการเขา้สวมสิทธิของบรษิัทฯ ล่าชา้ไปดว้ย 

หากศาลตัดสินตามที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือรอ้งขอสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี ้ตามค าพิพากษา และบริษัทฯ 
ด าเนินการบังคับคดีและบังคับหลักประกันแลว้ ทรพัยห์ลักประกันจะถูกน าออกขายทอดตลาดเพื่อช าระหนีข้องลูกหนี ้
โดยทั่วไป บรษิัทฯ จะเขา้รว่มประมลูหลกัประกนัของลกูหนีผ่้านกระบวนการขายทอดตลาดดว้ย 

ในกรณีที่บริษัทฯ เป็นโจทกฟ์้องคดีหรือศาลอนุญาตใหส้วมสิทธิเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษา บริษัทฯ จะเขา้ร่วม
ประมลูแบบเป็นผูม้ีสิทธิหกัส่วนไดใ้ชแ้ทน และหากชนะการประมลู เจา้พนกังานบงัคบัคดจีะจดัท ารายงานบญัชีหกัส่วนไดใ้ช้
แทนก่อนเพื่อใหท้ราบว่าบรษิัทฯ ในฐานะผูซ้ือ้ทรพัยท์ี่มีสิทธิขอหกัส่วนไดใ้ชแ้ทนตอ้งวางเงินเพิ่มเติมหรือไม่ แลว้เจา้พนกังาน
บงัคบัคดีจึงจะส่งหมายใหบ้รษิัทฯ มารบัเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธ์ิทรพัยท่ี์ซือ้ และวางเงินเพ่ิม )ถา้มี( )กรณี
ท่ีเงินท่ีวางช าระในวันท าสัญญาไม่เพียงพอช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ( ซึ่งบริษัทฯ จะรับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธ์ิทรพัยท่ี์ซือ้ต่อไป หลงัจากนัน้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะจดัท าบญัชีแสดงรายการรบั-จ่ายเงินส่งใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อ
แสดงรายการค่าใชจ้่ายและแจง้มลูหนีต้ามเกณฑสิ์ทธิคงเหลือ )ภาระหนีค้งเหลือตามค าพิพากษา( ทัง้นีห้ากขายทอดตลาด
ทรพัยไ์ดร้าคามากกว่าภาระหนีค้งเหลือ โจทกห์รือเจา้หนีต้ามค าพิพากษามีสิทธิไดร้บัช าระหนีจ้ากการบงัคบัคดีเพียงเท่าที่
ศาลพิพากษาใหช้นะคดี  
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แต่หากบรษิัทฯ ยงัไม่ไดร้บัอนุญาตใหส้วมสิทธิเป็นเจา้หนีต้ามค าพิพากษาหรือเจา้หนีผู้ร้บัจ านอง บรษิัทฯ ตอ้งเขา้
ประมลูในฐานะบุคคลภายนอก และหากชนะการประมลู บริษัทฯ ตอ้งช าระเงินตามราคาที่บรษิัทฯ ประมลูทัง้จ านวนพรอ้ม
ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ แลว้จึงรบัเอกสารสิทธิรวมทัง้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือด าเนินการจดทะเบียนรบัโอนกรรมสิทธ์ิต่อไป อย่างไรก็
ตาม กรมบงัคบัคดีจะช าระคืนเงินท่ีบรษิัทฯ ทดรองจ่ายเมื่อประมลูซือ้ทรพัยใ์หแ้ก่บริษัทฯ ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ด าเนินการ
สวมสิทธ์ิเสรจ็สิน้ 

ในกรณีที่บคุคลภายนอกเป็นผูช้นะการประมลู บรษิัทฯ จะด าเนินการขอรบัเงินจากการขายทอดตลาด โดยบรษิัทฯ 
ตอ้งจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงส าเนาค าสั่งศาลให้สวมสิทธิเพื่อยื่นต่อกรมบังคับคดี เพื่อจัดท าบัญชีแสดง
รายการรบั-จ่ายเงิน )“บัญชีรับจ่าย”( ซึ่งกรมบังคับคดีอาจพิจารณาขอใหบ้ริษัทฯ น าส่งเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมก่อนน าส่ง
บญัชีรบัจ่ายใหบ้รษิัทฯ เมื่อบรษิัทฯ รบัเงินแลว้จึงกลบัรายการเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการน าส่งบัญชีรบัจ่ายของกรมบงัคบัคดีขึน้อยู่กับหลายปัจจยั เช่น หากมีการร้องขอ
เพิกถอนการขายทอดตลาด หรือมีการคดัคา้นบญัชีรบัจ่าย กรมบงัคบัคดีตอ้งรอใหศ้าลมีค าสั่งถึงที่สดุในกรณีดงักล่าวก่อน
จึงจะสามารถเริ่มด าเนินการจดัท าบญัชีรบัจ่ายใหบ้ริษัทฯ ได ้หรือหากลกูหนีถู้กด าเนินคดีลม้ละลาย กระบวนการรบัช าระ
เงินของบรษิัทฯ อาจมีความล่าชา้ เนื่องจากกรมบงัคบัคดีตอ้งรอใหศ้าลลม้ละลายด าเนินกระบวนการในคดลีม้ละลายใหแ้ลว้
เสร็จตามคดีลม้ละลายนัน้ก่อน กรมบงัคบัคดีจึงจะสามารถเริ่มด าเนินการจดัท าบญัชีรบัจ่ายใหบ้รษิัทฯ ได ้ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
กระบวนการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยจดัท าทะเบียนคุมเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด
และมีกระบวนการติดตามอย่างสม ่าเสมอ 

ทัง้นี ้การรบัช าระหนีข้ัน้ต  ่าที่บริษัทฯ จะไดร้บัจากการขายทอดตลาดทรพัยห์ลกัประกันจะไม่เกินจ านวนที่ต  ่าที่สุด
ระหว่าง )ก( ราคาขาย )หลงัหกัค่าใชจ้่าย( )ข( มลูจ านอง ซึ่งหมายถึงจ านวนเงินที่ผูใ้หห้ลกัประกันไดต้กลงในสญัญาจ านอง 
)ซึ่งอาจสงูหรือต ่ากว่าจ านวนคา้งช าระของหนีแ้ละ/หรือราคาขาย( และ )ค( จ านวนหนีค้า้งช าระตามสิทธิเรียกรอ้ง 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานจากการลงทุนอย่างสม ่าเสมอโดยคณะท างานเพื่อการบริหาร
จัดการสินทรัพย์และหนี ้สิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของแต่ละพอรต์การลงทนุของบรษิัทฯ เพื่อน าไปเป็นปัจจยัในการพิจารณาซือ้พอรต์ในอนาคต 

(ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

(1) ประเภทของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพแบ่งตามการเขา้ท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ับ
ลกูหนี ้

สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ สามารถจ าแนกตามการปรบัโครงสรา้งหนีไ้ด ้2 ประเภท คือ )ก( สินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพที่ไดม้ีการท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ับลูกหนี ้และ )ข( สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ไม่มีการท า
สญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้บัลกูหนี ้

  



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 33 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกับสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพท่ีไดม้ีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอม
หนีก้ับลูกหนี ้และสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ไม่มีการท าสัญญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ับลกูหนีส้  าหรบัช่วง
ระยะเวลาที่ระบไุว ้

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 
2559 2560 2561 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพยด้์อยคุณภาพ     
สินทรพัยด์ อ้ยค ุณภาพที ่ไดม้ ีการท าสญัญา
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ ับ
ลกูหนี ้ 3,569.8 4,668.5 7,531.3 8,567.8 

สินทรพัยด์ อ้ยค ุณภาพที ่ไม ่ม ีการท าสญัญา
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ ับ
ลกูหนี ้ 74,405.3 75,160.7 74,187.7 76,945.6 

รวม 77,975.1 79,829.2 81,719.0 85,513.4 
 

(2) ประเภทของสินทรพัยด์้อยคุณภาพแบ่งตามการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีซ้ึ่งอ้างอิงตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. 

บริษัทฯ จดัชัน้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้ป็น “ชัน้ปกติ” “ชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ” “ชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน” “ชั้น
สงสัย” “ชั้นสงสัยจะสูญ” และตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีโ้ดยน าหลักเกณฑ์ของ  ธปท.  
มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกับธุรกรรมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกบัการจดัชัน้ของเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้
ลูกหนีแ้ละการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีเ้พิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.5.3 ค่าเผือ่
หนีส้งสยัจะสูญของเงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี”้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามการจดัชัน้เงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้  าหรบัช่วงระยะเวลาที่ระบไุว ้

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 
เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนีห้ลังหัก

ประกัน1 

อัตราที่ใช้ในการต้ัง
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 

การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลูกหนี ้

(ลา้นบาท ยกเวน้อตัราส่วนรอ้ยละ) 

ชัน้ปกติ1 1,998.8 124.9 100.0 156.3 
ชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ1 546.9 21.5 100.0 30.0 
ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 875.7 15.6 100.0 15.6 
ชัน้สงสยั 69.7 0.7 100.0 0.7 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 34 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนีห้ลังหัก

ประกัน1 

อัตราที่ใช้ในการต้ัง
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 

ชัน้สงสยัจะสญู 74,484.0 7,885.8 100.0 7,885.8 
รวม 77,975.1 8,048.4 

 
8,088.2 

 

หมายเหต ุ 1 การตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญไดมี้การค านวณตามหลกัเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ซึ่งไดพ้ิจารณากระแสเงินสดจากการปรบั

โครงสรา้งหนีท้ี่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคิดลดมลูค่าปัจจบุนั  
 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนีห้ลังหัก

ประกัน1 

อัตราที่ใช้ในการต้ัง
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 

การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลูกหนี ้

(ลา้นบาท ยกเวน้อตัราส่วนรอ้ยละ) 

ชัน้ปกติ1 2,730.2 167.1 100.0  173.2 
ชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ1 766.8 13.9 100.0 14.1 
ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 1,080.1 68.3 100.0 68.3 
ชัน้สงสยั 85.8 6.0 100.0 6.1 

ชัน้สงสยัจะสญู 75,166.3 6,681.8 100.0 6,681.8 

รวม 79,829.2 6,937.1 
 

6,943.4 

 

หมายเหต ุ 1 การตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญไดมี้การค านวณตามหลกัเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ซึ่งไดพ้ิจารณากระแสเงินสดจากการปรบั

โครงสรา้งหนีท้ี่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคิดลดมลูค่าปัจจบุนั 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนีห้ลังหัก

ประกัน1 

อัตราที่ใช้ในการต้ัง
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 

การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลูกหนี ้

(ลา้นบาท ยกเวน้อตัราส่วนรอ้ยละ) 

ชัน้ปกติ1 3,977.7 179.9 100.0 184.4 
ชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ1 1,110.3 40.5 100.0 40.9 
ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 2,424.7 140.8 100.0 140.8 
ชัน้สงสยั 17.4 0.6 100.0 0.6 

ชัน้สงสยัจะสญู 74,189.0 5,918.5 100.0 5,918.5 

รวม 81,719.0 6,280.2 
 

6,285.1 

หมายเหต ุ 1 การตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญไดมี้การค านวณตามหลกัเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ซึ่งไดพ้ิจารณากระแสเงินสดจากการปรบั

โครงสรา้งหนีท้ี่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคิดลดมลูค่าปัจจบุนั 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 35 

 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 

 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนี้ 

เงินให้สินเชื่อจาก
การซือ้ลูกหนีห้ลังหัก

ประกัน1 

อัตราที่ใช้ในการต้ัง
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 
ค่าเผื่อหนีส้งสัย 

จะสูญ 

การจัดชั้นเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลูกหนี ้

(ลา้นบาท ยกเวน้อตัราส่วนรอ้ยละ) 

ชัน้ปกติ1 4,896.2 202.6 100.0 206.2 
ชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ1 526.7 7.6 100.0 7.7 
ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 2,912.8 115.0 100.0 115.0 
ชัน้สงสยั 229.5 4.1 100.0 4.1 

ชัน้สงสยัจะสญู 76,948.2 6,044.3 100.0 6,044.3 

รวม 85,513.4 6,373.6  6,377.3 
 

หมายเหต ุ 1 การตั้งค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ บริษัทฯ ไดพ้ิจารณากระแสเงินสดจากการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตคิดลด

มลูค่าปัจจบุนั โดยอา้งอิงอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ป็นอตัราคิดลด 
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีค้งคา้งตามเกณฑแ์ละมลูค่าหลกัประกนัส าหรบัช่วง
ระยะเวลาที่ระบไุว ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ยอดคงคา้งของเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละมลูค่าหลกัประกนัซึ่งค านวณอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสดุหลงัหกัส่วนลดตามเกณฑ ์ธปท. 
 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 

ยอดหนีต้าม 
สัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ) 

เงินให้สินเชื่อจาก 
การซือ้ลูกหนี้ 

(ภาระหนีเ้กณฑทุ์น) มูลค่าหลักประกัน 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้

(ลา้นบาท) 

– คา้งตัง้แต่ 0 – 1 เดือน 3,668.8 1,998.8 6,574.3 

– คา้งมากกว่า 1 – 3 เดือน 784.4 546.9 1,502.8 

– คา้งมากกว่า 3 – 6 เดือน 3,671.8 875.7 1.968.4 

– คา้งมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 617.2 148.3 318.8 

รวม 8,742.3 3,569.8 10,364.3 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีไ้ม่ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ 432,744.1 74,405.4 118,959.4 

รวม 432,744.1 74,405.4 118,959.4 

รวมทัง้สิน้ 439,486.4 77,975.1 129,323.7 
 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 36 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 

ยอดหนีต้าม 
สัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ) 

เงินให้สินเชื่อจาก 
การซือ้ลูกหนี้ 

(ภาระหนีเ้กณฑทุ์น) มูลค่าหลักประกัน 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้

(ลา้นบาท) 

– คา้งตัง้แต่ 0 – 1 เดือน 4,165.7 2,730.2 8,195.4 

– คา้งมากกว่า 1 – 3 เดือน 1,115.5 766.8 2,008.6 

– คา้งมากกว่า 3 – 6 เดือน 4,154.2 1,080.1 2,540.9 

– คา้งมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 251.0 91.4 156.7 

รวม 9,686.3 4,668.5 12,901.6 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีไ้ม่ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้ 432,366.2 75,160.7 121,033.6 

รวม 432,366.2 75,160.7 121,033.6 

รวมทัง้สิน้ 442,052.6 79,829.2 133,935.2 
 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 

ยอดหนีต้าม 
สัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ) 

เงินให้สินเชื่อจาก 
การซือ้ลูกหนี้ 

(ภาระหนีเ้กณฑทุ์น) มูลค่าหลักประกัน 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้

(ลา้นบาท) 

– คา้งตัง้แต่ 0 – 1 เดือน 6,197.5 3,977.7 11,680.5 

– คา้งมากกว่า 1 – 3 เดือน 2,127.5 1,110.3 3,277.2 

– คา้งมากกว่า 3 – 6 เดือน 4,229.2 2,424.7 4,056.1 

– คา้งมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 61.7 18.7 51.4 

รวม 12,615.9 7,531.3 19,065.2 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีไ้ม่ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้ 442,349.79 74,187.7 117,311.6 

รวม 442,349.79 74,187.7 117,311.6 

รวมทัง้สิน้ 454,965.7 81,719.0 136,376.8 
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 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 

 

ยอดหนีต้าม 
สัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ) 

เงินให้สินเชื่อจาก 
การซือ้ลูกหนี้ 

(ภาระหนีเ้กณฑทุ์น) มูลค่าหลักประกัน 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้

(ลา้นบาท) 

– คา้งตัง้แต่ 0 – 1 เดือน 7,319.8 4,896.2 13,289.9 

– คา้งมากกว่า 1 – 3 เดือน 873.2 526.7 1,655.0 

– คา้งมากกว่า 3 – 6 เดือน 4,831.8 2,912.8 4,323.4 

– คา้งมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 920.3 232.1 865.6 

รวม 13,945.2 8,567.8 20,133.9 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีไ้ม่ปรับปรุง
โครงสร้างหนี ้ 457,179.3 76,945.6 115,942.0 

รวม 457,179.3 76,945.6 115.942.0 

รวมทัง้สิน้ 471,124.4 85,513.4 136,075.9 
 

ทัง้นี ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวนัที่ 23 
กรกฎาคม 2562 ไดอ้นุมตัิหลักเกณฑก์ารอนุมตัิจ าหน่ายเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีท้ี่เป็นหนีสู้ญออกจากบัญชีลูกหนี ้ 
โดยจะมีผลบงัคบัใชก้่อนบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

• กรณีลกูหนีไ้ม่มีหลกัประกนั 

บรษิัทฯ จะสามารถจ าหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีไ้ดต้่อเมื่อ 

- บริษัทไม่สามารถใชสิ้ทธิเรียกรอ้งทางกฎหมายกับลกูหนีจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีไ้ด ้
ไม่ว่าจะมียอดหนีร้วมตามสัญญาเดิม )ภาระหนี ้ตามเกณฑ์สิทธิ รวมดว้ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ( 
มลูค่าเท่าใดก็ตาม โดยใหข้ออนุมัติจ าหน่ายหนีส้ญูภายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปนับจาก
วนัท่ีรบัโอนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีน้ัน้มา 

- ลกูหนีจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีม้ียอดหนีร้วมตามสญัญาเดิมไม่เกิน 100 ,000 บาท 
ซึ่ง )1( บริษัทฯ ไดด้  าเนินการติดตามทวงถามหนีต้ามสมควรและเห็นว่าไม่คุม้ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีกบัลกูหนีด้งักล่าว )2( ลกูหนีถ้ึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสญู และไม่มีทรพัยสิ์นใดจะ
สามารถน ามาช าระหนีไ้ดแ้ลว้ หรือ )3( ลกูหนีเ้ลิกกิจการและมีหนีข้องเจา้หนีบ้รุิมสิทธิรายอื่นที่
มีบุริมสิทธิมากกว่ามูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของลูกหนี ้โดยให้ขออนุมัติไม่ด  าเนินคดี ยุติการ
ติดตามหนี ้และจ าหน่ายหนีส้ญูภายในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

- ลูกหนีท้ี่มีการด าเนินคดีทางกฎหมายแล้ว )1( ในคดีแพ่งศาลได้มีค  าสั่งแล้วแต่ลูกหนี ้ไม่มี
ทรพัยสิ์นใด ๆ จะช าระหนีไ้ด ้หรือคดีลม้ละลายซึ่งศาลไดม้ีค  าสั่งประนอมหนีห้รือลูกหนีถู้ก
พิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายและไดม้ีการแบ่งทรัพย์สินของลูกหนีค้รัง้แรกแลว้ )2( ได้
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ด าเนินการติดตามทวงถามหนีต้ามสมควรและไม่ไดร้บัช าระหนี ้หรือ )3( มีการสืบทรพัยล์กูหนี ้
แลว้และไม่พบทรพัยสิ์นอื่นที่จะบงัคบัช าระหนีไ้ด ้โดยใหข้ออนุมตัิจ าหน่ายหนีสู้ญภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 

• กรณีลกูหนีม้ีหลกัประกนั 

บรษิัทฯ จะสามารถจ าหน่ายหนีส้ญูจากบญัชีลกูหนีไ้ดต้่อเมื่อ 

- ลกูหนีท้ี่มีการด าเนินคดีทางกฎหมายแลว้ )1( ในคดีแพ่งไดม้ีการด าเนินคดีถึงที่สดุแลว้หรือได้
ยื่นค าขอเฉล่ียหนี้ หรือยื่นขอรบัช าระหนีบุ้ริมสิทธ์ิจ านองในกรณีเจ้าหนี้อ่ืนฟ้อง )2( ในคดี
ลม้ละลายไดม้ีค  าสั่งประนอมหนีห้รือลูกหนีถู้กพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายและไดม้ีการ
แบ่งทรพัยสิ์นของลกูหนีค้รัง้แรกแลว้ 

- ไดด้  าเนินการติดตามทวงถามหนีต้ามสมควรและไม่ไดร้บัช าระหนี ้

- มีการสืบทรพัยล์กูหนีแ้ลว้และไม่พบทรพัยสิ์นอื่นที่จะบงัคบัช าระหนีไ้ด ้

- มีการบงัคบัคดีทรพัยห์ลกัประกนัขายทอดตลาดครบถว้น และน าเงินตดัช าระหนีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้ใหข้ออนมุตัิจ าหน่ายหนีส้ญูในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

(3) ประเภทของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพแบ่งตามประเภทหลกัประกนั 

สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ รบัซือ้เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่มีหลกัประกัน โดยหลักประกันส่วน
ใหญ่เป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีราคาประเมินสงูกว่าตน้ทุนของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และโดยส่วนใหญ่บริษัทฯ มีสิทธิบงัคับ
จ านองหลกัประกันดงักล่าวเป็นล าดบัแรก อย่างไรก็ดี ในอดีต บริษัทฯ เคยซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพท่ีไม่มีหลกัประกัน เช่น 
ลกูหนีบ้ตัรเครดิต เนื่องจากช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ เชื่อว่าสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดงักล่าวจะเป็นโอกาสที่ดีทางธุรกิจ ทัง้นี ้
บรษิัทฯ อาจมีการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพท่ีไม่มีหลกัประกนัอีกเป็นครัง้คราวในอนาคต นอกจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพท่ีไม่
มีหลกัประกันที่บริษัทฯ รบัซือ้มาแลว้ บริษัทฯ ยังมีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพบางส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่ยังคงมีมูลค่าทาง
บญัชีเหลืออยู่ ซึ่งเกิดจากการที่ลกูหนีโ้อนทรพัยห์ลกัประกันเพื่อช าระหนีห้มดแลว้หรือจากการจ าหน่ายหลกัประกันส าหรบั
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพโดยการขายทอดตลาดในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าทางบญัชีของสินทรัพยด์อ้ยคณุภาพ ซึ่งในกรณีดงักล่าว 
บริษัทฯ จะบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพส าหรบัหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกันดังกล่าวเท่ากับมูลค่าทาง
บญัชีคงเหลือภายหลงัหกัยอดหนีท้ี่ไดร้บัช าระจากการโอนหรือจ าหน่ายหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพดงักล่าว 
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ตารางต่อไปนี ้แสดงรายละเอยีดเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้บ่งตามประเภทของหลกัประกนั ณ วนัท่ีระบุ 

 

จ านวนเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

ณ วันที่  
30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

ประเภทของหลักประกัน (ลา้นบาท) 
เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท่ี้มี
หลกัประกนัเป็นอสงัหาริมทรพัย ์ 58,867.6 61,761.8 63,352.0 69,085.6 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท่ี้มี
หลกัประกนัเป็นอสงัหาริมทรพัยแ์ละ
หลกัประกนัประเภทอื่น 14,092.5 13,652.9 14,216.0 11,745.2 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท่ี้มี
หลกัประกนัประเภทอื่น 553.4 471.7 508.1 523.9 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท่ี้ไม่มี
หลกัประกนั1 4,461.6 3,942.8 3,642.9 4,158.8 

รวม 77,975.1 79,829.2 81,719.0 85,513.4 
 

หมายเหต ุ 1 เงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกันส่วนใหญ่เกิดจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีท้ี่ลกูหนีโ้อนทรพัยห์ลกัประกัน

เพ่ือช าระหนีห้มดแลว้หรือบริษัทฯ ประมูลหลักประกันของลูกหนีผ้่านกระบวนการขายทอดตลาดในราคาที่ต  ่ากว่ามูลค่าทาง
บญัชีเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีค้งเหลือ 

 

(4) ประเภทของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้บ่งตามขนาด 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกับเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีข้องบริษัทฯ ซึ่งแบ่งตามขนาดของสิทธิ
เรียกรอ้งต่อลกูหนีต้ามสญัญากูย้ืมหรือสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ณ วนัท่ีระบไุว้ 

 

มูลค่าสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมหรือ 
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 
ขนาดตามสัญญากู้ยืมหรือสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้(ภาระหนี้เกณฑ์
สิทธิตามงบ) 

(ลา้นบาท) 

นอ้ยกว่า 1 ลา้น 17,507.1 21,117.5 21,464.8 21,507.3 
1 - 5 ลา้น 44,967.5 50,483.0 55,931.3 61,937.7 
5 - 10 ลา้น 24,355.9 25,453.3 26,579.9 28,124.2  
10 - 50 ลา้น 61,648.2 62,692.3 64,146.2 68,260.4  
50 - 100 ลา้น 33,028.3 33,374.6 35,055.5 35,835.7  
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มูลค่าสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ตามสัญญากู้ยืมหรือ 
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 
ขนาดตามสัญญากู้ยืมหรือสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้(ภาระหนี้เกณฑ์
สิทธิตามงบ) 

(ลา้นบาท) 

100 - 500 ลา้น 104,792.2 105,533.9 107,196.4 110,875.3  

มากกว่า 500 ลา้น 153,187.2 143,397.9 144,519.5 144,583.8  

รวม 439,486.4 442,052.5 454,965.7 471,124.4  
 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีข้องบรษิัทฯ ซึ่งแบ่งตามตน้ทนุคงเหลือของเงินให้

สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ณ วนัท่ีระบไุว ้

 ต้นทุนคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

ต้นทุนคงเหลือ 
(เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ – สุทธิ) 

(ลา้นบาท) 

นอ้ยกว่า 1 ลา้น 8,656.8 11,303.3 11,500.0 11,785.7  
1 - 5 ลา้น 21,443.7 22,922.1 24,696.0 26,797.1  
5 - 10 ลา้น 7,291.7 7,091.8 7,157.3 7,893.9 
10 - 50 ลา้น 13,994.1 13,787.6 14,517.9 16,175.3  
50 - 100 ลา้น 5,088.7 5,296.4 5,177.9 5,931.5 
100 - 500 ลา้น 6,091.8 5,271.8 5,519.2 5,844.1 

มากกว่า 500 ลา้น 7,320.1 7,212.9 6,865.6 4,708.4 

รวม 69,886.9 72,885.8 75,433.9 79,136.1 
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(5) ประเภทของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้บ่งตามการกระจกุตวั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกับเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีท้ี่ใหญ่ที่สุด 10 รายแรกของบริษัทฯ แบ่งตาม
ตน้ทนุคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ณ วนัท่ีระบไุว้ 

 เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีร้ายใหญ่1 (ลา้นบาท) 
ลกูหนี ้1 3,080.1 3,097.5 3,064.8 3,034.8 
ลกูหนี ้2 2,127.4 2,127.4 2,127.4 586.6 
ลกูหนี ้3 893.2 893.6 586.6 579.0 
ลกูหนี ้4 633.0 586.5 579.0 507.9 

ลกูหนี ้5 586.5 507.9 507.9 388.5 
ลกูหนี ้6 468.4 322.9 323.7 323.8 
ลกูหนี ้7 382.3 317.3 317.4 318.6 
ลกูหนี ้8 324.4 308.5 303.8 303.8 
ลกูหนี ้9 308.4 229.8 229.8 229.8 

ลกูหนี ้10 216.8 205.2 216.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         219.6 

รวม 9,020.3 8,596.6 8,257.0 6,492.5 

รวมเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้
69,886.9 72,885.8 75,433.9 79,136.1 

 

หมายเหต ุ 1 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกับลูกหนีเ้งินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีร้ายที่ใหญ่ที่สุด 10 รายแรกของบริษัทฯ แบ่งตามตน้ทุนคงเหลือของ

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ ณ วันที่ระบุ โดยเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ที่ใหญ่ที่สุด 10 รายแรกของบริษัทฯ อาจ
เปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่ละปี 

 

2.2.1.2 การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 

(ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพยส์ินรอการขาย 

(1) การจดัหาทรพัยสิ์นรอการขาย 

บรษิัทฯ ไดท้รพัยสิ์นรอการขายจากหลายช่องทาง เช่น การประมลูหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพท่ีบรษิัทฯ 
บรหิารจดัการมาก่อนผ่านกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรพัยห์ลกัประกันหรือโอนทรพัยช์ าระหนีข้องลกูคา้ที่เป็น
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ และการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินทัง้ในรูปแบบการประมลูและการซือ้
จากสถาบนัการเงินโดยตรง 
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แผนภมูินีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัขัน้ตอนวิธีการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 
 

 
 
  

อนมุติัใหป้ระมลู
ทรพัยต์ามกรอบ

ราคา 

ชนะประมลู 

รบัหนงัสือโอน
กรรมสิทธ์ิจากกรม

บงัคบัคดี 

รบัโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ส  านกังานที่ดิน 

ประเมินมลูค่า
ทรพัย ์

อนมุตัิใหโ้อน
หลกัประกนั/
ทรพัยช์ าระหนี ้

รบัโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ส  านกังานที่ดิน 

ประเมินมลูค่า
ทรพัย ์

อนมุติัการซือ้
ทรพัยสิ์นจาก
สถาบนัการเงิน 

ช าระราคาซือ้ 
รบัโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ส  านกังานที่ดิน 

ทรพัยส์ินรอการขาย 

และลดยอดเงิน
ลงทนุในลกูหนี ้
)กรณีที่ 1. และ 2.( 

 

สอบทานราคาทรพัย ์

อนมุติัใหป้ระมลู
ทรพัยต์ามกรอบ

ราคา 

ชนะประมลูและ
ช าระราคาซือ้ 

รบัโอนกรรมสิทธ์ิ
ที่ส  านกังานที่ดิน 

สอบทานราคา
ทรพัย ์

1. การประมลูหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

2. การโอนทรพัยห์ลกัประกนั/โอนทรพัยช์ าระหนี ้

3. การประมลูซือ้จากสถาบนัการเงิน  

4. การซือ้จากสถาบนัการเงินโดยตรง 

รบัหนงัสือโอน

กรรมสิทธ์ิจาก

สถาบนัการเงิน  

รบัหนงัสือโอน

กรรมสิทธ์ิจาก

สถาบนัการเงิน
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แผนภมูินีแ้สดงสรุปขัน้ตอนกระบวนการประมลูซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงิน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหต ุ1 กรณีที่วนัประมูลห่างจากวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารในการ

พิจารณาราคาเสนอซือ้ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีความคล่องตวั โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบ
อ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูพ้ิจารณาราคายื่นประมลู/ลงนามอนมุตัิเอกสารเพ่ือยื่นประมลู 

2 ราคายื่นประมลูสดุทา้ยที่น  าเสนอกรรมการผูจ้ัดการใหญ่จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะท างานรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

)NPL( และทรพัยส์ินรอการขาย )NPA( จากสถาบนัการเงิน 
 

ในการพิจารณาการก าหนดราคาของทรพัยสิ์นรอการขายที่จะเขา้ซือ้ บรษิัทฯ จะพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ 
ไดแ้ก่ ภาระติดพันที่ติดอยู่กับทรพัยสิ์นรอการขาย )ถา้มี( มูลค่าที่ก าหนดโดยกรมบังคบัคดี และมูลค่าประเมินภายในของ
บรษิัทฯ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคาเข้า
ป ระมูล ซื ้อ เบื ้ อ งต้น  และมอบอ าน าจ ให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาปรบัเพิ่ม/ลด
ราคา และเง่ือนไขในการซือ้ 

คณะท างานรับซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
)NPL(  แ ล ะท รัพ ย์ สิ น รอ ก า รข า ย  )NPA(  
จากสถาบันการเงิน พิจารณาราคายื่นประมูล
บ น ร า ค า เบื ้ อ ง ต้ น ที่ ไ ด้ รับ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่
พิ จ า รณ า ร า ค า ยื่ น
ประมูล/ลงนามอนุมัติ
เอกสารเพ่ือยื่นประมลู2 

ฝ่ายกลยุทธ์และการ
ล งทุ น ได้ รับ หนั งสื อ
เชิญให้ร่วมประมูลซื ้อ
ทรพัยส์ินรอการขาย 

คณะกรรมการ
บริหาร พิจารณา 
การเขา้รว่ม 
ประมลูซือ้ 

ซือ้ 

ฝ่ายกลยุทธ์และการ
ลงทุนรวบรวมข้อมูล
ที่ ได้รับจากสถาบัน
ก า รเงิน ผู้ ข าย เพื่ อ
เ ต รี ย ม ท า ก า ร
ตรวจสอบสถานะ 

 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา )1( มอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณา
ราคาเสนอซือ้ตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ เงื่อนไข
การประมูล และการมอบอ านาจที่เกี่ยวขอ้งกับ
การประมูล และ )2( มอบอ านาจใหก้รรมการ
ผู้จัดการใหญ่  สามารถต่อรองเงื่อนไขและ 
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

คณะท างานรับซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPL) แ ล ะ ท รัพ ย์ สิ น รอ ก า รข า ย  )NPA)  
จากสถาบนัการเงิน พิจารณาขอ้มลูทรพัยส์ินรอ
การขายและการก าหนดราคาซือ้ 

- ฝ่ ายพัฒ นาสิ นท รัพ ย ์ 
ท าการตรวจสอบสถานะ 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
ค านวณราคาซือ้ตามสตูร 
ค านวณของบริษัทฯ 

- ฝ่ายประเมิน/ส านักงาน 
สาขา ส ารวจราคาทรพัย ์
หลกัประกนัของสินทรพัย ์
ดอ้ยคณุภาพ 

อนมุตัิ 

อนมุตัิ 

อนมุตัิ 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 44 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัแหล่งที่มาของทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ )ไม่รวมเงินลงทนุในหลกัทรพัย(์ 

ส าหรบัช่วงระยะเวลาระบไุว ้

 
ปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด
วันที ่30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 
มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ตามบัญชี 
มูลค่า 

ตามบัญชี 

แหล่งที่มาของทรัพยส์ินรอการขาย (ลา้นบาท) 
จากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ1 4,259.3 5,258.1 5,967.2 5,875.0 
จากสถาบันการเงิน 379.5 269.6 1,117.1 296.0 

จากสาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน - - 25.6 - 
รวม 4,638.8 5,527.8 7,109.9 6,171.0 
 

หมายเหต ุ 1 รวมทรพัยส์ินที่ไดม้าจากการประมลูหลกัประกนัในการขายทอดตลาด และการโอนหลกัประกนัช าระหนี  ้
 

บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขายหลายประเภทซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น ท่ีดินเปล่า )ซึ่งรวมถึงอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการเกษตรกรรม( โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย ์และที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮาส ์และอาคารชดุ เป็นตน้  

(2) การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย )รวมถึงการบ ารุงรกัษาและการปรบัปรุง(  

บริษัทฯ จะท าการตรวจสอบทรพัยสิ์นรอการขายทั้งหมดที่บรษิัทฯ ไดม้าเพื่อประเมินความจ าเป็นในการปรบัปรุง
หรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นดงักล่าว โดยอาศยัความเชี่ยวชาญในธุรกิจบรหิารจัดการทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้นี ้การตดัสินใจใน
การลงทนุปรบัปรุงทรพัยสิ์นรอการขายขึน้อยู่กบัสภาพของทรพัยแ์ละความคุม้ค่าของการลงทนุ 

หลงัจากที่บริษัทฯ ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นรอการขายแลว้ บริษัทฯ จะส่งทีมงานไปด าเนินการประเมินราคาทรพัยสิ์นรอ
การขายดงักล่าวอีกครัง้ เนื่องจากในช่วงเวลาดงักล่าว บรษิัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเขา้พืน้ท่ีเพื่อตรวจสอบทรพัยสิ์นรอ
การขายไดอ้ย่างละเอียดมากขึน้  

หากบริษัทฯ ประเมินแลว้ว่าไม่ตอ้งมีการปรบัปรุงซ่อมแซมใด ๆ บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการขายทรพัยสิ์นรอการ
ขายดงักล่าวทนัที อย่างไรก็ตาม หากบรษิัทฯ ประเมินแลว้ว่ามีความจ าเป็น บรษิัทฯ จะด าเนินการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมก่อน
เริ่มกระบวนการขายทรพัยสิ์นรอการขายดงักล่าว 

ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะห์
โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนของทรพัยสิ์นรอการขายดังกล่าว ภาวะตลาด และค่าใชจ้่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการ
ปรบัปรุงหรือซ่อมแซม ซึ่งบรษิัทฯ อาจตดัสินใจด าเนินการดงักล่าว หากมลูค่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ของทรพัยสิ์นรอการขายนัน้
สงูกว่าตน้ทุนในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซม หรือท าใหบ้รษิัทฯ สามารถขายทรพัยสิ์นรอการขายไดเ้ร็วขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
อาจพฒันาโครงการท่ียงัไม่แลว้เสรจ็ )บรษิัทฯ ไม่สามารถด าเนินการพฒันาหรือก่อสรา้งโครงการใหม่บนท่ีดินเปล่าเนื่องจาก
ขอ้หา้มตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย(์ และส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายบางรายการ บริษัทฯ ยงัใหเ้ช่าระยะสัน้ )สญัญา
เช่าไม่เกินกว่า 1 ปี( ในระหว่างที่บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวได  ้
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นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจด าเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อดูแล
รกัษาทรพัยสิ์น เช่น การจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั และการต่อเติมตามความเหมาะสมของทรพัยสิ์นแต่ละประเภท  
ฝ่ายจ าหน่ายทรพัยแ์ละฝ่ายพฒันาสินทรพัยภ์มูิภาคของบรษิัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบทรพัยสิ์นรอการขายทกุ 3 เดือนเพื่อ
ประเมินถึงความจ าเป็นในการบ ารุงรกัษาหรือพฒันา และเพื่อรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นรอการขายตามกฎหมายของบรษิัทฯ 

(3) การขายทรพัยสิ์นรอการขาย 

บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขายหลายประเภทซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น ท่ีดินเปล่า )ซึ่งรวมถึงอสงัหาริมทรพัย์
เพื่อการเกษตรกรรม( โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย ์และที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮาส ์และอาคารชุด เป็นตน้  
บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญส าหรบัทรพัยสิ์นแต่ละประเภทซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ บริษัทฯ เชื่อว่า  การจัด
ประเภททรพัยสิ์นรอการขายดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถก าหนดกลุ่มลกูคา้เป้าหมายและขายทรพัยสิ์นรอการขายได้
รวดเร็วในราคาที่เหมาะสมมากขึน้ และยังส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัประโยชนจ์ากความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการบริหาร
จดัการทรพัยสิ์นในแต่ละประเภท 

หลงัจากท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นรอการขายแลว้ บรษิัทฯ จะด าเนินการส ารวจทรพัยสิ์นรอการขาย
และก าหนดกลยทุธก์ารโฆษณาเพื่อจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายดงักล่าว บริษัทฯ ท าการตลาดส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขาย
ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น )ก ) กิจกรรมส่งเสริมการขาย )ข ) มหกรรมอสังหาริมทรัพย์ )Assets Expos) ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ )ค) การประชาสมัพนัธผ่์านส่ือในประเทศ รวมทัง้การติดป้ายประกาศขาย ณ 
ที่ตัง้ของทรพัย ์นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดน้ าแอพพลิเคชั่นโทรศพัทม์ือถือและส่ือสงัคมออนไลนม์าใชใ้นการท าการตลาดส าหรบั
ทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดทุกปีเพื่ อใหบ้ริษัทฯ สามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับ
ภาวะตลาดได ้นอกจากนี ้ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาอีก 25 แห่งทั่วประเทศ ยังช่วยให้บริษัทฯ มีขอ้มูลเก่ียวกับ
ตลาดซึ่งส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถขายทรพัยสิ์นรอการขายไดใ้นราคาที่ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสม 

บริษัทฯ จัดประเภททรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ และมุ่งเน้นการขายทรพัยสิ์นรอการขายให้แก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของทรพัยสิ์นรอการขายประเภทนัน้ ๆ เช่น ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์นกัลงทนุ และลกูคา้อื่น ๆ ในกรณีที่มีผูเ้สนอ
ซือ้ทรพัยสิ์นมากกว่าหนึ่งราย บริษัทฯ จะจดัการประมูลทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อให้ไดร้าคาที่ดีที่สุดและเพื่อใหเ้กิดความ
โปร่งใส นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัจดักิจกรรมแสดงสินคา้และจดับูธในงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยมากกว่า 100 ครัง้ต่อปีเพื่อให้
บรษิัทฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดม้ากที่สดุ 

โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ จะขายทรพัย์สินรอการขายโดยการขายเป็นเงินสด โดยบริษัทฯ และผู้ซือ้จะลงนามใน
สญัญาจะซือ้จะขายโดยผูซ้ือ้จะช าระเงินมดัจ าใหแ้ก่บรษิัทฯ และจะช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามสญัญาจะซือ้จะขายในวนัท่ีโอน
กรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นรอการขายใหก้บัผูซ้ือ้ท่ีส านกังานท่ีดิน 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯ ยงัมีโครงการซือ้ทรพัยแ์บบผ่อนช าระ เพื่อเปิดโอกาสใหล้กูคา้รายย่อยที่เขา้ไม่ถึงแหล่งสินเชื่อ
ของสถาบนัการเงิน ในกรณีที่ทรพัยสิ์นนัน้มีราคาตัง้ขายไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท เขา้โครงการผ่อนช าระกบับรษิัทฯ ไดไ้ม่เกิน 2.0 
ลา้นบาท หรือในกรณีพิเศษอื่นบางกรณี เช่น ทรพัยสิ์นรอการขายที่มีมูลค่าสูง หรือในกรณีที่ลูกหนีเ้ดิมประสงคจ์ะซือ้
ทรพัยสิ์นรอการขายคืน บริษัทฯ อาจพิจารณาให้ผูซ้ือ้สามารถช าระราคาทรพัยสิ์นรอการขายผ่านการผ่อนช าระ ในกรณี
ดังกล่าว กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินรอการขายจะโอนไปยังผู้ซือ้เมื่อช าระเงินงวดสุดท้ายและได้มีการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
ส านกังานท่ีดินเสรจ็สิน้แลว้เท่านัน้ 
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แผนภมูินีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัขัน้ตอนการขายทรพัยสิ์นรอการขาย 
 

 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานจากการลงทุนอย่างสม ่าเสมอโดยคณะท างานเพื่อการบริหาร

จัดการสินทรัพย์และหนี ้สิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของแต่ละพอรต์การลงทนุของบรษิัทฯ เพื่อน าไปเป็นปัจจยัในการพิจารณาซือ้พอรต์ในอนาคต 

(ข) ประเภททรัพยส์ินรอการขาย 

บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขายกระจายอยู่ในพืน้ที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มี
ทรพัยสิ์นรอการขายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นรอ้ยละ 43.5 ของมลูค่าตามบญัชีทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ
ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

ตารางนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยสิ์นรอการขาย แบ่งตามภมูิภาค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 
มูลค่าของทรัพยส์ินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม
สถานที่ต้ัง 

(ลา้นบาท) 

อสงัหาริมทรพัย ์  

กรุงเทพและปริมณฑล 7,064.3 8,164.8 9,066.4 10,017.2 
ภาคกลาง และภาคตะวนัออก 4,321.6 4,939.0 5,389.9 5,941.6 
ภาคเหนือ 2,004.6 2,297.8 3,041.7 3,211.4 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 914.5 1,231.3 1,638.3 2,019.3 
ภาคใต ้ 705.8 916.2 1,244.9 1,844.7 

อนมุตัิการ
ขายทรพัยส์ิน
รอการขาย 

รบัเงินมดัจ า
และลง นาม
ในสญัญาจะ
ซือ้จะขาย  

รบัเงินส่วนที่
เหลือและโอน
กรรมสิทธิ์ที่
ส  านกังานดิน 

ไดร้บัเอกสาร
เสนอซือ้และ
รบัเงินประกนั 

ขายเป็นเงินสด  

ขายผ่อนช าระ 

พิจารณา
คณุสมบตัิของ
ผูซ้ือ้และ
ขอ้เสนอ 

เจรจาเง่ือนไข
การผ่อนช าระ
ตามผลการ
พิจารณา 
)ถา้มี( 

อนมุตัิการ
ขายทรพัยส์ิน
รอการขาย
โดยการขาย
ผ่อนช าระ 

ไดร้บัเอกสาร
เสนอซือ้ 
เอกสาร

ประกอบ และ
เงินประกนั 

ลงนามใน
สญัญาจะซือ้
จะขาย + รบั
เงินมดัจ า 

ผ่อนช าระ 

ช าระงวด
สดุทา้ยและ
โอนกรรมสิทธิ์

ที่ส  านกังาน
ที่ดิน 
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 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 
มูลค่าของทรัพยส์ินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม
สถานที่ต้ัง 

(ลา้นบาท) 

สงัหาริมทรพัย ์ 71.4 186.1 214.6 210.6 

รวม 15,082.2 17,735.2 20,595.8 23,244.8 
 

ตารางนีแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยสิ์นรอการขาย แบ่งตามประเภททรพัยสิ์นรอการขาย ณ วนัท่ีระบุ 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ณ วันที ่ 
30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 
มูลค่าของทรัพยส์ินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม
ประเภททรัพยส์ินรอการขาย 

(ลา้นบาท) 

อสงัหาริมทรพัย ์     
ท่ีดินเปล่า 5,605.9 5,599.6 5,510.2 5,535.6 

โรงแรม 314.1 343.0 367.3 351.8 

อาคารเพื่อการพาณิชย ์ 3,915.2 4,638.1 5,413.7 6,269.2 

ท่ีอยู่อาศยั 5,175.6 6,968.4 9,090.0 10,877.7 

สงัหาริมทรพัย ์ 71.4 186.1 214.6 210.5 

รวม 15,082.2 17,735.2 20,595.8 23,244.8 
 

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

บรษิัทฯ เผชิญกับสภาวะการแข่งขนัในการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยมีคู่แข่งหลัก 
คือ บริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ ไดแ้ก่ บสส. )กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ 
บริษัทฯ และ บสส.( และบริษัทบริหารสินทรพัยข์องธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บริษัทบริหารสินทรพัย ์ 
เอ็น เอฟ เอส จ ากัด บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด บริษัท บริหารสินทรัพยเ์พทาย จ ากัด บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์รชัโยธิน จ ากัด และบริษัท บริหารสินทรพัยท์วี จ ากัด ทั้งนี ้บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นหน่วยธุรกิจของธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่จะไม่ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินอื่นแต่จะบรหิารสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดร้บัโอนจากภายในกลุ่มธนาคารพาณิชยด์ังกล่าวเอง  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการ
แข่งขนักบับรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่นในระดบัท่ีนอ้ยกว่าการแข่งขนัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เนื่องจากในปัจจบุนับรษิัทต่อไปนีส่้วน
ใหญ่จะมุ่งเนน้การเขา้ซือ้สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับสินเชื่อส่วนบุคคลและหนีบ้ัตรเครดิตซึ่งมิใช่สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่เป็น
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ เช่น บริษัท บริหารสินทรพัย ์เจ จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัยธ์นภัทร จ ากัด บริษัท บริหาร
สินทรพัยอ์ลัฟาแคปปิตอล จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัย ์ชโย จ ากัด กลุ่มบริษัทศรีสวสัดิ์ และบริษัท บริหารสินทรพัย ์ไนท 
คลบั แคปปิตอล จ ากัด เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทเหล่านีจ้ะเขา้แข่งขนัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
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ทรพัยสิ์นรอการขายที่เป็นเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเผชิญการแข่งขันกับนิติบุคคลต่างประเทศที่มี
ฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ที่มาจดัตัง้บรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นประเทศไทย เช่น โลน สตาร ์ฟันด ์และแอคครีทีพ คอมพานี 
ลิมิเต็ด และการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอาจสูงขึน้ในอนาคต  )อา้งอิงตาม
ขอ้มลูจากรายงานภาวะอตุสาหกรรมซึ่งจดัท าโดยอิปซอสส(์ 

บริษัทฯ แข่งขันกับบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นดังกล่าว โดยอาศัยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ ความรวดเรว็ในการรบัทราบข่าวสารเพื่อตดิตามโอกาสในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และทรพัยสิ์น
รอการขาย ความสามารถในการก าหนดราคาเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่เหมาะสม ชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ รวมทัง้เครือข่ายในการด าเนินงานและทีมงานที่มีประสบการณ ์)ซึ่งก าหนดความสามารถในการ
บรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย( ทัง้นี ้ความสามารถในการบรหิารจดัการดงักล่าวอาจส่งผลต่อ
แผนการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวม 107.7 พันลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 47.3 ของสินทรัพย์
ทัง้หมดของกลุ่มอตุสาหกรรมบรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นประเทศไทย ตามขอ้มลูในรายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจดัท าโดยอิป
ซอสส ์ทั้งยังมีส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาอีก 25 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายสาขาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดา
บรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นประเทศไทย 

นอกจากนี ้ในการขายทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ ยงัตอ้งแข่งขนักับบริษัทอสังหาริมทรพัยอ์ื่น สถาบนัการเงินที่
ขายทรพัยสิ์นรอการขาย และผูป้ระกอบการอื่นในตลาดอสงัหารมิทรพัย ์

2.2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายของธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ คือ ลูกหนีท้ี่บริษัทฯ ซือ้สินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงิน โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.1.1 การจดัหาและบริการ
จดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ (ก) การจดัหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจดัการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ และการบงัคบั
หลกัประกนั”  

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจบริหารจัดการทรพัยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ ผูพ้ัฒนาอสังหาริมทรพัย ์ผูล้งทุน และ
ลกูคา้อื่น ๆ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัจดักิจกรรมแสดงสินคา้และออกบธูในงานมหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศมากกว่า 100 ครัง้ต่อ
ปี เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดม้ากที่สดุ โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ 
“2.2.1.2 การจดัหาและการบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขาย (ก) การจดัหา การบริหารจดัการ และการขายทรพัย์สนิรอการ
ขาย (3) การขายทรพัย์สนิรอการขาย” 

2.2.2.2 นโยบายการตลาดและส่งเสริมการขาย 

ในปี 2560 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการปรบัโครงสรา้งหนีส้  าหรบัลูกคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
ภายใตช้ื่อโครงการ "สขุใจ ไดบ้า้นคืน" โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหล้กูหนีท้ี่ยงัไม่ถูกพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดใหส้ามารถ
ไถ่ถอนหลกัประกันซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัคืนกลบัไป ซึ่งภาระหนีเ้งินตน้ตอ้งไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวให้
เสร็จสิน้ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระภายใน 20 ปี ในอตัรารอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ 
อีกทั้งบริษัทฯ ไดจ้ัดท าโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลูกคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ “BAM 
ช่วยลด เพื่อปลดหนี”้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหลู้กหนีท้ี่ยังไม่ถูกพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นให้
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สามารถช าระหนีไ้ม่มีหลกัประกันท่ีภาระหนีเ้งินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 
วนั ในอตัรารอ้ยละ 10.0 ของเงินตน้คงคา้งหรือเลือกผ่อนช าระภายใน 3 ปี ในอตัรารอ้ยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่มี
ดอกเบีย้ นอกจากนี ้ในปี 2561 บรษิัทฯ ยงัไดเ้ริ่มจดัท าโครงการ “BAM ช่วยฟ้ืน คืนธุรกิจ” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเปิดโอกาส
ใหล้กูหนีข้องบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยงัไม่ถูกพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดและไม่มีทรพัยสิ์นอื่นใหส้ามารถ
ช าระหนีท้ี่ภาระหนีเ้งินตน้ไม่เกิน 20.0 ลา้นบาทได ้โดยเลือกช าระหนีค้รัง้เดียวใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 90 วนั หรือเลือกผ่อนช าระ
ภายใน 10 ปี ในอตัรารอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวอยู่ภายใตเ้งื่อนไขอื่น
ตามที่บริษัทฯ ก าหนด โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.1.1 การจดัหาและการบริหารจดัการ
สินทรพัย์ด้อยคุณภาพ (ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ และการบังคับ
หลกัประกนั (3) การปรบัโครงสรา้งหนี”้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดท าโครงการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือลกูคา้ทรพัยสิ์นรอการขาย เช่น “โครงการขายทรพัยสิ์น
แบบผ่อนช าระกับบรษิัทฯ” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ยใหม้ีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง โดยลกูคา้ซือ้ทรพัย์
สามารถซือ้แบบผ่อนช าระกบับรษิัทฯ ไดไ้ม่เกิน 2.0 ลา้นบาท รวมถึงหอ้งชดุในราคาพิเศษใหแ้กผู่ม้ีรายไดน้อ้ยไดพ้ิจารณาซือ้
ขายในราคาที่เหมาะสม พรอ้มโครงการคอนโด โดนใจ สบายกระเป๋า ซือ้เงินผ่อนคอนโดราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่มีเงิน
ดาวน ์อีกทัง้บริษัทฯ ไดจ้ดัท าโครงการ “ที่ดินเพื่อการออม” โดยบรษิัทฯ ไดน้ าทรพัยท์ี่ดินเปล่าบนท าเลดีทั่วประเทศ ราคาไม่
เกิน 2.0 ลา้นบาท ออกจ าหน่าย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือใหผู้บ้ริโภคเลือกผ่อนช าระกับบริษัทฯ ตาม
อตัราดอกเบีย้พิเศษภายใตเ้งื่อนไขที่บริษัทฯ ก าหนด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.3.12 หวัขอ้ “12.2.1 
การด าเนนิงาน (จ) ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ (2) ตวัอย่างโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือลูกคา้ทรพัย์สิน
รอการขาย” 

บรษิัทฯ มีทีมการตลาดที่ดูแลทรพัยสิ์นรอการขายแต่ละประเภทเพื่อพัฒนากลยุทธท์างการตลาดใหเ้หมาะสมกับ
ประเภททรพัยสิ์นรอการขายและกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย โดยเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทฯ ใช ้ไดแ้ก่ การติดป้าย ณ สถาน
ที่ตัง้ของทรพัย ์การประชาสัมพันธท์างเว็บไซต ์รวมถึง Social Media ของบริษัทฯ ทั้ง Facebook Line และแอพพลิเคชั่น
โทรศัพทม์ือถือ โฆษณา แผ่นพับ ออกบูธในงานต่าง ๆ การเปิดประมูลส าหรบับุคคลทั่วไป และการติดต่อนักลงทุนและ
นกัพัฒนาอสังหาริมทรพัยโ์ดยตรง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 หวัขอ้ “2.2.1.2 การจัดหาและการ
บริหารจดัการทรพัย์สินรอการขาย (ก) การจดัหา การบริหารจดัการ และการขายทรพัย์สนิรอการขาย (3) การขายทรพัย์สิน
รอการขาย” 

2.2.2.3 ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทางการจ าหน่ายแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ กล่าวคือ )ก( ช่องทางการประนอมหนี ้
และช่องทางการช าระเงินของลกูหนีส้  าหรบัธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และ )ข( ช่องทางการจ าหน่ายส าหรบั
ธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย  

ช่องทางการจ าหน่ายในกรณีสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ หมายถึง การประนอมหนีแ้ละช่องทางการช าระเงินของลกูหนี ้
โดยภายหลงัจากที่มีการด าเนินการประนอมหนีเ้สรจ็สิน้แลว้ ลกูหนีข้องบรษิัทฯ สามารถช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดแ้ก่  
การช าระเงินผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิสที่รา้น 7-Eleven หรือธนาคารพาณิชยร์ายใหญ่ทั่วประเทศ เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด )มหาชน( ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน( ธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน( ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด )มหาชน( 
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ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด )มหาชน( ธนาคารทหารไทย จ ากัด )มหาชน( ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด )มหาชน( และ
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด )มหาชน( ซึ่งการช าระเงินผ่านเคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิสขา้งตน้ช่วยใหล้กูหนีส้ามารถช าระเงิน
ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชยไ์ด ้และการช าระเงินที่ส  านกังานใหญ่หรือสาขาของบรษิัทฯ อย่างไรก็ดี หากลกูหนีไ้ม่สามารถ
ช าระเงินไดต้ามเงื่อนไขสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ดิม บรษิัทฯ จะพิจารณาว่าจะปรบัโครงสรา้งหนีภ้ายใตเ้งื่อนไขใหม่หรือ
จะด าเนินกระบวนการทางศาล อย่างไรก็ดี โดยทั่วไป บริษัทฯ จะพิจารณาใชท้ัง้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ การปรบัโครงสรา้งหนี ้
ควบคู่ไปกบัการกระบวนการทางศาล โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.1.1 การจดัหาและการ
บริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ (ก) การจดัหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ และการ
บงัคบัหลกัประกนั (4) ช่องทางการใหบ้ริการ” 

ในกรณีของทรัพยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ มีช่องทางการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายที่หลากหลาย อาทิ งาน
มหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์)Assets Expos( ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ การประชาสมัพันธผ่์านส่ือ
ต่าง ๆ ในประเทศ เว็บไซตข์องบริษัทฯ Social Media และระบบแอพพลิเคชั่น BAM บนโทรศพัทม์ือถือที่ใชใ้นการใหข้อ้มูล
ข่าวสารประชาสมัพันธเ์ก่ียวกับบริษัทฯ ระบบแอพพลิเคชั่น AR ที่ใชใ้นส่ือสงัคมออนไลนเ์พื่อใหข้อ้มลูเก่ียวกับทรพัยสิ์นรอ
การขายของบริษัทฯ โดยส่วนมากลกูคา้จะซือ้เป็นเงินสด และในบางครัง้อาจซือ้แบบผ่อนช าระ ในกรณีที่ลกูคา้ซือ้แบบผ่อน
ช าระ ลกูคา้สามารถเลือกช่องทางการช าระเงินเช่นเดียวกับลูกคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.1.2 การจดัหาและการบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขาย (ก) 
การจดัหา การบริหารจดัการ และการขายทรพัย์สนิรอการขาย (3) การขายทรพัย์สนิรอการขาย” 

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

ขอ้มลูในหวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน” นีจ้ดัท าขึน้โดยอิปซอสส ์ซึ่งเป็นผูว้ิจัยทางการตลาด
อิสระท่ีบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัจา้งใหท้ าการวิเคราะหแ์ละรายงานสถานการณท์างตลาดและการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการบรหิาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในประเทศไทย โดยขอ้มลูและเนือ้หาที่จดัท าโดยอิปซอสสน์ัน้ ไดม้า
จากขอ้มลูที่เผยแพรอ่ย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ระบไุวใ้นท่ีมา 

โดยบรษิัทฯ เชื่อว่าขอ้มูลและเนือ้หาที่ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” นีไ้ดม้ีการ
จัดท าโดยอา้งอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไดแ้ละมีความเหมาะสม และไดใ้ช้ความระมัดระวังตามสมควรในการ
รวบรวมและคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทั้งนี ้บริษัทฯ เชื่อว่าขอ้มูลในหัวข้อนีไ้ม่เป็นเท็จหรือท าให้ผู้อื่นส าคัญผิดใน
สาระส าคญั หรือขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจส่งผลใหข้อ้มลูดงักล่าวเป็นเท็จหรือท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
อย่างไรก็ดี ขอ้มลูในส่วนนีแ้ละขอ้มลูในรายงานของอปิซอสสไ์ม่ไดถ้กูสอบยนัโดยบรษิัทฯ และมิไดร้บัการตรวจสอบอย่างเป็น
อิสระจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือสมาชิกอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ที่ปรกึษา กรรมการ เจา้หนา้ที่ หรือผูแ้ทนตลอดจน
บคุคลที่เก่ียวขอ้งกับผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ที่ปรกึษา กรรมการ เจา้หนา้ที่ หรือผู้แทนใด ๆ ในการรบัประกันความถูกตอ้ง 
ความสมบรูณ ์หรือ ความเป็นธรรมของขอ้มลูและเนือ้หาในส่วนนี ้ 

นอกจากนี ้ผูล้งทุนจึงไม่ควรอา้งอิงถึงอิปซอสสใ์นลกัษณะที่เป็นผูใ้หค้วามเห็นในการก าหนดราคาหลกัทรพัยห์รือ
เป็นผูแ้นะน าใหล้งทนุในหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
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(ก) ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

(1) สถานการณโ์ดยทั่วไปดา้นโครงสรา้งทางเศรษฐกิจไทย 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 

 หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ 
ณ ราคาปีฐาน (CVM) 
(ปีอ้างอิง = ปี 2545) 

ลา้นบาท 
(% YOY) 

9,232,084 
1.0 

9,521,408 
3.1 

9,840,993 
3.4 

10,237,003 
4.0 

10,659,712 
4.1 

10,936,865 
2.6 

การลงทุนรวม 
ณ ราคาปีฐาน (CVM) 
(ปีอ้างอิง = ปี 2545) 

ลา้นบาท 
(% YOY) 

2,252,515 
-2.2 

2,350,865 
4.4 

2,418,035 
2.9 

2,461,691 
1.8 

2,554,135 
3.8 

2,623,097 
2.7 

การบริโภครวม 
ณ ราคาปีฐาน (CVM) 
(ปีอ้างอิง = ปี 2545) 

ลา้นบาท 
(% YOY) 

6,225,486 
1.2 

6,372,887 
2.4 

6,547,427 
2.7 

6,698,816 
2.3 

6,964,147 
4.0 

7,230,916 
3.8 

▪ การบริโภคภาคเอกชน 
ลา้นบาท 
(% YOY) 

4,768,309 
0.8 

4,879,051 
2.3 

5,020,058 
2.9 

5,169,727 
3.0 

5,407,534 
4.6 

5,640,058 
4.3 

▪ การบริโภคภาครัฐบาล ลา้นบาท 
(% YOY) 

1,457,177 
2.8 

1,493,836 
2.5 

1,527,369 
2.2 

1,529,089 
0.1 

1,556,613 
1.8 

1,590,858 
2.2 

มูลค่าการส่งออกสินค้า 
(ณ ราคาประจ าปี) 

ลา้นบาท 
(% YOY) 

7,359,947 
5.3 

7,331,655 
-0.4 

7,533,400 
2.8 

7,920,700 
5.1 

8,114,900 
2.5 

n/a 
n/a 

มูลค่าการน าเข้าสินค้า 
(ณ ราคาประจ าปี) 

ลา้นบาท 
(% YOY) 

6,801,008 
-2.5 

6,407,028 
-5.8 

6,270,835 
-2.1 

6,815,779 
8.7 

7,394,400 
8.5 

n/a 
n/a 

 

ที่มา ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธปท. 
 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP) ของประเทศไทยขยายตวัที่รอ้ยละ 2.4 จากไตรมาส
ก่อนหนา้ จากปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก่ )1( การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน )2( การขยายตัวของการใชจ้่ายเพื่อการ
อปุโภคบรโิภคของภาครฐั )3( การขยายตวัของการลงทุนรวม )4( การผลิตสาขาก่อสร้างที่ขยายตวัขึน้จากการก่อสรา้งของ
ภาครฐั )5( การผลิตภาคเกษตรที่กลบัมาขยายตวัในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 หลังจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้
และฝนทิง้ช่วงในไตรมาสก่อนหนา้ )6( การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรบัอากาศที่ขยายตวัขึน้เล็กนอ้ย )7( การบรกิาร
การขนส่งทางบก บรกิารขนส่งทางอากาศ บรกิารไปรษณียแ์ละบรกิารสนบัสนุนการขนส่งที่ขยายตวัขึน้ )8( การขยายตวัของ
ภาคที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหน้า และการขยาย
ระยะเวลาของมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา )Visa on Arrival) และ )9( การขยายตัวของภาคการขายส่ง 
ขายปลีกและการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ซึ่งยงัขยายตวัไดด้ีแมว้่าจะชะลอตวัลงอย่างชา้ ๆ จากการชะลอตวัของการ
ใชจ้่ายภาคครวัเรือน  

อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP) ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ไดร้บัแรงกดดนั
จาก )1( การหดตวัลงของภาคการส่งออกจากการลดลงของมลูค่าและปริมาณการส่งออก )2( การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
ปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการส่งออกที่ปรบัลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกับดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและอตัราการใช้
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ก าลงัการผลิตเฉล่ียที่ปรบัลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ )3( การบรกิารขนส่งทางน า้ที่ปรบัตวัลดลงจากการชะลอตวัลงของการ
บรกิารขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและการผลิตภาคอตุสาหกรรม จากปัจจยักดดนัดงัที่กล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหส้ านกังานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรบัลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ )GDP) ของ
ประเทศไทยในปี 2562 จากเดิมที่คาดการณไ์วท้ี่รอ้ยละ 3.6 )โดยมีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 3.3 ถึง 3.8( เป็นรอ้ยละ 3.0 )โดย
มีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 2.7 ถึง 3.2( ในเดือนสิงหาคม 2562 และปรบัเป็นรอ้ยละ 2.6 ในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 63.3 พนัลา้นบาท 
เพิ่มขึน้จาก 20.8 พนัลา้นบาทในไตรมาสก่อนหนา้ โดยกิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั และกิจกรรมการขายส่งและ
การขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนตม์ีปรมิาณเงินลงทนุสงูที่สดุในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ที่ 17.4 พนัลา้นบาท 
ตามมาดว้ย การผลิตคอมพิวเตอร ์อิเล็กทรอนิกส ์และกิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์มีปรมิาณเงินลงทุนมากเป็นอนัดบัที่ 
2 และ 3 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ที่ 16.8  พนัลา้นบาท และ 15.9 พนัลา้นบาท ตามล าดบั  

หนีสิ้นภาคครวัเรือนของไทยยงัคงเป็นปัจจยักดดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยระดบัหนีค้รวัเรือนของไทยตัง้แต่
ปี 2550 จนถึงปี 2558 เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง อตัราหนีสิ้นภาคครวัเรือนของไทยต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP( มี
ระดบัสงูสดุที่รอ้ยละ 81.2 ในปี 2558 และมีการปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยในปี 2559 และปี 2560 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 1 
และ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562  อตัราส่วนหนีสิ้นของภาคครวัเรือนของไทยต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP( อยู่ที่รอ้ย
ละ 78.7 ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 78.6 ในปี 2561 และเป็นอตัราส่วนที่สงูที่สดุในรอบ 2 ปีครึ่ง เนื่องจากอตัราการเติบโต
ของหนี ้ค รัว เรือนมี แนว โน้ม สู งก ว่ าอัต ราการเติ บ โต ของผ ลิตภัณ ฑ์ ม วลรวม ในป ระเทศ  )GDP) มาตั้ ง แต่ 
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 จึงส่งผลใหอ้ตัราหนีสิ้นครวัเรือนของไทยต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP( มีแนวโนม้เพิ่ม
สงูขึน้ ปัญหาหนีค้รวัเรือนของไทยเป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศเนื่องจากการเป็น
หนีท้  าใหป้ระชาชนใชจ้่ายไดน้อ้ยลง ส่งผลใหก้ารบริโภคภายในประเทศเติบโตไดช้า้ นอกจากนี ้ระดับหนีค้รวัเรือนที่สงูขึน้
แสดงใหเ้ห็นว่า ภาคครวัเรือนมีความเปาะบางต่อปัจจยัลบทางเศรษฐกิจมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการช าระ
หนีข้องภาคครวัเรือนในอนาคตได ้

ในดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ยงัอยู่ในเกณฑด์ี โดยอตัราการว่างงานและอตัรา
เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต ่า อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต  ่ากว่าที่คาดการณ์ไว ้ระดับหนีสิ้นภาคครวัเรือนต่อ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP( ที่ปรบัเพิ่มสงูขึน้ และการแข็งค่าของค่าเงินบาทยงัคงเป็นปัจจยัที่ตอ้งเฝา้ติดตาม 

(2) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

วันเร่ิมบังคับใช้ วันสิน้สุด 

อัตราดอกเบีย้ 
นโยบาย 

(อัตราร้อยละต่อปี) 

 

วันเร่ิมบังคับใช้ วันสิน้สุด 

อัตราดอกเบีย้ 
นโยบาย 

(อัตราร้อยละต่อปี) 

1 ม.ค. 2551 30 มิ.ย. 2551 3.25  1 ก.ค. 2554 31 ก.ค. 2554  3.25 

1 ก.ค. 2551 31 ก.ค. 2551 3.50  1 ส.ค. 2554 31 ต.ค. 2554  3.50 

1 ส.ค. 2551  30 พ.ย. 2551 3.75  1 พ.ย. 2554 31 ธ.ค. 2554  3.25 

1 ธ.ค. 2551  31 ธ.ค. 2551 2.75  1 ม.ค. 2555 30 ก.ย. 2555  3.00 
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วันเร่ิมบังคับใช้ วันสิน้สุด 

อัตราดอกเบีย้ 
นโยบาย 

(อัตราร้อยละต่อปี) 

 

วันเร่ิมบังคับใช้ วันสิน้สุด 

อัตราดอกเบีย้ 
นโยบาย 

(อัตราร้อยละต่อปี) 

1 ม.ค. 2552 31 ม.ค. 2552 2.00  1 ต.ค. 2555 30 เม.ย. 2556  2.75 

1 ก.พ. 2552 31 มี.ค. 2552  1.50  1 พ.ค. 2556 31 ต.ค. 2556  2.50 

1 เม.ย. 2552 30 มิ.ย. 2553 1.25  1 พ.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 2.25 

1 ก.ค. 2553 31 ก.ค. 2553 1.50  1 มี.ค. 2557 28 ก.พ. 2558  2.00 

1 ส.ค. 2553 30 พ.ย. 2553 1.75  1 มี.ค. 2558 31 มี.ค. 2558  1.75 

1 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2553 2.00  1 เม.ย. 2558 31 พ.ย. 2561  1.50 

1 ม.ค. 2554 28 ก.พ. 2554 2.25  1 ธ.ค. 2561 31 ก.ค. 2562  1.75 

1 มี.ค. 2554 31 มี.ค. 2554 2.50  1 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 1.50 

1 เม.ย. 2554 31 พ.ค. 2554 2.75  1 พ.ย. 2562 ปัจจบุนั* 1.25 

1 มิ .ย . 2554 30 มิ .ย . 2554 3.00     

 

ที่มา ธปท. 

หมายเหต ุ อตัราดอกเบีย้นโยบายใชอ้ัตราดอกเบีย้ธุรกรรมซือ้คืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน เป็นเครื่องมือหลกัในการส่ง
สญัญาณนโยบายการเงินโดย ธปท. 
* ขอ้มลูล่าสดุ ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

 

ตัง้แต่ปี 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน )“กนง.”( ยงัคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องโดยคง
อัตราดอกเบีย้นโยบายที่รอ้ยละ 1.50 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ส่งผลให้ในปี 2561 อัตราดอกเบีย้นโยบายอยู่ที่รอ้ยละ 1.50 
เกือบตลอดทั้งปี จนในเดือนธันวาคม ปี 2561 เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวดีขึน้ ก.น.ง. จึงปรบัอัตราดอกเบีย้นโยบายสูงขึน้อีก 
รอ้ยละ 0.25 เป็นรอ้ยละ 1.75 เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า การใชอ้ตัราดอกเบีย้ระดบัต ่าในช่วงที่ผ่านมาไดส้นบัสนุนให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึน้สอดคลอ้งกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงมีความจ าเป็นที่จะใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
นอ้ยลง นอกจากนี ้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายยงัช่วยรกัษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในภาพรวม โดยอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายที่รอ้ยละ 1.75 ยงัถือว่าอยู่ในระดบัต ่าและยงัเอือ้ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ  

อย่างไรก็ตาม กนง. ไดป้ระกาศปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายในเดือนสิงหาคม 2562 โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้จาก
รอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 1.50 และไดป้ระกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จากรอ้ยละ 
1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีแนวโนม้ขยายตวัต ่ากว่าที่คาดการณไ์วจ้ากการหดตวัของมลูค่า
การส่งออกและการบรโิภคภายในประเทศชะลอตวัลง อีกทัง้ อตัราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้ต ่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจาก
ราคาพลงังานท่ีลดลง ดงันัน้ กนง. จึงมีมติปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลง เนื่องจากเห็นว่าการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะ
ช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจและช่วยใหอ้ตัราเงินเฟ้อทั่วไปกลบัสู่กรอบเป้าหมาย 
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ในเดือนตุลาคม 2562 อตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้รายใหญ่ชัน้ดีอยู่ที่รอ้ยละ 6.03 ถึงรอ้ยละ 6.60 และอตัราดอกเบีย้
เงินฝากออมทรพัยอ์ยู่ที่รอ้ยละ 0.3 ถึงรอ้ยละ 0.63 ซึ่งเมื่อพิจารณาอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยข์องไทย จะเห็นว่าอตัรา
ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยย์งัอยู่ในระดบัต ่า ประชาชนและนกัลงทุนบางส่วนจึงโยกยา้ยเงินทุนไปลงทนุในทรพัยสิ์นอื่น ๆ ที่
คาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนที่สงูกว่าการฝากออมทรพัย ์อย่างไรก็ตาม การที่ กนง. ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงในเดือน
พฤศจิกายน 2562 จากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 ท าให้อัตราดอกเบีย้เงินกูแ้ละอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยม์ี
แนวโนม้ปรบัตวัลดลง 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ค่าเงินบาทเฉล่ียอยู่ที่ 30.71 บาทต่อดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้จากเงินบาทเฉล่ีย 32.31 
บาทต่อดอลลารส์หรฐั ในปี 2561 โดยการแข็งค่าของเงินบาทส่วนหนึ่งไดร้บัปัจจยัสนับสนุนจากการไหลเขา้ของเงินลงทุน
จากต่างชาติทัง้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดตราสารหนี ้โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถนุายน ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ 
เริ่มส่งสญัญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งสรา้งแรงกดดนัใหค้่าเงินดอลลารส์หรฐัเคลื่อนไหวอ่อนค่าลง และอีกส่วน
หน่ึงเป็นผลจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในเกณฑด์ี รวมทัง้สดัส่วนหนีต้่างประเทศต่อผลิตภณัฑม์วลรวมใน
ประเทศ )GDP( ที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากพึ่งพาเงินทนุจากต่างประเทศค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัมาตรฐานสากล โดยมี
สดัส่วนหนีต้่างประเทศต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 34.8 และเงินส ารอง
ระหว่างประเทศอยู่ในระดบัสงู โดยเงินส ารองระหว่างประเทศ ณ สิน้เดือน มิถนุายน 2562 มีจ านวน 215.8 พนัลา้นดอลลาร์
สหรฐัสงูเป็น 3.5 เท่าของหนีต้่างประเทศระยะสั้น และ 1.3 เท่าของหนีต้่างประเทศทัง้หมด สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ประเทศไทยมี
เงินตราต่างประเทศมากเพียงพอรองรับกรณีที่หนี ้ต่างประเทศทั้งหมดไม่ได้รบัการต่ออายุได้ ท าให้ประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนตา่ง ๆ ของเศรษฐกิจโลกค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น อาทิ วิกฤต
ค่าเงินท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ )emerging markets: EMs) 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ )สศช.( คาดการณว์่าค่าเงินบาทเฉล่ียทัง้ปี 2562 จะแข็งค่า
ขึน้จากปี 2561 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 31.0 บาทต่อดอลลารส์หรฐั จากปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ ทิศทางการผ่อนคลายนโยบายทาง
การเงินของประเทศเศรษฐกิจหลกัและประเทศส าคัญ ๆ ซึ่งมีการคาดการว่า ธนาคารกลางของหลาย ๆประเทศจะปรบัลด
อตัราดอกเบีย้นโยบายเนื่องจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 

(3) แนวโน้มเศรษฐกิจ 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP) ของ
ไทยจะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.6 ในปี 2562  ลดลงจากรอ้ยละ 4.1 ในปี 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ภายใตปั้จจยักดดนั
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ )1( ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก )2( การส่งออกที่ปรบัลดลงจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้
และมาตรการกีดกนัทางการคา้ที่เพิ่มมากขึน้ )3( การแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐั )4( สถานการณภ์ยัแลง้ที่ส่งผล
ต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร )5( หนีค้รวัเรือนที่เพิ่มสงูขึน้ซึ่งส่งผลใหค้รวัเรือนมีความเปาะบางมากขึน้ )6( จ านวน
นักท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัวชา้กว่าที่คาดการณ์ไว ้และ )7( การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐัที่ล่าชา้ ในดา้นเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของไทยยงัคงอยู่ในเกณฑด์ีในปี พ.ศ. 2562 โดยอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียคาดการณ์ทั้งปี 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 0.8 ปรบั
ลดลงจากอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียปี 2561 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 1.1 จากการปรบัลดลงของราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 

ส าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ )GDP) ของไทยจะขยายตัวมากกว่าปี 2562 โดยคาดการณ์ว่า จะขยายตัวที่รอ้ยละ 3.2 ในปี 2563  
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)โดยมีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 2.7 ถึงรอ้ยละ 3.7( จากปัจจยัสนบัสนนุไดแ้ก่ )1( การใชจ้่ายภาคเอกชนท่ีขยายตวัขึน้ )2( การ
ใชจ้่ายภาครฐัจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ท่ีคาดว่าจะมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้ปี 2563 )3( การลงทนุ
ของภาครฐัที่เพิ่มขึน้ )4( การส่งออกที่คาดว่าจะปรบัตวัขึน้จากปี 2562 ส าหรบัอตัราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่
รอ้ยละ 0.5 ถึงรอ้ยละ 1.5 ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อเฉล่ียในปี 2562 

อย่างไรก็ตาม การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก มาตรการการ
กีดกันการคา้ที่เพิ่มมากขึน้ ยังคงเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และ 
ปี 2563 

(ข) การบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายในประเทศไทย 

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ภาคการเงินไทยไดถ้กูเสรมิสรา้งใหม้ีความแข็งแกรง่กระทั่งสามารถรองรบัเศรษฐกิจที่
ก าลงัเติบโตและช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดการเงินในต่างประเทศในปัจจุบนัได ้ประเทศไทยมีการเพิ่ม
ความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกรรมทางการเงินอย่างตอ่เนื่องโดยมีการก าหนดกฎระเบียบและเพิ่มมาตรการต่าง ๆ หนึ่งใน
ปัจจยัที่ส  าคญัในการเสรมิสรา้งภาคการเงินใหแ้ข็งแกรง่กค็ือการพฒันาอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 
และทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )NPL) และทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA) 
ที่มีประสิทธิภาพ  

บริษัทบริหารสินทรพัยข์องไทยท าการรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( และทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( จาก
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเป็นหลกั โดยผ่านการประมลูหรือรบัซือ้โดยตรงหลงัจากการเจรจาของทัง้สองฝ่าย โดย
บริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะท าการบริหารสินทรพัยด์้อยคุณภาพ )NPL( โดยการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีเ้พื่อหาทางออกที่ดี
ที่สดุส าหรบัทุกฝ่าย รวมทัง้จดัการทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( โดยปรบัปรุงทรพัยสิ์นใหม้ีสภาพดีขึน้ก่อนน าออกจ าหน่ายสู่
ตลาด ดงันัน้ อตุสาหกรรมดงักล่าวจึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจในภาพรวม  

ยิ่งอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมีประสิทธิภาพมากขึน้เพียงใด  
ก็ยิ่งสามารถลดภาระของสถาบันการเงินมากขึน้เพียงนั้น ทั้งนีบ้ริษัทบริหารสินทรพัยส่์งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในภาค
การเงินและช่วยท าใหภ้าคการธนาคารมีเสถียรภาพมากขึน้ โดยสามารถช่วยใหล้กูหนีท้ี่มีศกัยภาพยงัคงด าเนินธุรกิจของตน
ต่อไปได ้อีกทัง้ยงัเป็นกลไกในการดดูซบัสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินไทยอีกดว้ย 

(ค) การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย
ในประเทศไทย  

สภาพเศรษฐกิจไทยในช่วงตัง้แต่ปี 2530 เป็นตน้มามีลกัษณะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกรง่ของภาพลกัษณ์
ของภาคการเงินในขณะนัน้เป็นสาเหตุใหร้ฐับาลมีแนวคิดที่จะท าใหป้ระเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางดา้นการเงินของ
ภูมิภาคเอเชียเฉกเช่น ฮ่องกงและสิงคโปร ์ในปี 2536 มีการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจหรือที่ รูจ้ักในนาม บีไอบีเอฟ )หรือ 
Bangkok International Banking Facility) เพื่อสนับสนุนการเปิดเสรีตลาดการเงินของประเทศ ซึ่งรฐับาลไทยตอ้งการให้
เป็นกลไกหลักในการระดมเงินทุนจากต่างประเทศ มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่ อดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเขา้มา และภายใตก้ารด าเนินงานของบีไอบีเอฟ มีการอนญุาตใหธ้นาคารที่จดัตัง้ขึน้ทัง้ในประเทศและธนาคาร
ต่างประเทศสามารถใหบ้รกิารบญัชีการเงินนอกประเทศ )Offshore Banking) ได ้ดงันัน้ จึงเกิดช่องทางในการกูเ้งินในอตัรา
ดอกเบีย้ต ่าจากสถาบนัการเงินต่างชาติเขา้มาสู่ประเทศ  
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เงินทนุท่ีไหลเขา้มาจ านวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องในปี 2538 ถึง ปี 2539 ท าใหส้ถาบนัการเงินสามารถเขา้ถึงแหล่ง
เงินกูไ้ดง้่ายยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนั การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนแบบคงที่ท  าใหป้ระชาชนจ านวนมากคิดว่าตนไม่มีความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียน โดยธนาคารกลางเป็นผูร้บัความเส่ียงนัน้เอง ท าใหส้ถาบนัการเงินและประชาชนท าธุรกรรมที่เส่ียงมากขึน้ 
ทัง้ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน )Exchange Rate Risk) และความเส่ียงจากความแตกต่างของอายุคงเหลือ )Maturity 
Risk) หนีร้ะยะสัน้ที่กูม้าในสกุลเงินดอลลารส์หรัฐจากต่างประเทศเพิ่มขึน้สูงมากอย่างรวดเร็ว โดยหนีส่้วนใหญ่ถูกน ามา
ปล่อยกู้แบบระยะยาวในสกุลเงินบาทให้ธุรกิจภายในประเทศ ท าให้เกิดภาวะการไม่สอดคลอ้งของสกุลเงิน )Currency 
Mismatch) และระยะเวลาการกูย้ืม )Maturity Mismatch) โดยเงินที่ไหลเขา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นถูกน าไปลงทุนใน
ภาคที่ไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิต )Non-Productive Sector) โดยเฉพาะในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ความตอ้งการซือ้อสงัหาริมทรพัย์
ในช่วงเวลาดงักล่าวมากขึน้อย่างผิดธรรมดาซึ่งส่งผลใหร้าคาอสงัหารมิทรพัยท์ะยานสงูขึน้ไปดว้ย 

เศรษฐกิจทรุดตวัลงในปี 2539 ถึง 2540 เนื่องจากการส่งออกหดตวัและการขาดดลุบญัชีเดนิสะพดั ส่งผลใหเ้จา้หนี ้
ต่างประเทศเริ่มมีความกังวลเก่ียวกับหนีต้่างประเทศของไทยและศักยภาพในการเจริญเติบโตและการสิน้สดุของการเกิด  
ฟองสบู่ในราคาอสังหาริมทรพัย ์)Asset Price Bubble) ความตอ้งการขายอสังหาริมทรพัยท์ี่มีมากกว่าความตอ้งการซือ้ 
เป็นเหตุใหส้ถาบันการเงินทุกแห่งประสบปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL) ที่เพิ่มขึน้ไปพรอ้มกับการลดลงอย่างรุนแรง
ของราคาทรพัยสิ์น หนีร้ะยะสั้นในสกุลเงินต่างประเทศมีมากกว่าทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศ การไหลออกของ 
เงินทุนอย่างฉับพลันท าให้เกิดวิกฤติงบดุลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ )NPL( เพิ่มสูงขึน้หนึ่งเท่าตัวในปี 2539 และเพิ่มขึน้ 
อย่างน่ากังวลอีกเท่าตัวในไตรมาสแรกของปี 2540 ซึ่งในขณะนัน้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( ของสถาบันการเงินต่าง ๆ  
สงูถึง 225 พนัลา้นบาท  

รฐับาลใชทุ้นส ารองเงินตราระหว่างประเทศในการปกป้องค่าเงินบาทเป็นจ านวนมหาศาล และรกัษาระบบอตัรา
แลกเปล่ียนคงที่ ซึ่งท าให้ทุนส ารองลดลงอย่างมาก ในที่สุดรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  
จึงประกาศเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนใหเ้ป็นการลอยตวัค่าเงิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซึ่งนบัเป็นจุดเริ่มตน้
ของวิกฤติการเงินเอเชีย เพราะค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทันทีรอ้ยละ 18 และอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีราคา 55.50 
บาทต่อดอลล่ารส์หรฐัในเดือนมกราคม 2541 

สถาบันการเงินรวมทั้งภาคธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ของไทยที่ไดกู้ย้ืมเงินสกุลดอลลารส์หรฐัในช่วงเวลานั้นไดร้บั
ผลเสียอย่างหนกั มลูค่าของหนีสิ้นทะยานขึน้อย่างรวดเรว็เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนตวัลงอย่างรุนแรงท าใหห้นีต้่างประเทศ
เมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทมากขึน้อย่างก้าวกระโดด ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในครานั้นไม่เพียงจ ากัดแค่  
ภาคการเงิน แต่ยังกระทบไปถึงภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจหลักอื่น  ๆ อีกด้วย วิกฤติที่ลุกลามสู่ประเทศอื่น ๆ  
ในภูมิภาคเอเชียท าใหเ้ศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การขาดการบริหารจัดการที่ดีและการขาดการควบคุมและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบนัการเงินยงัซ า้เติมใหว้ิกฤติค่าเงินเลวรา้ยลง อตัราการว่างงานเพิ่มสงูขึน้ ผูป้ระกอบการ
ภาคธุรกิจลม้ละลายอย่างกวา้งขวาง การปิดตวัของธุรกิจท าใหม้ีการผิดนดัช าระหนีแ้ละเกิด สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( 
เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็  

ภาคสถาบนัการเงินไทยทรุดตวัลงอย่างรุนแรง เป็นเหตใุหใ้นช่วงกลางปี 2540 ธปท. มีค  าสั่งใหส้ถาบนัการเงิน 58 
แห่ง ระงบัการด าเนินกิจการชั่วคราวเนื่องจากเกดิภาวะลม้ละลายหรือขาดสภาพคล่อง โดยมีเจา้หนีร้ายใหญ่ที่สดุคือ กองทนุ
ฟ้ืนฟฯู ซึ่งขณะนัน้มีมลูค่าหนีถ้ึง 1.4 ลา้นลา้นบาท 
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จากการที่ทนุส ารองเงินตราระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นที่สดุรฐับาลไทยตดัสินใจกูเ้งินจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ ) International Monetary Fund) มาเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของประเทศ 
ในขณะนัน้  

ต่อมา รัฐบาลจึงได้จัดตั้งองค์กรเพื่ อการปฏิ รูประบบสถาบันการเงิน )“ปรส.”( )The Financial Sector 
Restructuring Authority) ในเดือนตุลาคม 2540 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินปรบัปรุงแผนฟ้ืนฟู และจดัการสินทรพัยข์อง
สถาบนัการเงิน 56 แห่งที่ถูกปิดไป โดย ปรส. ตอ้งการคดัแยกหนีเ้สียออกจากระบบเพื่อน ามาปรับโครงสรา้งหนีเ้สียบางส่วน
ถูกประมูลซือ้โดยสถาบนัการเงินต่างชาติ ส่วนที่เหลือรฐับาลไดจ้ัดตัง้ บบส. ตามพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรพัย์
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2540 เพื่อซือ้และรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงิน ทัง้ 56 แห่ง
ที่ถกูปิดตวัลงในช่วงวิกฤตเิศรษฐกจิเอเชียและน ามาบรหิารจดัการก่อนน าออกจ าหน่าย ดงันัน้ บบส. จึงถือเป็นองคก์รบรหิาร
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายแห่งแรกในประเทศไทย  

รฐับาลไทยตอ้งการแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ จึงมีการ
อนุญาตใหจ้ดัตัง้บริษัทบรหิารสินทรพัยต์าม พ.ร.ก บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์โดยบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากดัสามารถ
จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดภ้ายใตก้ารก ากับดูแลของธปท. ทั้งนี ้พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไดก้ าหนด
หลักเกณฑ์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่สถาบันการเงินสามารถจ าหน่ายหรือโอนใหก้ับบริษัทบริหาร
สินทรพัยไ์ด ้ซึ่งประกอบดว้ย )1) สินทรพัยข์องสถาบนัการเงินที่ถกูจดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน )2) จดัชัน้สงสยั )3) จดัชัน้สงสยั
จะสญู และ )4) ทรพัยสิ์นรอการขายที่อยู่ในข่ายตอ้งจดัชัน้เนื่องจากมีมลูค่าตลาดต ่ากว่าตน้ทุนที่ไดม้า และต่อมาภายในปี
เดียวกนั ธปท. ก็ไดม้ีการเพิ่มขอบเขตของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอีก 2 ประเภท คือเพิ่ม )5) สินทรพัย์
จดัชัน้สญู และ )6) สินทรพัยท์ี่สถาบนัการเงินไดจ้ าหน่ายออกจากบญัชีไปแลว้ 

ในปี 2541 บสก. ถูกจัดตั้งขึน้เพื่อรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจาก BBC ที่ไดยุ้ติการ
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ปเมื่อเดือนสิงหาคม 2541 ปัจจุบัน บสก. มีสถานภาพเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกองทุนฟ้ืนฟูฯ  
ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 99.99  

ในเดือนเมษายน 2543 บสส. ไดถ้กูจดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรีเพื่อรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์น
รอการขายจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน( บสส. มีกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทรอ้ยละ 99.99 เช่นเดียวกับ 
บสก. 

ในปี 2544 บสท. ถูกจดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.ก. บสท. เพื่อแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
โดยส่งเสรมิใหส้ถาบนัการเงินของรฐัและเอกชนด าเนินการโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายออกจากระบบ
ให้แก่ บสท. เพื่อบริหารจัดการ พ.ร.ก. บสท. มีมาตรการให้สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีกองทุนฟ้ืนฟู
หน่วยงานของรฐัหรือรัฐวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่งหรือรวมกันเป็นผู้ถือหุ้นเกินรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว  
โอนสินทรพัยท์ี่จัดเป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายทั้งหมดให้แก่ บสท. ภายในเวลาที่ บสท. ก าหนด  
ส่วนสถาบนัการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นนอกจากที่ก าหนดสามารถโอนสินทรพัยใ์หแ้ก่ บสท. ไดเ้ช่นกนั ทัง้นี ้บสท. 
ได้รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายมูลค่ารวม 770 พันล้านบาท โดยรอ้ยละ 81 ของสินทรัพย ์
ดอ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมาจากธนาคารของรฐับาล 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 58 

ในปี 2548 คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติให้ บบส. โอนขายสินทรพัยห์ลัก ไดแ้ก่ เงินลงทุน ในลกูหนี ้ทรพัยสิ์นรอการขาย 
และเงินลงทุนในหลกัทรพัยท์ั้งหมดใหแ้ก่ บสก. รวมทั้งให ้บสก. รบัโอนพนักงานของ บบส. มาตามความสมัครใจอีกดว้ย  
ซึ่งช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในการด าเนินงานของ บสก. ต่อมาในปี 2549 บบส. ไดเ้ลิกกิจการ ตามพระราชบัญญัติ 
ยบุเลิกบรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน พ.ศ. 2549 การยบุเลิกนัน้เพื่อลดภาระของภาครฐัในการจดัการสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรัพย์สินรอการขายในระบบสถาบันการเงิน เนื่องจากขณะนั้นระบบสถาบันการเงินของประเทศประสบ
ความส าเร็จในการปฏิรูปบางส่วนแล้ว อีกทั้งยังมีการควบคุมที่ดีและแข็งแกร่งพอที่จะจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
และทรพัยสิ์นรอการขายไดเ้อง 

ในปี 2554 บสท. ท าการโอนกลับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถปรับโครงสรา้งหนีไ้ด ้และขายสินทรพัยใ์ห้กับสถาบัน
การเงินเพื่อยุบเลิกกิจการ เนื่องจาก บสท. เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาหนีเ้สียของระบบโดยมี
ก าหนดอายเุพียง 10 ปี ตามมาตรา 95 แห่ง พ.ร.ก. บสท. 

ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวนบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับ ธปท. มีทั้งสิน้ 63 แห่ง 
โดยมีบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์58 แห่งที่มีการด าเนินธุรกิจ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ ธปท. 

(ง) ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย
ของไทยในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

วตัถุประสงคส์ าคญัของสถาบนัการเงินในการจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 

(1) เพื่อด าเนินการบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งช่วยขบัเคล่ือนใหม้ลูหนีต้ัง้ตน้ลดมลูค่าลงนอ้ยที่สดุ 

(2) เพื่อลดจ านวนประมาณการหนีสิ้นท่ีสถาบนัการเงินรบัรู ้ท าใหส้ถาบนัการเงินสามารถปรบัโครงสรา้งทาง
การเงินและเพิ่มทุนไดอ้ย่างสะดวก ซึ่งส่งผลใหส้ถาบนัการเงินสามารถมุ่งเนน้กิจกรรมการใหกู้ย้ืมเงินได้
และน าไปสู่การพฒันาของระบบสินเชื่อต่อไป  

(3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของหนีสู้ญโดยการถ่ายโอนความรบัผิดชอบในการจดัการสินทรพัยด์ังกล่าวใหแ้ก่
บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการท าใหสิ้นทรพัยท์ี่มีปัญหานัน้สามารถเพิ่มมลูค่า
ขึน้มาได ้ 

บริษัทบริหารสินทรพัยช์่วยแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในระบบสถาบันการเงิน  
โดยเนน้การเจรจาประนอมหนีก้บัลกูหนีบ้นพืน้ฐานของความรว่มมือกันระหว่างบรษิัทบริหารสินทรพัย ์)เจา้หนี(้ และลกูหนี ้
ผ่านมาตรการท่ีหลากหลาย อาทิ การขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ้การใหร้ะยะเวลาปลอดหนีเ้งินตน้และ/หรือดอกเบีย้ 
การลดเงินตน้ การลดอัตราดอกเบีย้ หรือการพักช าระดอกเบีย้ และการแปลงหนีเ้ป็นทุน ดว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้  
การจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย และการฟ้ืนฟูธุรกิจของลูกหนี ้ให้มีประสิทธิภาพ ท าให้สถาบันการเงินสามารถจัดการ
คณุภาพของสินทรพัยไ์ดค้ล่องตวัและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลกูหนีใ้หส้ามารถด าเนิน
ธุรกิจต่อไปไดย้งัเป็นการช่วยใหเ้ศรษฐกิจสามารถขบัเคล่ือนต่อไปขา้งหนา้ และสรา้งเสถียรภาพต่อภาคการเงินอีกดว้ย 
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นอกจากนี ้บรษิัทบรหิารสินทรพัยส์ามารถบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูป้ฏิบตัิหนา้ที่
จดัการทรพัยสิ์นมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทรพัยสิ์นใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการซือ้ของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการตรวจสอบ การบ่งชีจุ้ดที่ตอ้งปรบัปรุงใหม่ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็นเพื่อพัฒนา
คุณภาพของทรพัยสิ์นนัน้ การกระท าดังกล่าวส่งผลใหม้ลูค่าของสินทรพัยเ์พิ่มสูงขึน้และน าเงินกลบัมาหมนุเวียนในระบบ
เศรษฐกิจไดอ้ีกครัง้ 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ไตรมาส 3 
ปี 2562 

ยอดคงค้างของเงินลงทุนและ
เงินให้สินเชื่อในลูกหนี้รวมของ
บ ริ ษั ท บ ริ ห า ร สิ น ท รั พ ย ์ 
)พนัลา้นบาท( 

242.5 243.7 223.2 219.7 218.7 216.0 219.3 227.9 269.8 

ยอดคงคา้งทรพัยส์ินรอการขาย
สุทธิของบริษัทบริหารสินทรพัย ์
)พนัลา้นบาท( 

42.9 50.0 40.1 36.9 34.0 35.1 36.9 39.1 40.6 

 

ที่มา ธปท.  
หมายเหต ุ 1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ระบุ หรือวนัสดุทา้ยของไตรมาสที่ระบ ุ
 2 ค านิยามและรูปแบบการรายงานตามขอ้บังคับของ ธปท. อา้งอิงจากฐานขอ้มูลของธปท. ค านิยามนีใ้ชส้  าหรบัแผนภาพ

และขอ้มลูทัง้หมดที่ใชฐ้านขอ้มลู ธปท. 
ยอดคงคา้งของเงินลงทุนและเงินใหส้ินเช่ือในลูกหนีร้วม ประกอบดว้ย เงินลงทุนในลูกหนี ้+ เงินใหส้ินเชื่อแก่ลูกหนีท้ี่ซือ้ 
หรือรบัโอนมา 

- เงินลงทนุในลกูหนี ้หมายถึง เงินลงทุนที่บริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดจ้่ายไป เพื่อซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )NPL( จากสถาบนั
การเงิน 

- เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีท้ี่ซือ้ หรือรบัโอนมา หมายถึง เงินลงทนุในลกูหนีท้ี่ถูกจดัชัน้เป็นเงินใหส้ินเช่ือมีการใหส้ินเช่ือเพ่ิมเติม
ภายใตส้ญัญาฉบบัใหม่ หรือการปรบัโครงสรา้งหนีจ้ากสญัญาฉบบัเดิม 

- ยอดคงคา้งของทรพัยส์ินรอการขายสุทธิ หมายถึง ทรพัยส์ินรอการขาย และ ทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ที่ไดจ้ากการรบัซือ้ รบัโอน หรือ
รบัช าระหนี ้

 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทบรหิารสินทรพัยม์ียอดคงคา้งของเงินลงทนุและเงินใหสิ้นเชื่อในลกูหนีร้วม 
)เงินลงทุนในลกูหนีแ้ละเงินใหสิ้นเชื่อจากการรบัซือ้/โอนหนี(้ มลูค่าประมาณ 269.8 พันลา้นบาท ในขณะที่ยอดเงินคงคา้ง
ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เป็น 40.6 พนัลา้นบาท จาก 39.1 พนัลา้นบาทในปี 2561 

(จ) ผู้มีส่วนร่วมหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการ
ขายของประเทศไทย 

อุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของประเทศไทยประกอบดว้ยผูม้ี
ส่วนรว่มหลกั 4 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูจ้  าหน่ายหรือประมลูขายพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ผูซ้ือ้หรือประมลู
ซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย หน่วยงานก ากับดแูล และผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะใน
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และส านักงานกฎหมาย เป็นต้น ซึ่ง บสก. และ บสส. นับว่าเป็นผู้ซือ้หรือประมูลซือ้พอรต์
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สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินรายใหญ่ที่สดุสองแห่งของอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการ
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ด าเนินกิจการบริหารจดัการสินทรพัยแ์ละสรา้งความแข็งแกร่งใหแ้ก่ระบบ
ภาคการเงินได ้

(1) ผูจ้  าหน่ายหรือผูป้ระมลูขายพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย  

ผูจ้  าหน่ายหรือผูป้ระมูลขายในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย
หมายความถึงผูจ้ดัหาหรือน าส่งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดย พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัยร์ะบุว่า  
ผูจ้  าหน่ายที่สามารถโอนหรือจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ไดแ้ก่ 

• สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญัตธิุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 )“พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบันการเงนิ”( ประกอบดว้ย 

- ธนาคารพาณิชย ์

- บรษิัทเงินทนุ 

- บรษิัทเครดติฟองซิเอร ์

• บรษิัทบรหิารสินทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

• บรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน )ยบุเลิกแลว้(  

• ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

• บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 

• ธนาคารออมสิน 

• ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

• ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

• กองทนุฟ้ืนฟฯู 

• บสท. )ยบุเลิกแลว้(  

• ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

• นิติบคุคลอื่นท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจานเุบกษา 

ธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบนัการเงินนบัว่าเป็นผูจ้  าหน่ายหรือประมลูขายพอรต์สินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายหลัก โดยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทบริหารสินทรพัยร์บัโอน
ส่วนใหญ่คือพอรต์เงินลงทนุในสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )NPL( 
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(2) ผูซ้ือ้หรือผูป้ระมลูซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัยก์ าหนดใหผู้ซ้ือ้หรือประมลูซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย
ตอ้งจดทะเบียนรบัอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรพัยก์ับ ธปท. ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 มีบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ 
จดทะเบียนแลว้จ านวน 63 แห่งในประเทศไทย โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ บริษัทในเครือของกลุ่มสถาบัน
การเงินตามกฎหมายว่าดว้ยพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน จ านวน 9 แห่ง และบรษิัทท่ีมิไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนั
การเงินใด ๆ ซึ่งบรษิัทท่ีมิไดส้งักดัอยู่ในกลุ่มสถาบนัการเงินใด ๆ จะสามารถถือครองทรพัยสิ์นดอ้ยคุณภาพไดโ้ดยไม่มีกรอบ
เวลาที่จ ากัด ต่างจากบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินท่ีจะสามารถถือครองทรพัยสิ์นดงักล่าวไดเ้พียง 5 ปี และผ่อนผนั
ใหถื้อครองต่อไดอ้ีก 5 ปีหลงัเกินก าหนดจาก 5 ปีแรก โดยบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์กุแห่งสามารถจ าหน่ายสินทรพัยผ่์านสาขา
ของตนหรือตัวแทน เช่น สาขาของธนาคาร เป็นต้น โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่จ าแนกตามมูลค่าสินทรัพย ์
ประกอบดว้ย บสก. บสส. และบรษิัทบรหิารสินทรพัยธ์นาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

• บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าดว้ย  พ.ร.บ. ธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

บริษัทบริหารสนิทรัพยใ์นเครอื สถาบันการเงนิทีเ่ป็นบริษทัแม่ 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ที เอส จ ากดั 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอ็น เอฟ เอส จ ากดั 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์แม๊กซ ์จ ากดั 

บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ทวี จ ากดั ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เพทาย จ ากดั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั 
)บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์พญาไท จ ากดั เดิม( 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์สาทร จ ากดั ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั )มหาชน( 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์รชัโยธิน จ ากดั ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

ท่ีมา ขอ้มลูที่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธารณะจากรายงานประจ าปีของสถาบนัการเงินท่ีเป็นบริษัทแม่ 
 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
พ.ศ. 2551 จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบของธปท. ดา้นหลกัเกณฑก์ารรายงานงบการเงิน อาทิ การจดัท างบการเงินรวมของ
สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรพัย ์รวมถึงหลักเกณฑใ์นการถือครองอสังหาริมทรพัยร์อการขายที่ก าหนดใหบ้ริษัท
บริหารสินทรพัยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของสถาบนัการเงินสามารถถือครองอสงัหาริมทรพัยร์อการขายไวท้ี่ 5 ปี และสามารถ
ผ่อนผันระยะเวลาการถือครองอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ขึน้อยู่กับกลุ่มของอสังหาริมทรพัยร์อการขายที่ถูกจ าแนกตามประกาศ
ธปท. ที่  สนส. 23/2552 หากมีการผ่อนผันระยะเวลา จะต้องเป็นกรณีที่สถาบันการเงินที่ เป็ นบริษัทแม่มีอัตราส่วน
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อสังหาริมทรพัย์รอการขายที่ถือครองเกินระยะเวลาไม่เกินรอ้ยละ 10.0 ของเงินกองทุน แต่หากเกินรอ้ยละ 10.0 ของ
เงินกองทุน ธปท.จะผ่อนผันระยะเวลาให้ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถกันเงินส ารองตามก าหนดขั้นต ่าตาม
ประกาศ อนัไดแ้ก่ การกันเงินส ารองอตัรารอ้ยละ 20.0 รอ้ยละ 40.0 รอ้ยละ 55.0 และสงูสดุที่รอ้ยละ 70.0 ของมลูค่าที่ได้
จากการประเมินราคาหรือราคาตามบญัชีอสังหาริมทรพัย ์แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภายในปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 และ ปีที่ 5 
ของระยะเวลาการถือครองเพื่อการกันเงินส ารอง ตามล าดบั โดยเงินส ารองส าหรบัปีที่ 1 ของระยะเวลาการถือครองเพื่อการ
กนัเงินส ารอง ไดร้บัยกเวน้ท่ีอตัรารอ้ยละ 0.0 

ขณะที่บรษิัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในเครือของสถาบนัการเงินใดสามารถถือครองทรพัยสิ์นรอการขาย
ไดอ้ย่างไม่มีก าหนด บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่เป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะไดร้บัความช่วยเหลือดา้นเงิน
ลงทนุท่ีใชใ้นการเขา้ประมลูซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบรษิัทแม่  

• บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าดว้ยพ.ร.บ.  ธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ประกอบดว้ยบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็น
องคก์รของรฐัและบรษิัทบรหิารสินทรพัยข์องเอกชน  

ส าหรบัอุตสาหกรรมนี ้บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ บสก. และ บสส. โดยทัง้สองเป็น
บริษัทที่เป็นรฐัวิสาหกิจที่มีความแข็งแกร่งในการจัดหางบประมาณและเงินกู ้เนื่องจากถือหุน้โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ  ส าหรบั
ภาคเอกชน บริษัทบริหารสินทรัพย์ เจ จ ากัด และ บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอส ดับบลิว พี จ ากัด )ชื่อเดิม บริษัทบริหาร
สินทรพัย ์ศรีสวสัดิ์ จ ากัด( เป็นบรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นเครือของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากัด )มหาชน( 
และ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร ์1979 จ ากัด )มหาชน( ตามล าดบั บริษัทแม่ทัง้สองมีการด าเนินกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ
อุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัย ์แต่ไม่ถือเป็นสถาบนัการเงิน เช่น ธุรกิจใหบ้ริการติดตามเร่งรดัหนีสิ้น หรือ ธุรกิจ
ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และเมื่อบริษัทตอ้งการซือ้หรือประมูลซือ้พอรต์สินเชื่อดอ้ยคุณภาพ จึงตอ้งจดทะเบียนประกอบ
ธุรกิจบริหารสินทรัพยก์ับ ธปท. ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย์ โดยบริษัทในเครือที่จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหาร
สินทรพัยน์ัน้จะมีขอบเขตธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทบริหารสินทรพัยท์ั่วไปที่ไม่ไดเ้ป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสถาบันการเงิน 
บริษัทแม่ที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินนีจ้ะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินกิจการที่นอกเหนือไปจากการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย อีกทั้งยงัสามารถด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ ไม่ไดจ้ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของธุรกิจภาคการเงิน
เท่านัน้ ในขณะเดียวกนั บริษัทบรหิารสินทรพัยป์ระเภทนีซ้ึ่งไม่ไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มภาคการเงินจะไม่ถกูจ ากดัเรื่อง
ระยะเวลาการถือครองทรพัยสิ์นรอการขายอีกดว้ย  

(3) หน่วยงานก ากบัดแูล 

ธปท. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทบริหารสินทรพัย ์โดยบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถยื่นจด
ทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยไ์ด ้การจดทะเบียนเป็นบรษิัทบริหารสินทรพัยน์ัน้ตอ้งผ่านการอนุมตัิจากผูว้่าการ ธปท. 
ทัง้นี ้ธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายถ่ายโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย การซือ้
หุน้เพิ่มทุนในกิจการที่บริษัทบริหารสินทรพัยถื์อหุน้ที่ไดม้าจากการช าระหนีห้รือการปรบัโครงสรา้งหนีก้ับลกูหนี ้การรบัจา้ง
บริหารจัดการเงินกูท้ี่มีปัญหา และการรบัเป็นที่ปรกึษาในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีจ้ะตอ้งรายงานหรือไดร้บัอนุญาตจาก 
ธปท. ก่อน ตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์และประกาศ ธปท. ที่ สนส. 23/2552 และ ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 
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(4) ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น 

• ผู้มี ส่วนร่วมซึ่งอยู่ในฐานะตัวกลางหรือบุคคลที่สามในการให้บริการต่าง  ๆ ที่สนับสนุน
อตุสาหกรรม ซึ่งตอ้งใชค้วามรูค้วามช านาญและทกัษะเฉพาะในระดบัมืออาชีพ ประกอบดว้ย  

- ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ที่ ด  าเนินการประเมินมูลค่ าของ
หลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย เช่น ที่ดิน 
อสงัหารมิทรพัย ์และพาหนะยานยนต ์เป็นตน้  

- ส านักงานกฎหมาย มีส่วนในการท างานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทบริหาร
สินทรพัย ์

• ผู้เก่ียวข้องอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอ 
การขาย ไดแ้ก่ 

- ลูกหนีท้ี่รบัโอนมาจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นลูกหนีจ้ากพอรต์สินเชื่อดอ้ยคุณภาพ  
ที่ซือ้มาโดยบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

- ผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้ผูซ้ือ้บรษิัท และผูซ้ือ้รายย่อย 

(ฉ) ลักษณะของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของไทย 

บรษิัทในอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายสามารถปรบักลยุทธ ์และ
ด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได ้กล่าวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจเขา้ซือ้
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( และทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA) จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ เนื่องจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายจะเกิดขึน้มากในช่วงเวลาเศรษฐกิจตกต ่าดังกล่าว จากนั้นจะมีการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ถูกซือ้ และเมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตวัหรือขยายตวั ทรพัยสิ์นที่เป็นหลกัประกัน และทรพัยสิ์น  
รอการขาย )NPA( จะถูกจ าหน่ายทอดตลาด ธุรกิจหลกัของบริษัทบริหารสินทรพัยป์ระกอบดว้ยการซือ้หรือรบัโอนสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพ )NPL( หรือทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( หรือสินทรพัยค์  า้ประกัน จากสถาบันการเงินที่ยังด าเนินกิจการอยู่
ตามที่ระบุไปแลว้ขา้งตน้ โดยรายไดข้องบริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะมาจากสองช่องทางหลกั ไดแ้ก่ )1( การปรบัโครงสรา้งหนี ้
และการบรหิารจดัการหนี ้)การบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL() และ )2( การจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายหรือ
สินทรพัยค์  า้ประกนั )การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA()  

บริษัทบริหารสินทรพัยด์  าเนินการช่วยลูกหนีใ้นการปรบัโครงสรา้งหนีผ่้านมาตรการต่าง  ๆ ซึ่งรวมถึงการเจรจา
ปรบัปรุงขอ้ตกลงและระยะเวลาในการช าระเงินใหม่ โดยบริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะมีรายไดม้าจากดอกเบีย้ที่เรี ยกเก็บจาก
ลกูหนีจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี ้นอกจากนี ้บรษิัทบรหิารสินทรพัยย์งัสามารถมีก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยห์ลกัประกนัของ
ลกูหนีจ้ากการโอนทรพัยช์ าระหนี ้ซึ่งการบริหารจดัการและจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวมีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพของ
อสงัหารมิทรพัยก์่อนถกูน ากลบัคืนสู่ระบบเพื่อประโยชนท์างเศรษฐกิจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสรมิการพฒันาภาคธุรกิจ
และการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
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(ช) ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย
ของไทย 

บริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะตอ้งพึ่งพาเงินทุนในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย รวมไปถึง
ประสบการณข์องบุคลากร และเครือข่ายสาขาที่แพร่กระจายในการท าธุรกรรมซือ้ขายสินทรพัย ์ซึ่งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพจะ
มีที่มาจาก 2 แหล่งส าคญั ไดแ้ก่ 

(1) สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากระบบธนาคาร 

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

อัตรา
เติบโต  
(2554-
2561) 

(ร้อยละ) 

เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ
ข อ ง ธ น า ค า ร
พาณิชย์ทั้งหมด  
)พนัลา้นบาท( 

7,533.7 8,591.4 9,493.0 9,891.9 10,469.7 10,602,7 11,061.1 11,687.9 11,793.7 6.5 

 

ที่มา ธปท. 
หมายเหต ุณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ระบ ุหรือวนัสดุทา้ยของไตรมาสที่ระบ ุ

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ไตรมาส 3 
ปี 2562 

อัตรา
เติบโต  
(2554-
2561)  

(ร้อยละ) 

สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพ )NPL) 
ในระบบธนาคาร 
)พนัลา้นบาท( 

256.8 247.3 258.9 271.9 332.9 380.9 425.6 440.1 465.7 8.0 

 

ที่มา ธปท. 
หมายเหต ุณ วนัที่ 31 ธันวาคมของปีที่ระบ ุหรือวนัสดุทา้ยของไตรมาสที่ระบ ุ

ระบบธนาคารพาณิชยย์งัคงมีการเติบโตของสินทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อของภาคธนาคารมีการเติบโตขึน้ทุก

ปีในช่วงปี 2554 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยประเภทของสินเชื่อธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุ ไดแ้ก่ สินเชื่ออปุโภคบรโิภค

ส่วนบคุคล สินเชื่อในกิจกรรมทางการเงินและประกนัภยั และสินเชื่อภาคการผลิต โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30 รอ้ยละ 22 

และรอ้ยละ 14 ของยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเชื่อรวมตามล าดบั โดยสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสงู

ที่สดุในอตุสาหกรรมตัง้แต่ปี 2554 ถึงปี 2561 ที่รอ้ยละ 13.4 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากเพิ่มขึน้ของสินเชื่อกลุ่มลกูคา้ธุรกิจอย่าง
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มีนยัส าคญั ตัง้แต่ปี 2558 จากความส าเร็จในการควบรวมกิจการกับธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จ ากัด )BTMU( 

สาขากรุงเทพ 

หากจ าแนกตามรายธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีม้ากที่สดุ 4 อนัดบัแรก ในไตรมาสที่ 3 ของ

ปี 2562 ไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ตามล าดับ โดย ธนาคาร 4 

แห่งดงักล่าวมีเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีร้วมกันเกินกว่าครึง่หน่ึงของเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีข้องทัง้ระบบธนาคารพาณิชย ์ซึ่งการ

ขยายตวัของพอรต์เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีน้ัน้มีผลสอดคลอ้งโดยตรงกบัการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม โดยระหว่างปี 2554 ถึง 

ปี 2561 สินเชื่อของ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย

รอ้ยละ 7.4 รอ้ยละ 4.0 รอ้ยละ 4.9 และรอ้ยละ 6.0 ต่อปี ตามล าดบั 

(2) สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั และสหกรณ ์

นอกเหนือจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ )NPL( จากภาคธนาคารพาณิชย์ อุปทานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังมี

แหล่งที่มาที่หลากหลายยิ่งขึน้ อาทิเช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยัและสหกรณ ์ซึ่งเริ่มมี

บทบาทมากขึน้ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคการเงิน 

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตราเติบโต 
(2554-2561) 
(ร้อยละ) 

สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพ (NPL) ใน
ร ะ บ บ ส ถ า บั น
การเงิน เฉพาะกิ จ 
และบรรษัทตลาด
รอ งสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่
อาศัย  

(พันล้านบาท) 136.9 163.0 170.0 187.4 191.1 211.7 175.1 191.5 4.9 

สิ น ท รั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพ (NPL) ใน
ร ะ บ บ ส ห ก ร ณ ์ 
(พันล้านบาท) 24.5 29.5 33.2 42.7 53.0 58.1 53.4 56.4 12.6 

รวมสินทรัพย์ด้อย
คุ ณ ภ า พ  (NPL)  
(พันล้านบาท) 161.4 192.5 203.2 230.1 244.1 269.8 228.5 247.9 6.3 
 

ที่มา งบการเงินของสถาบนัการเงิน เว็บไซตข์องบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั และเว็บไซตข์องกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
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หมายเหต ุ 1 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจประกอบดว้ย ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร และธนาคารออมสิน 

 2 ปัจจุบันบริษัทบริหารสินทรพัยใ์นประเทศไทยยังไม่สามารถซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( จากสหกรณ์และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรได ้เวน้แต่จะมีการประกาศอนญุาต  

 3 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ระบ ุ 
 4 ตามขอ้มูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ในประเทศไทยสามารถจ าแนกออกเป็น 7 ประเภท ประกอบดว้ย สหกรณ์

การเกษตร สหกรณน์ิคม สหกรณป์ระมง สหกรณอ์อมทรพัย ์สหกรณร์า้นคา้ สหกรณบ์ริการ และสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน 

ยอดคงคา้งสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )Gross NPL( ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั

และสหกรณเ์พิ่มขึน้ดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 6.3 ต่อปี จาก 161.4 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี 2554 เป็น 247.9 พนัลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2561 โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีสัดส่วนยอดคงคา้งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 

)Gross NPL( สงูที่สดุในกลุ่มที่รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 23 และรอ้ยละ 22 ของยอดคงคา้งรวมในอตุสาหกรรมตามล าดบั อย่างไร

ก็ตาม ยอดคงคา้งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )Gross NPL( ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

และสหกรณ ์มีการปรบัตวัลดลงจาก 211.7 พนัลา้นบาทในปี 2559 เป็น 175.1 พนัลา้นบาทในปี 2560 เนื่องจาก ธนาคาร

อิสลามแห่งประเทศไทย ไดก้่อตัง้บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชมุคณะรฐัมนตรีเมื่อ

วนัที่ 27 กันยายน 2559 โดยมีสถานะเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยแ์ห่งเดียวที่กระทรวงการคลังถือหุน้รอ้ยละ 100 ถือเป็น

รฐัวิสาหกิจ ภายใตก้ารก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ เพื่อท าหน้าที่รบัโอนสินทรพัยด์อ้ย

คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบรหิารจดัการ 

(ซ) บริษัทบริหารสินทรัพยท์ี่มีขนาดสินทรัพย์รวมมากที่สุด 3 แห่งและสภาวะการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม 

 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตรา
เติบโต 
(2554-
2561) 

(ร้อยละ) 

สินทรัพยร์วม (ล้านบาท) 

บสก. 59,230.50 72,058.20 74,984.20 81,441.10 85,716.73 93,653.29 99,933.41 107,653.00 8.91 

บสส. 41,137.20 48,067.20 60,403.20 61,373.40 36,587.91 33,713.93 35,058.30 43,055.53 0.65 

บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์ธนาคาร
อิสลาม - - - - -  -   22,897.41   24,550.57  7.22 
บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์อ่ืน ๆ 55,179.60 46,605.20 40,477.50 36,298.20 30,467.45 35,324.48 41,573.37 52,484.90 -0.71 

อุตสาหกรรม
ทัง้หมด 155,547.30 166,730.60 175,864.90 179,112.70 152,772.09 162,691.70 199,462.49 227,744.00 5.60 
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2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

อัตรา
เติบโต 
(2554-
2561) 

(ร้อยละ) 

ส่วนแบ่งตลาดตามขนาดของสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) 

บสก. 38.08 43.22 42.64 45.47 56.11 57.57 50.10 47.27 - 
บสส. 26.45 28.83 34.35 34.27 23.95 20.72 17.58 18.90 - 
บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์ธนาคาร
อิสลาม - - - - - - 11.48 10.78 - 
บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์อ่ืน ๆ  35.47 27.95 23.01 20.26 19.94 21.71 20.84 23.05 - 

อุตสาหกรรม
ทัง้หมด 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0 - 

 

ที่มา กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
หมายเหต ุ 1 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ระบ ุ
 2 ขอ้มลูตวัเลขที่แสดงในรายงานฉบบันีไ้ดม้าจากงบการเงินที่เผยแพรข่องหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินของบ

 สก.และบริษัทอ่ืน ๆ ที่แสดงในรายงานนีไ้ม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัไดท้ัง้หมดกบัขอ้มลูทางการเงิน ณ รอบระยะเวลา
 ที่ต่างกัน และไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันไดท้ั้งหมดกับกิจการที่แตกต่างกัน ณ รอบระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจาก
 มาตรฐานการบญัชีที่แตกต่างกนัรวมทัง้ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งอ่ืน ๆ  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรพัยร์วมของอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์น 

รอการขายมีมลูค่าถึง 227.7 พนัลา้นบาท ในขณะที่ผูน้  าหลกั บสก. มีขนาดสินทรพัยร์วมคิดเป็นรอ้ยละ 47.3 ของสินทรพัย์

รวมอตุสาหกรรม สินทรพัยส่์วนใหญ่ของ บสก. ประกอบดว้ยเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอขาย  

โดย บสก. มีนโยบายเขา้ร่วมประมูลซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีหลักทรพัยค์  า้ประกัน 

และเขา้เจรจาซือ้ตรงทุกครัง้ที่สถาบนัการเงินน าออกจ าหน่าย บสก. จึงยงัคงมีสินทรพัยร์วม เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

และทรพัยสิ์นรอขายสูงที่สุดในอุตสาหกรรมที่ 107.7 พันลา้นบาท 75.4 พันลา้นบาท และ 20.6 พันลา้นบาทในปี 2561 

ตามล าดบั 

บรษิัทบรหิารสินทรพัยส่์วนใหญ่ยงัคงด าเนินธุรกิจโดยมีก าไรสะสมเป็นบวก และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุในระดบัต ่า 

โดยเฉพาะบริษัทบริหารสินทรัพย์ ในเครือของสถาบันการเงิน ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ทวี  จ ากัด บริษัท บริหาร

สินทรพัย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากัด บรษิัท บริหารสินทรพัย ์สาทร จ ากัด บรษิัท บริหารสินทรพัย ์ที เอส จ ากัด และบรษิัท บรหิาร

สินทรพัย ์เพทาย จ ากัด ซึ่งมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุในระดบัต ่า จากการสนบัสนนุทางการเงินของบรษิัทแม่ และ/หรือ บรษิัท

ในเครือ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทบริหารสินทรพัย ์เช่น บริษัท บรหิารสินทรพัยร์ชัโยธิน บริษัท บรหิารสินทรพัย์ ไทย 
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)เอ( จ ากัด และ บสส. ยงัคงมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนติดลบกว่า 5.4 เท่า 2.8 เท่า และ 1.2 เท่า ตามล าดบั ส่งผลใหค้่าเฉล่ีย

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุของอตุสาหกรรมยงัคบติดลบ 2.7 เท่า ในปี 2561 

บสส. มีสินทรัพย์รวมในปี 2561 อยู่ที่  43.1 พันล้านบาท เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 22.8 จาก 35.1 พันล้านบาท 

ในปี 2560 เนื่องจาก บสส. มีเงินสดรบัที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ทั้งจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( และการบริหาร

จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( ขณะที่ยงัคงมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเป็นลบ 1.2 เท่า จากการขาดทุนสะสม อย่างไรก็

ตาม ยอดขาดทุนสะสมของ บสส. ปรบัตวัดีขึน้เป็น 199.2 พนัลา้นบาท ในปี 2561 จาก 204.7 ในปีก่อนหนา้ ซึ่งสะทอ้นให้

เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึน้ของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ขณะที่ บริษัท 

บรหิารสินทรพัย ์รชัคาร จ ากัด และ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์แอลเอสเอฟ )ไทยแลนด(์ จ ากัด มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุสงูกว่า 

2,081 เท่า และ 35.2 เท่า ตามล าดับ เป็นผลมาจากตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึน้ ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ 

ในขณะที่ก าไรสะสมยังคงอยู่ในระดับต ่าจากการเปิดกิจการและได้รับใบอนุญาตจาก ธปท. ในปี 2561 และปี 2560 

ตามล าดบั 

บสก. มีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ยาวนาน

กว่า 20 ปีนบัตัง้แต่เริ่มกิจการ เมื่อปี 2541 ณ สิน้ปี 2561 บสก. ยงัคงเป็นบรษิัทบริหารสินทรพัยท์ี่มีขนาดสินทรพัยร์วมมาก

ที่สุดในอุตสาหกรรมที่ 107.7 พันลา้นบาท หรือรอ้ยละ 47.3 ของอุตสาหกรรมรวม รายไดด้อกเบีย้ของ บสก. เติบโตจาก 

1,226.9 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 1,975.6 ลา้นบาท ในปี 2561 

นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรพัยร์วมของ บสก. แลว้ บสก. ยงัมีการพฒันาความรูค้วามสามารถและ

ศกัยภาพขององคก์รในการปรบัโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลกูหนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้

ลกูหนีอ้ยู่ในระดบัสงูที่ 4,438.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 3,509.1 ลา้นบาทในปี 2560 นอกจากนี ้บสก. ยงัมีช่องทางเครือข่าย

สาขาที่มากที่สดุในประเทศ คือมีส านกังานใหญ่ 1 แห่ง และส านักงานสาขารวมทัง้สิน้ 25 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ซึ่งมากกว่าบรษิัทท่ีมจี านวนสาขามากเป็นอนัดบัสองมาก ท าใหบ้รษิัทสามารถท าก าไรจากการขาย ทรพัยสิ์นรอการ

ขาย )NPA( ไดม้ากถึง 3,105.5 ลา้นบาท โดยปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก 1,740.9 ลา้นบาท ในปี 2560 จากยอดอุปสงคท์ี่อยู่อาศยั

เหลือขายที่มีปรมิาณมากกว่าปีที่ผ่านมา 

ในปี 2561 บสก. มีก าไรสุทธิสูงที่สุดในอุตสาหกรรมรวมที่ 5,202.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,935.1 ล้านบาท  

ในปี 2554 โดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย )ROE( อยู่ที่รอ้ยละ 12.6  

บสก. มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน )D/E ratio( ในระดบั 1.6 เท่า ในปี 2561 ซึ่งเท่ากับอตัรา ณ สิน้ปี 2557 อตัราส่วน

ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและศกัยภาพในการเติบโต ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการขยายธุรกิจในอนาคต 

เนื่องจากบริษัทยงัคงมีความสามารถในการกูย้ืมเพื่อต่อยอดการลงทุนในสินทรพัย ์โดยในปี 2561 บสก. มีมูลค่าของส่วน

ของเจา้ของมากถึง 41,849.0 ลา้นบาท ซึ่งจากขอ้มลูแสดงฐานะการเงินรายงานโดยกรมพฒันาธุรกิจ ถือว่า บสก. มีมลูค่า
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ของส่วนของเจา้ของใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในประเทศ 

อนัสืบเนื่องมาจากการท าก าไรสะสมเพิ่มขึน้จาก 11,266.3 ลา้นบาทในปี 2554 เป็น 28,232.0 ลา้นบาทในปี 2561 หรือ

เติบโตโดยเฉล่ียรอ้ยละ 14.0 ต่อปี 

เมื่อเปรียบเทียบกับ บสส. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในด้านสินทรัพย์รวม บสส.  

มีสินทรพัยร์วมในปี 2561 อยู่ที่ 43.1 พันลา้นบาท เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 22.8 จาก 35.1 พันลา้นบาทในปี 2560 เนื่องจาก 

บสส. มียอดเงินสดรบัที่ขยายตัวเพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( และการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ย

คุณภาพ )NPL( ในขณะที่ยงัมีมลูค่าของส่วนของเจา้ของติดลบอยู่ที่ 199,209.4 ลา้นบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ขาดทุนสะสมจ านวนมาก ทั้งนี ้ ในส่วนของก าไรสะสมของ บสส. ในช่วงปี 2556 ถึง 2557 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง 

มีนัยส าคัญนั้นเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้น และส่วนแบ่งผลก าไรจากการบริหารสินทรพัยด์้อย

คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากการยุบเลิกของ บสท. ในช่วงปีดังกล่าว ซึ่ง บสส. มีอัตราก าไรสุทธิมากกว่ารอ้ยละ 

100.0 เนื่องมาจากมกีารโอนกลบัเงินส ารองหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ส่งผลใหก้ าไรสทุธิมีสงูกว่ารายไดร้วมทัง้หมดที่ บสส.

ไดร้บั แมว้่า บสส.มีอตัราก าไรสทุธิ และ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยเ์ฉล่ียที่สงู แต่กระแสเงินสดมีมลูค่านอ้ยกว่านัน้มาก 

จากก าไรสทุธิของ บสส. ณ สิน้ปี 2556 มีมลูค่า 45,519.2 ลา้นบาท ส่วนหนึ่งเป็นก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ

หนีสิ้นมลูค่า 10,740.6 ลา้นบาท 

นอกเหนือจากนีย้งัมีบรษิัทต่างชาติที่มีการด ารงเงินกองทนุ เช่น โลน สตาร ์ฟันด ์ที่ไดเ้ขา้มาเป็นคู่แข่งใหม่ส าหรบั 

บสก. ในการหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ )NPL( และ ทรัพย์สินรอการขาย )NPA( เนื่องจาก โลน สตาร ์ฟันด์ ซึ่งเดิม 

ไม่มีส านกังานในประเทศไทย ไดเ้ขา้มาจดัตัง้ บริษัท บรหิารสินทรพัย ์แอลเอสเอฟ )ไทยแลนด(์ จ ากัด ในช่วงปลายปี 2560 

และมีสินทรพัยร์วมในปี 2561 อยู่ที่ 4,371 พันลา้นบาท ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 6 เมื่อเทียบกับบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรม 

ในขณะที่ บริษัท แอคครีทีพ จ ากัด ซึ่งเป็นอีกบริษัทที่มีโอกาสเป็นคู่แข่งของ บสก. นั้น ก็ไดม้ีการจัดตั้ง บริษัท บริหาร

สินทรพัย ์แอคครีทีฟ )ประเทศไทย( จ ากัด อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัท บริหารสินทรพัย ์แอคครีทีฟ )ประเทศไทย( มี

สินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 160.5 ลา้นบาท ซึ่งยงัถือว่าค่อนขา้งต ่าเมื่อเทียบกบัค่าเฉล่ียอตุสาหกรรม 

(ฌ) พลวัตการแข่งขันของอุตสาหกรรม  

บสก. และ บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรพัย์ของไทยที่มีสินทรัพยร์วมขนาดใหญ่ที่สุดสองอันดับแรก ซึ่งมีข้อ
ไดเ้ปรียบที่ชดัเจนกว่าบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่น เช่น ความแข็งแกร่งดา้นเงินทุน ประสบการณใ์นอตุสาหกรรม บุคลากรที่มี
ความเป็นมืออาชีพ พันธมิตรที่เป็นสถาบนัการเงินซึ่งท าหนา้ที่เป็นแหล่งเงินกูใ้หก้ับลูกคา้ของบริษัท และเครือข่ายการจัด
จ าหน่ายและให้บริการที่ครอบคลุม ท าใหท้ั้งสองบริษัทยังคงด ารงสถานะผู้น าในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

(1) ความแข็งแกรง่ดา้นเงินทนุ 

ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนัได ้บรษิัทบรหิารสินทรพัยจ์ะตอ้งมีเงินทุนที่เพียงพอต่อ
การขยายพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )NPL( โดยการเขา้แข่งขนัประมลูซือ้จากผูจ้  าหน่ายเป็นหลกั บรษิัทที่มีสินทรพัยร์วม
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ขนาดใหญ่ที่สดุสองอนัดบัแรกต่างเป็นผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจากกระทรวงการคลงัโดยผ่านกองทนุฟ้ืนฟฯู จึงท า
ให้มีความแข็งแกร่งทางดา้นเงินทุน ซึ่งส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายอื่น  ๆ ยังไม่สามารถช่วงชิงสถานะผูน้  าตลาดไปไดใ้น
อนาคตอันใกลน้ี ้นอกจากนั้น ประวัติทางการเงินและชื่อเสียงที่ดีของสองบริษัทประกอบกับการมีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ซึ่งเป็น
องคก์รของรฐัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ท าใหท้ัง้สองบริษัทสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง้่าย ทั้งจากสินเชื่อธนาคาร การออกหุน้กู ้
หรือเครื่องมือในการกูย้ืมอื่น ๆ 

(2) ประสบการณใ์นตลาด 

บรษิัทท่ีมีสินทรพัยร์วมขนาดใหญ่ที่สดุสองอนัดบัแรก ซึ่งไดแ้ก่ บสก. และ บสส. นัน้ไดถ้กูก่อตัง้ขึน้หลงัจากการเกิด
วิกฤตการณท์างการเงินเอเชียในปี 2540 จึงผ่านการด าเนินงานและสั่งสมประสบการณใ์นตลาดมาอย่างยาวนาน แมว้่าการ
จดทะเบียนจดัตัง้บรษิทับรหิารสินทรพัยจ์ะไม่ไดม้ขีัน้ตอนท่ียุ่งยากมากนกั หากแตผู่ป้ระกอบการรายใหม่จ าตอ้งใชเ้วลาระยะ
หนึ่งในการสั่งสมประสบการณ์เพื่อน าไปพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจตลาด การมีทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ  
ที่สมบูรณจ์ะช่วยใหก้ารประเมินมลูค่าสินทรพัยแ์ละหลกัประกันรวมถึงการประเมินความเส่ียงของสินทรพัยม์ีความถูกต้อง 
เหมาะสม และแม่นย า ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัททัง้สองแห่งที่มีทัง้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
และทรัพย์สินรอการขายขนาดใหญ่ที่สุดและมีข้อได้เปรียบของการเป็นผู้ริเริ่มในตลาดรายแรก  ๆ ได้ผ่านการสั่งสม
ประสบการณอ์นัล า้ค่าในตลาดมาอย่างโชกโชน ซึ่งเป็นส่ิงที่บรษิัทรายใหม่ไม่สามารถหาไดโ้ดยง่าย 

(3) บคุลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  

บสก. และ บสส. มีการพฒันาบุคลากรใหม้ีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยการคัดสรรและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล สถานะผูน้  าตลาดและชื่อเสียงที่สั่งสมมานานท าใหบ้ริษัททัง้สองสามารถดึงดูดและรกัษาบุคลากร 
ที่มีคุณภาพเอาไวไ้ด ้ดังนั้นการที่ผูป้ระกอบการรายใหม่จะหันมาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์รวมถึง
ความสามารถใหท้ดัเทียมกบัระดบัความช านาญของบคุลากรในบรษิัทชัน้น านัน้ก็มิอาจท าไดโ้ดยง่าย จึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
อีกขอ้หน่ึงของบรษิัทชัน้น าทัง้สอง 

(4) พนัธมิตรที่เป็นสถาบนัการเงิน 

บสก. และ บสส. มีพนัธมิตรที่ท  าหนา้ที่เป็นแหล่งเงินกูใ้หก้ับลกูคา้ที่ซือ้ทรพัยสิ์นของ บสก. และ บสส. เช่น ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย ท าใหล้กูคา้ของ  บสก. สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง้่ายขึน้และ
สะดวกมากขึน้ ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอีกขอ้หน่ึงที่ส  าคญัอีกขอ้หน่ึงที่ท  าใหบ้รษิัทชัน้น าทัง้สอง 

(5) เครือข่ายการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิาร  

บริษัทบริหารสนิทรัพย ์ จ านวนสาขา 

บสก. ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 25 สาขา 

(ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สาขาย่อยนอกกรุงเทพฯ) 

บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เจ จ ากดั 

)บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส 
จ ากดั )มหาชน(( 

ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 8 สาขา 

(ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สาขาย่อยทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 
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ที่มา ขอ้มลูที่สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสาธารณะจากเว็บไซตข์องบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ข่าว และการสมัภาษณ ์
หมายเหต ุขอ้มลู ณ เดือนมิถนุายน 2562 

บสก. และ บสส. มีการขยายเครือข่ายสาขาไปยังภูมิภาคต่าง  ๆ ในประเทศเพื่อเป็นฐานในการด าเนินธุรกิจ  
การขยายจุดใหบ้รกิารที่ครอบคลมุช่วยเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( กลบัเขา้สู่ตลาดมากขึน้และ
เป็นเหตุใหผ้ลการด าเนินการดีขึน้ตามล าดบั อีกทัง้ ยงัท าให ้บสก. และ บสส. สามารถบริหารจดัการกบัลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์น
ที่มีอยู่ทั่วประเทศไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพและทั่วถึง โดยในปี 2562 บสก. ยงัคงมีเครือข่ายและชอ่งทางการใหบ้รกิารมากที่สดุ
ในอุตสาหกรรม ส าหรบับริษัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น ๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวตามขา้งตน้นัน้ แต่ละรายมีเพียงส านกังานใหญ่ที่ตัง้อยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล สาขาเดียว และยงัไม่มีการขยายสาขาย่อยไปยงัส่วนภูมิภาค การลงทุนขยายเครือข่ายการจดั
จ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายและการใหบ้รกิารจะตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นอปุสรรคหนึ่งของผูป้ระกอบการ
รายใหม่ที่ตอ้งการเขา้มาแข่งขนัใหท้ดัเทียมผูน้  าในอนาคตอนัใกล ้

(ญ) พัฒนาการของกฎระเบียบทีส่่งเสริมอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ์ 

นบัตัง้แต่การก่อตัง้บรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นปี 2541 ธปท. ไดป้รบัแกก้ฎระเบียบอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มาเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทบรหิารสินทรพัย ์โดยกฎระเบียบท่ีมีการปรบัปรุงนัน้ไดส้รา้งโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรพัยม์ากขึน้ ทั้งการเพิ่มขึน้ของอุปทานสินทรพัยด์้อยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายที่มี 
การขยายตัวไปยังภาคธนาคารและสถาบันการเงินหลากหลายแห่งกว่าในอดีต ในขณะที่ขอบเขตค าจ ากัดความของ
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดถู้กขยายมากขึน้ ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การจัดชั้นหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้หลกัทรพัยค์  า้ประกนั และเงินลงทนุ ซึ่งปัจจบุนัค าจ ากดัความของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายตาม
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 อาจแบ่งเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ )1( สินทรพัยข์องสถาบนัการเงินที่ถูกจดัชัน้ตามประกาศธปท. 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน อนัไดแ้ก่ สินทรพัยจ์ดัชัน้สญู สินทรพัยจ์ดัชัน้สงสยัจะ
สญู สินทรพัยจ์ัดชัน้สงสัย และสินทรพัยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน )2( สินทรพัยจ์ัดชัน้ที่สถาบันการเงินไดจ้ าหน่ายออกจาก
บญัชีไปแลว้ )3( ทรพัยสิ์นรอการขาย และ )4( เงินลงทุนของบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของจ านวนผูข้าย
และมลูค่าที่ตราไวข้องสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย จะมีส่วนเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัทบริหาร
สินทรพัย ์และความตอ้งการขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ที่มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในอนาคต 

โดยทั่วไปแลว้ สถาบันการเงินถือครองอสังหาริมทรพัยร์อการขายไวไ้ด ้5 ปี และสามารถผ่อนผันระยะเวลาการ 
ถือครองอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ขึน้อยู่กับกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่จ าแนกตามประกาศ โดยจะต้องเป็นกรณี  
ที่สถาบนัการเงินมีอตัราส่วนอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที่ถือครองมาเกินกว่าระยะเวลาไม่เกินรอ้ยละ 10.0 ของเงินกองทุน 
แต่หากเกินรอ้ยละ 10.0 ของเงินกองทุน ธปท.จะผ่อนผนัระยะเวลาใหใ้นกรณีที่สถาบันการเงินสามารถกันเงินส ารองตาม
ก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศซึ่งเป็นถือภาระอย่างหนึ่ง สถาบนัการเงินจะตอ้งด ารงเงินทุนส ารองไวส่้วนหนึ่งเพื่อการถือครอง

บสส. ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 4 สาขา 

(ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สาขาย่อยทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น ๆ ส านกังานใหญ่ 1 สาขา 

(ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
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ทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวจะมีค่าก าหนดขั้นต ่าคงที่ในระยะ 5 ปีแรก และค่าก าหนดจะค่อย ๆ เพิ่มขึน้
ส าหรบัการถือครองทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ในช่วงผ่อนผนั การด าเนินการดงักล่าวท าใหส้ถาบนัการเงินไม่สามารถน า
เงินทนุไปใชใ้นการอื่น ๆ ได ้ท าใหส้ถาบนัการเงินมีแนวโนม้ที่จะขายทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ใหแ้ก่บรษิัทบรหิารสินทรพัย์
ก่อนที่จะถึงก าหนดระยะเวลาถือครองที่ตอ้งกันเงินทนุส ารองเพิ่มไวเ้พื่อปลดภาระของการส ารองเงินทุน กฎระเบียบดงักล่าว
ไดส้รา้งโอกาสใหบ้รษิัทบรหิารสินทรพัยส์ามารถเขา้ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินไดใ้นราคาที่ถกูลง 

ในปี 2562 ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย ์)ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2562 เพื่อขยายขอบเขตการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัทบริหารสินทรพัยใ์หส้ามารถรบัซือ้ รบัโอน และรบัจา้งบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอ
การขายจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน )Non-bank( ตลอดจนการรบัเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี ้
สถาบนัการเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้การปรบัปรุงแกไ้ขดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้
การแกไ้ขปัญหาหนีค้รวัเรือนของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของ
กรรมการและผูม้ีอ  านาจในการจัดการบริษัทบริหารสินทรพัยเ์พื่อใหก้ารด าเนินงานมีความโปร่งใสและสอดคลอ้งกับหลัก 
ธรรมาภิบาลมากยิ่งขึน้ 

(ฎ) แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยไ์ทย 

นวตักรรมทางธุรกิจต่าง ๆ มีส่วนผลกัดนัการเติบโตของอตุสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายมายาวนานกว่า 20 ปี และจะยงัคงเป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัของการพฒันาอตุสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
จากการวิเคราะหอ์ุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของไทย บริษัทบริหาร
สินทรพัยส์ามารถปรบักลยุทธ ์และด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของวฏัจกัรธุรกิจได ้กล่าวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 
แมว้่าผลประกอบการของบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์าจมีแนวโนม้ลดลงตามวฏัจกัรธุรกิจ บรษิัทบรหิารสินทรพัยส์ามารถเขา้ซือ้
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )NPL( และ ทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า เนื่องจากอปุทาน
ของสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีจ านวนมากกว่าในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว ขณะที่บริษัทบริหาร
สินทรัพยส์ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันและทรัพยสิ์นรอการขาย )NPA( ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว ด้วย
ลกัษณะการประกอบธุรกิจดงักล่าวส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยอดรวมสินทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัยท์ั้งอุตสาหกรรมเติบโตจาก 155.5 พันลา้นบาท  
ในปี 2554 เป็น 227.7 พนัลา้นบาท ในปี 2561  

ยอดรวมสินทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือของกลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึง บสก. มีการ
เติบโตอย่างมีนยัส าคญัจาก 103.9 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 66.8 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอุตสาหกรรมในปี 2554 
เป็น 210.2 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 92.3 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอุตสาหกรรมในปี 2561 โดยมีปัจจยัส าคญัหนึ่ง
มาจากการท่ี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไดก้่อตัง้ บรษิัท บริหารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในปี 2559 
เพื่อท าหนา้ที่รบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบริหารจดัการ 
นอกจากนี ้บริษัทบริหารสินทรพัยเ์อกชนหลายรายยังมีสินทรพัยร์วมที่เพิ่มสูงขึน้อย่างมากในปี 2561 เช่น บริษัท บริหาร
สินทรพัย ์มหานคร จ ากดั บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์แอลเอสเอฟ )ไทยแลนด(์ จ ากดั และ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เจ จ ากดั 

ขณะที่ยอดรวมสินทรพัยข์องบรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 
51.6 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 33.2 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอตุสาหกรรมในปี 2554 เป็น 17.6 พนัลา้นบาท หรือคิด
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เป็น รอ้ยละ 7.7 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอตุสาหกรรมในปี 2561 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินธุรกิจที่มีแนวโนม้อนรุกัษ์นิยม
ของบริษัทบรหิารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม บริหารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน
ส่วนใหญ่ อาทิ บริษัท บริหารสินทรพัย์ กรุงศรีอยุธยา จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัย์ เพทาย จ ากัด และบริษัท บริหาร
สินทรพัย ์ที เอส จ ากดั มีผลการด าเนินงานท่ีมีเสถียรภาพ และมีอตัราหนีสิ้นต่อทนุ )Debt-to-equity ratio( ท่ีต ่า 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ได้อยู่ในเครือของกลุ่มสถาบันการเงินมีอัตราหนีสิ้นต่อทุน )Debt-to-equity ratio(  
ที่สงูกว่าบรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน เนื่องจากบรษิัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือของกลุ่ม
สถาบันการเงินส่วนใหญ่ยังคงมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ผ่านการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ที่มากขึน้  
และการขยายเครือข่ายสาขาเพื่อใหบ้รกิารลกูคา้มากขึน้ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายส่งผลให้มี
ผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในอตุสาหกรรม ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหม่มกัจะเป็นบริษัทในเครือ หรือมีความสมัพนัธเ์ชิงกล
ยทุธก์ับสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เช่น บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เอส ดบับลิว พี จ ากดั ซึ่งเปิดกิจการและไดร้บัใบอนุญาตจาก 
ธปท. ในเดือนกรกฎาคม 2557 เป็นบรษิัทย่อยของ บริษัท ศรีสวสัดิ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด )มหาชน( ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการสินเชื่อ
รถยนต ์และที่อยู่อาศยั อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์น
รอการขายจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมากเพื่อด าเนินธุรกิจ และใชร้ะยะเวลาช่วงหนึ่งในการสรา้งผลก าไร ดังนั้น บริษัท
บริหารสินทรพัยข์นาดใหญ่ และมีประสบการณใ์นอุตสาหกรรมเป็นเวลานาน จึงมีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัที่สงูกว่า
ผูป้ระกอบการรายใหม่ กล่าวคือบรษิัทที่มีเงินทุนจ านวนมากจะไดป้ระโยชนใ์นการประมลูพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขาย นอกจากนี ้บริษัทขนาดใหญ่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดค้วามง่ายและหลากหลายกว่า ส่งผลให้
ตน้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ที่จะต ่ากว่าบริษัทขนาดเล็กจากอันดับความน่าเชื่อถือที่สงูกว่า และชื่อเสียงของบริษัทขนาด
ใหญ่ รวมทัง้ การประหยดัต่อขนาด )Economies of Scale( ในการด าเนินงาน 

อุปสงคข์องที่อยู่อาศยัโดยรวมในปี 2562 มีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงจากปี 2561 ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
และพืน้ที่จงัหวดัภูมิภาค เนื่องจากปัจจัยกดดัน ไดแ้ก่ มาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เขม้งวดมากขึน้ ภาษีที่ดิน  
และส่ิงปลกูสรา้งฉบบัใหม่จะเริ่มใชใ้นปี 2563 และก าลงัซือ้ของกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่ลดลงจากการชะลอตวั
ของเศรษฐกิจและปัญหาหนี ้ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า อุปสงค์ของที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี  2563  
จะขยายตัวขึน้จากปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวมากขึน้จากปี 2562 และจากมาตรการกระตุ้น
อสงัหารมิทรพัยข์องภาครฐัที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีในเดือน ตุลาคม ปี 2562 ไดแ้ก่ มาตรการลดค่าธรรมเนียม
การโอนและลดค่าจดจ านอง โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมที่รอ้ยละ 2 เป็นรอ้ยละ 0.01 และลดค่าจด
ทะเบียนจ านองอสังหาริมทรพัยจ์ากรอ้ยละ 1 เป็นรอ้ยละ 0.01 ซึ่งการโอนและจดจ านองตอ้งด าเนินการในคราวเดียวกัน  
โดยมาตรการนี ้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย และมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
โดยธนาคารอาคารสงเคราะหจ์ะใหสิ้นเชื่อแก่ประชาชนที่ต้องการซือ้ที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย  
ดว้ยดอกเบีย้เงินกูพ้ิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน )คิดอตัราดอกเบีย้พิเศษคงที่ที่รอ้ยละ 2.5 ในช่วง 3 ปีแรก( ซึ่งมีการคาดการณ์
ว่ามาตราการทัง้สองจะช่วยกระตุน้ใหอ้ปุสงคแ์ละอปุทานของที่อยู่อาศยัที่ระดบัราคาต ่ากว่า 3 ลา้นบาทต่อหน่วยใหข้ยายตวั
ขึน้ และส่งผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใน ปี 2563 ขยายตวัมากกว่าปี 2562 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ยังคงสามารถปรับกลยุทธ์ และด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของวัฏจักรธุรกิจของ
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัยไ์ด ้กล่าวคือ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย ์และความตอ้งการที่อยู่อาศัย 
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มือสองที่สงูขึน้ ส่งผลดีต่อการเติบโตของยอดขายของบริษัทบรหิารสินทรพัยโ์ดยตรง ขณะที่บรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์าจเขา้ซือ้
สินทรพัยด์้อยคุณภาพ )NPL( และทรัพย์สินรอการขาย )NPA( จากสถาบันการเงินดว้ยตน้ทุนที่ต  ่าในขณะที่เศรษฐกิจ 
ชะลอตวัเนื่องจากอปุทานของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีจ านวนมาก 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ )GDP) ของ
ไทยในปี 2563 จะขยายตวัมากกว่าปี 2562 โดยคาดการณว์่า จะขยายตวัที่รอ้ยละ 3.2 ในปี 2563 )โดยมีช่วงคาดการณท์ี่
รอ้ยละ 2.7 ถึงรอ้ยละ 3.7( จากรอ้ยละ 2.6 ในปี 2562 จากปัจจยัสนับสนุนไดแ้ก่ )1( การใชจ้่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวขึน้  
)2( การใช้จ่ายภาครฐัจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงตน้ปี 2563  
)3( การลงทุนของภาครฐัที่เพิ่มขึน้ )4( การส่งออกที่คาดว่าจะปรบัตวัขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัอตัราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 
2563 คาดว่าจะอยู่ที่รอ้ยละ 0.5 ถึงรอ้ยละ 1.5 ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อเฉล่ียในปี 2562 นอกจากนี ้
อตัราดอกเบีย้นโยบายมีการประกาศปรบัตวัลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้จากรอ้ยละ 1.75 เป็น
รอ้ยละ 1.50 และไดม้ีการประกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากรอ้ยละ 1.50 
เป็นรอ้ยละ 1.25 จะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจของไทยในปี 2563 

ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศยั คาดการณว์่าจะขยายตวัในเขตพืน้ที่เศรษฐกิจ ECC แต่จะชะลอตวัลงในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลและจังหวดัภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากปัจจัยกดดนั ไดแ้ก่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบีย้ขาขึน้  
อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในต่างจังหวัดยังคงไม่ฟ้ืนตัว จากปัจจัยราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต ่า ดังนั้น ทรพัยสิ์นรอการขาย 
)NPA( ที่มีราคาไม่สงูในต่างจงัหวดัของบริษัทบริหารสินทรพัยจ์ึงอาจเป็นที่ตอ้งการของตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทบริหาร
สินทรพัยม์ีโอกาสซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ในต่างจงัหวดัในราคาตน้ทุนที่ต  ่า จากปรมิาณทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA(  
ที่อาจมีปรมิาณมากจากปัจจยัทางสภาพเศรษฐกิจในต่างจงัหวดั 

เป็นท่ีชดัเจนว่า บสก. จะยงัคงสามารถรกัษาต าแหน่งผูน้  าในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายไดใ้นระยะยาว จากขนาดของสินทรพัยท์ี่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ความครอบคลุมของสาขา
ใหบ้ริการท่ีมากที่สดุ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนท่ีง่ายของ บสก. ท่ีส าคญัคือขีดความสามารถในการท าก าไรที่สงูที่สดุเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งในอุตสาหกรรม รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจะยงัคงส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะยอดขายทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ของ บสก. ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในต่างจงัหวดัยงัคงไม่ฟ้ืนตวัเปิดโอกาสให ้
บสก. เขา้ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย )NPA( ในราคาตน้ทุนที่ถกู เพื่อสรา้งผลก าไรในอนาคต นอกจากนี ้การประหยดัต่อขนาด 
)Economies of Scale( ในการด าเนินงานของ บสก. จะยังคงส่งผลให้ บสก.  สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี ้ยต ่า  
และตน้ทนุการด าเนินงานท่ีต ่ากว่าคู่แข่ง บสก. จึงยงัคงสามารถใหอ้ตัราผลก าไรท่ีสงูอย่างต่อเนื่อง 

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑห์รือบริการ 

บรษิัทฯ แสวงหาโอกาสในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินในประเทศ
อย่างสม ่าเสมอ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพผ่านการประมูล และในบางครัง้อาจซือ้จากสถาบัน
การเงินโดยตรง รวมถึงการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นรอการขายผ่านการประมูลหลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ 
บรหิารจดัการมาก่อน จากการท่ีลกูหนีโ้อนหลกัประกนั/ทรพัยช์ าระหนี ้และการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินทัง้
ในรูปแบบการประมูลและการซือ้จากสถาบันการเงินโดยตรง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 หัวขอ้ 
“2.2.1.1 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพ (ก) การจดัหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการ
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สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ และการบงัคบัหลกัประกนั (1) การจดัหาสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ” และหวัขอ้ “2.2.1.2 การจดัหาและ
การบริหารจดัการทรพัย์สินรอการขาย (ก) การจดัหา การบริหารจัดการ และการขายทรพัย์สินรอการขาย (1) การจัดหา
ทรพัย์สนิรอการขาย” 

2.2.4 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ  

- ไม่มี - 

2.2.5 ระเบียบข้อบังคับหลักทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ ธปท. ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อ ปี 2485 ตามพ.ร.บ. ธปท. โดย ธปท. เป็นธนาคาร
กลางที่ท  าหน้าที่ด  าเนินนโยบายด้านการเงินของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา  ธปท. ได้ท าหน้าที่ก ากับดูแลธุรกิจการเงินและ 
การธนาคารของประเทศไทย โดยอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงัและภายใตบ้งัคบัพ.ร.บ. ธปท.  

นอกจากนี ้พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดใ้หอ้  านาจ ธปท. และกระทรวงการคลังในการก ากับดูแลธุรกิจบริษัท
บรหิารสินทรพัย ์ซึ่งรายละเอียดของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นประเทศไทย สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

2.2.5.1 บริษัทบริหารสินทรัพย ์

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดถู้กบัญญัติขึน้เพื่อแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพซึ่งเป็นอุปสรรคต่อสถาบัน
การเงินในการระดมทนุและอนมุตัิสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ นอกจากนี ้กฎหมายดงักล่าวยงัใหสิ้ทธิประโยชนบ์างประการซึ่งช่วย
ใหบ้รษิัทบรหิารสินทรพัยส์ามารถประกอบธุรกิจไดง้่ายขึน้ และช่วยใหส้ถาบนัการเงินสามารถมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจหลกั 
คือ การรบัฝากเงินและให้สินเชื่อ โดยอนุญาตให้สถาบันการเงินสามารถโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรพัย ์

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย ์ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทบริหารสินทรัพยต์อ้งจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทต่อกระทรวงพาณิชยด์ว้ยทุนจดทะเบียนช าระแลว้ขั้นต ่า 25.0 ลา้นบาท และมีวัตถุประสงคใ์นการบริหารสินทรพัย  ์
ของสถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน จากนัน้จึงจะสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัย์ 
กบั ธปท. ได ้

นอกจากนี ้บริษัทบริหารสินทรพัย์สามารถจัดหาเงินทุนได้โดย )ก ) การกู้ยืมภายในประเทศและต่างประเทศ  
และ )ข) การออกหุ้นและหุ้นกู้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือตราสารหนี ้อื่น ๆ ตามที่  ธปท. 
อนญุาต 

2.2.5.2 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย ์

ธุรกิจของบรษิัทบรหิารสินทรพัยม์ีดงันี ้

(ก) การรบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรพัยข์องสถาบันการเงินที่ถูก
ระงบัการด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน หรือ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรพัยน์ัน้เพื่อน ามาบรหิารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 
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(ข) การรบัจา้งบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน หรือสินทรพัยข์องสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบั
การด าเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ์ตลอดจนหลกัประกนัของสินทรพัยน์ัน้ 

(ค) การรบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลกัประกันของ
สินทรพัยน์ัน้เพื่อน ามาบรหิารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

(ง) การรับจ้างบริหารสินทรพัยด์้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของ
สินทรพัยน์ัน้  

(จ) การรับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกหนี ้ สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุง
โครงสรา้งหนีแ้ละการด าเนินการท่ีเก่ียวเนื่องกบัการเป็นท่ีปรกึษาดงักล่าว 

(ฉ) กิจการอื่นที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจการท านองเดียวกันตามข้อ  (ก( (ข( )ค( )ง( หรือ )จ(  
ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี 

ตามประกาศของ ธปท. บริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นในการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
เพื่อฟ้ืนฟูลูกหนี ้ที่รบัซือ้หรือรบัโอนมาจากสถาบันการเงิน เช่น ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้การเข้าท าสัญญาประนีประนอม  
ยอมความหรือสญัญาประนอมหนี ้หรือการถือครองหุน้ในบรษิัทท่ีไดม้าจากการท่ีลกูหนีช้  าระหนี ้

2.2.5.3 กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ์

บรษิัทบริหารสินทรพัยไ์ดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นเจา้ของอสงัหารมิทรพัยไ์ดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด อย่างไรก็ตาม หากบรษิัท
บริหารสินทรพัยท์ี่มีสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิง้ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงินเป็นบรษิัทแม่ บริษัทดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑว์่าดว้ยการถือครองอสงัหารมิทรพัยร์อการขายของสถาบนั
การเงิน และส่งผลใหบ้ริษัทบริหารสินทรพัยน์ั้นตอ้งจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดในประกาศ 
ธปท. ที่ สนส. 5/2562 

2.2.5.4 ข้อจ ากัดของอัตราดอกเบีย้ทีเ่รียกเก็บ 

บริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจเรียกเก็บดอกเบีย้จากลูกหนีต้ามสัญญาเดิมไดไ้ม่เกินอัตราดอกเบีย้ตามสญัญาเดิม  
ณ วนัที่รบัโอนมา (โดยมีเงื่อนไขว่าหากสญัญาเดิมก าหนดอตัราดอกเบีย้เป็นอตัราลอยตวัและไม่มีฐานในการค านวณของ
สถาบันการเงินเดิมให้อา้งอิงได ้อัตราดังกล่าวจะตอ้งไม่เกินอัตราดอกเบีย้ที่  ธปท. ก าหนด( อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัท
บริหารสินทรพัยใ์หลู้กหนีต้ามสัญญาเดิมกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อประโยชนใ์นการเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินทรพัยท์ี่รบัโอน บริษัท
บรหิารสินทรพัยส์ามารถเรียกเก็บดอกเบีย้ไดต้ามอตัราที่ไดต้กลงกับลกูหนี ้ซึ่งอตัราดงักล่าวจะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของอตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุรอ้ยละ 15.0 ต่อปี และจะตอ้งไม่เกินอตัราที่ ธปท. ก าหนด 
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2.2.5.5 ผลกระทบทางภาษี 

(ก) การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีเน่ืองด้วยการรับโอนสินทรัพยด์้อยคุณภาพจากสถาบัน
การเงนิ 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัยก์ าหนดใหบ้ริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดร้บัยกเวน้ค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกิดขึน้จาก  
การรบัโอนสินทรพัยจ์ากสถาบนัการเงินตามที่คณะรฐัมนตรีก าหนดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะก าหนดเป็น
การทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะรายก็ได ้

(ข) การได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใหแ้ก่บรษิัทบรหิารสินทรพัยส์ าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการบรหิาร
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพท่ีรบัซือ้หรือรบัโอนจากสถาบนัการเงิน โดยบรษิัทบรหิารสินทรพัยน์ัน้จะตอ้งมีกองทุนฟ้ืนฟฯู เป็นผูถื้อ
หุน้โดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95.0 ของหุน้ในบรษิัทบรหิารสินทรพัยน์ัน้ 

(ค) ผลประโยชนท์างภาษีเงนิได้นิติบุคคลของเงนิส ารองทีก่ันไว้ 

ประมวลรษัฎากรไดย้กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใหแ้ก่บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่กองทนุฟ้ืนฟฯู ถือหุน้โดยตรงหรือโดย
ออ้มมากกว่ารอ้ยละ 50.0 เป็นจ านวนเท่ากับเงินส ารองที่ตัง้เพิ่มขึน้จากจ านวนที่บรษิัทบริหารสินทรพัยก์ันไวเ้ป็นค่าเผ่ือหนี ้
สญูหรือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ทัง้นี ้เฉพาะส่วนท่ีตัง้เพิ่มขึน้จากเงินส ารองประเภทดงักล่าวที่ปรากฏในงบ
ดลุของรอบระยะเวลาบญัชีก่อน 

นอกจากนี ้ประมวลรษัฎากรไดก้ าหนดใหน้ิติบุคคลสามารถยกยอดผลขาดทนุทางภาษีไดถ้ึง 5 ปี  

(ง) การจัดเก็บภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 )“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”) ได้ก าหนด
บทบญัญัติเก่ียวกบัการจดัเกบ็ภาษีจากเจา้ของที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง และก าหนดอตัราเพดานภาษีที่จะถกูค านวณจากราคา
ประเมินทุนทรพัย ์โดยอัตราเพดานภาษีจะขึน้อยู่กับประเภททรพัยแ์ละจะมีการจัดเก็บในอัตราที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและ 
ส่ิงปลูกสรา้งก าหนดตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หวัขอ้ 
“16.2.5 การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ” 

2.2.5.6 การตรวจสอบโดย ธปท. 

พ.ร.ก. บริษัทบรหิารสินทรพัยใ์หอ้  านาจ ธปท. ในการแต่งตัง้พนกังานเจา้หนา้ที่เพื่อตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับ
กิจการและสินทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัย์ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจในการก ากับดูแลบริษัทบริหาร
สินทรพัย ์เช่น สั่งใหพ้นักงานของบริษัทบริหารสินทรพัยแ์สดงสมุดบญัชี เอกสารหรือหลักฐาน และมีอ านาจที่จะเขา้ไปใน
อาคารสถานท่ีของบรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นระหว่างเวลาท าการ 

2.2.6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ มีส่วนส าคญัที่ช่วยสนบัสนนุการด าเนินงาน ระบบการควบคมุภายใน และ
การเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ บรษิัทฯ เชื่อว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ เพียงพอท่ีจะรองรบัธุรกรรมต่าง ๆ ได ้
โดยบริษัทฯ ใชร้ะบบดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการจัดท าแผนกลยุทธท์างธุรกิจ ปรบัปรุงศักยภาพในการท างาน กระบวนการ
ขัน้ตอนต่าง ๆ การบริการลกูคา้ และการบรหิารความเส่ียง โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.7 
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การบริหารความเสี่ยง” ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการลงทุนพัฒนา/ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหท้นักบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทัง้การพฒันาในดา้นซอฟตแ์วร ์(Software) และแอพพลิเคชั่น (Application)  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้ศนูยค์อมพิวเตอรห์ลกั (ศนูยข์อ้มลูหลกั( ขึน้ท่ีส านกังานใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพื่อสนบัสนนุการ
ด าเนินงาน โดยท าหนา้ที่จดัเก็บขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีเขา้สู่ระบบของบรษิัทฯ และจดัตัง้ศนูยค์อมพิวเตอร์
ส ารอง )ศนูยข์อ้มลูส ารอง( เพื่อรองรบัแผนการกูค้ืนระบบสารสนเทศตามแผนรองรบัการด าเนินการธุรกิจต่อเนื่อง (Business 
Continuity Management) เพื่อส ารองขอ้มูลที่เหมือนกันไปยังศูนยค์อมพิวเตอรส์ ารอง นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการฝึกอบรม
เจา้หนา้ที่อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้เพื่อรองรบัเหตุการณฉ์ุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการกลบัเขา้สู่สภาวะ
ปกติไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บรษิัทฯ มีระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและติดตัง้อปุกรณ ์firewall เพื่อท าหนา้ตรวจจบัและป้องกันการบุก
รุกขอ้มลูโดยบคุคลภายนอก ทัง้ยงัไดต้ิดตัง้โปรแกรมป้องกนัไวรสัในเครื่องคอมพิวเตอรท์กุเครื่องอีกดว้ย 

2.2.7 การบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญในการบริหารความเส่ียงซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลักของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดย
มุ่งเน้นให้มีการระวัง  เตรียมการป้องกัน หรือรับมือกับเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงคท์ัง้ในระดบัองคก์รและระดบักิจกรรม และปลกูฝังการบรหิารความเส่ียง
ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ ไดน้ าระบบการบริหารความเส่ียงมาบูรณาการเขา้กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระดับองคก์ร 
ระดับฝ่ายงาน และระดบัปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของบริษัทฯ ช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถติดตามสถานะ
ความเส่ียงในแต่ละระดบั และเชื่อมโยงระบบบรหิารความเส่ียงกับฐานขอ้มลูของบริษัทฯ พรอ้มการแต่งตัง้ใหก้รรมการและ
ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการก ากับความเส่ียงเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบายของบริษั ทฯ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเส่ียงดว้ย บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการพฒันาและเผยแพรค่วามรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใหก้ับบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดบัอย่างต่อเนื่องเพื่อจ ากัดความเส่ียงใหอ้ยู่ระดับที่
องคก์รยอมรบัได ้นอกจากนี ้ การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ยังมุ่งเนน้ที่การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business 
Continuity Management) เพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ มีการทบทวน ปรบัปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย/
คู่มือการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนด นอกจากนี ้ระบบบริหารความเส่ียงยังมีส่วน
ส าคญัในการก าหนดและสอบทานนโยบาย/คู่มือการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมกับลกัษณะธุรกิจและครอบคลมุความ
เส่ียงที่ส  าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง ติดตาม และควบคุมความเส่ียงระดับองคก์ร 
ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีบรษิัทฯ ยอมรบัได ้

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจ  จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑก์ารบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตอ้งท าการศึกษา ประเมิน 
ติดตามและจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อใหผู้บ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ใจถึงความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบรษิัทฯ และสามารถบรหิารจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ภายในกรอบที่บรษิัทฯ ก าหนด 
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2.2.7.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการบริหารความเส่ียงองคก์ร )Enterprise Risk Management( อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
โดยพิจารณาความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ที่อาจท าใหบ้ริษัทฯ ไม่บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
ผูบ้ริหารทุกระดับด าเนินการบริหารความเส่ียงในงานที่แต่ละฝ่ายงานรบัผิดชอบ ทั้งนี ้ภายใตก้ารพิจารณาของผู้บริหาร
ระดับสงูแต่ละสายงานและภายใตก้ารก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับความเส่ียง โดยมีการสอบทานการบริหารความ
เส่ียงโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้กลุ่มบรหิารความเส่ียงองคก์รและกลุ่มบรหิารความเส่ียงทางการเงินสงักดัฝ่ายพฒันาองคก์รและ 

 

บริหารความเส่ียงเพื่ อก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเส่ียง  
การประสานงาน ติดตาม และการให้ค าแนะน าดา้นแนวทางการบริหารความเส่ียงแก่บุคลากรภายในองคก์ร และจัดท า
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกรอบการบรหิารความเส่ียงโดยแบ่งระดบัชัน้ความเส่ียงเป็น 3 ระดบัดงันี ้

(ก) ความเส่ียงระดับองคก์ร (Corporate Risk) เป็นความเส่ียงองคก์รที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจในระดับ
องค์กรโดยภาพรวมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ซึ่งมีการประเมินโดยผู้บริหารระดับสูง 
ของสายงาน คณะผูบ้รหิารระดบัสงู และมีคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเป็นผูก้  ากบัดแูล 

(ข) ความเส่ียงระดับสายงาน (Business Group Risk) เป็นความเส่ียงที่จะท าให้การด าเนินงานในแต่ละ 
สายงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแต่ละสายงาน ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของสายงาน คณะผู้บริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการก ากับความเส่ียงเป็นผู้ก ากับดูแล  
โดยแต่ละสายงานจะรบัผิดชอบติดตามความเส่ียงในระดบัสายงาน  
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(ค) ความเส่ียงในระดบัปฏิบตัิงาน (Functional Risk) เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบตัิงานตามปกติ ซึ่งมี
การประเมินโดยแต่ละฝ่ายและส านกังานตามกระบวนงานที่ส าคญั  รวมถึงกระบวนการที่จะท าใหแ้ต่ละ
สายงานไม่บรรลตุามแผนและเป้าหมาย  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการทบทวนการประเมินการควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียงเป็นประจ าทกุปีผ่านความ
เห็นชอบตามสายบังคบับญัชา )Bottom-up) และมีการประเมินความเส่ียงโดยผูบ้ริหารระดบัสงู (Top-down) เพื่อติดตาม
และตรวจสอบความเส่ียงที่มีนยัส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

2.2.7.2 บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบหลักของผู้ทีเ่กี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

(ก) คณะกรรมการบริษัท 

(1) ก าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง ใหค้  าแนะน า และพิจารณาอนมุตัิแผนบรหิารความเส่ียง 
องคก์รประจ าปี 

(2) ส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้กิดการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อบรหิารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์ร 

(ข) คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง (ค าสั่งที ่32/2562) 

(1) พิจารณาและอนมุตัิหลกัเกณฑ/์วิธีการบรหิารความเส่ียง 

(2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติดา้นการก ากับความเส่ียงในระดับองคก์ร  ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน และ 
ใหค้  าปรกึษาและค าแนะน าในเรื่องการบรหิารความเส่ียง 

(3) ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเส่ียง และก ากับการจดัท าระบบการบริหารความ
เส่ียงที่เชื่อมโยงกบักลยทุธข์ององคก์ร 

(4) ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมินความเส่ียงส าคัญขององคก์รใหม้ีความเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

(5) พิจารณาและอนมุตัิแผนการจดัการความเส่ียง 

(6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหนา้ในการก ากับความเส่ียง และรายงาน
สถานะความเส่ียงองคก์ร 

(7) ส่ือสารและประสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส  าคญั 

(8) ติดตามผลกัดนัใหม้ีการพฒันาขดีความสามารถของบคุลากร การปรบัเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร 
การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเรื่องการบริหารความเส่ียงเพื่ อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึง 
ความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียงของทกุหน่วยงาน 

(9) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานย่อยเพื่อให้การก ากับความเส่ียงมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) ติดตามการบรหิารความเส่ียงอย่างเป็นอิสระ 

(2) ประสานงานกบัคณะกรรมการก ากับความเส่ียงเก่ียวกับความเส่ียงที่มีนยัส าคญั และเชื่อมโยง
ความเส่ียงดังกล่าวกับการควบคุมภายในเพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถจัดการความเส่ียงไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทัง้องคก์ร 

(ง) ผู้บริหารระดับสูง 

(1) ก าหนดใหม้ีการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

(2) ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และก าหนดใหม้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงทั่วทั้ง
องคก์ร 

(3) ติดตามความเส่ียงทัง้องคก์ร และจดัใหม้ีแผนการจดัการท่ีเหมาะสม 

(4) สนบัสนนุใหม้ีการพฒันาขีดความสามารถของบคุลากร เครื่องมือ และระบบในการด าเนินงาน 

(จ) ฝ่ายพัฒนาองคก์รและบริหารความเสี่ยงซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มบริหารความเสี่ยงองคก์รและกลุ่ม
บริหารความเสี่ยงทางการเงนิ 

(1) จดัท าและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง ก าหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความ
เส่ียงใหก้บัฝ่ายงาน ส านกั/ส านกังานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการก ากับความเส่ียงเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

(2) ส่ือสาร ใหก้ารสนบัสนนุ และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักระบวนการบรหิารความเส่ียงใหก้บัฝ่ายงาน 
ส านกั/ส านกังานภายในองคก์ร 

(3) ติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงต่อผูบ้ริหารระดบัสงูของสายงาน คณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

(ฉ) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(1) สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามระบบการควบคุม
ภายใน และการบรหิารจดัการความเส่ียง 

(2) จดัท าแผนตรวจสอบส าหรบัแต่ละหน่วยงานตามแนว Risk-Based Approach 

(3) สอบทานการบรหิารความเส่ียง 

(4) ส่ือสารกับกลุ่มบริหารความเส่ียงเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกับความเส่ียงและการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน 

นอกจากนั้น พนักงานทุกคนมีหนา้ที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงตามที่
บรษิัทฯ ก าหนด รวมถึงรบัผิดชอบการบรหิารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการภายใตข้อบเขตความรบัผิดชอบของตน  โดยบรษิัทฯ 
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ไดจ้ดัใหม้ีการส่ือสารและใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานเก่ียวกับแนวทางและนโยบายการบรหิารความเส่ียง รวมถึงการ
ควบคมุภายใน การบรหิารความเส่ียง การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นตน้ 

2.2.7.3 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกระบวนการบรหิารความเส่ียงโดยประกอบดว้ยขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้

(ก) การก าหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting) 

บรษิัทฯ ไดม้ีการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัองคก์ร สายงาน และฝ่ายงานท่ีมีความ
สอดคล้องกัน ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์องค์กร และแผนปฏิบัติงาน พรอ้มก าหนดตัวชี ้วัดสมรรถนะหลัก  
)Key Performance Indicator( และเป้าหมายในแต่ละระดบัไวด้ว้ย  

การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นเงื่อนไขเบือ้งตน้ที่จะท าใหส้ามารถระบุเหตุการณ ์ประเมินความเส่ียงและตอบสนอง
ความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ทัง้นี ้วตัถปุระสงคจ์ะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงที่องคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 
ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดระดบัของช่วงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) 

(ข) การระบุเหตุการณ ์(Event Identification) 

บริษัทฯ วิเคราะห์ คน้หา หรือระบุเหตุการณ์ความเส่ียงซึ่งอาจมีสาเหตุจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอันมี
ผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายระดบัองคก์ร 

(ค) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บรษิัทฯ วิเคราะหห์าโอกาสเกดิ )Likelihood( และผลกระทบ )Impact Criteria( ของความเส่ียงทัง้ก่อนและหลงัการ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือในการประเมินความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยหาก
พิจารณาแลว้ ความเส่ียงยงัคงสงูกว่าระดบัที่ยอมรบัไดก้็จ าเป็นจะตอ้งท าการบรหิารจดัการเพิ่มเติมเพื่อใหค้วามเส่ียงลดลง
ไปอยู่ในระดบัท่ีบรษิัทฯ ยอมรบัได ้

(ง) การตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

เมื่อระบคุวามเส่ียงที่มีนยัส าคญั สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดความเส่ียง รวมถึงระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัไดแ้ลว้ บรษิัทฯ จะ
จดัท าและก าหนดแนวทาง มาตรการ และนโยบายจดัการความเส่ียงตามความจ าเป็น 

บริษัทฯ มีวิธีการตอบสนองหรือการจดัการความเส่ียง โดยอาจเลือกใชก้ลยุทธอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ผสมผสานกนัดงันี ้ 

(1) การยอมรบัความเส่ียง )Risk Acceptance( หมายถึง การยอมรบัความเส่ียงที่เกิดขึน้จากการ
ปฏิบตัิงานและภายใตร้ะดบัความเส่ียงที่องคก์รสามารถยอมรบัได ้

(2) การลดและควบคุมความเส่ียง )Risk Reduction( หมายถึง การด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลด
โอกาสเกิด หรือผลกระทบของความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

(3) การหลีกเล่ียงความเส่ียง )Risk Avoidance( หมายถึง การด าเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเล่ียง
กิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดความเส่ียง 
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(4) การถ่ายโอนความเส่ียง )Risk Transfer( หมายถึง การร่วมจดัการโดยแบ่งความเส่ียงบางส่วน
กบับคุคลหรือองคก์รอื่น 

(จ) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตาม ปรบัปรุง และทบทวนการจดัการความเส่ียงจะด าเนินการโดยหน่วยงานผูร้บัผิดชอบในแต่ละความ
เส่ียงตามกรอบเวลาที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการประเมิน ตอบสนอง และจดัการความเส่ียงหากมีการ
ตรวจพบความเส่ียงจากกระบวนการติดตาม 

2.2.7.4 การบริหารจัดการกับความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการความเส่ียงโดยแบ่งประเภทความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้

(ก) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

ความเส่ียงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการปรบัตัวแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และแผน
ด าเนินงานที่บริษัทฯ ก าหนด ตลอดจนกระทบต่อรายได ้ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขนั และความด ารงอยู่
ของบรษิัทฯ  

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ 

บรษิัทฯ ทบทวนแผนงานประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ซึ่งการบรหิารความเส่ียง
ดา้นกลยุทธเ์ริ่มจากการที่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารมีส่วนร่วมก าหนดทิศทางของบริษัทฯ  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์
โดยพิจารณาขอ้มูลวิเคราะหค์วามเส่ียงประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงูเก่ียวกับปัจจยัเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ พรอ้ม
การก าหนดดัชนีชี ้วัดความเส่ียงระดับองค์กร  (Key Risk Indicators) ตลอดจนก าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได  ้ 
(Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในการติดตามสถานะ 
ความเส่ียงที่ส  าคญัขององคก์ร 

(ข) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการก ากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคก์ร และการควบคุมภายใน  
ที่ไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอกอันส่งผล
กระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบรษิัทฯ  

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ 

บรษิัทฯ มีเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการดงันี ้ 

• การควบคุมภายในดว้ยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการก าหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้ง
ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในของตนเองเป็นประจ าทุกปี  และการก าหนดแผนด าเนินการ
แกไ้ขและติดตาม 
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• การก าหนดดัชนีชีว้ัดความเส่ียงระดับสายงาน  (Key Risk Indicators) เพื่อให้แต่ละสายงานติดตาม 
ความเส่ียงระดับสายงานผ่านฝ่ายงานในสังกัดซึ่ งถือเป็นความเส่ียงเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เป็น 
ความเส่ียงระดบัองคก์รในอนาคต 

• การจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับเหตุการณ์ความเสียหาย โดยทุกหน่วยงานมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
เหตุการณค์วามเสียหายที่เกิดจากความเส่ียงดา้นปฏิบัติการหรือเหตุการณ์ความเสียหายอื่น  ๆ ที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ โดยการจัดเก็บขอ้มูลดังกล่าวจะช่วยใหแ้ต่ละหน่วยงานสามารถ
พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบัติการของตนเพื่อให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ความเสียหายเช่นเดียวกันนีใ้นอนาคต ซึ่ งจะท าให้
บริษัทฯ มีฐานขอ้มลูความเสียหายเพื่อใชก้ าหนดเป็นแนวทางการป้องกันและแกไ้ขความเสียหายไม่ให้
เกิดขึน้อีกไดใ้นอนาคต หรือลดผลกระทบต่อการด าเนินธุรกรรมของบรษิัทฯ ใหน้อ้ยลง 

(ค) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

(1) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง )Liquidity Risk( ความเส่ียงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถช าระหนีสิ้น
และภาระผูกพนัเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปล่ียนทรพัยสิ์นเป็นเงินสดไดท้นัเวลาที่ครบก าหนด
ช าระหนี ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทนุไดเ้พียงพอ หรือสามารถหาเงินมาช าระหนีไ้ดแ้ต่ดว้ยตน้ทนุท่ีสงูเกิน
กว่าระดบัท่ียอมรบัได ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบรษิัทฯ  

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและความเส่ียงอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และก าหนด
เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและควบคมุสถานะความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะท างาน
เพื่อการบรหิารจดัการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นและคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงดงันี ้

• ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายเพื่อประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ กล่าวคือ 
ช่วงเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนล่วงหนา้ 

• วิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยใช ้

- อัตราส่วนทางการเงินที่ก าหนดโดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ซึ่งรวมถึง อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน  (D/E 
Ratio) และ อตัราส่วนกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหนีสิ้นท่ีถึงก าหนดช าระ (Operating 
Cash Flow to Debt Payment) 

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน  (Projected Current Ratio) เพื่ อคาดการณ์หรือประมาณการ
ความสามารถในการช าระหนี ้ที่จะถึงก าหนดช าระ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ล่วงหนา้ 

• ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฐานะสภาพคล่องทางการเงินของบรษิัทฯ 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
  

 ส่วนที่ 2.2.2 หนา้ที่ 85 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดว้างแนวทางในการจดัท าแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นสภาพคล่อง  (Contingency Funding 
Plan) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะท าให้ได้รบักระแสเงินสด  
อย่างเพียงพอและทนัเวลาภายใตต้น้ทนุทางการเงินท่ีเหมาะสมในกรณีเมื่อเกิดวิกฤตทางดา้นสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดตวัชีว้ดัความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ไดแ้ก่ ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่ายเพื่อประเมิน
ฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ (Liquidity Gap) อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) 
และการทดสอบภาวะวิกฤต )Stress Test( โดยบรษิัทฯ ก าหนดใหม้ีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคล่องเพื่อเป็นขอ้มลู
ใหค้ณะท างานเพื่อการบริหารจัดการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นสามารถด าเนินการบริหารสภาพคล่องระยะสัน้ ระยะปานกลาง 
และระยะยาวไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นเครื่องมือใหผู้บ้ริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่รบัผิดชอบไดท้ราบถึง
ฐานะและระดับความเส่ียงที่มีอยู่เพื่อเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความตอ้งการหรือลดความเส่ียงในช่วง
ระยะเวลาที่บรษิัทฯ มีฐานะสภาพคล่องติดลบหรือมีแนวโนม้ที่จะขาดสภาพคล่อง 

(2) ความเส่ียงดา้นเครดิต )Credit Risk( โดยหลกัเป็นความเส่ียงดา้นคณุภาพของสินทรพัยส์ าหรบัธุรกิจของ
บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่รายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่ลูกคา้ แต่มีรายไดจ้ากการบริหาร
จดัการและจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นคณุภาพของสินทรพัย ์)Asset Quality Risk( 

• บริษัทฯ ก าหนดราคาซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายโดยอาศัยปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ประวัติสถานะลูกหนี ้  ภาระหนี ้สิน คุณภาพ
หลกัประกนั คุณภาพของทรพัยสิ์นรอการขาย รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ภาวะการแข่งขนัและ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ เพื่อประมาณการรายไดจ้ากผลเรียกเก็บหนีแ้ละการจ าหน่ายทรพัย ์

• บริษัทฯ บริหารจัดการลูกหนี ้ภายใต้สัญญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวน
ความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนีผ่้านระบบ Aging เพื่อแจง้เตือนล่วงหนา้ก่อนลูกหนีจ้ะผิดนัด
ช าระหนี ้ ลูกหนี ้ผิดนัดช าระหนี ้จะถูกด าเนินการตามกฎหมายเพื่อลดความเส่ียงส าหรับลูกหนี ้ที่  
ไม่สามารถด าเนินการตามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีไ้ด ้โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่
2.2.2 หวัขอ้ "2.2.1.1 การจดัหาและการบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ" 

(3) ความเส่ียงด้านตลาด )Market Risk( เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของ
หลักประกันส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งเป็นความเส่ียงจากมูลค่าของ
ทรพัยสิ์นท่ีเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดที่มีผลกระทบต่อรายไดท้ี่เพิ่มขึน้หรือลดลง 

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นตลาด 

บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยน าหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใช ้ 
โดยบริษัทฯ จะทบทวนราคาประเมินของหลกัประกันส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพทุก 3 ปี และทบทวนราคาประเมินของ
ทรพัยสิ์นรอการขายทุก 1 ปี หรือตามสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ และมีการตั้งทุนส ารองและ 
การดอ้ยค่าของสินทรพัยใ์นจ านวนที่เพียงพอเพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้จากการเส่ือมและดอ้ยค่าของ
หลกัประกนัส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
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(ง) ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) 

ความเส่ียงนีเ้ป็นความเส่ียงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ มาตรฐาน ระเบียบ ค าสั่ง 
และแนวทางปฏิบตัิที่บงัคบัใชก้ับธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายทางการเงิน ถูกด าเนินคดีทาง
กฎหมาย หรือท าใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ  

เครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงดา้นการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดวิธีปฏิบัติงานและการด าเนินงานบริหารความเส่ียงดา้นการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์  
โดยอิงกับเกณฑข์องหน่วยงานที่ก ากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาการให้ความเห็น 
ในการตรวจสอบกิจการประจ าปีโดย ธปท. เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน โดยมีบทบาทหนา้ที่ในการก ากบัและสอบทานการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบงัคับของบริษัท และขอ้ก าหนดของทางการหรือหน่วยงานก ากับ
ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานภายใน เพื่อก าหนด
มาตรการ ระเบียบ ค าสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของทางการหรือหน่วยงานก ากับดู นโยบายการ
ป้องกันการฟอกเงิน นโยบายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพ
ท าลายลา้งสงูตามแนวทางปฏิบัติของส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน )ปปง.( กฏเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

นอกเหนือจากความเส่ียงทั้ง 4 ประเภทข้างตน้แลว้ บริษัทฯ ยังไดม้ีการบริหารจัดการความเส่ียงอื่น ๆ อีก เช่น 
ความเส่ียงดา้นชื่อเสียง โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจดัการความเส่ียงดา้นชื่อเส่ียง ไดแ้ก่ การส ารวจความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และระบบการรอ้งเรียนทัง้จากบุคคลภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การรอ้งเรียนดว้ยตนเองผ่าน
กลุ่มลกูคา้สมัพนัธ ์ผูบ้ริหาร หรือกรรมการ ทัง้การจดัท าเป็นหนงัสือ โทรศพัทโ์ดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และ
ช่องทางอื่น ๆ ของหน่วยงานภาครฐั รวมถึงมีฝ่ายงานที่ท  าการติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีการเผยแพร่เก่ียวกับบริษัทฯ  
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกนัหรือลดผลกระทบความเส่ียงดา้นชื่อเสียงหรือภาพลกัษณข์องบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ยังไดใ้ห้ความส าคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภยัธรรมชาติ อุทกภยั อคัคีภยั การก่อเหตุวินาศกรรม การจลาจล การประทว้ง และ
โรคระบาด เป็นตน้ โดยไดม้ีการแต่งตัง้คณะท างานเพื่อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขึน้เพื่อก าหนดแนวนโยบายและ
จัดท าแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง อีกทั้ง มีการตั้งศูนยค์อมพิวเตอรส์ ารองกรณีเกิดภัยพิบัติและศูนยป์ฏิบัติงาน
ส ารอง โดยมีการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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ส่วนที่ 2.2.3 หนา้ที่ 1 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

การลงทุนในหุน้สามัญของบริษัทฯ มีความเส่ียง ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มลูทัง้หมดในเอกสารฉบบันี ้และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงที่ระบุไวใ้นหัวขอ้นีก้่อนการตัดสินใจลงทุนในหุน้สามัญของ
บรษิัทฯ  

ความเส่ียงที่ระบุต่อไปนีเ้ป็นความเส่ียงบางประการที่ส  าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และมลูค่าหุน้สามัญ
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจไม่ทราบถึงความเส่ียงอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้และอาจมีความเส่ียงอื่น ๆ ที่ในขณะนี ้
บรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจของบรษิัทฯ แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัในอนาคต ซึ่งความเส่ียงเหล่านีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  

นอกจากนี ้ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มูลที่ระบุไวใ้นหัวขอ้นีป้ระกอบกับขอ้ความที่เป็นการคาดการณเ์หตุการณใ์น
อนาคต )Forward-looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี ้ซึ่งมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน เช่น การใชถ้อ้ยค า
ว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” “ประมาณ” “เส่ียงต่อ” “มุ่งต่อ” “ควรจะ” หรือถอ้ยค าใน
ลกัษณะใกลเ้คียง เป็นตน้ ตลอดจนค าเตือนเก่ียวกับขอ้ความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอื่น ๆ ของ
เอกสารฉบับนี ้ด้วย นอกจากนี ้ ข้อมูลที่ เป็นประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับ  
ผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
นโยบายของภาครฐัและอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณถ์ึงเหตกุารณใ์นอนาคตเป็นความเห็นของบรษิัทฯ ในปัจจบุนั ซึ่งมิไดเ้ป็น
การรบัรองผลประกอบการหรือเหตกุารณใ์นอนาคต ดงันัน้ ผลที่เกิดขึน้จรงิจึงอาจแตกต่างจากการคาดการณด์งักล่าวอย่างมี
นยัส าคญัอนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการซึ่งรวมถึงการเกิดความเส่ียงตามที่ปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปนี ้และในส่วน
อื่น ๆ ของเอกสารฉบบันี ้

3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

3.1.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินทนุสงู )Capital Intensive) และบรษิัทฯ จ าเป็นตอ้งรกัษาระดบัสภาพคล่อง
ไวใ้หเ้พียงพอตลอดเวลา การขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่สญัญาผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ เช่น 
ผู้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทฯ และสถาบันการเงินที่ เป็นผู้จ  าหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายให้แก่  
บริษัทฯ เป็นตน้ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อระดับสภาพคล่องของบริษัทฯ ไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และนโยบายของภาครฐัที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงความสามารถ
ในการจัดหาเงินกูย้ืมที่มีเงื่อนไขที่ยอมรบัไดใ้นเชิงพาณิชย ์การก ากับดูแลที่เคร่งครดัขึน้ของหน่วยงานก ากับที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการที่ไม่สามารถรบัช าระเงินจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ได้
อย่างพอเพียง หรือไดต้ามแผนกลยทุธห์รือเป้าหมายที่วางไว ้

โดยทั่วไป บรษิัทฯ จะออกตั๋วเงินจ่ายเพื่อช าระค่าซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายที่ซือ้มา โดย ณ 
วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสัน้และตั๋วเงินจ่ายที่มีก าหนดช าระภายในหน่ึงปีจ านวนรวม 13,314.3 ลา้น
บาท และหุน้กูท้ี่จะครบก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปีจ านวน 4,030.0 ลา้นบาท ซึ่งการท่ีบริษัทฯ จะตอ้งช าระเงินที่มีมลูค่าสงู
เมื่อตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมดงักล่าวถึงก าหนดช าระ อาจส่งผลกระทบต่อระดบัสภาพคล่องของบริษัทฯ ในบางคราว 
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ส่วนที่ 2.2.3 หนา้ที่ 2 

รวมทั้งอาจจ ากัดและลดความสามารถของบริษัทฯ ในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย เพิ่มเติม
จ านวนมาก  

นอกจากนี ้สญัญาเงินกูบ้างฉบบัของบรษิทัฯ มีขอ้ก าหนดใหผู้ใ้หกู้ม้ีสิทธิเรียกใหช้ าระคืนเงินกูก้่อนครบก าหนดหรือ
ปรับอัตราดอกเบีย้หากบริษัทฯ มิได้ด  ารงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือในกรณีที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นในสัดส่วนต ่ากว่า 
รอ้ยละ 40.0 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคาดว่าภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้กองทนุฟ้ืนฟฯู จะถือหุน้ในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 45.0 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัทฯ )บนสมมติฐานว่ามีผูจ้องซือ้หุน้สามญัที่เสนอขายต่อประชาชน )รวมทัง้การจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ทัง้จ านวน และ 
ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจากบรษิัทฯ ทัง้จ านวน( ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทนุฟ้ืนฟูฯ จะ
ยงัคงถือหุน้ในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 45.0 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ต่อไป โดย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มียอดเงินกูค้า้งช าระตามสญัญาเงินกูท้ี่มีขอ้ก าหนดดงักล่าวรวมจ านวนประมาณ 19,731.1 
ลา้นบาท ทัง้นี ้การเรียกใหช้ าระคืนเงินกูก้่อนครบก าหนดหรือการปรบัเพิ่มอตัราดอกเบีย้ของสญัญาเงินกูด้งักล่าวอาจส่งผล
ในทางลบต่อการด ารงสภาพคล่อง ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั  โปรดพิจารณา
รายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.8 หวัขอ้ “8.3.2 เงนิกูย้ืม”  

บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย และการจดัสรรเงินทุนส าหรบัการ
ช าระหนีเ้งินกูย้ืม ในกรณีดงักล่าว บรษิัทฯ อาจตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นซึ่งอาจจะไม่ไดร้บัเงื่อนไขที่ยอมรบัไดใ้นเชิงพาณิชย ์
หรืออาจจะไม่สามารถหาไดเ้ลย ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3.1.2 ความเสี่ยงจากการทีบ่ริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาและเข้าซือ้สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย
ได้ในจ านวนทีเ่พียงพอในราคาทีเ่หมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน 
ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการสรา้งรายได้และกระแสเงินสด และการขยายธุรกิจอย่างยั่ งยืนต้องอาศัย
ความสามารถในการจดัหาและเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในจ านวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของบริษัทฯ ในการจัดหาและเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายขึน้อยู่กับ
ปัจจัยหลายประการซึ่งอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและตลาด
อสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย สภาวะการแข่งขนัในการเขา้ประมลูซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของ
สถาบันการเงิน มลูค่า คุณภาพและประเภทสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่สถาบันการเงินจะน าออกมา
จ าหน่าย และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ นอกจากนี ้ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึน้อยู่กับ )ก( การ
เปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือนโยบายของภาครฐัที่มีผลบงัคบัใชก้บับรษิัทฯ และ )ข( นโยบาย ฐานะทางการเงิน
และแผนการด าเนินธุรกิจของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งในดา้นการบรหิารสินเชื่อ สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ และทรพัยสิ์นรอการ
ขาย ดว้ยความซบัซอ้นและความสมัพนัธข์องปัจจยัดงักล่าวที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทฯ อาจไม่
สามารถจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในจ านวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการเติบโต ความสามารถในการแข่งขนั ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.3 หนา้ที่ 3 

3.1.3 บริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และไม่สามารถสร้างรายได้และกระแสเงินสดจาก 
การบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพของบริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย ซ่ึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และการบริหารจัดการ
สินทรัพยด์้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ไม่ว่าทั้งหมด 
หรือบางส่วน 

การสรา้งรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ ซึ่งรวมถึง
ความสามารถของบรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ ซึ่งโดยส่วนมากอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษิัทฯ เช่น ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีไ้ม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากลูกคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ มักมีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคง มีผลการ
ด าเนินงานไม่ดี และตอ้งการความช่วยเหลือทางการเงินค่อนขา้งสงู หรือมีสินทรพัยส์ุทธิเป็นลบ และลูกหนีบ้างรายอยู่ใน
กระบวนการลม้ละลายหรือกระบวนการการปรบัโครงสรา้งหนี ้หากบริษัทฯ ไม่สามารถปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละไม่สามารถ
บงัคบัช าระหนี ้บรษิัทฯ อาจตอ้งด าเนินการผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในการสรา้งรายไดจ้ากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของบรษิัทฯ 
เช่น กระบวนการทางศาล การโอนและจ าหน่ายทรพัยสิ์นโดยการขายและการบงัคบัทรพัยห์ลกัประกนั ซึ่งกระบวนการเหล่านี ้
ตอ้งใชเ้วลานาน มีค่าใชจ้่ายสูง และอาจมีประสิทธิผลต ่า หรืออาจตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือ
นโยบายของภาครฐัที่ใชบ้งัคบัในขณะนัน้ ซึ่งผลลพัธท์ี่ไดอ้าจไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไ์ว ้นอกจากนี ้ในบางกรณี
บริษัทฯ อาจไม่มีสิทธิในการบงัคบัทรพัยห์ลกัประกันเป็นล าดบัแรก และเจา้หนีร้ายอื่นอาจมีบุริมสิทธิในล าดบัที่ดีกว่าเหนือ
ทรพัยห์ลกัประกนัดงักล่าว  

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจไม่สามารถด าเนินการเรียกเก็บเงินจากการบงัคับหลกัประกันใหค้รอบคลมุต่อตน้ทุนเงิน
ลงทุนของบริษัทฯ หรืออาจเรียกเก็บเงินไม่ไดเ้ลย และนอกจากนี ้ในกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการโดยค าสั่งศาลตามกฎหมาย
ลม้ละลายนัน้ หากศาลมีค าสั่งเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจการซึ่งไดร้บัมติสนบัสนนุจากเสียงส่วนใหญ่ของเจา้หนีผู้ม้ีสิทธิเรียกรอ้ง
ต่อลูกหนี ้บริษัทฯ อาจตอ้งยอมรบัแผนฟ้ืนฟูกิจการดังกล่าวซึ่งอาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางที่เป็นคุณต่อบริษัทฯ โดยในอนาคต
ศาลยงัอาจพิพากษาใหห้ลกัประกนัเป็นโมฆะ หรือปฏิเสธค าขอบงัคบัหลกัประกนั บรษิัทฯ อาจไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนที่
จ ากัด หรือขาดทุนจากกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ และบริษัทฯ อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลกูหนีข้องบรษิัทฯ และไม่
สามารถรบัรูร้ายไดจ้ากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพดังกล่าวตามที่ประมาณการไว ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.4 ตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทยมีความผันผวน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการก่อ
รายได้และกระแสเงินสดจากหลักประกันของสินทรัพยด์้อยคุณภาพ และทรัพยส์ินรอการขายของ  
บริษัทฯ 

บรษิัทฯ มีความเส่ียงจากภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทยเนื่องจากทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยข์องบริษัทฯ ทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศ โดยความสามารถใน 
การก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสดจากทรัพย์สินดังกล่าวของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับสภาพคล่องและภาวะตลาด
อสงัหารมิทรพัยข์องประเทศไทย หากภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เป็นไปตามที่บรษิัทฯ คาดหมาย ยอดขายและราคาขาย
ของอสงัหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ อาจลดลง และบริษัทฯ อาจตอ้งใชเ้วลานานกว่าที่ทรพัยสิ์นดงักล่าวจะสามารถก่อใหเ้กิด
รายไดไ้ดอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งอาจท าใหบ้ริษัทตอ้งขายทรพัยสิ์นเหล่านัน้ภายใตข้อ้ก าหนดของสญัญาซือ้ขายที่ท  าใหบ้รษิัทฯ ไดร้บั
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ส่วนที่ 2.2.3 หนา้ที่ 4 

ผลประโยชนล์ดนอ้ยลงหรือตอ้งขายในราคาที่ต  ่ากว่าราคาที่คาดการณไ์ว ้นอกจากนี ้การชะลอตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ของประเทศไทยอาจเป็นผลใหบ้รษิัทฯ ท าการตลาดและขายอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ ไดย้ากขึน้และอาจมีค่าใชจ้่ายใน
การถือครองทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้มูลค่าของทรพัยห์ลกัประกันของสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายที่
ลดลงยงัอาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ ตอ้งบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ
ทรพัยสิ์นรอการขายเพิ่มขึน้ โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.5.3 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของ
เงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี”้ และหวัขอ้ “16.5.5 ค่าเผือ่ดอ้ยค่าทรพัย์สนิรอการขาย" 

ตลาดอสงัหาริมทรพัยข์องประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยหลายประการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจมหภาค อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ ระดับหนีค้รวัเรือน อัตราการขยายตัวของเมือง ระดับ
รายไดสุ้ทธิส่วนบุคคล และสภาวะของอุปสงคแ์ละอุปทาน เป็นตน้ นอกจากนี ้หากรฐับาลประกาศใชก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั หรือนโยบายใหม่ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อการเติบโตของตลาดอสงัหารมิทรพัยอ์าจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถในการก่อใหเ้กิดรายได้และกระแสเงินสดจากทรพัยห์ลกัประกันของสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได ้การท าก าไร ฐานะทางการเงิน 
และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.5 ความเสี่ยงจากการที่กระบวนการตรวจสอบสถานะสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของ
บริษัทฯ อาจจัดท าบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องทั้งหมด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ
ก าหนดราคาซือ้สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

สินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทฯ ได้มาส่วนใหญ่ไม่มีราคาตลาดที่แน่นอน ดังนั้น ใน 
การก าหนดราคาซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ ตอ้งพิจารณาปัจจยัหลายประการ โดยในกรณี
ของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ปัจจยัดงักล่าวรวมถึงสภาวะการแข่งขนั ประมาณการการเรียกเก็บหนีจ้ากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 
มลูค่าทรพัยห์ลกัประกนั และประวตัิของลกูหนี ้ส าหรบักรณีของทรพัยสิ์นรอการขาย ปัจจยัดงักล่าวจะรวมไปถึงการประเมิน
มลูค่าทรพัยสิ์นโดยพิจารณาขอ้มลูที่บริษัทฯ ไดร้บัเก่ียวกับทรพัยสิ์นและการตรวจสอบสถานะ )Due Diligence) ซึ่งบริษัทฯ 
ด าเนินการเอง ประมาณการค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมทัง้ภาวะตลาด
และสภาวะการแข่งขันในขณะนั้น ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบสถานะและ/หรือคัดเลือก
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิผล บริษัทฯ อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่คุม้ค่าหรืออาจ
ประสบกบัการขาดทนุ  

ก่อนการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบสถานะตามที่  
บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายนัน้ ๆ ทัง้นี ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาและในอนาคตบริษัทฯ ด าเนินการตรวจสอบสถานะโดยอาศยัขอ้มลู
ที่บรษิัทฯ ไดร้บัจากสถาบนัการเงินที่ขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บรษิัทฯ ซึ่งอาจไม่ครบถว้นหรือ
ถูกตอ้งทัง้หมด และอาจไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งซึ่งจ าเป็นหรือเป็นประโยชนต์่อการประเมินการเขา้ซือ้ 
แม้ว่า โดยทั่ วไปบริษั ทฯ จะส่งบุคลากรของบริษั ทฯ เข้า ไปในพื ้นที่ เพื่ อท าการส ารวจทรัพย์สินก็ตาม  แต่ ใน  
การประเมินราคาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ บริษัทฯ จะไม่สามารถเขา้ไปในบริเวณของทรพัยห์ลักประกันได ้ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถทราบถึงภาระผูกพันหรือสภาพที่แท้จริงของทรพัยสิ์นนั้น ๆ และอาจประเมินราคาซือ้สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายสูงกว่าราคาที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เนื่องจากไม่ไดร้บัขอ้มูลที่ครบถว้นหรือถูกตอ้ง 
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ปัจจัยเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ตวัอย่างเช่น บรษิัทฯ อาจไม่ทราบถึงภาระผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยห์ลกัประกนัหรือไม่สามารถยืนยนัไดว้่าบรษิัทฯ จะไดร้ับ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยห์ลักประกันโดยปราศจากข้อบกพร่อง ในอดีต บริษัทฯ เคยได้รบัข้อมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยไ์ม่
ครบถว้นและไม่ถูกตอ้ง ท าใหบ้ริษัทฯ ก าหนดราคาซือ้ทรพัยสิ์นดังกล่าวคลาดเคล่ือน แมโ้ดยทั่วไป สถาบันการเงินใหสิ้ทธิ
บริษัทฯ ในการคืนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาแต่ละ
ฉบับหากขอ้มูลสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ สถาบันการเงินผูข้ายน าเสนอไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจไม่สามารถรบัรูถ้ึงความบกพรอ่งหรือความผิดพลาดของขอ้มลูดงักล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่บรษิัทฯ จะไดร้บัจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย  

วิธีการก าหนดราคาส ารวจโดยเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบสถานะทรพัยสิ์นตอ้งอาศัย
ดลุพินิจ ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ประสบการณ ์และความเห็นส่วนบคุคล ซึ่งอาจไม่ถกูตอ้งแม่นย า หรือไม่สะทอ้นมลูค่าที่แทจ้ริง 
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะด าเนินการตรวจสอบสถานะโดยอา้งอิงขอ้มลูที่ไดร้บัจากสถาบนัการเงินที่ขายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
และทรัพย์สินรอการขายในการประเมินและก าหนดราคา ในการนี ้ บริษัทฯ จะน าประมาณการการเรียกเก็บหนี ้และ  
การจ าหน่ายทรัพย์สิน  ข้อมูล และสารสนเทศเหล่านี ้มาใช้ในการก าหนดราคาในการเข้าซื ้อ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท  าให้
กระบวนการตรวจสอบสถานะทรพัยสิ์นของบริษัทฯ มีความครบถว้น หากประมาณการการเรียกเก็บหนีแ้ละการจ าหน่าย
ทรพัยสิ์น ขอ้มลูและสารสนเทศดังกล่าวไม่ถูกตอ้งแม่นย า ไม่ครบถว้น หรือก่อใหเ้กิดความส าคญัผิด การตดัสินใจใด ๆ ที่
อาศยัขอ้มลูดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดต้ามเป้าหมาย 
นอกจากนี ้การท่ีบรษิัทฯ เขา้ตรวจสอบสถานะของทรพัยสิ์นจ านวนมากในแต่ละครัง้อาจ 

ส่งผลใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการประเมินสูงขึน้หรือบริษัทฯ อาจไม่สามารถประเมินทรพัยสิ์นไดใ้นเวลาอันจ ากัด 
และแมค้วามผิดพลาดที่เกิดขึน้เป็นความผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ย แต่หากรวมกันแลว้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท าก าไรของบรษิัทฯ โดยรวมได ้นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจตดัสินใจเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายใน
ราคาที่สงูกว่าราคาที่สมเหตสุมผลในเชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์นนัน้ ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3.1.6 ความเสี่ยงจากการประเมินราคาทรัพยส์ินของบริษัทฯ โดยใช้สมมติฐานหลายประการ ส่งผลให้มูลค่า
ของทรัพยห์ลักประกันของสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายที่บริษัทฯ ประเมินอาจไม่
สะท้อนมูลค่าทีแ่ท้จริงทีบ่ริษัทฯ จะสามารถรับรู้ได้หากมีการขายทรัพยส์ินดังกล่าว 

การประเมินมลูค่าทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในปัจจบุนั ซึ่งแสดงอยู่ใน
งบการเงินของบริษัทฯ เป็นการประเมินมูลค่าโดยน าหลักเกณฑ์ที่  ธปท. ก าหนดให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรบัใช้  
โดยทั่วไป บรษิัทฯ จะด าเนินการประเมินมลูค่าโดยผูป้ระเมินอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และทีมงาน
ประเมินราคาของบริษัทฯ ทั้งนี ้ผูป้ระเมินแต่ละรายอาจจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจของตนในการพิจารณาปัจจยับางกรณี เช่น 
ราคาอา้งอิงในอดีต และอาจมีสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดแ้ละอาจไม่ถูกตอ้งแม่นย าหรือไม่ครบถว้น
หรือไม่สะทอ้นมลูค่าที่แทจ้รงิ นอกจากนี ้มลูค่าประเมินของทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการ
ขายของบรษิัทฯ มิใช่ตวับ่งชีร้าคาซือ้ขายหรือรบัรองว่าบรษิัทฯ สามารถขายทรพัย์สินไดท้ี่ราคาดงักล่าวไม่ว่าในปัจจบุนัหรือ
อนาคต และราคาที่บรษิัทฯ จะสามารถขายทรพัยสิ์นดงักล่าวไดอ้าจต ่ากว่ามลูค่าประเมินของทรพัยสิ์นนัน้ ดว้ยเหตนุี ้ความ
ไม่แม่นย าในการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระ หรือทีมงานประเมินราคาของบรษิัทฯ หรือวิธีการก าหนดราคาที่บริษัทฯ 
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ใชอ้าจส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการก าหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของ  
บรษิัทฯ การปรบัโครงสรา้งหนี ้และการก าหนดราคาขายทรพัยสิ์นรอการขายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของทรัพยส์ินรอการขายของบริษัทฯ อาจไม่สะท้อนการด้อยค่าทีแ่ท้จริง 

บรษิัทฯ ประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์นรอ
การขายอย่างต่อเนื่อง และรบัรูจ้  านวนขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่สอดคลอ้งกับประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าดงักล่าว โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูของเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 8,088.2 ลา้นบาท 6,943.4 ลา้นบาท 6,285.1 ลา้นบาท และ 6,377.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 10.4 รอ้ยละ 8.7 รอ้ยละ 7.7 และรอ้ยละ 7.5 ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ของบริษัทฯ ตามล าดับ และ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย 
จ านวน 612.4 ลา้นบาท 543.1 ลา้นบาท 522.6 ลา้นบาท และ 513.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.2 รอ้ยละ 2.3 รอ้ยละ 1.9 
และรอ้ยละ 1.6 ของมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย ตามล าดบั  

ปัจจบุนับรษิัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยน าหลกัเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินถือปฏิบตัิมาปรบัใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษัทฯ ซึ่งการประมาณการการดอ้ยค่าดงักล่าวขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ในกรณีของ
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ปัจจยัดังกล่าวรวมถึงการประเมินราคาทรพัยห์ลกัประกันซึ่งจะมีการปรบัราคาตามหลกัเกณฑข์อง 
ธปท. ไดภ้ายในก าหนดเวลา วงเงินจ านอง และจ านวนหนีท้ี่คา้งช าระ รวมถึงกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากการปรบั
โครงสรา้งหนี ้และในกรณีของทรพัยสิ์นรอการขาย ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงการประเมินราคาทรพัยสิ์นภายในก าหนดเวลา 
มลูค่าล่าสดุของทรพัยสิ์น และประเภทและคุณลกัษณะของทรพัยสิ์นรอการขาย และการเปล่ียนแปลงของปัจจยัเหล่านีอ้าจ
ท าใหค้่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญมีความผันผวน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ น า TFRS 9 มาถือปฏิบตัิ บริษัทฯ อาจบนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าโดยรวมเพิ่มขึน้เมื่อเทียบ
กบังบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีปัจจบุนั ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

อย่างไรก็ดี จ านวนเงินท่ีบรษิัทฯ จะไดร้บัจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอาจขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น
หลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ฐานะทางการเงิน ความสามารถและความสมคัรใจในการช าระ
หนีข้องลกูหนี ้ความสามารถของผูค้  า้ประกันของลกูหนีใ้นการปฏิบตัิตามภาระผูกพนั ความสามารถในการรบัรูร้ายไดจ้าก
ทรพัยห์ลักประกัน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และการก ากับดูแลของหน่วยงานก ากับที่เก่ียวข้องในประเทศไทย  
การประมาณการ การประเมิน และการคาดการณเ์ก่ียวกบัปัจจยัดงักล่าวของบรษิัทฯ อาจไม่แน่นอนหรือต่างจากสภาวะหรือ
ผลที่เกิดขึน้จรงิ และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือค่าเผ่ือการดอ้ยคา่ดงักล่าวอาจไม่แสดงถึงการดอ้ยค่าที่แทจ้รงิ ปัจจยัดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3.1.8 การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่9 (TFRS 9) อาจส่งผลกระทบต่อการรายงานทาง
การเงนิทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

สภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทยไดเ้ผยแพรป่ระกาศสภาวชิาชีพบญัช ีท่ี 22/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติทางบญัชีเก่ียวกับการรบัรูแ้ละการวัดมูลค่า
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สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2561 โดยก าหนดให้
กิจการต่าง ๆ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่ม
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ บรษิัทฯ คาดว่า
นโยบายบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี ้

1. การรบัรูร้ายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีจ้ะรบัรูโ้ดยใช้อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงที่ปรบัลดดว้ย 
ความเส่ียงด้านเครดิตตามเกณฑ์คงค้าง )Accrual Basis) โดยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้จริงปรับลดด้วย 
ความเส่ียงดา้นเครดิตนีจ้ะถูกค านวณตัง้แต่วนัที่ไดล้กูหนีม้า ซึ่งเป็นอตัราที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัช าระในอนาคตจากลกูหนีด้อ้ยคุณภาพแต่ละรายตลอดอายุของ
ลกูหนีเ้พื่อใหเ้ท่ากับราคาทุนของเงินลงทุนในลกูหนีเ้มื่อไดม้า ทัง้นี ้ทุกสิน้งวดบญัชี บริษัทฯ จะทบทวน
ความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัช าระจากลูกหนีด้อ้ยคุณภาพนัน้ และ
บรษิัทฯ จะค านวณมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินใหม่โดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะไดร้บัใหม่นี ้คิดลดดว้ยอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเดิมของลกูหนีด้อ้ยคุณภาพดังกล่าว และจะบันทึก
ผลต่างเป็นก าไรหรือขาดทนุจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ 

2. การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทฯ จะรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองเงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีน้ับจากวนัที่ไดลู้กหนีม้าโดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าลูกหนีน้ั้นมีความเส่ียงดา้น
เครดิตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่วนัท่ีไดล้กูหนีม้าหรือไม่  

3. ส าหรบัเงินลงทนุในตราสารทุน บรษิัทฯ อาจจดัประเภทเงินลงทนุนีเ้ป็นสินทรพัยท์างการเงินที่แสดงดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ หรือเป็นสินทรพัยท์างการเงินที่แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านรายการ
ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น ทัง้นี ้ทกุสิน้งวดบญัชี เงินลงทนุในตราสารทนุทัง้เงินลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเงิน
ลงทุนนอกตลาดหลักทรพัยฯ์ จะถูกแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม และเมื่อขายตราสารทุนที่จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายการก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะไม่ถกูรบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุอีกต่อไป 

ทั้งนี ้ การเปล่ียนแปลงข้างต้นเป็นเพียงการคาดการณ์ ในเบื ้องต้นของบริษัทฯ จาก  TFRS 9 ที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ภายหลังการปฏิบัติตาม TFRS 9 แลว้ งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 อาจไม่สามารถเทียบเคียงไดก้ับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
2560 และ 2561 และงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 อาจไม่สามารถเทียบเคียง
ไดก้บังบการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

การน า TFRS 9 มาถือปฏิบัติอาจส่งผลในทางลบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทที่จัดท างบการเงินภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย  ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ดว้ย โดยผลกระทบดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ รวมถึง องค์ประกอบของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ ในวันที่มีการบังคับใช้ TFRS 9 และการ
คาดการณข์องเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต 

ในปัจจบุนั บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของผลกระทบจากการบงัคบัใช ้TFRS 9 ต่อผลการด าเนินงาน 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าการเริ่มตน้บังคับใช้ TFRS 9 อาจกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มภายในของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการน า TFRS 9 มาใช ้ซึ่งอาจท าให้มี 
การเปล่ียนแปลงในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงิน การบริหารจดัการสินเชื่อที่เก่ียวขอ้ง 
และกระบวนการทางธุรกิจและการเงิน ทัง้นี ้การปฏิบตัิตาม TFRS 9 อาจท าใหก้ารบนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าโดยรวมเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบังบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีปัจจบุนั 

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยอาจแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและการจัดท ารายงานที่ก าหนดการจัดท า 
งบการเงินเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ อาจตอ้งน ามาปรบัใช ้หรือหากบรษิัทฯ เห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ อาจปรบัใชก้่อนท่ีการแกไ้ข
ดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.9 ความเสี่ยงจากการที่การประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย รวมทั้ง
การถือครองทรัพยส์ินจ านวนมากของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่ใช้บังคับอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ธุรกิจบริหารสินทรพัยด์้อยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ อยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลที่เคร่งครัด   
บริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ภายใตก้ฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น การปรบั
โครงสรา้งหนี ้การประเมินราคาและการจ าหน่ายทรัพยห์ลักประกันและทรพัยสิ์นรอการขาย กฎระเบียบและวิธีการใน  
การบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขาย การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี ้ การตัดหนี ้สูญ  กฎเกณฑ์ดา้นภาษี และมาตรฐาน 
การบญัชี นอกจากนี ้เนื่องจากบรษิัทฯ เป็นเจา้ของอสงัหารมิทรัพยจ์ านวนมาก บริษัทฯ จึงตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ภายใต้กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายผงัเมือง รวมทัง้กฎระเบียบและกฎเกณฑอ์ื่น ๆ 

ทั้งนี ้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 และมีผลบงัคบัใชแ้ทนพระราชบญัญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบญัญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
พ.ศ. 2508 แมว้่าพระราชบญัญัติฉบับนีจ้ะไดก้ าหนดอตัราการจดัเก็บภาษีจากที่ดินและโรงเรือนในอัตราใหม่ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ปัจจัยส าคัญซึ่งยังไม่มีความชัดเจนแน่นอน ไดแ้ก่ อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจริง ฐานภาษี และ
มาตรการบรรเทาหรือลดภาษีที่จะตอ้งมีการด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป ดว้ยเหตุนี ้บริษัทฯ จึงยงัไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้งจนกว่าจะไดม้ีการประกาศใชก้ฎหมายล าดบัรองและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งแลว้
เท่านัน้ โดยบรษิัทฯ อาจจะมีค่าใชจ้่ายทางภาษีเพิ่มขึน้จากที่ดินและอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษิัทฯ ถือครอง ซึ่งค่าใชจ้่ายทางภาษี
ที่เพิ่มขึน้ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท าก าไร ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่16.2.5 หวัขอ้ “การเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ” 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจการเงิน
หรืออสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวทั้งหมดไดอ้ย่าง
ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
นอกจากนี ้ยงัมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการตีความและบงัคบัใชน้โยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือมาตรฐานการบญัชี



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.3 หนา้ที่ 9 

ใหม่ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้าจท าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งไดร้บัโทษตามกฎหมายหรือ
อาจเกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

3.1.10 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวกับการบังคับช าระหนีจ้ากผู้ค า้ประกันและผู้จ านองทีมิ่ใช่ลูกหนีช้ั้นต้น 

กฎหมายก าหนดมิใหผู้ค้  า้ประกันตอ้งรบัผิดเสมือนลกูหนีช้ัน้ตน้ )เช่น ขอ้ก าหนดที่ใหผู้ค้  า้ประกันตอ้งรบัผิดรว่มกัน
และแทนกันกับลูกหนีช้ั้นตน้( หากสัญญาค า้ประกันมีข้อก าหนดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายนีจ้ะท าให้ข้อก าหนด
ดงักล่าวตกเป็นโมฆะและท าใหผู้ค้  า้ประกันสามารถใชสิ้ทธิปฏิเสธการช าระหนีไ้ด ้ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าวไม่ใชก้ับ
กรณีที่ผูค้  า้ประกนัเป็นนิติบคุคลที่สามารถตกลงยินยอมรบัผิดอย่างลกูหนีช้ัน้ตน้ได ้

หากเจา้หนีม้ิไดด้  าเนินการตามที่ระบไุวใ้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ อาจท าใหผู้ค้  า้ประกนัหรือผูจ้  านองที่
มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้อาจหลดุพน้จากความรบัผิดในส่วนที่กฎหมายก าหนด เช่น เมื่อลกูหนีผิ้ดนดั หากเจา้หนีม้ิไดม้ีหนงัสือบอก
กล่าวไปยังผูค้  า้ประกันหรือผูจ้  านองที่มิใช่ลูกหนีช้ั้นตน้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ผูค้  า้ประกันหรือผูจ้  านองที่มิใช่
ลกูหนีช้ัน้ตน้ )แลว้แต่กรณี( จะหลดุพน้จากความรบัผิดเฉพาะในดอกเบีย้ ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนอุปกรณแ์ห่งหนีร้าย
นัน้เมื่อพน้ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดใหเ้จา้หนีม้ีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้  า้ประกันหรือผูจ้  านองนัน้ นอกจากนี ้ในกรณี
ของการค า้ประกันหรือการจ านองทรพัยสิ์นเพื่อประกันหนีท้ี่บุคคลอื่นตอ้งช าระและเป็นหนีท้ี่มีก าหนดระยะเวลาการช าระ
แน่นอนนัน้ หากเจา้หนีย้ินยอมผ่อนผนัเวลาการช าระหนีใ้หแ้ก่ลกูหนีช้ัน้ตน้โดยที่ผูค้  า้ประกนัหรือผูจ้  านองที่มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้
ไม่ไดใ้หค้วามยินยอมในการผ่อนเวลานัน้ จะมีผลท าใหผู้ค้  า้ประกันหรือผูจ้  านองที่มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้หลดุพน้จากความรบัผิด 
ดงันัน้ ในการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีผูค้  า้ประกนัหรือผูจ้  านองซึ่งมิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้ บรษิัทฯ อาจตอ้งไดร้บัความยินยอมจากผูค้  า้
ประกนัหรือผูจ้  านองนัน้เพื่อใหก้ารค า้ประกนัของผูค้  า้ประกนัหรือหลกัประกนัของผูจ้  านองยงัมีผลบงัคบัเช่นเดิมภายหลงัจาก
การปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งกระบวนการดงักล่าวจะจ ากัดความยืดหยุ่นในการปรบัโครงสร้างหนีข้องบริษัทฯ โดยหากบรษิัทฯ 
ไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูค้  า้ประกันหรือผูจ้  านองที่มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้ บรษิัทฯ อาจมีทางเลือกในการปรบัโครงสรา้งหนีห้รือ
ประนอมหนีน้อ้ยลง และอาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งด าเนินการบงัคบัจ านองซึ่งโดยปกติจะมีค่าใชจ้่ายสงูและใชเ้วลานาน 

นอกจากนี ้ความรบัผิดของผูจ้  านองที่มิใช่ลกูหนีช้ัน้ตน้ยงัจ ากัดเพียงเท่ากับมลูค่าของทรพัยท์ี่จ  านองเท่านัน้ โดย
ขอ้ตกลงใดที่ก าหนดให้ผูจ้  านองรบัผิดเกินกว่ามูลค่าของทรพัยท์ี่จ  านองจะตกเป็นโมฆะ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหนีเ้ป็น  
นิติบคุคลและบคุคลผูม้ีอ  านาจในการจดัการหรือควบคุมการด าเนินงานของนิติบุคคลไดน้ าทรพัยสิ์นของตนไปจ านองไวเ้ป็น
หลกัประกันหนีข้องนิติบุคคลนัน้ บุคคลดงักล่าวสามารถท าสญัญาค า้ประกันหนีข้องนิติบุคคลเดียวกันและสามารถมีความ
รบัผิดสงูกว่ามลูค่าของทรพัยท์ี่จ  านองได ้

แม้ว่าบริษัทฯ ไดก้ าหนดมาตรการในการด าเนินการตามที่ กฎหมายก าหนด เพื่อลดผลกระทบของการแก้ไข
กฎหมายดงักล่าวแลว้ บรษิัทฯ เชื่อว่าการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั โดยเฉพาะต่อ
สิทธิของบริษัทฯ ภายใตส้ัญญาค า้ประกันหรือสญัญาจ านองส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ในกรณีที่สัญญา
ดงักล่าวท าขึน้โดยมิไดเ้ป็นไปตามบทบญัญัติของกฎหมายขา้งตน้ นอกจากนี ้แมว้่ากระบวนการของบริษัทฯ ในการบังคับ
ช าระหนีก้ับลูกหนีแ้ละบังคับจ านองซึ่งทรพัยห์ลักประกันที่เป็นของลูกหนีเ้องอาจไม่ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ แต่  
การบังคับช าระหนีก้ับผูค้  า้ประกันและผูจ้  านองที่มิใช่ลูกหนีช้ัน้ตน้จะยากล าบากยิ่งขึน้และใชเ้วลานาน เนื่องจากบริษัทฯ 
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดเพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผล  
การด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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3.1.11 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจต้องมีความรับผิดเน่ืองจากข้อพิพาททางกฎหมายและข้อพิพาทอื่นที่
บริษัทฯ เข้าเกี่ยวข้องเป็นคร้ังคราว 

บรษิัทฯ ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่น ๆ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ 
ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ ขอ้พิพาทดงักล่าวจะเกิดขึน้เมื่อ )ก) บรษิัทฯ เรียกเก็บเงินคา้งช าระจากลกูหนี ้ด าเนินการยึดหรือจ าหน่าย
ทรพัยห์ลักประกันหรือบังคับช าระหนีจ้ากผูค้  า้ประกัน ผูจ้  าน า หรือผูจ้  านอง หรือ )ข ) บริษัทฯ และคู่สัญญาในการซือ้หรือ
จ าหน่ายทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ขอใหศ้าลมีค าสั่งรบัรองสิทธิตาม
กฎหมายของแต่ละฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจถูกฟ้องรอ้งหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกับขอ้พิพาทอื่น ๆ จากการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ เช่น ลกูหนีท้ี่ไม่สามารถช าระหนีไ้ดอ้าจไม่ยินยอมใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการยึดทรพัยโ์ดยน าขอ้พิพาทขึน้สู่ศาล หรือใน
กรณีที่บริษัทฯ ไดด้  าเนินคดีทางกฎหมายกับลกูหนีแ้ลว้และลกูหนีฟ้้องแยง้ ในกรณีที่บรษิัทฯ ประเมินว่าอาจมีความเสียหาย
เกิดขึน้จากคดีที่มีการฟ้องรอ้งแลว้หรือก าลงัจะฟ้องรอ้ง หรือจากขอ้พิพาทอื่นที่มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะบนัทึกประมาณการ
หนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งตามนโยบายทางบัญชีที่ เก่ียวข้องหรือตามนโยบายภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินไทย )TFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย )TAS) ทั้งนี ้ค  าพิพากษาหรือค าชีข้าดในขอ้พิพาททาง
กฎหมายที่บริษัทฯ เก่ียวขอ้งอาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางที่เป็นคุณกับบริษัทฯ และประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งอาจไม่
เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จรงิทัง้หมดจากกระบวนพิจารณาหรือขอ้พิพาทอื่น ๆ  ทัง้นี ้หากการประเมินความเส่ียงของ
บรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลง ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งของบรษิัทฯ ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายจ านวนหนึ่งซึ่งมีทุนทรพัยท์ี่ถูกฟ้องรวมกันประมาณ 
541.1 ลา้นบาท ซึ่งหากศาลมีค าพิพากษาในทางที่ไม่เป็นคุณแก่บรษิัทฯ อาจก่อใหเ้กิดหนีสิ้นและ/หรือผลกระทบในทางลบ
ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่
2.2.7 หวัขอ้ “7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย”   

นอกจากนี ้คดีความและขอ้พิพาทอื่น ๆ อาจน าไปสู่การสืบสวน สอบสวน และกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงาน
ที่ก ากบัดูแลซึ่งอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และเพิ่มตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาท
ดงักล่าว และบริษัทฯ อาจจะตอ้งจดัสรรทรพัยากรที่ใชใ้นธุรกิจหลักมาเพื่อใชใ้นกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี ้ในการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ ในอนาคต บรษิัทฯ อาจยงัคงมีส่วนเก่ียวขอ้งในขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่น ๆ ต่อไป 
และการหยุดชะงักในการด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการพิจารณาคดีในศาลหรือค าพิพากษาที่มี ต่อ
บริษัทฯ กรรมการ หรือผู้บริหารหลักของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั  

3.1.12 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพขนาดใหญ่หลายรายการ โดย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ลูกคา้ที่เป็นสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพรายใหญ่ที่สดุของบรษิัทฯ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.8 ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิของบรษิัทฯ และ
ลกูคา้ที่เป็นสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพรายใหญ่ที่สดุของบรษิัทฯ 10 รายแรกคิดเป็นสดัส่วนรวมกนัประมาณรอ้ยละ 8.2 ของเงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิของบรษิัทฯ ดงันัน้ หากลกูหนีร้ายใหญ่ของบรษิัทฯ รายใดไม่สามารถช าระหนีไ้ดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนดหรือผิดนดัช าระหนีด้ว้ยเหตุใด ๆ หรือหากบริษัทฯ ไม่ไดร้บัเงินเต็มจ านวนมลูค่าทรพัยห์ลกัประกันหรือไม่ไดร้บัเลย
จากการบังคับหลักประกัน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั  
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นอกจากนี ้ทรพัยสิ์นรอการขายจ านวนมากของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงมี 
ความเส่ียงจากการลดลงของราคาที่ดินในประเทศและการลดลงของราคาที่ดินในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ซึ่งปัจจยั
ใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดผลดงักล่าวอาจส่งผลในทางลบต่อธุรกจิ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
อย่างมีนยัส าคญั  

3.1.13 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันทีอ่าจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและกลยุทธก์ารเติบโตของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ เผชิญกับสภาวะการแข่งขนัในการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยมีคู่แข่งหลัก 
คือ บสส. บริษัทบริหารสินทรพัยใ์นประเทศไทยอีกบริษัทหนึ่งที่มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจที่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรพัยข์องธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี ้บริษัท
บริหารสินทรพัยท์ี่เป็นหน่วยธุรกิจของธนาคารพาณิชยส่์วนใหญ่จะไม่ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจาก
สถาบันการเงินอื่นแต่จะจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากภายในกลุ่มธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเอง 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีการแข่งขนักับบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นในระดบัท่ีนอ้ยกว่าการแข่งขนัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยบรษิัท
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้การเข้าซือ้ทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งกับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งเป็นสินทรพัยส่์วน
นอ้ยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทเหล่านี ้จะแข่งขันกับบริษัทฯ ในการซือ้สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีลกัษณะเดียวกนัในอนาคต นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนักบันิติบคุคล
ต่างประเทศที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งซึ่งมาจดัตัง้บริษัทบริหารสินทรพัยใ์นประเทศไทยและน าไปสู่การแข่งขนัในตลาด
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้ในการเขา้ซือ้และ/หรือขายทรพัยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ ยังตอ้งแข่งขันกับบริษัทอสังหาริมทรพัยอ์ื่น 
สถาบนัการเงินที่ขายทรพัยสิ์นรอการขาย และผูป้ระกอบการอื่นในตลาดอสงัหาริมทรพัย ์หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเติบโตของบรษิัทฯ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.14 ความเสี่ยงจากการทีลู่กหนีท้ีไ่ม่พึงพอใจบริษัทฯ และผู้คัดค้านอาจท าให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียงได้ 

ธุรกิจของบริษัทฯ เก่ียวขอ้งกับการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี ้การเรียกช าระหนี ้และ/หรือการบงัคับหลกัประกันซึ่ง
อาจสรา้งความไม่พอใจแก่ลูกหนีไ้ด ้ในอดีต เคยมีกลุ่มลกูหนีร้วมตัวกันประทว้งที่ส  านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาบาง
แห่งเพื่อเรียกรอ้งใหบ้ริษัทฯ ลดหนี ้แมว้่าธุรกิจของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักล่าว การด าเนินงานของ
บรษิัทฯ ความสมัพนัธแ์ละชื่อเสียงของบรษิัทฯ ในกลุ่มลกูหนีอ้าจไดร้บัผลกระทบหากมีเหตกุารณล์กัษณะเดียวกนัเกิดขึน้อีก
ในอนาคต ความเสียหายดา้นชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และความสมัพนัธท์ี่บรษิัทฯ มีกับ
ลกูคา้ ลกูหนีแ้ละคู่สญัญาอื่น ๆ ในอดีตบริษัทฯ เคยถูกฟ้องรอ้งโดยลกูหนีท้ี่ไม่พึงพอใจบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณด์ังกล่าวอาจ
เกิดขึน้อีกในอนาคต และอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการทางกฎหมายและอาจมีความรบัผิดเกิดขึน้
จากการฟ้องรอ้ง นอกจากนี ้การวิพากษว์ิจารณ ์และการเผยแพรข่อ้มลูในเชิงลบอาจน าไปสู่การรอ้งเรียนหรือการคดัคา้นซึ่ง
อาจขดัขวางหรือเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเหตกุารณเ์หล่านีอ้าจส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั โปรดพจิารณารายละเอยีดคดีความในปัจจุบนัเพิ่มเตมิใน
ส่วนที ่2.2.7 หวัขอ้ “7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย”  
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3.1.15 ความเสี่ยงจากความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัตหิน้าทีข่องพนักงานของบริษัทฯ หรือการกระท า
ของบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมี
มาตรการป้องกนัและนโยบายในการติดตามการด าเนินงานและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
บริหารจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การฟอกเงิน การทุจริต การประพฤติมิชอบ 
หรือการกระท าอื่น ๆ ที่ ผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและรบัผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการก ากบัความเส่ียงเพื่อช่วยกนัท าหนา้ที่ในการ
ก ากับ ดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และจดัใหม้ีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงเพื่อใหห้น่วยงานภายในของ
บริษัทฯ แต่ละหน่วยงานใชใ้นการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตนเป็นประจ าทกุปีอย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากความบกพรอ่งหรือผิดพลาดในการปฏิบตัิหนา้ที่ของพนกังานของบรษิัทฯ ที่อาจไม่เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว ้หรือแม้กระทั่งจากการการกระท าของบุคคลภายนอก เช่น ตัวแทนหรือลูกคา้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบรษิัทฯ โดยการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนดดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงนิ และผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.16 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลักและพนักงานทีมี่ความสามารถ 

ความส าเร็จของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการจูงใจและรกัษาผูบ้ริหารหลกัและพนกังานที่มี
ความรูแ้ละความเขา้ใจในเชิงลึก และมีประสบการณใ์นการท างานอนัยาวนานในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่ง
บคุคลเหล่านี ้รวมถึงผูบ้รหิารระดบัอาวุโส พนกังานซึ่งมีความช านาญในการประเมินราคาทรพัยสิ์น การตลาดและการขาย 
และพนกังานปฏิบตัิการดา้นอื่น ๆ เนื่องดว้ยลกัษณะของธุรกิจ บรษิัทฯ จ าเป็นตอ้งมีพนกังานท่ีมีความรูค้วามสามารถเฉพาะ
ทาง โดยบรษิัทฯ ไดฝึ้กอบรมพนกังานของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ อาจไม่สามารถรกัษาทีมผูบ้รหิารและ
พนกังานท่ีมีความสามารถไวไ้ด ้และอาจไม่สามารถสรรหาบคุลากรท่ีเหมาะสมมาทดแทนบคุลากรระดบัสงู หรือพนกังานท่ีมี
ความรูค้วามสามารถเฉพาะทางไดภ้ายในเวลาที่เหมาะสมหรืออาจไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนไดเ้ลย  หรืออาจมี
ค่าใชจ้่ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม่ ซึ่งทั้งหมดนีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ  

3.1.17 ความเสี่ยงจากการทีร่ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ขัดข้อง  

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) IT) และระบบประมวลผลขอ้มลูของบริษัทฯ 
หากระบบดงักล่าวขดัขอ้งอาจก่อใหเ้กิดความสญูเสียทางการเงิน การด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั หรือความเสียหายดา้นชื่อเสียง
แก่บรษิัทฯ  

การด าเนินธุรกิจ การควบคุมดา้นบญัชีและการเงิน การบริหารความเส่ียง และการบริการลกูคา้อย่างราบรื่นลว้น
ตอ้งอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิัทฯ ความขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดจากความผิดพลาด
ในการด าเนินงานของพนักงาน หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ปัญหาซอฟตแ์วร ์ฮารด์แวร ์
เครือข่ายขัดขอ้ง การติดไวรสัคอมพิวเตอร ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ปัญหา
เก่ียวกับเครื่องมืออุปกรณ์ หรือปัญหากระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เป็นตน้ บริษัทฯ ไดป้รบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้ง
จดัท าแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง )Business Continuity Plan หรือ BCP) และจดัตัง้ศูนยค์อมพิวเตอรส์ ารอง 
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)Disaster Recovery Center หรือ DRC) เพื่อใหส้ามารถกูค้ืนระบบไดอ้ย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และป้องกันและช่วย
ลดผลกระทบของการหยุดชะงกัของธุรกรรมหลกัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงกัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทฯเป็นเวลานานอาจจ ากัดความสามารถในการติดตามตรวจสอบและจัดการข้อมูล การบริหารความเส่ียง  
การจัดท าบันทึกที่ถูกตอ้ง การให้บริการลูกคา้อย่างมีคุณภาพ และการควบคุมดา้นการเงิน รวมทั้งการด าเนินงานของ  
บรษิัทฯ แมบ้รษิัทฯ จะจดัใหม้ีการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ บริษัทฯ 
ไม่สามารถรบัรองไดว้่า การตรวจสอบดังกล่าวจะป้องกันไม่ใหร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ขดัขอ้งในอนาคต  
นอกจากนี ้ แม้บริษัทฯ จะทุ่มเททรัพยากรจ านวนมากเพื่อการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร ์การเข้ารหัสข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์และมาตรการรกัษาความปลอดภยัอื่น แต่ก็ยงัอาจเกิดเหตกุารณเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัทางไซเบอรต์่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบประมวลขอ้มูลของบริษัทฯ เช่น การฝ่าฝืน แทรกซึม จารกรรม การละเมิดสิทธิของ know-
how และขอ้มลูส่วนบุคคล การรั่วไหลของขอ้มลู หรือการทุจรติทั่วไปได ้ดงันัน้ การที่บรษิัทฯ ไม่สามารถแกปั้ญหาในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ย่างครบถว้นและรวดเร็วอาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในส่วนที่ส  าคญัตอ้งล่าชา้หรือ
หยุดชะงกัและอาจท าใหเ้กิดความรบัผิดหรือเสียชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผล  
การด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.18 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรมป์ระกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหาย
ของบริษัทฯ ได้ทัง้หมด 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดใหม้ีประกันภัยส าหรบัความเส่ียง 3 ประเภท ไดแ้ก่ )ก( ความรบัผิดส าหรบักรรมการและ
เจ้าหน้าที่  )Director and Officers Liabilities Insurance) (ข( ประกันภัยอาคารส านักงานของบริษัทฯ ที่ครอบคลุม 
ความเสียหายทกุประเภท )All Risks) รวมถึงประกันความรบัผิดต่อบุคคลภายนอก และ )ค( อคัคีภยั ส าหรบัส่ิงปลกูสรา้งที่
ตัง้อยู่บนทรพัยห์ลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ถึงแมบ้ริษัทฯ เชื่อว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มี
กรมธรรมป์ระกันภัยที่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ และบริษัทฯ วางแผนที่จะท าประกันภัยดังกล่าวต่อไป 
ประกนัภยัดงักล่าวอาจไม่ครอบคลมุความเสียหายและความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต )เช่น ความเสียหายที่เกิดขึน้กับ
ทรพัยห์ลกัประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายที่ไม่ไดม้ีสาเหตุจากอคัคีภัย( ไดอ้ย่างเพียงพอ  หาก
ประกันภัยของบริษัทฯ ไม่ครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เลือกที่จะขยายความคุม้ครองของ
ประกันภยั เบีย้ประกันจะมีจ านวนสงูขึน้ และบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถจัดหากรมธรรมป์ระกันภัยใหค้วามคุม้ครองและมี
เงื่อนไขดา้นการรบัผลประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจตามที่ตอ้งการไดห้รืออาจจะไม่สามารถจดัหากรมธรรมป์ระกนัภยัไดเ้ลย 

3.1.19 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือผู้บุกรุกในอสังหาริมทรัพยข์องบริษัทฯ  

บริษัทฯ อาจประสบปัญหาในสถานการณต์่าง ๆ ที่หลากหลายเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี่บริษัทฯ ถือครองอยู่ เช่น 
ในกรณีที่มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บจากอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้ในอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ หรือบริเวณใกลเ้คียง หรือในกรณีที่มีผูบุ้กรุก
ที่เขา้มาใชอ้สังหาริมทรพัยข์องบริษัทฯ โดยมิชอบ ที่ผ่านมา การบุกรุกส่วนใหญ่มักเป็นกรณีที่มีผูบุ้กรุกในอสงัหาริมทรพัย์
ก่อนที่บรษิัทฯ รบัโอนอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว ทัง้นี ้มาตรการตรวจสอบและป้องกนัท่ีใชก้บัอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ อาจ
ไม่สามารถป้องกนัอบุตัิเหต ุการบุกรุก การครอบครองปรปักษ์ หรือการใชอ้สงัหารมิทรพัยโ์ดยมิชอบทัง้หมดที่อาจเกิดขึน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจถูกเรียกรอ้งให้ชดเชยความเสียหายต่อบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู้ที่ใช้
อสงัหารมิทรพัยข์องบริษัทฯ โดยมิชอบอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายที่บรษิัทฯ ตอ้งรว่มรบัผิดดว้ย หรือผูบ้กุรุกอาจครอบครอง
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หรือใชอ้สงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย บรษิัทฯ อาจตอ้งด าเนินการและเสียค่าใชจ้่ายจ านวนมากเพื่อให้
ไดร้บัสิทธิครอบครองอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัทฯ กลบัคืน หรือบรษิัทฯ อาจไม่สามารถเขา้ครอบครองอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ได้
เลย และอาจท าใหม้ลูค่าของอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวลดลง ในอดีต บริษัทฯ เคยประสบกบัเหตุการณท์ี่บริษัทฯ ไม่สามารถ
เขา้ไปในอสงัหารมิทรพัยท์ี่บรษิัทฯ รบัโอนหรือไดม้าจากการบงัคบัหลกัประกนั เนื่องจากมีผูบ้กุรุกในอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าว 
ส่งผลใหก้ารรบัรูร้ายไดจ้ากมลูค่าของอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวล่าชา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.7 หวัขอ้ “7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย” 

3.1.20 ความเสี่ยงจากผลกระทบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ของประเทศไทย 

พระราชบญัญัติการแข่งขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า”) ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดือน
ตุลาคม 2560 และกฎหมายล าดับรองที่ออกภายใตพ้.ร.บ.ฉบับนี ้ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์หลัก 4 ประการเพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงใหโ้อกาสผูป้ระกอบการทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน )Level Playing Field) 
ไดแ้ก่ )ก( การหา้มมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจควบคุมตลาดใชอ้ านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม )ข( การก ากบัดูแล
การควบรวมหรือการไดม้าซึ่งกิจการอนัเป็นการจ ากัดการแข่งขันทางการคา้ หรือการควบรวมหรือการไดม้าซึ่งกิจการของ
หรือระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจควบคมุตลาด )ค( การหา้มท าสญัญาทางธุรกิจที่มีผลเป็นการจ ากดัการแข่งขนัทาง
การคา้ )Restrictive Agreements) และ )ง( การหา้มกระท าการใด ท่ีถือเป็นพฤติกรรมการคา้ที่ไม่เป็นธรรม  

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีความเส่ียงที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็น “ผูป้ระกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. การ
แข่งขนัทางการคา้ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการการแข่งขนัทางการคา้ก าหนด ซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทฯ อาจตอ้งปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑเ์ก่ียวกับการหา้มใชอ้  านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ  

3.1.21 ความเสี่ยงที่การเข้าถึง หรือ การใช้ข้อมูลอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียง และส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ต้องประมวลข้อมูลของลูกค้าเป็นจ านวนมากในการด าเนินกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเส่ียงที่
เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงและการจดัการกบัขอ้มลูจ านวนมาก ซึ่งรวมถึง  

(ก) การคุม้ครองขอ้มลูที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึงการถูกเจาะ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลภายนอก หรือความผิดพลาดหรือการกระท าผิดของพนกังานของ
บรษิัทฯ  

(ข) การใหค้วามส าคญัแก่ความเป็นส่วนตวัของขอ้มลู การเปิดเผย และคุม้ครองขอ้มลู  

(ค) การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการใช ้และ เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

ประเทศไทยเริ่มให้ความส าคัญแก่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร ์และการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพิ่มมากขึน้ โดยพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายคุม้ครองข้อมูลฉบับแรกของประเทศไทย หากพระราชบัญญัติ
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใชโ้ดยสมบูรณ์ และไดม้ีการออกกฎหมายล าดบัรองที่เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลภายใน
หน่ึงปีนบัจากวนัที่พระราชบญัญัติดงักล่าวใชบ้งัคบั บุคคล และผูป้ระกอบการต่าง ๆ รวมถึงบรษิัทฯ จะตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้
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หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลตามขัน้ตอนและขอ้ก าหนดภายใตพ้ระราชบญัญัติดงักล่าว รวมถึงการโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไป
ยงัต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ยงัไม่มีการออกประกาศหรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

การด าเนินการเพื่อปฏิบตัิตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ท าใหบ้ริษัทฯ อาจตอ้งใชท้รพัยากร และค่าใชจ้่าย
เพิ่มมากขึน้ และอาจท าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งเปล่ียนแปลงการด าเนินงาน และนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัที่อาจส่งผล
ในทางลบต่อธุรกิจของบริษัทฯ การท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎเกณฑเ์ก่ียวกับความปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละ
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและที่จะมีในอนาคตอาจท าใหบ้ริษัทฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมาย ค่าปรบั และ
โทษทางกฎหมาย และส่งผลเสียต่อชื่อเสียง 

นอกจากนี ้การเปล่ียนแปลงของความคาดหมายและความตอ้งการของลกูคา้เรื่องการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
อาจจ ากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไดม้าจากการด าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
ความสามารถในการใหบ้รกิาร ผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ชื่อเสียง และ ผลการด าเนินงานทาง
การเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.1.22 ความเสี่ยงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโ์ดยรัฐ 

พระราชบัญญัติว่าดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรพัย ์พ.ศ. 2530 )รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( ให้อ านาจรฐัใน 
การเวนคืนอสังหาริมทรพัยเ์พื่อวัตถุประสงคต์่าง ๆ รวมถึงกิจการอันจ าเป็นเพื่อการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ  
การพัฒนาการเกษตร การผังเมือง หรือเพื่อประโยชนส์าธารณะอื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าว รฐัมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหก้ารเวนคืนอสังหาริมทรพัยใ์ด เป็นกรณีมีความจ าเป็นโดยเร่งด่วน เพื่อใหร้ฐัสามารถใชอ้สังหาริมทรพัย์
ดงักล่าวก่อนที่จะมีการเวนคืนได ้ที่ผ่านมา บรษิัทฯ เคยไดร้บัผลกระทบจากการเวนคืนอสงัหารมิทรพัยใ์นส่วนที่เป็นทรพัยสิ์น
รอการขาย และทรพัยห์ลกัประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และแมว้่ารฐัจะช าระเงินชดเชยส าหรบัการเวนคืน เงินชดเชย
ดงักล่าวอาจไม่เพียงพอกบัตน้ทนุและค่าใชจ้่ายทัง้หมดที่เกดิขึน้กบับรษิัทฯ ในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีถกูเวนคืน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

3.2 ความเสี่ยงจากการลดสัดส่วนการถือหุ้น และการสิน้สภาพรัฐวิสาหกิจของบริษัทฯ  

3.2.1 บริษัทฯ อาจเสียสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ได้รับยกเว้นภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนใน
คร้ังนี้ และการบันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบ
การเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะขึน้อยู่กับมูลค่าคงเหลือของผลแตกต่าง
ชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชขีองสินทรัพยแ์ละหนีส้ินทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิกับฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหนีส้ินภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในคร้ังนี ้ซ่ึงมีความไม่แน่นอน 

ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ส  าคญั โดยหลกัคือการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล )ซึ่งอตัรา
ปัจจบุนัอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 ของก าไรสทุธิทางภาษี( ส าหรบัก าไรท่ีไดจ้ากการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์น
รอการขาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากรายการที่ไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล ไดแ้ก่  รายได้
จากเงินปันผล รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝาก และก าไรจากการขายทรพัยสิ์นอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการบริหารสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลดงักล่าวเป็นผลมาจากการท่ีกองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ โดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95.0 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ทั้งนี ้ภายหลงัการเสนอ
ขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะถือหุน้ในบริษัทฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 95.00 ของจ านวนที่ออกและจ าหน่าย
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ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ หลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน โปรดพจิารณารายละเอียดเกี่ยวกบัการเสนอขาย
หุน้ในครัง้นีเ้พิ่มเตมิในส่วนที ่2.3.9  หวัขอ้ “9.2 ผูถ้ือหุน้” ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทฯ เสียสิทธิประโยชนจ์ากการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคลดงักล่าว ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางภาษีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้

นอกจากนี ้แมว้่าที่ผ่านมาบรษิัทฯ จะมีผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น บริษัทฯ ไม่มีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้น
ภาษีเงินไดร้อการตดัที่ตอ้งบนัทึกในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนื่องจากบรษิัทฯ ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคล อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้ซึ่งบรษิัทฯ จะเสียสิทธิประโยชนท์างภาษี
ดังกล่าว และบริษัทฯ อาจบันทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี และอาจรบัรู ้
รายไดภ้าษีเงินไดซ้ึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมลูค่าตามบัญชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน กบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น  

โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.2.4 กฎเกณฑ์ดา้นภาษีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจ” 

3.2.2 จ านวนหุ้นของบริษัทฯ ที่จะขายได้ในการเสนอขายหุ้นในคร้ังนี้อาจน้อยกว่าจ านวนที่เสนอขายทั้งหมด 
เน่ืองจากเป็นการขายแบบไม่รับประกันการจ าหน่าย (Best Effort)  

บรษิัทฯ ตกลงที่จะออกและเสนอขายหุน้สามญัและกองทนุฟ้ืนฟฯู ตกลงเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่นกัลงทนุท่ีจดัหา
โดยผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters) ซึ่งจะด าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญแบบไม่รับประกัน 
การจ าหน่าย (Best Efforts Basis) และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์กลงกบับรษิัทฯ และกองทนุฟ้ืนฟฯู ที่จะใชค้วาม
พยายามอย่างดีที่สุดในการจัดใหม้ีนกัลงทุนเพื่อเขา้ซือ้หุน้ไดต้ามจ านวนหุน้ที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนฉบับนี ้ ทั้งนี ้ผูจ้ัดการ
การจัดจ าหน่ายหลักทรพัยไ์ม่มีหน้าที่ซือ้หรือจัดจ าหน่ายหุ้นจ านวนใด  ๆ ในกรณีที่นักลงทุนที่จัดหาโดยผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่ไดซ้ือ้หุน้ท่ีเสนอขายครบทัง้จ านวน 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไม่อาจรบัรองไดว้่าจะสามารถจัดหานักลงทุนเพื่อเขา้ซือ้หุน้ที่เสนอขายจ านวนใดจ านวนหนึ่งหรือ
ทัง้หมดได ้โดยในกรณีที่มีการจดัหานกัลงทนุท่ีจะเขา้ซือ้หุน้ท่ีเสนอขายไดไ้ม่ถึงจ านวนหุน้ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้ จ านวน
เงินที่บริษัทฯ จะไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครัง้นีจ้ะลดลงดว้ย  ซึ่งอาจส่งผลเป็นการจ ากัด
ความสามารถของบรษิัทฯ ในการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ไปใชต้ามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามที่
ก าหนดไว ้และอาจส่งผลต่อคุณสมบตัิของบรษิัทฯ ในการน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากจ านวนหุน้ท่ีเสนอ
ขายไดม้ีจ านวนท่ีท าใหบ้รษิัทฯ มีคุณสมบตัิในเรื่องการกระจายการหุน้รายย่อยไม่ครบถว้น ซึ่งจะท าใหไ้ม่สามารถน าหุน้เขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้หรือยงัอาจส่งผลใหส้ภาพคล่องของหุน้ของบรษิัทฯ ในตลาดรองลดลงดว้ย 

นอกจากนี ้ในกรณีที่มีการจดัหานกัลงทุนที่จะเขา้ซือ้หุน้ที่เสนอขายไดไ้ม่ถึงจ านวนหุน้ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้
และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัตอ่ประชาชนในครัง้นี ้กองทนุฟ้ืนฟฯู ยงัคงถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 50.0 ของหุน้ท่ีออกและ
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยงัคงมีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
2502 ซึ่งปัจจยัดงักล่าวจะจ ากดัและกระทบต่อความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจของบรษิัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ
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ต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบรษิัทฯ จะคงอยู่ภายใตข้้อจ ากัดเหล่านีจ้นกว่าบริษัทฯ 
จะสิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจ 

3.2.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจจะต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นซ่ึงอาจมีต้นทุนสูงขึน้ภายหลังจากการเสนอ
ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในคร้ังนี ้ 

ที่ผ่านมาบรษิัทฯ มีการจดัหาแหล่งเงนิทนุทัง้ในรูปแบบตั๋วเงิน ตราสารหนี ้และเงินกูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชย ์ซึ่ง
ตามกฎเกณฑข์อง ธปท. ปัจจุบนั หากธนาคารพาณิชยร์บัซือ้ตั๋วเงิน หรือลงทุนในตราสารหนีข้องบริษัทฯ หรือมีฐานะเป็น
เจา้หนีข้องบริษัทฯ จากการใหเ้งินกูย้ืม โดยธนาคารพาณิชยส์ามารถนับตั๋วเงินหรือตราสารหนีข้องบริษัทฯ เป็นสินทรพัย์
สภาพคล่องและไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งด ารงเงินกองทุนเพื่อรองรบัความเส่ียงดา้นเครดิต อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้
สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้ธนาคารพาณิชยอ์าจไม่สามารถนบัตั๋วเงินหรือตราสารหนีข้องบรษิัทฯ เป็นสินทรพัยส์ภาพคล่อง
ได ้และตอ้งด ารงเงินกองทนุเพื่อรองรบัความเส่ียงดา้นเครดิตจากการเป็นเจา้หนีข้องบรษิัทฯ ซึ่งอาจส่งผลใหธ้นาคารพาณิชย์
ลดจ านวนการรบัตั๋วเงิน หรือการลงทุนในตราสารหนี ้หรือการใหเ้งินกูย้ืมแก่บรษิัทฯ ดว้ยอตัราผลตอบแทนเดิม และบรษิัทฯ 
อาจตอ้งหาแหล่งเงินทนุอื่นซึ่งอาจมีตน้ทนุท่ีสงูขึน้ 

3.2.4 ความเสี่ยงจากการลดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ซึ่งจัดท าโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติง้ส ์(ประเทศไทย( 
จ ากดั ("ฟิทช"์( อยู่ที่ระดบั AA- โดยบรษิัทฯ คาดว่า ปัจจยัหนึ่งที่ฟิทชใ์ชพ้ิจารณาในการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือนัน้ คือการ
ที่กองทนุฟ้ืนฟฯู ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐัถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9 ก่อนการเสนอขาย
หุน้สามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้หากฟิทชห์รือสถาบันจัดอันดบัความน่าเชื่อถืออื่นเห็นว่า การลดสัดส่วนของการถือหุน้ใน
บริษัทฯ ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ อาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อาจถูก
ปรบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้ ซึ่งหากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ลดลง ผูล้งทุนบางรายที่สามารถ
ลงทุนไดเ้ฉพาะหลกัทรพัยข์องบริษัทที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือสงู ) Investment Grade) อาจไม่สามารถลงทุนในหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ ได ้และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการจดัหาเงินทุนภายใตข้อ้ตกลงและ/หรือ
ในอตัราดอกเบีย้ที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ ในเชิงพาณิชยซ์ึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.2.5 ความเสี่ยงจากการรวมตัวหรือประท้วงหยุดงานของพนักงานของบริษัทฯ  

แมก้ฎหมายว่าดว้ยแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ์ก าหนดหา้มพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการนัดหยุดงาน 
บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าพนักงานของบริษัทฯ จะไม่นัดหยุดงาน  นอกจากนี ้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนในครัง้นีบ้ริษัทฯ อาจสิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจและไม่ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายดังกล่าว การประทว้ง
หรือการนดัหยดุงานของพนกังานของบรษิัทฯ อาจส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

นอกจากนี ้แมว้่าในปัจจุบนัจะยงัไม่มีพนกังานของบริษัทฯ เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ขอ้เท็จจริง
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต หากพนกังานของบรษิัทฯ เขา้รว่มสหภาพแรงงานและบรษิัทฯ ไม่สามารถเจรจา
ตกลงขอ้ตกลงสญัญาต่าง ๆ กบัสหภาพแรงงานใหไ้ดร้บัเงื่อนไขที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ ไดส้ าเรจ็ หรือหากบรษิัทฯ ประสบ
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กบัภาวะธุรกิจหยดุชะงกัหรือประสบปัญหาดา้นแรงงานที่อาจเกิดขึน้ ณ ส านกังานสาขาใดสาขาหน่ึงของบรษิัทฯ อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงนิในประเทศไทย 

3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ขึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยทั่วไป นโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งไดแ้ก่แต่ไม่จ ากัดเพียง ตน้ทุนทางการเงินและความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อตัราเงิน
เฟ้อ ความสามารถในการจดัหาเงินทุนระยะสัน้และระยะยาว แนวโนม้ของภาคธุรกิจการเงิน นโยบายการเงินและการคลัง 
นโยบายการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความผนัผวนของค่าเงิน นโยบายดา้นภาษีอากร รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์
ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเงิน 

ภาวะทางการเงินหรือเศรษฐกิจที่ปรบัตัวลดลงรวมถึงความไม่แน่นอนทางดา้นการเงินของโลก  สงครามการคา้
ระหว่างประเทศ และวิกฤตหนีส้าธารณะในหลายประเทศ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและ
ตลาดการเงินโลก นอกจากนี ้ความกงัวลดา้นเงินเฟ้อ ตน้ทนุดา้นพลงังาน ปัญหาดา้นภมูิรฐัศาสตร ์การจดัหาแหล่งเงินกูย้ืม
และตน้ทุนการกูย้ืม อัตราการว่างงาน ความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค มูลค่าทรพัยสิ์นที่ลดลง ความผันผวนในตลาดทุน การ
เปล่ียนแปลงของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และความกังวลดา้นสภาพคล่องลว้นส่งผลกระทบในทางลบต่อภาวะตลาด
ทัง้สิน้ 

หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดชะลอตวัลงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ มลูค่าของทรพัยห์ลกัประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ธุรกิจและโอกาสทาง
ธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนสภาพคล่องและความสามารถของบรษิัทฯ ในการจดัหาเงินทนุภายใตข้อ้ตกลงที่เป็นประโยชนต์่อ
บรษิัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

3.3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ทีป่รับตัวสูงขึน้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ 

อตัราดอกเบีย้ที่ปรบัตวัสงูขึน้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจของบรษิัทฯ ในหลายดา้น โดยทั่วไป การเพิ่มขึน้
ของอตัราดอกเบีย้ )หรือการที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้จะเพิ่มขึน้ในอนาคต( จะท าใหต้น้ทุนการเงินของบริษัทฯ 
สงูขึน้ และนอกจากนี ้อาจส่งผลใหค้วามตอ้งการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายของผูซ้ือ้ลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของบรษิัทฯ ในการขายทรพัยสิ์นรอการขายภายใตเ้งื่อนไขที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ  

นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงทางการเงินของลกูหนีท้ี่มีภาระ
ดอกเบีย้แบบลอยตวั ซึ่งอาจท าใหค้วามสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีล้ดลงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ซึ่งอาจส่งผลให้
อตัราการผิดนดัช าระหนี ้สงูขึน้และการช าระหนีโ้ดยเฉล่ียอาจต ่าลง ซึ่งกรณีต่าง ๆ นีอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อการสรา้ง
กระแสเงินสด ผลตอบแทนจากการลงทุน และประมาณการการเรียกเก็บหนีท้ี่เหลืออยู่ ท าให้ฐานะทางการเงินและผล  
การด าเนินงานของบรษิัทฯ แย่ลง 
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3.3.3 ความเสี่ยงจากการทีผู้่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจด าเนินการใดทีส่่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ  

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้กองทนุฟ้ืนฟฯู อาจถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนท่ีต ่ากว่ารอ้ย
ละ 50.0 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ แต่ยงัคงมีฐานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ตราบใดที่ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ยงัคงด ารงสดัส่วนการถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงจ านวนมากก็จะยงัคงมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในที่ประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งมติที่ตน
ตอ้งการ ซึ่งอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้รายอื่น  

3.4 ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ 

3.4.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซือ้ขายและส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ์  

ก่อนการเสนอขายในครัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่เคยเสนอขายหุน้สามญัของบรษิัทฯ ต่อประชาชน ดงันัน้ ภายหลงัการเสนอ
ขายในครัง้นี ้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ในส่วนของหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้นี ้ ตลอดจนยื่น
บญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชยก์่อนที่จะส่งมอบหุน้สามัญของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ คาดว่า การจด
ทะเบียนดงักล่าวและการส่งมอบหุน้สามญัจะสามารถท าไดภ้ายในเวลาไม่เกิน 7 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีบริษัทฯ ไดร้บัช าระ
ค่าหุน้ที่เสนอขายในครัง้นีค้รบถว้นแลว้ ภายใตก้ฎหมายไทย สถานะของผูล้งทุนในหุน้สามญัของบรษิัทฯ  ในช่วงเวลาตัง้แต่
เวลาที่ผูล้งทนุช าระค่าหุน้จนกระทั่งมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้และยื่นบญัชีรายชื่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ กับกระทรวง
พาณิชยน์ัน้ยงัมีความไม่แน่นอน โดยในระหว่างระยะเวลาดงักล่าว อาจยงัไม่ถือว่าผูล้งทนุเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ โดยถือว่า
เป็นเจา้หนีไ้ม่มีหลกัประกนั 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดอ้นุมัติในหลักการส าหรบัค าขอให้รบัหลักทรพัยข์อง 
บริษัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แมว้่าบริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัการอนุมตัิค  าขอใหร้บัหุน้ของบริษัทฯ 
เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนทันทีหลังจากที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ แต่ตลาดหลักทรพัยฯ์ มีสิทธิใชเ้วลา
พิจารณาค าขอใหร้บัหลกัทรพัย ์ใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดร้บัเอกสารหลกัฐานที่ถกูตอ้งครบถว้น
จากบรษิัทฯ แลว้ ทัง้นี ้จนกว่า บรษิัทฯ จะไดร้บัการอนมุตัิการรบัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผู้
ลงทนุจะไม่สามารถซือ้ขายหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนในครัง้นีใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้และผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ อาจจะตอ้งซือ้ขายหุ้นดังกล่าวนอกตลาดหลักทรพัยฯ์  เท่านั้น หรืออาจจะไม่สามารถซือ้ขายไดเ้ลย นอกจากนี ้
ทรพัยสิ์นของรฐั ซึ่งรวมถึงทรพัยสิ์นของกองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นทรพัยสิ์นท่ีไม่อยู่ในความรบัผิดแห่งการบงัคบัคดีตามมาตรา 1307 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ดงันัน้ แมว้่าผูล้งทุนอาจฟ้องรอ้งกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นคดีความได ้แต่การชดเชยของผู้
ลงทนุอาจถกูจ ากดัเนื่องจากไม่สามารถยึดหรือบงัคับเอากบัทรพัยสิ์นของกองทนุฟ้ืนฟฯู ได ้ 
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3.4.2 ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ลงทุนทีซื่อ้หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นคร้ังนี ้

ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้นีอ้าจขึน้ลงอย่างผันผวนขึน้ อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการท่ีบรษิัทฯ อาจไม่สามารถควบคมุได ้ไดแ้ก่ 

(ก) สถานการณท์างการเมือง 

(ข) มมุมองที่มีต่อโอกาสทางธุรกิจส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ และอตุสาหกรรมในภาพรวม 

(ค) ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการด าเนินงานที่แทจ้รงิ และผลประกอบการ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีผูล้งทนุและนกัวิเคราะหค์าดหวงั 

(ง) ค าแนะน าหรือมมุมองของนกัวิเคราะหท์ี่มีต่อหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

(จ) สภาพคล่องของหุน้สามญัของบรษิัทฯ  

(ฉ) การเปล่ียนแปลงของสภาวะต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการเงิน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
บรรยากาศในตลาดหุน้และเหตกุารณห์รือปัจจยัอื่น ๆ 

(ช) การประกาศขอ้มลูของบรษิัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับรษิัทฯ 

(ซ) การเปล่ียนแปลงการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์  ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจคลา้ยคลงึกบับรษิัทฯ และ 

(ฌ) ความผนัผวนของราคาหุน้โดยทั่วไปในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ดงันั้น จากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้รวมทัง้ปัจจยัอื่น ๆ หุน้สามญัของบริษัทฯ อาจมีราคาที่ต  ่ากว่าราคาเสนอขายเป็น
อย่างมาก 

3.4.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อาจขายหุ้นภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นในคร้ังนี ้และการขายหุ้นของบริษัทฯ จ านวนมากอาจมีผลท าให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้นีแ้ละการน าหุน้ของบริษัทฯ เขา้จดทะเบี ยนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรษิัทฯ คาดว่าจะมีหุน้จ านวน 1,535,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50.9 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด หรือจ านวน 1,765,000,00 หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 54.4 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดในกรณีที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบรษิัทฯ ทัง้จ านวน ที่สามารถซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อย่างเสรี 

ภายใตข้อ้บังคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 
รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม และตามที่บริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผนัการหา้มผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งขายหุน้และ
หลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งหุน้ของบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียน
ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชน )รวมจ านวนหุน้ที่ผู้จัดหาหุน้ส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจาก
บรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( จะถกูหา้มมิใหข้ายเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัท่ีหุน้ของบรษิัทฯ เริ่มท า
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การซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ เมื่อก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุน้สิน้สุดลง ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลกระทบในทางลบจาก  
การลดลงของราคาตลาดของหุน้เนื่องจากมีการขายหุน้ของบรษิัทฯ ซึ่งเดิมอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการหา้มขายหุน้ 

บรษิัทฯ ไม่สามารถคาดการณผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการขายหุน้หรือปรมิาณจ านวนหุน้ท่ีคาดว่าจะมีการขาย
ต่อราคาตลาดของหุน้ของบรษิัทฯ ณ ขณะใดขณะหน่ึงในอนาคต การขายหุน้จ านวนมากในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจาก
การเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้หรือการคาดการณว์่าอาจมีการซือ้ขายดงักล่าวเกิดขึน้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อราคาตลาด
ของหุน้ของบรษิัทฯ ได ้

3.4.4 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ  

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลส าหรบัหุน้ของบริษัทฯ  ขึน้อยู่กับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของ
บริษัทฯ ซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกล่าวขึน้อยู่กับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  ตลอดจนปัจจัย 
ดา้นการเงิน ปัจจยัดา้นการแข่งขนั ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
อุปสงคแ์ละราคาขายของทรพัยสิ์นของบริษัทฯ และปัจจัยเฉพาะอื่น ๆ ที่เก่ียวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ หรือโครงการ
เฉพาะบางโครงการของบริษัทฯ โดยปัจจยัเหล่านีอ้ยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ 
อาจมีขอ้เสนอแนะที่จะใหล้ดหรืองดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ไดต้ามความเหมาะสม หรือ
บริษัทฯ อาจไม่สามารถท าก าไรในอนาคต หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแมว้่าบริษัทฯ จะ
สามารถท าก าไรไดก้็ตาม 

นอกจากนี ้ ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด  หากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงิน 
ปันผลไดแ้มว้่าในรอบปีบญัชีดงักล่าว บรษิัทฯ จะมีก าไรสทุธิก็ตาม ในปีที่บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิ บริษัทฯ ยงัมีหนา้ที่ตาม พ.ร.บ. 
บรษิัทมหาชนจ ากัด และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 5.0 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
10.0 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ทัง้นี ้หากบรษิัทฯ ไม่สามารถท าก าไรไดเ้พียงพอ หรือหากว่าบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็น
ว่าเหมาะสม บรษิัทฯ อาจไม่จ่ายเงินปันผลในอนาคต 

3.4.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจมีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต 

แมบ้ริษัทมหาชนจ ากัดไม่จ าเป็นตอ้งเสนอสิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนแก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนเมื่อมีการออกหุน้
สามญัเพิ่มทนุ แต่บรษิัทมหาชนจ ากัดก็มีการออกตราสารต่าง ๆ รวมถึงหุน้สามญัเพิ่มทุน และตราสารประเภทอื่นที่ออกโดย
บรษิัทฯ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (Warrant( หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(TSR) หรือหุน้กู้
แปลงสภาพเป็นครัง้คราวโดยจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอหรือใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้
สามญัในการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนหรือสิทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทฯ มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินการเสนอขายตรา
สารดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ อาจไม่เสนอสิทธิในการจองซือ้ตราสารดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้สามญัที่มีที่อยู่นอกประเทศ
ไทย นอกจากนี ้ภายใตก้ฎหมายที่ใชบ้งัคบั บรษิัทฯ อาจถกูหา้มมิใหเ้สนอขายตราสารดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ในบางประเทศ เวน้
แต่ไดด้  าเนินการการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เก่ียวขอ้ง ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ไม่อาจเสนอสิทธิดังกล่าวแก่ผูถื้อหุน้สามัญที่มี
สถานะเป็นบุคคลอเมริกัน )U.S. person) ตามความหมายตามกฎ Regulation S ภายใตพ้ระราชบัญญัติหลักทรพัยข์อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 )รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( เว้นแต่ )ก( มีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ี่มีผลใชบ้งัคบัภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกาดงักล่าว หรือ )ข( เป็นการเสนอขาย
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สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตาม
กฎหมายหลกัทรพัยห์รือขอ้ก าหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบางประเทศอาจท าใหผู้ล้งทุนไม่สามารถใชสิ้ทธิในการซือ้ตราสาร
ตามสดัส่วนได ้ซึ่งอาจลดสดัส่วนการถือหุน้ของนกัลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการยื่นขอจดทะเบียน
หุน้สามัญของบริษัทฯ ในประเทศใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนต่างชาติสามารถใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน
อนาคต 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

- ไม่มี -  
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5. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

5.1 สินทรัพยถ์าวร 

รายการสินทรพัยถ์าวรตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วันที ่30 กนัยายน 2562  

(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน เป็นเจา้ของและผูเ้ชา่ 787.2 ไม่มี 

2. อาคาร เป็นเจา้ของและผูเ้ชา่ 175.1 ไม่มี 

3. ส่วนปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของและผูเ้ชา่ 140.7 ไม่มี 

4. อปุกรณ ์ เป็นเจา้ของ 121.1 ไม่มี 

5. งานระหวา่งท า เป็นเจา้ของ 4.9 ไม่มี 

รวม  1,229.0  

 

5.1.1 ทีด่ิน  

(ก) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดที่ดินที่บรษิัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที ่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562  
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. 99 ถ. สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ  
)4-0-47) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานใหญ่ 

535.5 ไม่มี 

2. 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ. ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต. ท่าระหดั 
อ. เมืองสพุรรณบรุี จ. สพุรรณบรุี (0-1-51) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.7 ไม่มี 

3. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบรุี 
จ. สระบรุี )0-1-99) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

5.4 ไม่มี 

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

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.8  ไม่มี 

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

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

10.6 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 2 

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที ่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562  
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

6. 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก )0-3-93) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

4.3 ไม่มี 

7. 168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก )0-0-42.8) 

เป็นท่ีพกัอาศยั
ส าหรบัพนกังาน 

0.6 ไม่มี 

8. 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถ. พหลโยธิน  
ต. นครสวรรคต์ก อ. เมืองนครสวรรค ์ 
จ. นครสวรรค ์)0-0-52.6) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.1 ภาระจ ายอม
บางส่วนเป็นท่ีตัง้
ท่อระบายน า้ 

ใตด้ิน 

9. 246 ถ. ธนาลยั ต. เวยีง อ. เมืองเชียงราย  
จ. เชียงราย (0-1-1.6)  

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

13.6 ไม่มี 

10. 207/11 ถ. แกว้นวรฐั ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม่ )0-1-40) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

9.8  ไม่มี 

11. 115 ถ. เจรญิเมือง ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม่ (0-1-89) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

18.5 ไม่มี 

12. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต. สวนดอก  
อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง )0-0-38) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

3.0 ไม่มี 

13. 235 ถ. เจรญิเมือง ต. ในเวยีง อ. เมืองแพร ่ 
จ. แพร ่(0-1-78.05) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

8.9 ไม่มี 

14. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา )0-2-44) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

20.6 ไม่มี 

15. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ อ. เมืองอดุรธานี 
จ. อดุรธานี )0-1-80.3) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

24.7 ไม่มี 

16. 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น  
จ. ขอนแก่น (0-1-53.1) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

19.0 ไม่มี 

17. 7 ถ. กนัทรลกัษ์ ต. วารนิช าราบ อ. วารนิช าราบ  
จ. อบุลราชธานี )0-1-10.7) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.7 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 3 

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที ่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562  
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

18. 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ. สขุมุวิท ต. เสม็ด  
อ. เมืองชลบรุี จ. ชลบรุี )0-0-96) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

9.7 ไม่มี 

19. 79 ถ. สขุมุวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมอืงระยอง  
จ. ระยอง (0-1-43.2) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

21.0 ไม่มี 

20. 41 หมู่ที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย  
อ. ปราณบรุี จ. ประจวบคีรีขนัธ ์)0-2-34.8) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

11.0 ไม่มี 

21. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่ ต. ตลาด  
อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี )0-0-75.6)  

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา  

2.1 ไม่มี 

22. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา )0-0-82.8) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

24.9 ไม่มี 

23. 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  
จ. ยะลา (0-0-59.6) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

6.0 ไม่มี 

24. 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟา้นอก )ทล. 402) ต. ฉลอง  
อ. เมืองภเูกต็ จ. ภเูก็ต (0-0-63.8) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.0 ไม่มี 

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

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา1 

18.8 ไม่มี 

26. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรงัสิต 82 แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (0-0-72) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

9.0 ไม่มี 

รวม  787.2  

 

หมายเหต ุ 1 บริษัทฯ เขา้ท าสญัญาซือ้ขายที่ดินเพ่ือเป็นที่ตัง้ส  านกังานสาขานครศรีธรรมราชแห่งใหม่และไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนีย้ังไม่มีเลขที่บ้าน และอยู่ระหว่างการ
ออกแบบส านกังานเพ่ือก่อสรา้งต่อไป 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 4 

(ข) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดที่ดินที่บรษิัทฯ เป็นผูเ้ช่า  

ทีต่ั้ง และขนาดพืน้ที ่ 
(ไร่-งาน-ตารางวา) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรดิ์ ต. หนา้เมือง  
อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชงิเทรา )0-0-50) 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

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

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา1 

- ไม่มี 

รวม  -  

 
หมายเหต ุ 1  บริษัทฯ เขา้ท าสญัญาซือ้ขายที่ดินเพ่ือเป็นที่ตัง้ส  านกังานสาขานครศรีธรรมราชแห่งใหม่และไดจ้ดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เม่ือวนัที่ 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลา้นบาท  
 

โปรดพจิารณารายละเอยีดสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.5 หวัขอ้ “5.5 สญัญาเช่า”  

 

5.1.2 อาคาร  

(ก) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดอาคารท่ีบรษิัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

ลักษณะและทีต่ั้ง  
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. อาคาร คสล. 19 ชัน้ (รวมชัน้ใตด้นิ และ 
ชัน้ดาดฟ้า( 99 ถ. สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานใหญ่ 

110.8 ไม่มี 

2. อาคาร คสล. 3 ชัน้ครึง่ )รวมชัน้ลอย และ 
โรงจอดรถ( 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ. ไผ่ขวาง-ลาดตาล  
ต. ท่าระหดั อ. เมืองสพุรรณบรุี จ. สพุรรณบรุี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

0.8 ไม่มี 

3. อาคาร คสล. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  
อ. เมืองสระบรุี จ. สระบรุี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

15.8 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 5 

ลักษณะและทีต่ั้ง  
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

4. อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ (ไม่รวมดาดฟ้า และ ชัน้
ลอย( 603 ถ. เพชรเกษม ต. หว้ยจรเข ้ 
อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.5  ไม่มี 

5. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมชัน้ลอย( 194/2  
ถ. ทรงพล ต. บา้นโป่ง อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรุี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.5 ไม่มี 

6. อาคาร คสล. 1 ชัน้ )รวมชัน้ลอย( 227/27 
ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

0.1 ไม่มี 

7. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมชัน้ลอย และ ดาดฟ้า( 
168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง 
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก 

เป็นท่ีตัง้ 
บา้นพกัพนกังาน 

0.7 ไม่มี 

8. อาคาร คสล. 3 ชัน้ (รวมดาดฟา้( 1250/9-10  
หมู่ที่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคต์ก  
อ. เมืองนครสวรรค ์จ. นครสวรรค ์

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

0.9 ไม่มี 

9. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมลานจอดรถใตถ้นุอาคาร
และดาดฟา้( 246 ถ. ธนาลยั ต. เวียง  
อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.3 ไม่มี 

10. อาคาร คสล. 5 ชัน้ (รวมดาดฟา้( 207/11  
ถ. แกว้นวรฐั ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่  
จ. เชียงใหม ่

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

3.2 ไม่มี 

11. อาคาร คสล. 3 ชัน้ 115 ถ. เจรญิเมือง  
ต. วดัเกต อ. เมืองเชยีงใหม่ จ. เชียงใหม ่

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.9 ไม่มี 

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

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.2 ไม่มี 

13. อาคาร คสล. 3 ชัน้ 235 ถ. เจรญิเมือง ต. ในเวยีง 
อ. เมืองแพร ่จ. แพร ่

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.1 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 6 

ลักษณะและทีต่ั้ง  
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

14. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมชัน้ลอย และ ลานจอด
รถ( 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมือง
นครราชสีมา จ. นครราชสีมา 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.2 ไม่มี 

15. อาคาร คสล. 2 ชัน้ )รวมชัน้ลอย และ อาคารโรง
จอดรถชัน้เดยีว( 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ 
อ. เมืองอดุรธานี จ. อดุรธาน ี

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.6 ไม่มี 

16. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมชัน้ลอย ดาดฟา้ และ 
โรงจอดรถ( 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง  
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

2.4 ไม่มี 

17. อาคาร คสล. 3 ชัน้ (รวมดาดฟา้( 7 ถ. กนัทรลกัษ์ 
ต. วารนิช าราบ อ. วารนิช าราบ จ. อบุลราชธานี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

0.8 ไม่มี 

18. อาคาร คสล. 3 ชัน้ครึง่ 83/5-7 หมู่ที่ 2  
ถ. สขุมุวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบรุี จ. ชลบรุี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.0 ไม่มี 

19. อาคาร คสล. 4 ชัน้ครึง่ 79 ถ. สขุมุวิท  
ต. ท่าประดู่ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

5.1 ไม่มี 

20. อาคาร คสล. 3 ชัน้ )รวมอาคารโรงจอดรถชัน้
เดียว( 41 หมู่ที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย  
อ. ปราณบรุี จ. ประจวบคีรีขนัธ ์

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.3 ไม่มี 

21. อาคาร คสล. 4 ชัน้ 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่  
ต. ตลาด อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา  

1.6 ไม่มี 

22. อาคาร คสล. 4 ชัน้ 257 ถ. เพชรเกษม  
ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

5.8 ไม่มี 

23. อาคาร คสล. 3 ชัน้ 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี  
ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

1.6 ไม่มี 

24. อาคาร คสล. 3 ชัน้ 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟา้นอก  
(ทล. 402) ต. ฉลอง อ. เมืองภเูกต็ จ. ภเูก็ต 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

4.0 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 7 

ลักษณะและทีต่ั้ง  
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

25. อาคาร คสล. 4 ชัน้ )รวมชัน้ลอย และ ดาดฟ้า( 
จ านวน 2 คหูา, 242/ 8-9 ซอย วภิาวดีรงัสิต 82 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

4.9 ไม่มี 

รวม  175.1  

 

(ข) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดอาคารท่ีบรษิัทฯ เป็นผูเ้ช่า  

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท)  ภาระผูกพัน 

1. อาคารพาณิชย ์3 ชัน้ครึง่ 108/16-17  
ถ. มหาจกัรพรรดิ ์ต. หนา้เมือง  
อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชงิเทรา 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

2. อาคารพาณิชย ์2 ชัน้ 101/8 ถ. พฒันาการคขูวาง 
ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช  
จ. นครศรีธรรมราช 

เป็นท่ีตัง้ 
ส านกังานสาขา 

- ไม่มี 

รวม  -  

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.5 หวัขอ้ “5.5 สญัญาเช่า”  
 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 8 

5.1.3 ส่วนปรับปรุงอาคาร 

(ก) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดส่วนปรบัปรุงอาคารท่ีบรษิัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ 

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. 99 ถ. สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ ส านกังาน 55.3  ไม่มี 

2. 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ. ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต. ท่าระหดั 
อ. เมืองสพุรรณบรุี จ. สพุรรณบรุี 

ส านกังาน 0.5 ไม่มี 

3. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบรุี 
จ. สระบรุ ี 

ส านกังาน - ไม่มี 

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

ส านกังาน 5.6 ไม่มี 

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

ส านกังาน 5.7 ไม่มี 

6. 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก 

ส านกังาน 7.9 ไม่มี 

7. 168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง  
อ. เมืองพิษณโุลก จ. พิษณโุลก  

บา้นพกัพนกังาน 0.5 ไม่มี 

8. 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถ. พหลโยธิน  
ต. นครสวรรคต์ก อ. เมืองนครสวรรค ์ 
จ. นครสวรรค ์

ส านกังาน 5.0 ไม่มี 

9. 246 ถ. ธนาลยั ต. เวยีง อ. เมืองเชียงราย  
จ. เชียงราย 

ส านกังาน 4.2  ไม่มี 

10. 207/11 ถ. แกว้นวรฐั ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ 
จ. เชียงใหม ่

ส านกังาน 3.3 ไม่มี 

11. 115 ถ. เจรญิเมือง ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ 
จ. เชียงใหม ่

ส านกังาน 65  ไม่มี 

12. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-์ล าปาง-งาว ต. สวนดอก  
อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง 

ส านกังาน 3.8 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 9 

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

13. 235 ถ. เจรญิเมือง ต. ในเวยีง อ. เมืองแพร ่ 
จ. แพร ่

ส านกังาน 3.4 ไม่มี 

14. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา 

ส านกังาน 2.6 ไม่มี 

15. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง้ อ. เมืองอดุรธานี 
จ. อดุรธาน ี

ส านกังาน 2.6 ไม่มี 

16. 292 ถ. หนา้เมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น  
จ. ขอนแก่น 

ส านกังาน 2.4 ไม่มี 

17. 7 ถ. กนัทรลกัษ์ ต. วารนิช าราบ อ. วารนิช าราบ 
จ. อบุลราชธาน ี

ส านกังาน 2.0 ไม่มี 

18. 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ. สขุมุวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบรุี 
จ. ชลบรุ ี

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

19. 79 ถ. สขุมุวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมอืงระยอง  
จ. ระยอง 

ส านกังาน 0.1 ไม่มี 

20. 41 หมู่ที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย อ. ปราณบรุี 
จ. ประจวบคีรีขนัธ ์

ส านกังาน 6.4 ไม่มี 

21. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่ ต. ตลาด  
อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 

ส านกังาน 5.9 ไม่มี 

22. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่  
จ. สงขลา 

ส านกังาน 9.7 ไม่มี 

23. 79, 81 ถ. พิพิธภกัดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  
จ. ยะลา 

ส านกังาน 4.1 ไม่มี 

24. 5/5, 5/11 ถ. เจา้ฟา้นอก )ทล. 402) ต. ฉลอง  
อ. เมืองภเูกต็ จ. ภเูก็ต  

ส านกังาน - ไม่มี 

25. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช   
จ. นครศรีธรรมราช 

ส านกังาน - ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 10 

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

26. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรงัสิต 82 แขวงสนามบิน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 

ส านกังาน 3.0 ไม่มี 

รวม  140.7  

 

(ข) ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดส่วนปรบัปรุงอาคารท่ีบรษิัทฯ เป็นผูเ้ช่า  

ลักษณะและทีต่ั้ง 
วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรดิ์ ต. หนา้เมือง  
อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชงิเทรา 

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

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

ส านกังาน 0.0 ไม่มี 

รวม  0.0  

 

โปรดพจิารณารายละเอยีดสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.5 หวัขอ้ “5.5 สญัญาเช่า”  

 

5.1.4 อุปกรณ ์ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดอปุกรณท่ี์บรษิัทฯ เป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ  

ประเภท วัตถุประสงคก์ารถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

1. เฟอรน์ิเจอร ์ สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 26.9 ไม่มี 

2. อปุกรณส์ านกังาน สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 3.3 ไม่มี 

3. ยานพาหนะ สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 64.3 ไม่มี 

4. คอมพิวเตอร ์ สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 26.6 ไม่มี 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.2.5 หนา้ที่ 11 

ประเภท วัตถุประสงคก์ารถือครอง 

มูลค่าทางบัญชี 
สุทธิ ณ วนัที ่ 

30 กนัยายน 2562 
(ล้านบาท) ภาระผูกพัน 

รวม  121.1  

 

5.2 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

รายการ วัตถุประสงค ์

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ  
ณ วันที ่30 กนัยายน 2562 

(ล้านบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 16.9 

รวม  16.9 
 

นอกจากนี ้เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม 2559 บรษิัทฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร ตราสญัลกัษณ ์
)Logo( ของ บรษิัทฯ ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์เพื่อป้องกนัไม่ใหบ้คุคลภายนอกน าเครื่องหมายการคา้
ของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนและโตแ้ย้งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการคา้ในอนาคต  ทั้งนี ้ภายใตเ้งื่อนไขการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา้ของบรษิัทฯ ดงักล่าว บรษิัทฯ ไดแ้สดงเจตนาไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะใชอ้กัษรไทยค า
ว่า “บสก” เนื่องจากเป็นอักษรธรรมดาไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ดงักล่าวมีอาย ุ10 ปีนบั
แต่วนัที่จดทะเบียนและสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี 

5.3 สัญญาประกันภัย 

บริษัทฯ มีนโยบายในการท าสัญญาประกันอัคคีภัยส าหรับทรพัย์หลักประกันของสินทรพัยด์้อยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายที่เป็นส่ิงปลกูสรา้ง และเป็นผูร้บัผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยั โดยมีจ านวนเงินเอาประกันอคัคีภยั
ครอบคลมุราคาประเมินของสิ่งปลกูสรา้ง  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ท าสญัญาประกนัภยัอาคารส านกังานใหญ่และส านกังานสาขา และสญัญาประกันภยัรถยนต ์
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

5.3.1 สัญญาประกันภัยอาคารส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา  

ผูร้บัประกนัภยั บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั )มหาชน( 

ผูเ้อาประกนัภยั บรษิัทฯ 

ผูร้บัผลประโยชน ์ บรษิัทฯ 

ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ส่ิงปลูกสร้างตัวอาคาร )ไม่รวมรากฐาน( ส่วนตกแต่งต่อเติม ป้ายโฆษณา อุปกรณ์
ส่วนประกอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณาที่เป็นชื่อของบริษัทฯ )ไม่ใช่ป้ายในเชิง
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พาณิชย(์ เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรงึตรา เครื่องคอมพิวเตอร ์)ไม่รวมโน๊ตบุ๊ค( และ
อปุกรณค์อมพิวเตอรข์องส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาทัง้หมด 

ระยะเวลาประกนัภยั 31 ธนัวาคม 2561 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2562 (16:30 น.) 

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 1,213,532,044.3 บาท 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 

ความคุม้ครอง/ 
วงเงินจ ากดัความรบัผิด 

1. การประกนัการเส่ียงภยัทกุชนิดในความสญูเสียหรือเสียหายทางกายภาพของทรพัยสิ์นที่
เอาประกนัภยั อนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตใุด ๆ จากสาเหตภุายนอกทุกชนิด ภายใตเ้งื่อนไข
และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินฉบับมาตรฐาน )OIC 
Standard Form( โดยภัยที่เกิดกับส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของบริษัทฯ ที่
จ  ากดัความรบัผิด ไดแ้ก่ 

1.1 ภยัลมพายุ ภัยน า้ท่วม ภยัแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตน้ า้หรือสึนามิ และ
ภยัลกูเห็บ 

1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรพัย ์โดยปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อ
สถานท่ีเอาประกนัภยั การชิงทรพัย ์และการปลน้ทรพัย ์

1.3 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 

1.4 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
อาคาร 

1.5 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจกัร 

2. การประกนัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 

ผูร้บัประกันภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสียหรือ
ความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับผิดตามกฎหมายอัน
สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการหรือเก่ียวขอ้งกับธุรกิจที่เอา
ประกนัภยัตามจ านวนเงินท่ีจ ากดัความรบัผิดส าหรบัความสญูเสียดงันี ้ 

2.1 ความสูญ เสียต่อชีวิต  ร่างกาย การบาดเจ็บ  เจ็บป่วย หรืออนามัยของ
บคุคลภายนอก  

2.2 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก  
 

5.3.2 สัญญาประกันภัยส านักงานสาขาดอนเมือง 

ผูร้บัประกนัภยั บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั )มหาชน( 

ผูเ้อาประกนัภยั บรษิัทฯ 

ผูร้บัผลประโยชน ์ บรษิัทฯ 
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ทรพัยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั ส่ิงปลูกสรา้งตัวอาคาร )ไม่รวมรากฐาน( รวมส่วนตกแต่งต่อเติม ป้ายบริษัทฯ และป้าย
โฆษณา อปุกรณส่์วนประกอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณาและอปุกรณส่์วนประกอบ
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณาที่ เป็นชื่อของบริษัทฯ )ไม่ใช่ป้ายในเชิงพาณิชย์( 
เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา เครื่องคอมพิวเตอร ์)ไม่รวมโน๊ตบุ๊ค( และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

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

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 9,749,987.99 บาท 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัความเส่ียงภยัทรพัยสิ์น 

ความคุม้ครอง/ 
วงเงินจ ากดัความรบัผิด 

1. การประกนัการเส่ียงภยัทกุชนิดในความสญูเสียหรือเสียหายทางกายภาพของทรพัยสิ์นที่
เอาประกันภยั อนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตใุด ๆ จากสาเหตุภายนอกทุกชนิด ภายใตเ้งื่อนไข
และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สินฉบับมาตรฐาน )OIC 
Standard Form( โดยภยัที่จ  ากดัความรบัผิด ไดแ้ก่ 

1.1 ภยัลมพายุ ภยัน า้ท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตน้ า้หรือสึนามิ และ
ภยัลกูเห็บ 

1.2 ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรพัย ์โดยปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อ
สถานท่ีเอาประกนัภยั การชิงทรพัย ์และการปลน้ทรพัย ์

1.3 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า 

1.4 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
อาคาร 

1.5 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจกัร 

2. การประกนัความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก 

ผูร้บัประกันภยัจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนในนามของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสียหรือ
ความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับผิดตามกฎหมายอัน
สืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการหรือเก่ียวขอ้งกับธุรกิจที่เอา
ประกนัภยัตามจ านวนเงินท่ีจ ากดัความรบัผิดส าหรบัความสญูเสียดงันี ้ 

2.1 ความสูญ เสียต่อชีวิต  ร่างกาย การบาดเจ็บ  เจ็บป่วย หรืออนามัยของ
บคุคลภายนอก  

2.2 ความสญูเสียหรือเสียหายต่อทรพัยสิ์นของบคุคลภายนอก  
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5.3.3 สัญญาประกันภัยรถยนต ์

บริษัทฯ มีนโยบายในการท าสัญญาประกันภัยรถยนต์ที่ใช้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ เป็นรายปี โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา  
มีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ปี ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ท าประกันภัยรถยนตจ์ านวนรวม 326 คัน โดยมี
จ านวนเงินเอาประกนัภยัรวม 194.1 ลา้นบาท  

5.4 การจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจ 

บรษิัทฯ ไดร้บัอนมุตัิใหจ้ดทะเบียนเป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ใบทะเบียน ผู้อนุมัติใบทะเบียน ระยะเวลาของใบทะเบียน 

ใบทะเบียนบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ 
ฉบบัท่ี 001/2542 เพื่อประกอบธรุกิจเป็นบรษิัทบรหิาร
สินทรพัยต์าม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

ธปท. ไม่มีก าหนดเวลาหมดอาย ุ

 

5.5 สัญญาเช่า 

ณ วันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสญัญาเช่าที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดงันี ้ 

5.5.1 สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงอาคารพาณิชย ์3 ชั้นคร่ึง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

คู่สญัญา นางจีรนนัท ์เสียงธนาวฒัน ์)“ผู้ให้เช่าช่วง”) กบับรษิัทฯ )“ผู้เช่าช่วง”) 

วนัท่ีท าสญัญา 20 กนัยายน 2554 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่าช่วง อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง จ านวน 2 คูหา เลขที่  108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์  
ต. หนา้เมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 

ลกัษณะของสญัญา ผูใ้หเ้ช่าช่วงตกลงใหผู้เ้ช่าช่วงมีสิทธิการเช่าทรพัยสิ์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็น
ส านกังานส าหรบัใหบ้รกิารทางธุรกิจของผูเ้ช่าช่วงเท่านัน้ โดยผูใ้หเ้ช่าช่วงเป็นผูเ้ช่า
ตามสญัญาเช่าฉบบัลงวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์2548 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย
กบัผูใ้หเ้ช่าช่วง  

ระยะเวลาของการเช่า สิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าช่วงฉบับนีม้ีก าหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่  
1 ตลุาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

 

5.5.2 สัญญาเช่าทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

คู่สญัญา นางสาวิณี สินธุ )“ผู้ให้เช่า”) และบรษิัทฯ )“ผู้เช่า”) 

วนัท่ีท าสญัญา 20 สิงหาคม 2557 

ทรพัยสิ์นท่ีเช่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 66238 ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช พรอ้ม
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ส่ิ ง ป ลู ก ส ร้า ง  ได้ แ ก่  อ า ค า รพ า ณิ ช ย์ ส อ งชั้ น  2  คู ห า  เล ข ที่  1 0 1 /8  
ถ. พฒันาการคขูวาง ต. คลงั อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 

ลกัษณะของสญัญา ผูใ้หเ้ช่าเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงใหเ้ช่า และผูเ้ช่าตกลงเช่าทรพัยสิ์น
ที่เช่าซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นที่ท  าการส านกังานสาขาของผูเ้ช่า โดยคู่สญัญาได้
ด าเนินการจดทะเบียนการเช่าเมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2559  

ระยะเวลาของการเช่า สญัญาเช่าฉบบันีม้ีก าหนดระยะเวลา 6 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 
14 กนัยายน 2563 

 

5.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและ/หรือบรษิัทร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมี
การลงทุนจนท าใหเ้กิดบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม บรษิัทฯ จะก าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทุนของ
บริษัทฯ โดยจะตอ้งเป็นกิจการที่เกือ้หนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
รว่มกนั )Synergy) หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรือสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในบรษิัท ดงักล่าว  

โดยบรษิัทฯ จะลงทนุในกิจการท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ หรือกิจการ
ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน หรือกิจการที่สนบัสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะท าใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่ม
มากขึน้ หรือบรษิัทฯ จะลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้บับรษิัทฯ ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลักของ
บรษิัทฯ ใหค้รบวงจรมากยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ  

อย่างไรก็ดี การไดร้บัโอนหลกัทรพัย ์)หุน้( จากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้รวมถึงการรบัซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายที่
เป็นหลกัทรพัยจ์ากการขายของสถาบนัการเงินตามพ.ร.ก. บริษัทบรหิารสินทรพัย ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ/หรือบรษิัทร่วมตามนโยบายนี ้โดยบริษัทฯ จะมีการจ าหน่าย
หลกัทรพัยด์งักล่าวต่อไป  

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มเติม 
ในส่วนที ่2.3.11 หวัขอ้ "11.1.3 หลกัปฏิบตัิ 3: เสริมสรา้งคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล (6) นโยบายการลงทุนของ
บริษัท กรณีบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (ข) การควบคมุและบริหารงาน บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม” 
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ส่วนที่ 2.2.6 หนา้ที่ 1 

6. โครงการในอนาคต 
 

- ไม่มี -  
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ส่วนที่ 2.2.7 หนา้ที่ 1 

7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ ถูกฟ้องด าเนินคดีซึ่งมีทุนทรพัยท์ี่ถกูฟ้องรวมกันประมาณ 541.0 ลา้นบาท โดย
คดีส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมดิเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ อาจมีหนีสิ้นที่เกิดขึน้จากการถกูฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายในคดีต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชด้ลุพินิจ
ในการประเมินผลของคดีเหล่านี ้ ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าคดีใดจะไม่มีความเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทฯ บริษัทฯ  
จะไม่บนัทึกประมาณการหนีสิ้นจากคดีดงักล่าวตามนโยบายทางบญัชีของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ 
ไดต้ัง้ส ารองส าหรบัประมาณการหนีสิ้นท่ีเกิดจากคดีฟ้องรอ้งจ านวน 25.5 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการตัง้ส ารองส าหรบัขอ้พิพาทที่
เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไม่มีนัยส าคัญ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการตัง้ส ารอง
ส าหรบัประมาณการหนีส้นิจากคดฟี้องรอ้งเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ "16.2.8 ขอ้พพิาททางกฎหมายและประมาณการ
หนีส้นิจากคดฟ้ีองรอ้ง"  
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ส่วนที่ 2.2.8 หนา้ที่ 1 

8. ข้อมูลส ำคัญอืน่ๆ 
 

8.1 ข้อมูลทั่วไป 

8.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำนใหญ่ 

โปรดพจิารณาขอ้มูลทั่วไปเกีย่วกบัส านกังานใหญ่เพิ่มเตมิในส่วนที ่2.1 หนา้ 1 

8.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสำขำ 

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บรษิัทฯ มีส านกังานสาขารวมทัง้สิน้ 25 สาขา 

8.1.2.1 สำขำในกรุงเทพและปริมณฑล 

สาขา ส านกังานดอนเมือง  
ที่อยู่ 242/8-9 ซอยวิภาวดีรงัสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์ 02-533-6511-13 
โทรสาร 02-533-6514 

8.1.2.2 ภำคกลำง 

(ก) สาขา ส านกังานสพุรรณบรุี  
ที่อยู่ 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ. ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต. ท่าระหดั อ. เมืองสพุรรณบรุี จ. สพุรรณบรุี 72000  
โทรศพัท ์ )035)-524-183-5, (035)-522-993 
โทรสาร )035)-524-186 

(ข) สาขา ส านกังานสระบรุ ี 
ที่อยู่ 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบรุี จ. สระบรุี 18000  
โทรศพัท ์ )036)-221-871, (036)-223-989 
โทรสาร )036)-223-733 

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

(ง) สาขา ส านกังานราชบรุ ี
ที่อยู่ 194/2 ถ. ทรงพล ต. บา้นโป่ง อ. บา้นโป่ง จ. ราชบรุี 70110 
โทรศพัท ์ )032)-211-045, (032)-211-934, (032)-301-021 
โทรสาร )032)-221-892 

8.1.2.3 ภำคเหนือ 

(ก) สาขา ส านกังานพิษณโุลก  
ที่อยู่ 227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง อ. เมืองพษิณโุลก จ. พิษณโุลก 65000  
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โทรศพัท ์ )055)-247-488-9 
โทรสาร )055)-247-487 

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

(ค) สาขา ส านกังานเชยีงราย 
ที่ตัง้ 246 ถ. ธนาลยั ต. เวยีง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000 
โทรศพัท ์ )053)-711-763, (053)-711-003, (053)-711-146, (053)-711-773 
โทรสาร )053)-711-503 

(ง) สาขา ส านกังานเชยีงใหม่ )แกว้นวรฐั( 
ที่อยู่ 207/11 ถ. แกว้นวรฐั ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์ )053)-266-472-5 
โทรสาร )053)-266-476 

(จ) สาขา ส านกังานเชยีงใหม่ )เจรญิเมือง( 
ที่อยู่ 115 ถ. เจรญิเมือง ต. วดัเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000 
โทรศพัท ์ )053)-244-075-6 
โทรสาร )053)-244-077 

(ฉ) สาขา ส านกังานล าปาง  
ที่อยู่ 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 

(ช) สาขา ส านกังานแพร ่ 
ที่อยู่ 235 ถ. เจรญิเมือง ต. ในเวยีง อ. เมืองแพร ่จ. แพร ่54000 
โทรศพัท ์ )054)-511-049, (054)-511-546, (054)-621-121 
โทรสาร )054)-511-782 

8.1.2.4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ก) สาขา ส านกังานนครราชสีมา 
ที่อยู่ 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 
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(ข) สาขา ส านกังานอดุรธาน ี
ที่อยู่ 165, 167 ถ. โพธ์ิศรี ต. หมากแขง้ อ. เมืองอดุรธานี จ. อดุรธานี 41000 
โทรศพัท ์ )042)-240-538-40 
โทรสาร )042)-221-158 

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

(ง) สาขา ส านกังานอบุลราชธาน ี
ที่อยู่ 7 ถ. กนัทรลกัษ์ ต. วารนิช าราบ อ. วารนิช าราบ จ. อบุลราชธานี 34190 
โทรศพัท ์ )045)-321-382, (045)-321-161, (045)-269-422 
โทรสาร )045)-321-062 

8.1.2.5 ภำคตะวันออก 

(ก) สาขา ส านกังานชลบรุ ี
ที่อยู่ 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ. สขุมุวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบรุี จ. ชลบรุี 20000 
โทรศพัท ์ )038)-144-130-2 
โทรสาร )038)-144-135 

(ข) สาขา ส านกังานฉะเชงิเทรา 
ที่อยู่ 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรดิ์ ต. หนา้เมือง อ. เมืองฉะเชงิเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศพัท ์ )038)-512-900-1 
โทรสาร )038)-512-902 

(ค) สาขา ส านกังานระยอง 
ที่อยู่ 79 ถ. สขุมุวิท ต. ท่าประดู่ อ. เมอืงระยอง จ. ระยอง 21000  
โทรศพัท ์ )038)-611-591, (038)-612-836, (038)-611-028 
โทรสาร )038)-612-837 

8.1.2.6 ภำคใต้ 

(ก) สาขา ส านกังานประจวบคีรีขนัธ ์
ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอ้ย อ. ปราณบรุี จ. ประจวบคีรขีนัธ ์77120 
โทรศพัท ์ )032)-621-499, (032)-622-039, (032)-622-050 
โทรสาร )032)-622-051 
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(ข) สาขา ส านกังานสรุาษฎรธ์าน ี
ที่อยู่ 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม่ ต. ตลาด อ. เมืองสรุาษฎรธ์านี จ. สรุาษฎรธ์านี 84000 
โทรศพัท ์ )077)-284-961-3, (077)-288-962 
โทรสาร )077)-281-287 

(ค) สาขา ส านกังานภเูก็ต 
ที่อยู่ 5/5, 5/11 หมู่ที่ 8 ต. ฉลอง อ. เมืองภเูก็ต จ. ภเูกต็ 83130 
โทรศพัท ์  )076(-384-461-3 
โทรสาร (076)-384-464 

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

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

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

8.1.3 ผู้สอบบัญชี 

ชื่อ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ที่อยู่ ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ถ. พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์ 02-271-8000 
โทรสาร 02-618-5769 
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8.2 ข้อมูลส ำคัญอืน่ – สรุปสัญญำทีส่ ำคัญ 

8.2.1 บันทึกข้อตกลงเพื่อกำรซื้อขำยทรัพยส์ินรอกำรขำย ระหว่ำงบริษัทฯ กับสถำบันกำรเงินและบริษัท
บริหำรสินทรัพย ์รวมทัง้สิน้ 18 แห่ง (18 ฉบับ) 

คู่สญัญา บริษัทฯ กับสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งสิน้ 18 แห่ง  
)18 ฉบบั(  

วนัท่ีท าสญัญา 9 ตลุาคม 2549 (15 แห่ง( 

17 ตลุาคม 2549 (2 แห่ง( และ  

24 ตลุาคม 2549 (1 แห่ง( 

ลกัษณะของบนัทึกขอ้ตกลง บริษัทฯ )"ผู้จะซื้อ"( ท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินและบริษัทบริหาร
สินทรพัย ์)"ผู้จะขำย"( เพื่อก าหนดขอ้ตกลงและเงื่อนไขในการซือ้ขายทรพัยสิ์น
รอการขายระหว่างบรษิัทฯ และผูจ้ะขาย 

ลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีจะท าการ 
ซือ้ขาย 

(1) ผูจ้ะขายเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิโดยชอบแต่เพียงผูเ้ดียว หรือ 

(2) ผูจ้ะขายไดป้ระมูลซือ้จากการขายทอดตลาดของกรมบงัคับคดี และอยู่
ระหว่างรบัโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่ผูจ้ะขาย หรือ 

(3) ทรพัย์สินที่ผู้จะขายไดป้ลดภาระผูกพันเป็นที่เรียบรอ้ยและน ามารวม
เพิ่มเติมเป็นทรพัยสิ์นท่ีจะขาย หรือตามที่คู่สญัญาตกลงกนั 

การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น ใชร้าคาประเมินทรพัยสิ์นของผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือราคาประเมินของผูจ้ะ
ขาย โดยความเห็นชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทั้งในดา้นราคาและคุณภาพ
ของทรพัยสิ์นรอการขาย กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันไดอ้าจมีการน าเรื่องเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาขอ้โตแ้ยง้ เพื่อพิจารณาชีข้าด และ/หรือมอบให้ผู้
ประเมินราคาอิสระท าการประเมินราคาใหม่ 

ราคาทรพัยสิ์น ค านวณราคาซือ้ทรพัยสิ์นโดยมอีตัราส่วนลด ซึ่งขึน้อยู่กบัคณุภาพของทรพัยสิ์น 

การช าระราคา ผูจ้ะซือ้ตกลงที่จะช าระราคาทรพัยสิ์นทั้งจ านวนใหแ้ก่ผู้จะขายในวันลงนาม
สญัญาจะซือ้จะขายทรพัยสิ์นโดยวิธีการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินชนิดไม่มีดอกเบีย้ 
โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินดงักล่าวจะครบก าหนดช าระตามคุณภาพของทรพัยสิ์นที่
ซือ้ขาย 

การโอนทรพัยสิ์น คู่สญัญาจะด าเนินการทยอยจดทะเบียนโอนและรบัโอนกรรมสิทธ์ิทรพัยสิ์นท่ี
จะซือ้ขาย โดยการโอนทรพัยสิ์นใหม้ีผลเมื่อได้ด  าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิทาง
ทะเบียนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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8.3 สัญญำและตรำสำรทำงกำรเงนิ 

8.3.1 หุ้นกู้  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หรือผูล้งทนุรายใหญ่ ชนิด
ระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ทัง้ประเภทที่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และทัง้ประเภทที่
บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดและประเภทที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด โดยมีหุน้กูท้ี่ยงัไม่
ครบก าหนดไถ่ถอนทัง้หมด 5 ครัง้ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 48,200.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้กูท้ี่เสนอขายจ านวน 48.2 ลา้นหน่วย 
มลูค่าที่ตราไวห้น่วยละ 1,000.0 บาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 2562 อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุน้กูข้องบริษัทฯ ซึ่งจดัท า
โดยบรษิัท ฟิทช ์เรทติง้ส ์)ประเทศไทย( จ ากดั อยู่ที่ระดบั AA- โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.3.9 หวัขอ้ “9.5 
การออกหลกัทรพัย์อืน่”  

8.3.2 เงนิกู้ยืม 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวกับสถาบนัการเงินทัง้หมด 11 แห่ง วงเงิน
ทัง้หมดจ านวน 69,440.0 ลา้นบาท และบรษิัทฯ มีเงินกูย้ืมระยะสัน้และระยะยาวคา้งช าระจ านวน 22,290.0 ลา้นบาท ก่อน
หกัค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมรอตดับญัชี  

8.3.2.1 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่1 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกูก้ับสถาบันการเงินแห่งที่ 1 วงเงินรวม 8,000.0 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกู้ )1) ระยะสั้นจ านวน 1,800.0 ล้านบาท )2) ระยะยาวจ านวน 
2,200.0 ลา้นบาท และ )3) ระยะยาวจ านวน 4,000.0 ลา้นบาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้น 1,800.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่  

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบี ้ยให้ช าระเป็นงวดรายเดือน ยกเว้นกรณีที่ตั๋ว
สัญญาใช้เงินฉบับใดถึงก าหนดช าระในเดือนนั้น ให้ช าระ
ดอกเบีย้ของตั๋วสัญญาใชเ้งินฉบับนั้นพรอ้มกับการช าระคืนเงิน
ตน้ 

การช าระเงินตน้ใหช้ าระคืนตามจ านวนเงินและวนัที่ที่ก  าหนดไว้
ในตั๋วสญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

(2) เงนิกู้ระยะยำว 2,200.0 ล้ำนบำท 

(2.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 
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(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นงวดรายเดือน ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทา้ยใหช้ าระพรอ้มกบัการช าระคืนเงินตน้ 

สญัญากูม้ีระยะเวลาไม่เกิน  4 ปี และมีระยะเวลาปลอดช าระเงิน
ตน้ )Grace Period) 12 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดย
ใหช้ าระคืนเงินตน้เป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(2.3) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

หากบรษิัทฯ มิไดด้  ารงสถานะการเป็นรฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน
จะปรบัอตัราส่วนเพิ่มอตัราดอกเบีย้คงที่ 

(3) เงนิกู้ระยะยำว 4,000.0 ล้ำนบำท  

(3.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(3.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นงวดรายเดือน ยกเวน้ดอกเบีย้งวด
สดุทา้ยใหช้ าระพรอ้มกบัการช าระคืนเงินตน้ 

สญัญากูม้ีระยะเวลาไม่เกิน  4 ปี และมีระยะเวลาปลอดช าระเงิน
ตน้ )Grace Period) 12 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา โดย
ใหช้ าระคืนเงินตน้เป็นงวดทกุ 3 เดือน 

(3.3) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

หากกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุน้ต ่ากว่ารอ้ยละ 40.0 สถาบนัการเงินจะ
ปรบัอตัราส่วนเพิ่มอตัราดอกเบีย้คงที่ 

 

8.3.2.2 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่2 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีวงเงินกูก้ับสถาบันการเงินแห่งที่ 2 วงเงินรวม 19,500.0 ลา้นบาท 
โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินแบ่งเป็น )1( ระยะสัน้จ านวน 500.0 ลา้นบาท )2( 
ระยะสั้นจ านวน 2,000.0 ล้านบาท )3( ระยะยาวหลายวงเงินจ านวนรวม 
12,000.0 ลา้นบาท และ (4( ระยะยาวจ านวน 5,000.0 ลา้นบาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้น 500.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลาบวกส่วนเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้คงที่ ทัง้นีต้อ้งไม่เกินอตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money 
Market Rate) 
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(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นรายเดือน หรือในวนัท่ีระบไุวว้่าเป็น
วนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

การช าระเงินต้นให้ช าระคืนตามจ านวนที่ระบุในตั๋ วฉบับนั้น 
พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ )ถา้มี( ใหเ้สร็จสิน้ในวนัที่ระบุไวว้่าเป็นวนัถึง
ก าหนดใชเ้งินในเวลาท าการของสถาบนัการเงิน 

(2) เงนิกู้ระยะสั้น 2,000.0 ล้ำนบำท 

(2.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate) 

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นรายเดือน หรือในวนัท่ีระบไุวว้่าเป็น
วนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

การช าระเงินตน้ใหช้ าระคืนตามจ านวนท่ีระบใุนตั๋วฉบบันัน้พรอ้ม
ดว้ยดอกเบีย้ )ถา้มี( ใหเ้สรจ็สิน้ในวนัท่ีระบไุวว้่าเป็นวนัถึงก าหนด
ใชเ้งินในเวลาท าการของสถาบนัการเงิน 

(2.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ในช่วงระยะเวลา 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 
2563 และภายหลงัจากนัน้ตอ้งด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ทนุไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 จากงบการเงิน ณ สิน้งวดบญัชี  

(2.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ สามารถลดสดัส่วนการถือหุน้ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรฐั 
หรือรัฐวิสาหกิจก็ต่อเมื่ อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยฯ์ โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรัฐ หรือรฐัวิสาหกิจโดยคง
สดัส่วนการถือหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40.0 

 (3) เงนิกู้ระยะยำวหลำยวงเงนิรวม 12,000.0 ล้ำนบำท 

(3.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(3.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดือน 

การช าระเงินตน้มีระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 4 ปี หรือ 16 งวด ให้
ทยอยลดภาระหนีจ้  านวนเท่ากันทุกไตรมาส และลดวงเงินลงทุก
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ครัง้ที่มีการ Roll Over ตั๋วทกุ 3 เดือน )ทกุสิน้ไตรมาส( 

 (3.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ในช่วงระยะเวลา 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 
2563 และภายหลงัจากนัน้ตอ้งด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ทนุไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 จากงบการเงิน ณ สิน้งวดบญัชี 

(3.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ สามารถลดสดัส่วนการถือหุน้ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรฐั 
หรือรัฐวิสาหกิจต่ อ เมื่ อบริษั ทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยฯ์ โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรฐั หรือรฐัวิสาหกิจตอ้งคง
สดัส่วนการถือหุน้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40.0 

(4) เงนิกู้ระยะยำว 5,000 ล้ำนบำท 

(4.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(4.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดือน 

การช าระเงินตน้มีระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 4 ปี หรือ 16 งวด ให้
ทยอยลดภาระหนีจ้  านวนเท่ากันทุกไตรมาส และลดวงเงินลงทุก
ครัง้ที่มีการ Roll Over ตั๋วทกุ 3 เดือน )ทกุสิน้ไตรมาส( 

(4.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ในช่วงระยะเวลา 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 
2563 และภายหลงัจากนัน้ตอ้งด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของ
ทนุไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 :1.0 จากงบการเงิน ณ สิน้งวดบญัชี 

(4.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ สามารถลดสดัส่วนการถือหุน้ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรฐั 
หรือรัฐวิสาหกิจต่ อ เมื่ อบริษั ทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรพัยฯ์ โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือรฐั หรือรฐัวิสาหกิจตอ้งคง
สัดส่วนการถือหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40.0 ในกรณีที่บริษัทฯ สิน้
สภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้ สถาบนัการเงินอาจตกลงแกไ้ขอตัราดอกเบีย้ 
และเงื่อนไขอื่นๆ  
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8.3.2.3 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่3 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกูก้ับสถาบันการเงินแห่งที่ 3 วงเงินรวม 8,000.0 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกู้ )1) ระยะสั้นจ านวน 1,000.0 ลา้นบาท )2) ระยะสั้น (วงเงินกู้
และ/หรือวงเงินอาวลั/รบัรองตั๋วเงิน( รวมจ านวน 2,000.0 ลา้นบาท )3) ระยะ
ยาวจ านวน 3,000.0 ลา้นบาท และ )4) ระยะยาวจ านวน 2,000.0 ลา้นบาท  

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้น 1,000.0 ล้ำนบำท  

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate) 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน หรือใหช้ าระในวนัท่ีระบไุวว้่าเป็น
วนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

การช าระเงินต้นให้ช าระตามจ านวนที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และ/หรือตั๋วแลกเงินฉบับนั้น พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ )ถา้มี( ในวันที่
ระบไุวว้่าเป็นวนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

(1.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 

และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุน
ไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 ตามงบการเงินล่าสดุที่ผ่านผูต้รวจสอบ
บญัชี 

(1.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ เว้นแต่
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ 

 (2) เงนิกู้ระยะสั้น (วงเงนิกู้ และ/หรือ วงเงินอำวัล/รับรองตั๋วเงนิ) รวม 
2,000.0 ล้ำนบำท 

(2.1) อัตรำดอกเบีย้/อัตรำค่ำธรรมเนียม 

กรณีวงเงินกู ้อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate( 

กรณีวงเงินอาวลั/รบัรองตั๋วเงิน อตัราค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

กรณีวงเงินกู ้การช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน หรือใหช้ าระในวนัที่
ระบไุวว้่าเป็นวนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

กรณีวงเงินกู้ การช าระเงินต้นให้ช าระตามจ านวนที่ระบุในตั๋ว
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สัญญาใชเ้งิน และ/หรือตั๋วแลกเงินฉบับนั้น พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ 
)ถา้มี( ในวนัท่ีระบไุวว้่าเป็นวนัถึงก าหนดใชเ้งิน 

กรณีวงเงินอาวลั/รบัรองตั๋วเงิน สิน้สดุเมื่อตั๋วเงินครบก าหนด 

(2.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 

และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุน
ไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 ตามงบการเงินล่าสดุที่ผ่านผูต้รวจสอบ
บญัชี 

(2.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ เว้นแต่
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ 

(3) เงนิกู้ระยะยำว 3,000.0 ล้ำนบำท 

(3.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(3.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นงวดรายเดือน  

การช าระเงินตน้ตอ้งช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 5 ปี นับตัง้แต่วันที่
เบิกเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(3.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 

และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุน
ไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 ตามงบการเงินล่าสดุที่ผ่านผูต้รวจสอบ
บญัชี 

(3.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ เว้นแต่
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ 

 (4) เงนิกู้ระยะยำว 2,000.0 ล้ำนบำท 

(4.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
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ดอกเบีย้คงที่ 

(4.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นงวดรายเดือน  

การช าระเงินตน้ใหช้ าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เบิก
เงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน 

(4.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทนุ ไม่ใหส้งูเกินกว่า3.0 
: 1.0 ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และปี 2563 

และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุน
ไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 ตามงบการเงินล่าสดุที่ผ่านผูต้รวจสอบ
บญัชี 

(4.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ เว้นแต่
บรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรียบรอ้ยแลว้ 

 

8.3.2.4 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่4  

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกูก้ับสถาบันการเงินแห่งที่ 4 วงเงินรวม 6,000.0 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกู ้)1( ระยะสัน้จ านวน 1,000.0 ลา้นบาท และ )2( หนงัสือแจง้ผล
การพิจารณาวงเงินตั๋วสัญญาใชเ้งิน และ/หรือ วงเงินอาวัลตั๋วสัญญาใชเ้งิน
และ/หรือรับรองตั๋วแลกเงิน )P/N Aval and/or Acceptance B/E) และ/หรือ 
วงเงินกูร้ะยะยาว และ/หรือ วงเงินกูเ้บิกเงินเกินบญัชี รวมจ านวน 5,000.0 ลา้น
บาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้น 1,000.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้/อัตรำค่ำธรรมเนียม 

กรณีวงเงินกู ้อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate)  

กรณีวงเงินอาวลั/รบัรองตั๋วเงิน อตัราค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

กรณีวงเงินกู ้การช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือนและเงินตน้ใหช้ าระ
ในวนัก าหนดใชเ้งินตามตั๋วสญัญาใชเ้งิน  

กรณีวงเงินอาวัล/รบัรองตั๋วเงิน สิน้สุดเมื่อตั๋วสัญญาใช้เงินครบ
ก าหนด 
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 (2) หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำวงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน และ/หรือ 
วงเงินอำวัลตั๋วสัญญำใช้เงิน และ/หรือรับรองตั๋วแลกเงิน (P/N 
Aval and/or Acceptance B/E) และ/หรือ วงเงินกู้ระยะยำว และ/
หรือ วงเงนิกู้เบิกเงนิเกินบัญชี รวม 5,000.0 ล้ำนบำท  

(2.1) อัตรำดอกเบีย้/อัตรำค่ำธรรมเนียม 

เป็นไปตามประเภทวงเงินสนบัสนนุทางการเงินท่ีใช ้

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

เป็นไปตามประเภทวงเงินสนบัสนนุทางการเงินท่ีใช ้
 

8.3.2.5 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่5 

ลกัษณะของสญัญา บรษิัทฯ มีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งที่ 5 วงเงินรวม 3,500.0 ลา้นบาท โดยใช้
วงเงินร่วมกันระหว่างเงินกู้ )1) ระยะสั้นจ านวน 1,000.0 ลา้นบาท และ )2) 
ระยะยาวรวมจ านวนไม่เกิน 3,500.0 ลา้นบาท  

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้น 1,000.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate) 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระในวนัครบก าหนดใชเ้งินตามตั๋วสญัญา
ใชเ้งิน 

การช าระเงินตน้ใหช้ าระในวนัก าหนดใชเ้งินตามตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

(2) เงนิกู้ระยะยำว 3,500.0 ล้ำนบำท 

(2.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระเป็นรายเดือนทกุเดือน  

การช าระเงินต้น ให้ช าระเป็นรายงวด 3 เดือน รวมทั้ง สิ ้น  
12 งวด และช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกถอนเงินกู ้

(2.3) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งการถือหุ้นโดยการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท าให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ และ/หรือ
กระทรวงการคลงั และ/หรือหน่วยงานอื่นใดของรฐั มีสดัส่วนการ
ถือหุน้ในบรษิัทฯ นอ้ยลง และมีสดัส่วนการถือหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
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40.0 สถาบนัการเงินมีสิทธิเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการเบิกเงินกู ้
และ/หรืออตัราดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากบริษัทฯ เพิ่มขึน้ หรือเรียก
คืนเงินกูก้่อนก าหนด 

(2.4) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทนุไม่เกินกว่า 3.0 : 1.0 
ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 หรือจนกว่าจะไดร้บัเงินจากการน า
หุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้แต่อย่างใดจะ
ถึงก่อน และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของทนุไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.5 : 1.0 

 

8.3.2.6 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่6 

ลกัษณะของสญัญา บรษิัทฯ มีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งที่ 6 วงเงินรวม 11,000.0 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกู้ )1( ระยะยาวจ านวน 10,000.0 ลา้นบาท และ )2( ระยะยาว
จ านวน 4,000.0 ลา้นบาท1  

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะยำว 10,000.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้คงที่ 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทุก 3 เดือนนับแต่เดือนที่เบิกรบัเงินกู้
งวดแรก  

การช าระเงินตน้ใหช้ าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี 6 เดือน นบัตัง้แต่
วนัที่เบิกเงินกูง้วดแรก โดยช าระเป็นงวดทุก 3 เดือน  รวมทั้งสิน้ 
22 งวด 

 (2) เงนิกู้ระยะยำว 4,000.0 ล้ำนบำท 

(2.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้คงที่ 

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทุก 3 เดือนนับแต่เดือนที่เบิกรบัเงินกู้
งวดแรก  

การช าระเงินตน้ใหช้ าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เบิก
เงินกู้งวดแรก โดยช าระเป็นจ านวนเท่ากันทุกงวด รวมทั้งสิน้  
20 งวด 
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(2.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ต้องด ารงอัตราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของทุนไม่ เกินกว่า  
3.0 : 1.0 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และภายหลังจากนั้นตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุน
ไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.0 : 1.0 

(2.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 
ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

(2.5) กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) 

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ  ลดต ่าลงอย่างมีนัยส าคัญ 
)ลดลงไปต ่ากว่า BBB+( อันอาจส่งผลต่อความสามารถในการ
ช าระหนี ้สถาบนัการเงินมีสิทธิเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 

หมายเหต ุ 1 ณ วนัที่ของเอกสารฉบบันี ้ครบระยะเวลาเบิกเงินกูด้งักล่าวแลว้ โดยบริษัทฯ เบิกเงินกู้ภายใตส้ญัญากูด้งักล่าวรวมทัง้สิน้
จ านวน 1,000.0 ลา้นบาท  

8.3.2.7 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่7 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งที่  7 เป็นวงเงินกู้ระยะสั้นโดยออกตั๋ว
สญัญาใชเ้งินจ านวน 500.0 ลา้นบาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญำใช้เงนิ 500.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market Rate) 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

ตั๋วสญัญาใชเ้งินที่มีก าหนดช าระเงินไม่เกิน 1 เดือนหรือเมื่อทวง
ถามนับจากวันที่ลงในตั๋วมามอบให้กับสถาบันการเงิน พรอ้ม
ดอกเบีย้ที่ระบุในตั๋วทุกสิน้เดือน หรือเมื่อตั๋วครบก าหนดช าระ 
หรือเมื่อทวงถาม แลว้แต่ระยะเวลาใดถึงก่อน 

 

8.3.2.8 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่8 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกูก้ับสถาบันการเงินแห่งที่ 8 วงเงินรวม 8,000.0 ลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน )1( 2,000.0 ลา้นบาท )2( 3,000.0 ลา้นบาท 
และ (3) 3,000.0 ลา้นบาท 
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เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะยำว 2,000.0 ล้ำนบำท  

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบี ้ย BIBOR ตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอัตรา
ดอกเบี ้ยคงที่  และเมื่ อบริษั ทฯ เข้าจดทะเบี ยนในตลาด 
หลักทรัพย์ฯ  และเสนอขายหุ้นในครั้งนี ้ บริษัทฯ ยินยอมให้
สถาบนัการเงินปรบัอตัราส่วนเพิ่มอตัราดอกเบีย้คงที่ 

 (1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทกุ 6 เดือน  

การช าระเงินตน้ตอ้งช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 4 ปี นับตัง้แต่วันที่
เบิกเงินกูง้วดแรก โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(1.3) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 
ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

(1.4) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ต้องด ารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุน ไว้ในอัตราไม่ต ่ากว่า  
2.5 : 1.0 ณ งบสิน้ปี ทัง้นี ้ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และ
ปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผันจากเงื่อนไขดงักล่าว โดยตอ้ง
ด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ ไม่ใหส้งูเกินกว่า 3.0 : 1.0   

(1.5) เงือ่นไขอื่น ๆ 

หากบริษัทฯ จะใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ในครัง้นีช้  าระคืน
เงินกูใ้หก้ับสถาบันการเงินอื่นก่อนก าหนด บริษัทฯ จะตอ้งช าระ
คืนเงินกูต้ามสญัญาของสถาบนัการเงินภายใตห้ลกัการความเท่า
เทียมกันเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ช าระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อน
ก า ห น ด ใ ห้ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น อื่ น  เ ว้ น แ ต่ เ ป็ น ก ร ณี ที่ 
บริษัทฯ คืนเงินกูใ้หก้ับสถาบนัการเงินอื่นก่อนก าหนดจากการที่
บริษัทฯ ได้กู้เงินหรือออกตราสารหนี ้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถื้อหุน้เดิมก่อนการเสนอขายหุน้ในครัง้นีแ้ละเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) เงนิกู้ระยะยำว 3,000.0 ล้ำนบำท  

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามเงินกูร้ะยะยาว 2,000.0 ลา้นบาท 
ในขอ้ )2( ขา้งตน้ 

(3) เงนิกู้ระยะยำว 3,000.0 ล้ำนบำท 

(3.1) อัตรำดอกเบีย้ 
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อัตราดอกเบี ้ย BIBOR1 ตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอัตรา
ดอกเบีย้คงที่  

(3.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทกุ 6 เดือน  

การช าระเงินตน้ใหช้ าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 4 ปี นบัตัง้แต่วนัที่เบิก
เงินกูง้วดแรก โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(3.3) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 
ของหุน้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

(3.4) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ต้องด ารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนทุนไว้ในอัตราไม่ต ่ ากว่า  
2.5 : 1.0 ณ งบสิน้ปี ทัง้นี ้ส าหรบังบการเงิน ณ สิน้ปี 2562 และ
ปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการผ่อนผันจากเงื่อนไขดงักล่าว โดยตอ้ง
ด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ ไม่ใหส้งูเกินกว่า 3.0 : 1.0   

 

8.3.2.9 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่9 

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งที่ 9 เป็นเงินกู้ระยะยาว
จ านวน 440.0 ลา้นบาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะยำว 440.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลาเฉล่ียของสถาบัน
การเงินหลกัที่ก าหนดในสญัญา บวกส่วนเพิ่มอตัราดอกเบีย้คงที่ 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทุกเดือนนบัแต่เดือนที่เบิกรบัเงินกูง้วด
แรก  

การช าระเงินตน้ตอ้งช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 31 มีนาคม 2563 
โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(1.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ส าหรับปีงบการเงิน 2562 และปี 2563  บริษัทฯ ต้องด ารง

 
1  BIBOR )Bangkok Interbank Offered Rate( เป็นอตัราดอกเบีย้อา้งอิงระยะสัน้ส าหรบัการปล่อยกูเ้งินบาทแบบไม่มีหลกัประกนัระหว่าง

สถาบนัการเงินภายในตลาดการเงินไทย 
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อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุ้น )Debt / Equity ratio) จาก งบ 
ณ สิน้ปีไม่ใหสู้งเกินกว่า 3.0 : 1.0 และตัง้แต่ปีงบการเงิน 2564 
เป็นตน้ไป ตอ้งด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุนไม่ใหสู้ง
เกินกว่า 2.5 : 1.0 

 

8.3.2.10 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่10  

ลกัษณะของสญัญา บริษัทฯ มีเงินกู้กับสถาบันการเงินแห่งที่ 10 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000.0 ลา้น
บาท โดยใชว้งเงินร่วมกันระหว่างเงินกู ้)1( ระยะสัน้ )วงเงินตั๋วเงิน และ/หรือ
วงเงินอาวัลตั๋วเงิน( จ านวน 1,000.0 ล้านบาท และ )2( ระยะยาวจ านวน 
3,000.0 ลา้นบาท  

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงินกู้ระยะสั้น (วงเงินตั๋วเงิน และ/หรือ วงเงินอำวัลตั๋วเงิน) 
1,000.0 ล้ำนบำท  

(1.1) อัตรำดอกเบีย้  

กรณีวงเงินตั๋วเงิน อัตราดอกเบีย้ในตลาดเงิน )Money Market 
Rate)  

กรณีวงเงินอาวลัตั๋วเงิน อตัราค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

กรณีวงเงินตั๋วเงิน การช าระดอกเบีย้ให้ช าระเป็นรายเดือนหรือ
ตามอตัราที่ระบใุนตั๋วเงินในทนัทีที่ตั๋วถึงก าหนดช าระ  

กรณีวงเงินตั๋วเงิน การช าระเงินตน้ใหช้ าระคืนตามจ านวนที่ระบุ
ในตั๋วเงินในทนัทีที่ตั๋วถึงก าหนดช าระ 

(1.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
2.5 : 1.0 ทัง้นี ้ส าหรบังวดบญัชีประจ าปี 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการ
ผ่อนผันจากเงื่อนไขดังกล่าว โดยตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนผูถื้อหุน้ ไม่ใหส้งูเกินกว่า 3.0 : 1.0 

(1.4) อัตรำส่วนเงินกู้ยืมที่มีภำระดอกเบี้ยที่ต้องช ำระ (Interest 
Bearing Debt) / EBITDA 

ต้องด ารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี ้ยที่ ต้องช าระ 
)Interest Bearing Debt) / EBITDA ไม่เกินกว่า 7.0 เท่า ทุกสิน้
งวดบัญชี ทั้งนี ้ส าหรบังวดบัญชีประจ าปี 2562 บริษัทฯ ไดร้ับ
การผ่อนผนัจากเงื่อนไขดงักล่าว โดยตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกูย้ืม
ที่ มี ภ า ระด อก เบี ้ ย ที่ ต้อ งช า ระ  ) Interest Bearing Debt) / 
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EBITDA ไม่เกินกว่า 10.5 เท่า 

(1.5) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 
ของหุน้ทัง้หมดที่เรียกช าระเงินค่าหุน้เต็มจ านวนของบรษิัทฯ 

(2) เงนิกู้ระยะยำว 3,000.0 ล้ำนบำท  

(2.1) อัตรำดอกเบีย้  

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า บวกส่วนเพิ่มอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่ง
ขึน้อยู่กับการจดัอนัดบัฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของ
บริษั ท ฯ ที่ ได้รับการจัดอันดับจากบ ริษั ท  ฟิ ทซ์ เรทติ ้งส ์ 
)ประเทศไทย( จ ากดั  

(2.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทุกเดือนนบัแต่เดือนถัดจากเดือนที่เบิก
รบัเงินกูง้วดแรก การช าระเงินตน้ตอ้งช าระใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 4 ปี 
นบัตัง้แต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน 

(2.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
2.5 : 1.0 ทัง้นี ้ส าหรบังวดบญัชีประจ าปี 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัการ
ผ่อนผันจากเงื่อนไขดังกล่าว โดยตอ้งด ารงอัตราส่วนหนีสิ้นต่อ
ส่วนผูถื้อหุน้ ไม่ใหส้งูเกินกว่า 3.0 : 1.0 

(2.4) อัตรำส่วนเงินกู้ยืมที่มีภำระดอกเบี้ยที่ต้องช ำระ (Interest 
Bearing Debt) / EBITDA 

ต้องด ารงอัตราส่วนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี ้ยที่ ต้องช าระ 
)Interest Bearing Debt) / EBITDA ไม่เกินกว่า 7.0 เท่า ทุกสิน้
งวดบัญชี ทั้งนี ้ส าหรบังวดบัญชีประจ าปี 2562 บริษัทฯ ไดร้ับ
การผ่อนผนัจากเงื่อนไขดงักล่าว โดยตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกูย้ืม
ที่ มี ภ า ระด อก เบี ้ ย ที่ ต้อ งช า ระ  ) Interest Bearing Debt) / 
EBITDA ไม่เกินกว่า 10.5 เท่า 

(2.5) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0
ของหุน้ทัง้หมดที่เรียกช าระเงินค่าหุน้เต็มจ านวนของบรษิัทฯ 
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8.3.2.11 สถำบันกำรเงนิแห่งที ่11  

ลกัษณะของสญัญา บรษิัทฯ มีเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งที่ 11 เป็นเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 1,500.0 
ลา้นบาท 

เงื่อนไขที่ส  าคญัทางการเงิน (1) เงนิกู้ระยะยำว 1,500.0 ล้ำนบำท 

(1.1) อัตรำดอกเบีย้ 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าตามระยะเวลา บวกส่วนเพิ่มอตัรา
ดอกเบีย้คงที่ 

(1.2) เงือ่นไขกำรช ำระ 

การช าระดอกเบีย้ใหช้ าระทุกเดือนนบัแต่เดือนที่เบิกรบัเงินกูง้วด
แรก  

การช าระเงินตน้ตอ้งช าระให้เสร็จสิน้ภายใน 5 ปี นับตัง้แต่วันที่
เบิกเงินกูง้วดแรก โดยช าระเป็นงวดทกุ 3 เดือน  

(1.3) อัตรำส่วนของหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 

ตอ้งด ารงอัตราส่วนของหนีสิ้นต่อส่วนของทุน ไม่ให้สูงเกินกว่า 
3.0 : 1.0 ตลอดระยะเวลาจนที่วันที่  31 ธันวาคม 2563 โดย
ค านวนจากงบการเงิน ณ สิน้ปีบัญชีของบริษัทฯ และภายหลัง
จากนัน้ตอ้งด ารงอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุนไม่ใหส้งูเกินกว่า 
2.5 : 1.0 โดยค านวนจากงบการเงิน ณ สิน้ปีบญัชีของบรษิัทฯ 

(1.4) กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ด ารงสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 
ของทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
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8.3.3 ตั๋วแลกเงนิและตั๋วสัญญำใช้เงนิ  

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีรายการตั๋วแลกเงินและตั๋วสญัญาใชเ้งินระยะสัน้และระยะยาวรวมเป็นจ านวน 4,627.8 ลา้นบาท )หลงัหกัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รอตดับญัชีและ
ค่าใชจ้่ายในการอาวลัตั๋วเงินจ่าย( ที่ออกเพื่อช าระค่าซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินอื่นดงัต่อไปนี ้ 

บริษัท/สถำบันกำรเงนิ 
ตั๋วแลกเงนิและตั๋วสัญญำใช้
เงนิระยะสั้นและระยะยำว 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

วันทีอ่อกตั๋วแลกเงนิและตั๋ว
สัญญำใช้เงนิ (ตำมสัญญำ

ซือ้ขำยสนิทรัพย ์
ด้อยคุณภำพและทรัพยส์นิ

รอกำรขำย) 

วันทีห่มดภำระ 
ทำงกำรเงนิ 

อัตรำดอกเบีย้ 
เงือ่นไข 

ทีส่ ำคัญอื่นๆ 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 5 231.2 20 สิงหาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562 ไม่มี ไม่มี 

 850.9 20 กนัยายน 2562 18 ธันวาคม 2562 ไม่มี ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 7 69.6 )แบ่งช าระเป็นงวด(  29 ธันวาคม 2558 29 ธันวาคม 2567 ไม่มี ไม่มี 

 2.0 )แบง่ช าระเป็นงวด( 20 กนัยายน 2560 20 กนัยายน 2567 ไม่มี ไม่มี 

 133.5 19 กนัยายน 2561 19 กนัยายน 2565 ไม่มี ไม่มี 

 877.7 )แบ่งช าระเป็นงวด( 25 ธันวาคม 2561 25 ธันวาคม 2565 ไม่มี ไม่มี 

 115.9)แบง่ช าระเป็นงวด( 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2569 ไม่มี ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 8 66.2 )แบ่งช าระเป็นงวด( 18 มกราคม 2560 18 มกราคม 2567 ไม่มี ไม่มี 

10.8 )แบ่งช าระเป็นงวด(  15 มิถนุายน 2560 15 มิถนุายน 2569 ไม่มี ไม่มี 

 255.3 )แบ่งช าระเป็นงวด( 17 ตลุาคม 2561 17 ตลุาคม 2563 อตัราดอกเบีย้คงที่ ไม่มี 
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บริษัท/สถำบันกำรเงนิ 
ตั๋วแลกเงนิและตั๋วสัญญำใช้
เงนิระยะสั้นและระยะยำว 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

วันทีอ่อกตั๋วแลกเงนิและตั๋ว
สัญญำใช้เงนิ (ตำมสัญญำ

ซือ้ขำยสนิทรัพย ์
ด้อยคุณภำพและทรัพยส์นิ

รอกำรขำย) 

วันทีห่มดภำระ 
ทำงกำรเงนิ 

อัตรำดอกเบีย้ 
เงือ่นไข 

ทีส่ ำคัญอื่นๆ 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 10 147.4 )แบ่งช าระเป็นงวด( 31 ตลุาคม 2559 31 ตลุาคม 2566 ไม่มี ไม่มี 

 387.7 )แบ่งช าระเป็นงวด( 24 มิถนุายน 2559 24 มิถนุายน 2568 ไม่มี ไม่มี 

 121.9 )แบ่งช าระเป็นงวด( 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2569 ไม่มี ไม่มี 

 28.7 )แบ่งช าระเป็นงวด( 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2569 ไม่มี ไม่มี  

สถาบนัการเงินแห่งที่ 12 5.0 )แบง่ช าระเป็นงวด( 25 ธันวาคม 2557 25 ธันวาคม 2566 ไม่มี ไม่มี 

4.8 )แบง่ช าระเป็นงวด( 10 เมษายน 2558 10 เมษายน 2567 ไม่มี ไม่มี 

 84.9 )แบ่งช าระเป็นงวด( 20 เมษายน 2559 20 เมษายน 2568 ไม่มี ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 13  76.7 25 ธันวาคม 2561 9 ธันวาคม 2564 อตัราดอกเบีย้คงที่ ไม่มี 

 257.5 )แบ่งช าระเป็นงวด( 28 มิถนุายน 2562 17 มิถนุายน 2564 อตัราดอกเบีย้คงที่ ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 14 29.1 )แบ่งช าระเป็นงวด( 18 กรกฎาคม 2560 18 กรกฎาคม 2567 ไม่มี ไม่มี 

 71.2 (แบ่งช าระเป็นงวด( 10 ตลุาคม 2561 10 ตลุาคม 2568 ไม่มี ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 15 888.7  16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2562 ไม่มี ไม่มี 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 16 0.2 18 มกราคม 2560 18 มกราคม 2564 ไม่มี ไม่มี 
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บริษัท/สถำบันกำรเงนิ 
ตั๋วแลกเงนิและตั๋วสัญญำใช้
เงนิระยะสั้นและระยะยำว 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

วันทีอ่อกตั๋วแลกเงนิและตั๋ว
สัญญำใช้เงนิ (ตำมสัญญำ

ซือ้ขำยสนิทรัพย ์
ด้อยคุณภำพและทรัพยส์นิ

รอกำรขำย) 

วันทีห่มดภำระ 
ทำงกำรเงนิ 

อัตรำดอกเบีย้ 
เงือ่นไข 

ทีส่ ำคัญอื่นๆ 

สถาบนัการเงินแห่งที่ 17 53.5 (แบ่งช าระเป็นงวด( 28 มิถนุายน 2562 28 มิถนุายน 2569 ไม่มี ไม่มี 

 132.9 (แบ่งช าระเป็นงวด( 27 กนัยายน 2562 27 กนัยายน 2569 ไม่มี ไม่มี 
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ส่วนที ่2.3 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

9. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 
 

9.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษทัฯ 

ก่อนการออกและเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 16,225.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั
จ านวน 3,245.0 ลา้นหุน้ และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทัง้สิน้ 13,675.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,735.0 
ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท โดยที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 2 สิงหาคม 2562 
มีมติยืนยนัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 
เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ดงัต่อไปนี ้

(ก) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 2,550.0 ลา้นบาท จากเดิมจ านวน 13,675.0 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 16,225.0 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 510.0 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท 
และ 

(ข) อนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวนไม่เกิน 510.0 ลา้นหุน้ ดงันี ้

(1) หุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 280.0 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่ อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจง )Cornerstone Investors) และ 

(2) หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 230.0 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน เพื่อรองรบัการใช้
สิทธิของผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินภายใตแ้ผนการจัดสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จัดจ าหน่าย )Over-allotment) 
(หากมี( 

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนีแ้ลว้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ทั้งสิน้ไม่เกิน 16,225.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,245.0 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท )ภายใต้
สมมติฐานว่ามีผูจ้องซือ้หุน้สามญัที่เสนอขายต่อประชาชน )รวมทัง้การจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ทัง้จ านวนและผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน
ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจากบรษิัทฯ ทัง้จ านวน( 
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9.2 ผู้ถือหุ้น 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้
ภายใตส้มมติฐานว่ามีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายทัง้จ านวน สรุปไดด้งันี ้ 

รายชื่อ 
ผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน 

(กรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินไม่
มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนจากบริษัทฯ) 

ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน 

(กรณีผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินมี
การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนจากบริษัทฯ ทัง้จ านวน) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(หุ้น) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. กองทนุฟ้ืนฟฯู1 2,734,999,990 99.9 1,479,999,990 49.1 1,479,999,990 45.6 

2. นางสาวสนัต์ิธรา 
ตนัศิริ 

5 0.0 5 0.0 5 0.0 

3. นายพิภพ ภู่เพ็ง 5 0.0 5 0.0 5 0.0 

4. ประชาชนทั่วไป - - 1,535,000,000 50.9 1,765,000,000 54.4 

รวม 2,735,000,000 100.0 3,015,000,000 100.0 3,245,000,000 100.0 

 

หมายเหต ุ 1 กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุน้สามญัที่ตนถืออยู่จ  านวน 1,255.0 ลา้นหุน้ พรอ้มกับการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้  านวน 280.0 ลา้นหุน้ ภายใตส้มมติฐานว่ามีการจองซือ้หุน้สามญั
เพ่ิมทนุทัง้จ านวน ซึ่งจะท าใหภ้ายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีหุน้ที่ออกและช าระแลว้ในกรณี
ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินไม่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนจากบริษัทฯ จ านวน 3,015.0 ลา้นหุน้ และกรณีที่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วน
เกินมีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุจากบริษัทฯ ทัง้จ านวน 3,245,0 ลา้นหุน้ 

 

9.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุน้  

- ไม่มี -  

9.4 ข้อจ ากัดการโอนหุน้ของบริษทัฯ 

หุน้ของบริษัทฯ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากัด เวน้แต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้ผูถื้อหุน้ที่มีสัญชาติต่างดา้ว 
ถือหุน้ในบรษิัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 49.0 ของหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุน้หากการโอนหุน้รายใดจะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้ 

หากผูถื้อหุน้ที่มีสัญชาติต่างดา้วที่เป็น )ก) คนสหรฐัอเมริกา )U.S. Person)1 และ )ข) ผูล้งทุนสถาบนั )Qualified 
Institutional Buyer)1 และผูซ้ือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีคุณสมบัติ )Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายหรือโอนหุน้
ของตนใหแ้ก่บคุคลอื่น ใหผู้ถื้อหุน้ที่มีสญัชาติต่างดา้วดงักล่าวมีหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
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(ก) จ าหน่ายหุ้นดังกล่าวหรือสิทธิที่จะใชห้รือไดร้บัประโยชน์จากหุ้นนั้น ๆ ใหแ้ก่ผูล้งทุนอื่นในธุรกรรมนอกประเทศ
สหรฐัอเมรกิา )Offshore Transaction)1 หรือ 

(ข) จ าหน่ายหุน้ดงักล่าวหรือสิทธิที่จะใชห้รือไดร้บัประโยชนจ์ากหุน้นั้น ๆ ใหแ้ก่ผูล้งทุนรายอื่นซึ่งเป็นผูล้งทุนสถาบัน 
)Qualified Institutional Buyer) และผูซ้ือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีคณุสมบตัิ )Qualified Purchaser) 

ในกรณีที่การโอนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติต่างดา้วไม่ไดเ้ป็นไปตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ ใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดร้บัโอน
หุน้จากผูถื้อหุน้ที่มีสัญชาติต่างดา้วดงักล่าวด าเนินการโอนหุน้ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด เมื่อบริษัทฯ ไดท้ าการรอ้งขอ
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หมายเหต:ุ 1 คนสหรฐัอเมริกา )U.S. Person) ผูล้งทุนสถาบัน )Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 
)Offshore Transaction) ใหมี้ความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นบทนิยามของค าดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์อง
ประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( )United States Securities Act of 1933, as amended) 

2 ผูซ้ือ้หลักทรพัยซ์ึ่งมีคุณสมบัติ )Qualified Purchaser) ใหมี้ความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นบทนิยามของค าดังกล่าวตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษัทบริหารจดัการเงินลงทนุของประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1940 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( )United 
States Investment Company Act of 1940, as amended) 
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9.5 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กูข้องบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบันและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ชนิดระบุชื่อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกัน และทัง้ประเภทมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ และทัง้ประเภทที่บรษิัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด และประเภทที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้
ก่อนครบก าหนด โดยมีหุน้กูท้ี่ยงัไม่ครบก าหนดไถ่ถอนทัง้หมด 5 ครัง้ มลูค่ารวมทั้งสิน้ 48,200.0 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้กูท้ี่เสนอขายจ านวน 48.2 ลา้นหน่วย มลูค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000.0 บาท ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 26 มิถนุายน 2562 อนัดบัความน่าเชื่อถือของหุน้กูข้องบรษิัทฯ ซึ่งจดัท าโดยบรษิัท ฟิทช ์เรทติง้ส ์)ประเทศไทย( จ ากดั อยู่ที่ระดบั AA-  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของหุน้กูข้องบรษิัทฯ ตามตารางสรุปดา้นล่าง  

คร้ังที่ ชุดที ่
จ านวนหุ้นกู้ที่

เสนอขาย (หน่วย) 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่
เสนอขายและยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้  
(นับจากวันออก

หุ้นกู้) 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่ 

(ร้อยละต่อปี) 
วันออกหุ้นกู้ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

บริษัทฯ มีสิทธิ 
ไถ่ถอนก่อน 
ครบก าหนด1 

1/2559 2 1,000,000 1,000.0 3 ปี 2.71 22 ธันวาคม 2559 22 ธันวาคม 2562 - 

 3 1,100,000 1,100.0 7 ปี 3.79  22 ธันวาคม 2566 มี 

1/2560 2 800,000 800.0 3 ปี 2.38 23 มิถนุายน 2560 23 มิถนุายน 2563 - 

 3 1,400,000 1,400.0 5 ปี 3.41  23 มิถนุายน 2565 - 

 4 1,400,000 1,400.0 7 ปี 3.64  23 มิถนุายน 2567 มี 

 5 1,500,000 1,500.0 10 ปี 3.92  23 มิถนุายน 2570 มี 

2/2560 2 1,000,000 1,000.0 4 ปี 2.53 8 กนัยายน 2560 8 กนัยายน 2564 - 

 3 3,800,000 3,800.0 6 ปี 3.44  8 กนัยายน 2566 มี 

 4 3,200,000 3,200.0 8 ปี 3.73  8 กนัยายน 2568 มี 

 5 5,000,000 5,000.0 10 ปี 3.91  8 กนัยายน 2570 มี 

1/2561 1 2,230,000 2,230.0 1 ปี 6 เดือน 2.18 21 มิถนุายน 2561 21 ธันวาคม 2562 - 

 2 3,000,000 3,000.0 3 ปี 2.50  21 มิถนุายน 2564 - 

 3 370,000 370.0 7 ปี 3.88  21 มิถนุายน 2568 มี 

 4 2,400,000 2,400.0 10 ปี 4.30  21 มิถนุายน 2571 มี 
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คร้ังที่ ชุดที ่
จ านวนหุ้นกู้ที่

เสนอขาย (หน่วย) 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่
เสนอขายและยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท) 

อายุหุ้นกู้  
(นับจากวันออก

หุ้นกู้) 

อัตราดอกเบีย้
คงที ่ 

(ร้อยละต่อปี) 
วันออกหุ้นกู้ 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู้ 

บริษัทฯ มีสิทธิ 
ไถ่ถอนก่อน 
ครบก าหนด1 

1/2562 1 3,000,000 3,000.0 1 ปี 6 เดือน 2.30 18 กรกฎาคม 2562 18 มกราคม 2564 - 

 2 3,000,000 3,000.0 3 ปี 2.45  18 กรกฎาคม 2565 - 

 2 4,500,000 4,500.0 5 ปี 2.90  18 กรกฎาคม 2567 - 

 4 5,000,000 3,500.0 10 ปี 3.60  18 กรกฎาคม 2572 - 

 5 3,500,000 3,500.0 12 ปี 3.78  18 กรกฎาคม 2574 - 

 6 1,000,000 1,000.0 15 ปี 3.92  18 กรกฎาคม 2577 - 
 

หมายเหต ุ 1 ในกรณีของหุน้กูท้ี่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนด บริษัทฯ ในฐานะผูอ้อกหุน้กูมี้สิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูไ้ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปนี  ้
)ก( ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ ณ  วันก าหนดช าระดอกเบี ้ ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น  

)“วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ”) โดยช าระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่ผู ้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมในอัตรา  
รอ้ยละ 0.25 ของมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้กูท้ี่ผูอ้อกหุน้กูใ้ชส้ิทธิไถ่ถอนหุน้กู้ 

)ข( ผูอ้อกหุน้กูต้อ้งจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวันครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูใ้หก้ับผูถ้ือหุน้กู้ และนายทะเบียนผูถ้ือหุน้กู ้)โดยในกรณีของผูถ้ือหุน้กู้ ใหจ้ัดส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือไปรษณียอ์ากาศลงทะเบียน )ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้กูอ้าศยัอยู่ในต่างประเทศ( ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหุน้กู(้ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 30 วนั แต่ไม่เกิน 60 วนั ก่อนวนัไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้

)ค( ในกรณีการไถ่ถอนหุน้กูบ้างส่วนก่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอนหุน้กูไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 .0 ของหุน้กูท้ี่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนทัง้หมด และใหผู้อ้อกหุน้กูไ้ถ่ถอน
หุน้กูข้องผูถ้ือหุน้กูแ้ต่ละรายตามสดัส่วนซึ่งยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนที่ผูถ้ือหุน้กูแ้ต่ละรายถือครองอยู่ ถ้าผลการค านวณมีเศษส่วน )นอ้ยก ว่า 1 หน่วย( ใหถ้ือว่าเศษส่วนดงักล่าวมีค่า
เท่ากบั 1 หน่วย ส าหรบัการไถ่ถอนหุน้กู ้

ในกรณีของหุน้กูท้ี่ไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก าหนด ผูอ้อกหุน้กูไ้ม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูแ้ละผูถ้ือหุน้กู้ไม่มีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกหุน้กูท้  าการไถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบ
ก าหนดไถ่ถอนหุน้กู ้
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9.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40.0 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดข้องงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และภายหลังการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับ
แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง )ถา้มี( ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่น ๆ ของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไ้ข
นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคต 
ความตอ้งการใชเ้งินลงทนุและเงินทุนหมนุเวียน รวมถึงปัจจัยดา้นอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่
เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 1 

สายสนับสนุน 

สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (CFO) 

สายสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 

สายบริหารเงินและ 
การลงทุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงินและการลงทุน 

 

สายสนับสนุนธุรกิจ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายสนับสนุนธุรกิจ 

สายสนับสนุนธุรกิจ 1 สายสนับสนุนธุรกิจ 2 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ 2 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ 1

10. โครงสร้างการจัดการ  
 

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 โครงสรา้งองคก์รของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 2 

10.1 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการท่ีท าหนา้ที่ก าหนดแนวทางและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดงักล่าวมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 4/2 แห่ง พ.ร.ก. บริษัท
บรหิารสินทรพัย ์

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบรษิัทประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร  

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา กรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

4. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  

5. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

6. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบรหิาร  

7. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

8. นายยศ กิมสวสัดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 

9. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเส่ียง 
 

นายพงศธร มณีพิมพ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครัง้ที่ 7/2558 เมื่อวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 

ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการบริษัทเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ 1 

10.1.2 ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกิจการและการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 3 

(ก) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธก์ารด าเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมตัิแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจ าปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

(ข) ก ากับและควบคุมดูแลการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของ
บรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลผุลภายใตง้บประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ 

(ค) ก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคล การเงิน การบญัชี การจดัซือ้จดัจา้ง รวมทัง้การตรวจสอบ
และสอบบญัชีภายใน และการด าเนินกิจการอื่น ๆ ของบรษิัทฯ 

(ง) ก ากับดูแลให้มี ระบบบัญชี  รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่ อถือและได้
มาตรฐานสากล เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

(จ) ก ากับดูแลให้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ รวมถึงก าหนด
ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ฉ) ก ากบัดแูลใหม้ีระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบรหิารจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

(ช) ก ากบัดแูลใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(ซ) พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 

(ฌ) ก ากบัดแูลใหม้ีระบบป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

(ญ) ก ากับดูแลใหม้ีการส่ือสารและเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น เหมาะสมและทนัเวลา 

(ฎ) พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

(ฏ) ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปั้จจัยการเปล่ียนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร 

10.1.3 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

“(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นางสาวรสา กาญจนสาย และ (3) นายสมพร มูลศรีแก้ว )4( นางสาววิไล  
ตนัตินันทธ์นา และ )5( นายบัณฑิต อนนัตมงคล กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตราส าคญัของ
บรษิัทฯ” 

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 4 

10.1.4 การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย )โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.11 หวัขอ้ 11.2 คณะกรรมการชุดย่อย( ตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ 

15/16 - - - - - 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ  6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ 

16/16 - 35/36 - - - 

 ประธานคณะกรรมการ
บริหาร  

6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ 

      

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา1 กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

15/16 - - 10/10 - 3/4 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

4 มกราคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดีและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

4 มกราคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 5 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

4. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุง่โรจน2์ กรรมการ 29 เมษายน 2559  -  

5 เมษายน 2562 

5/5 - - - - 4/4 

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดีและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

8 สิงหาคม 2559 -  
5 เมษายน 2562 

      

 กรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม  

3พฤษภาคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

5. นางสาวรสา กาญจนสาย3 กรรมการ 27 เมษายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

13/16 - - 5/6 9/9 - 

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 

4 พฤษภาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

3 พฤษภาคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

6. นายบณัฑิต อนนัตมงคล4 กรรมการ  5 เมษายน 2562 -  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

11/11 - 23/24 - - - 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 6 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 5 เมษายน 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

7. นายสมพร มลูศรีแกว้5 กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

16/16 - 35/36 - 4/4 - 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 มิถนุายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการบริหาร 1 มิถนุายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

1 มิถนุายน 2561 –  
3 พฤษภาคม 2562 

      

8. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ  1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

16/16 13/13 - 10/10 - - 

 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 7 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

9. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน6์ กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2560 –  
6 พฤษภาคม 2562 

4/7 5/6 - - - - 

 กรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2560 –  
6 พฤษภาคม 2562 

      

10. นายยศ กิมสวสัด์ิ7 กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

13/16 13/13 - - 3/5 - 

 กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการก ากับความ
เสี่ยง 

3 พฤษภาคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

11. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ8 กรรมการอิสระ  27 มิถุนายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

16/16 13/13 - - - 2/2 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 8 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการตรวจสอบ 6 กรกฎาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

3 พฤษภาคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

12. นายสมพนัธ ์เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการก ากับความ
เสี่ยง 

4 พฤษภาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - - - 9/9 - 

13. นางสาวกรประณม  
วงษ์มงคล9 

กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - 31/36 - 4/4 - 

 กรรมการก ากับความ
เสี่ยง 

4 กรกฎาคม 2558 –  
3 พฤษภาคม 2562 

      

14. นายสเุมธ มณีวฒันา10 กรรมการก ากับความ
เสี่ยง  

7 สิงหาคม 2558 –  
3 พฤษภาคม 2562 

- - - 9/10 4/4 1/2 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7 พฤษภาคม 2558 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 9 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง - 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
ทีดี่และความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

3 พฤษภาคม 2562 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2558 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - 35/36 - - - 

16. นายมนสั สขุสวสัด์ิ กรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

8 สิงหาคม 2559 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - - - - 4/4 

 

หมายเหต ุ 1 นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 4 มกราคม 2562 แทนนายอ านวย ปรีมนวงศ ์และไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอ่ียมรุง่โรจน ์ 

 2 นางสาวศิริพร เอ่ียมรุง่โรจน ์พน้จากต าแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เนื่องจากครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้
ประจ าปี 2562 ตัง้แต่วนัที่ 5 เมษายน 2562 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามมติที่ประชุมคณะกรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 
เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการแต่งตัง้นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตัง้แต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 3 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2561 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง ตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 เม่ือวนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพนัธ ์เอ่ียมรุง่โรจน ์และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562  



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 10 

4 นายบณัฑิต อนนัตมงคล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตามมติที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพนัธ ์เอ่ียมรุ่งโรจน ์และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารตาม
มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพนัธ ์เอ่ียมรุง่โรจน ์ 

5 นายสมพร มลูศรีแกว้ พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัความเสี่ยง ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562   
6 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2562 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่

18/2562 เม่ือวนัที่ 25 ตลุาคม 2562 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเสี่ยงตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 19/2562 เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
7 นายยศ กิมสวสัดิ์ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตนัติยาสวสัดิกุล และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2560 เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ์ดร. พรชัย ชุนหจินดา และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับความเสี่ยงตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562  

8  นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2561  เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 เม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ์ดร. พรชัย ชนุหจินดา  และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562  

9 นางสาวกรประณม วงษ์มงคล พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัความเสี่ยง เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรบัปรุงโครงสรา้งองคค์ณะกรรมการชดุ
ย่อยใหม่ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ และการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตัง้แต่วนัที่ 3 พฤษภาคม 2562  

10 นายสเุมธ มณีวฒันา พน้จากต าแหน่งกรรมการก ากบัความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรบัปรุงโครงสรา้ง
องคค์ณะกรรมการชุดย่อยใหม่ เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการ และการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี นายสุเมธ มณีวฒันา ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 11 

จ านวนครัง้การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย )โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.11 หวัขอ้ 11.2 คณะกรรมการชุดย่อย( ตัง้แต่ 
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

17/18 - - - - - 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั1 กรรมการ 
รกัษาการกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

1 กมุภาพนัธ ์2561 – 
1 มิถนุายน 2561 

18/18 - 42/45 - 2/3 - 

 กรรมการก ากับความเสี่ยง  1 กมุภาพนัธ ์2561 – 

1 มิถนุายน 2561 

      

 ประธานคณะกรรมการ
บริหาร  

6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

3. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ  1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

18/18 15/15 - 6/6 - - 

 ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 12 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

1 ธันวาคม 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

4. นายสมพนัธ ์เอี่ยมรุง่โรจน2์ กรรมการ  6 กรกฎาคม 2555 –  
3 กมุภาพนัธ ์2561 

2/2 - 2/3 - 11/11 - 

 กรรมการบริหาร 5 กนัยายน 2557 –  
3 กมุภาพนัธ ์2561 

      

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 

29 เมษายน 2559– 
4 พฤษภาคม 2561 

 

5. นางสาวศิริพร  
เอี่ยมรุง่โรจน ์

กรรมการ 29 เมษายน 2559  –  
5 เมษายน 2562 

18/18 - - - - 5/5 

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดีและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

8 สิงหาคม 2559  –  
5 เมษายน 2562 

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 13 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

6. นายทรงพล  
ชีวะปัญญาโรจน3์ 

กรรมการอิสระ  1 พฤศจิกายน 2560 –  
6 พฤษภาคม 2562 

16/18 13/15 - - - - 

 กรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2560 –  
6 พฤษภาคม 2562 

      

7. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

15/18 11/15 - - - - 

 กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2560 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

8. นายอ านวย ปรีมนวงศ4์ กรรมการ  1 ธันวาคม 2560 –  
25 ตลุาคม 2561 

12/16 - - 5/6 - 3/4 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

1 ธันวาคม 2560 –  
25 ตลุาคม 2561 

      

 กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

1 ธันวาคม 2560 –  
25 ตลุาคม 2561 

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 14 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

9. นายกฤษณ ์เสสะเวช5 กรรมการ  7 กนัยายน 2555 –  
1 กมุภาพนัธ ์2561 

1/1 - 2/3 - 1/1 - 

 กรรมการบริหาร 7 กนัยายน 2555 –  
1 กมุภาพนัธ ์2561  

      

 กรรมการก ากับความเสี่ยง 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

7 กนัยายน 2555 –  
1 กมุภาพนัธ ์2561 

      

10. นายวิชาญ  
อมรโรจนาวงศ ์

กรรมการบริหาร  7 สิงหาคม 2558 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - 44/45 - - - 

11. นางสาวกรประณม  
วงษ์มงคล 

กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - 43/45 - 10/11 - 

 กรรมการก ากับความเสี่ยง 4 กรกฎาคม 2558 –  
3 พฤษภาคม 2562 

      

12. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการก ากับความเสี่ยง 7 สิงหาคม 2558 –  
3 พฤษภาคม 2562 

- - - 4/6  9/11 - 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

7 พฤษภาคม 2558 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 15 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

13. นายมนสั สขุสวสัด์ิ6 กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

8 สิงหาคม 2559 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - - - - 5/5 

14. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ  27 เมษายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

9/11 - - - 8/8 - 

 ประธานคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 

4 พฤษภาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

15. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ  27 มิถุนายน 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

7/7 8/8 - - - - 

 กรรมการตรวจสอบ 6 กรกฎาคม 2561 -  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

16. นายสมพร มลูศรีแกว้7 กรรมการ  6 กรกฎาคม 2561 -  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

7/7 - 26/27 - 7/7 - 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 1 มิถนุายน 2561 -  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 16 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วันทีเ่ข้ารับต าแหน่ง – 
วันทีพ้่นจากต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่

ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 กรรมการบริหาร 1 มิถนุายน 2561 -  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

      

 กรรมการก ากับความเสี่ยง 1 มิถนุายน 2561 –  
3 พฤษภาคม 2562 

      

17. นางสาววิไล  
ตนัตินันทธ์นา8 

กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 –  
ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้

- - - - - - 

 

หมายเหต ุ 1 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรกัษาการกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และเป็นกรรมการบริหารและกรรมการก ากับความเสี่ยงโดยต าแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
1/2561 เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2561 แทนนายกฤษณ ์เสสะเวช ตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2561 และพน้จากต าแหน่งดงักล่าวตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2561 เนื่องจากมีการแต่งตัง้นายสมพร มลูศรีแกว้ เป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นกรรมการบริหารและกรรมการก ากบัความเสี่ยงโดยต าแหน่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2561 

 2 นายสมพนัธ ์เอ่ียมรุง่โรจน ์พน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง เนื่องจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2561 อย่างไรก็ดี นายสมพนัธ ์เอ่ียม
รุ่งโรจน ์ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอก ตั้งแต่วนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 2 
กุมภาพนัธ ์2561 และพน้จากต าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงแต่ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการก ากับความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2561 เม่ือวนัที่ 4 
พฤษภาคม 2561 เนื่องจากมีการแต่งตัง้นางสาวรสา กาญจนสาย เป็นประธานคณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 3 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที่ 6 พฤษภาคม 2562 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่
18/2562 เม่ือวนัที่ 25 ตลุาคม 2562 และไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัความเสี่ยงตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 19/2562 เม่ือวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

 4 นายอ านวย ปรีมนวงศ ์พน้จากต าแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทธนารกัษ์
พฒันาสินทรพัย ์จ ากดั ตัง้แต่วนัที่ 25 ตลุาคม 2561  

 5 นายกฤษณ ์เสสะเวช ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัความเสี่ยง ตัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2561 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 17 

  6 นายมนัส สุขสวสัดิ์ พน้จากต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมเนื่องจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที่ 8 สิงหาคม 2559 อย่างไรก็ดี นายมนัส สุขสวสัดิ์ 
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากับดูแลกิจการที่และความรบัผิดชอบต่อสงัคมในฐานะที่เป็นบุคคลภายนอก ตัง้แต่วนัที่ 8 สิงหาคม 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 11/2559 เม่ือ
วนัที่ 5 สิงหาคม 2559 

  7 นายสมพร มูลศรีแกว้ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ และเป็นกรรมการบริหารและกรรมการก ากับความเสี่ยงโดยต าแหน่ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2561 เม่ือวนัที่ 18 
พฤษภาคม 2561 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2561 แทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัย และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2561 เม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 
2561 แทนแทนต าแหน่งที่ว่างของนายกฤษณ ์เสสะเวช  

 8 นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 18/2561 เม่ือวนัที่ 7 ธันวาคม 2561 แทนต าแหน่งที่ว่างของนายอ านวย ปรีมนวงศ ์

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 18 

10.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ มีผูบ้ริหารตามนิยามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรพัย์ 
)รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2. นายชพูงษ์ โภคะสวสัดิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันาสินทรพัยส์ านกังานใหญ่ 

3. นายสมบญุ เรืองสรุเกียรติ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายจ าหน่ายทรพัย ์

4. นายสมชาย ธนรุกัษ์ไพโรจน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนนุธุรกิจ 

5. นายสนัธิษณ ์วฒันกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนการปฏิบัติงาน และผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน )CFO( 

6. นายพงศธร มณีพิมพ ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรพัย์และจ าหน่ายทรพัย์
ภมูิภาค 

7. นายชาญวิทย ์กวีสนุทรเสนาะ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารเงินและการลงทนุ 

8. นางวรรณี พนัธุข์ะวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงใน
การควบคมุดแูลการท าบญัชี )สมหุบ์ญัชี( 

 

ทัง้นี ้โปรดพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัผูบ้ริหารเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ 1 

10.3 เลขานุการบริษทั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  7/2558 เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2558 ได้มีมติการแต่งตั้งให้ นายพงศธร  
มณีพิมพ ์ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 โปรดพิจารณารายละเอียดและหนา้ที่ความ
รบัผดิชอบของผูด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ 1 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

10.3.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการทีเ่ป็นตัวเงนิ  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ไดม้ีมติก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการชดุต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 19 

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 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ละ 30,000 บาท เดือนละไม่เกิน 60,000 บาท1,3 

กรรมการบรหิาร ครัง้ละ 15,000 บาท เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท1,3 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการก ากบัความเส่ียง ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

ครัง้ละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ครัง้ละ 10,000 บาท1,2,3 
 
หมายเหต ุ 1 ไดร้บัเบีย้ประชมุจากการเขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 
 2 หากมีการประชมุมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือนใหจ้่ายเพียงครัง้เดียว 
 3 เฉพาะกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ และไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า 
 

ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 กรรมการไดร้บัเงินบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2561 โดยก าหนดวงเงินจ่ายบ าเหน็จกรรมการ อ้างอิงจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินจ่ายบ าเหน็จของกรรมการเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท  

ตามมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 กรรมการไดร้บัเงินบ าเหน็จ
กรรมการส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ปี 2560 โดยก าหนดวงเงินจ่ายบ าเหน็จกรรมการ อ้างอิงจากผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ก าหนดวงเงินจ่ายบ าเหน็จของกรรมการสงูสดุรวมไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท  

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 20 

หมายเหต ุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดจ านวนครัง้การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.10 หวัขอ้ “10.1.4 การประชุม
คณะกรรมการ” 

ค่าตอบแทนของกรรมการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 25621 มีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 540,000.0 - - - - - 540,000.0 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร  

270,000.0 - 540,000.0 - - - 810,000.0 

3. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

240,000.0 - - 80,000.0 - 35,000.0 355,000.0 

4. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม  

90,000.0 - - - - 45,000.0 135,000.0 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 21 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

5. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

270,000.0  - - 30,000.0 112,500.0 - 412,500.0 

6. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 

180,000.0  - 180,000.0 - - - 360,000.0 

7. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง 

270,000.0  - 0.0 - 0.0 - 270,000.0 

8. นายวสนัต ์เทียนหอม กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

270,000.0 337,500.0 - 100,000.0 - - 707,500.0 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 22 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

9. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  

90,000.0 124,838.7  - - - - 214,838.7 

10. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 

240,000.0 270,000.0 - - 30,000.0 - 540,000.0 

11. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และ 

กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

270,000.0 270,000.0 - - - 20,000.0 560,000.0 

12. นายสมพนัธ ์เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการก ากับความเสี่ยง  - - - - 90,000.0 - 90,000.0 

13. นางสาวกรประณม  
วงษ์มงคล 

กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง  

- - 270,000.0 - 40,000.0 - 310,000.0 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 23 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

14. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการก ากับความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- - - 70,000.0 40,000.0 10,000.0 120,000.0 

15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบริหาร - - 270,000.0  - - - 270,000.0 

16. นายมนสั สขุสวสัด์ิ กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- - - - - 40,000.0 40,000.0 

รวม  2,730,000.0 1,002,338.7 1,260,000.0.0 280,000.0 312,500.0 150,000.0 5,734,838.7 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 24 

ค่าตอบแทนของกรรมการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 25611 มีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ ประธานกรรมการ 720,000.0 - - - - - 720,000.0 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั กรรมการ รกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการก ากับความเสี่ยง 
และ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร  

360,000.0 - 720,000.0 - 0.0 - 1,080,000.0 

3. นายวสนัต ์เทียนหอม  กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

360,000.0 450,000.0 - 75,000.0 - - 885,000.0 

หมายเหต ุ 1 โปรดพจิารณารายละเอียดจ านวนครัง้การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 - 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มเตมิในส่วนที ่2.3.10 หวัขอ้ “10.1.4 การประชุม
คณะกรรมการ” 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 25 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

4. นายสมพนัธ ์เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธาน
คณะกรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง  

60,000.0 - 30,000.0 - 117,500.0 - 207,500.0 

5. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการ และ ประธาน
คณะกรรมการก ากับดแูล
กิจการท่ีดีและ 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

360,000.0 - - - - 62,500.0 422,500.0  

6. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

360,000.0 360,000.0 - - - - 720,000.0 

7. นายยศ กิมสวสัด์ิ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

360,000.0 360,000.0 - - - - 720,000.0 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 26 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

8. นายอ านวย ปรีมนวงศ ์ กรรมการ  
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

270,000.0 - - 50,000.0 - 30,000.0  350,000.0 

9. นายกฤษณ ์เสสะเวช กรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง 

30,000.0 - 0.0 - 0.0 - 30,000.0 

10. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบริหาร  - - 360,000.0 - - - 360,000.0 

11. นางสาวกรประณม  
วงษ์มงคล 

กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

- - 360,000.0 - 100,000.0 - 460,000.0 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 27 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

12. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

- - - 40,000.0 90,000.0 - 130,000.0 

13. นายมนสั สขุสวสัด์ิ กรรมการก ากับดแูลกิจการ
ท่ีดีและความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

- - - - - 50,000.0 50,000.0 

14. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

210,000.0 - - - 100,000.0 - 310,000.0 

15. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

180,000.0 175,161.3 - - - - 355,161.3 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 28 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับ 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล

กิจการทีดี่และ
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

รวม 

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

16. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการก ากับความเสี่ยง 

180,000.0 - 0.0 - 0.0 - 180,000.0 

รวม  3,450,000.0  1,345,161.3 1,470,000.0 165,000.0 407,500.0 142,500.0  6,980,161.3 
 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าตอบแทนตามข้อ (ก) ของคณะกรรมการ 

กรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นางทองอุไร ลิม้ปิติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชยั ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งไดแ้ก่ ค่าน า้มนั และรถประจ า
ต าแหน่งพรอ้มพนกังานขบัรถ  

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 29 

10.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

(ก) ค่าตอบแทนผู้บริหารทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
ของผูบ้รหิารที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันาสินทรพัย์และ
จ าหน่ายทรพัย์ภูมิภาค สายพัฒนาสินทรพัยส์ านักงานใหญ่ สายจ าหน่ายทรพัย ์สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 37.71 ลา้นบาท และ 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รวมจ านวน 22.62 ลา้นบาท  

หมายเหต ุ 1 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที่เป็นตัวเงินส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 37.7 ลา้นบาท ซึ่งรวม
โบนสัส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ที่จ่ายจริงในปี 2562 

 2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารที่เป็นตัวเงินส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รวมจ านวน 22.6 ลา้นบาท ไม่รวม
โบนสัส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เนื่องจากยงัไม่มีการจ่ายจริง 

 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าตอบแทนตามข้อ (ก) ของผู้บริหาร  

ผูบ้รหิารทุกรายไดร้บัค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน โบนสั และเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เช่น ค่า
น า้มนั และรถประจ าต าแหน่งพรอ้มพนกังานขบัรถ 

10.4 บุคลากร 

10.4.1 จ านวนพนักงาน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่จ านวน 5 คน และพนักงานแบ่ง
ตามสายงานดงัต่อไปนีจ้  านวน 1,319 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 1,324 คน 
 

สายงาน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 

พนักงานระดับ
บริหาร1 พนักงานท่ัวไป 

พนักงานระดับ
บริหาร1 พนักงานท่ัวไป 

(คน) (คน) (คน) (คน) 

1. สายพฒันาสินทรพัยแ์ละ
จ าหน่ายทรพัยภ์มูิภาค 

61 309 60 348 

2. สายจ าหน่ายทรพัย ์ 46 109 46 116 

3. สายพฒันาสินทรพัย์
ส  านกังานใหญ่ 

47 145 47 158 

4. สายสนบัสนนุธุรกิจ 60 187 65 196 

5. สายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน 

57 153 63 159 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 30 

สายงาน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ณ วันที ่30 กันยายน 2562 

พนักงานระดับ
บริหาร1 พนักงานท่ัวไป 

พนักงานระดับ
บริหาร1 พนักงานท่ัวไป 

(คน) (คน) (คน) (คน) 

6. ส านกักรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ 

6 32 6 31 

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 8 15 7 17 

รวม 285 950 294 1,025 
 

หมายเหต ุ 1 พนกังานระดบับริหาร หมายถึง พนกังานระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการ และรองผูจ้ดัการ 
 

10.4.2 ค่าตอบแทนพนักงาน 

(ก) ค่าตอบแทนพนักงานทีเ่ป็นตัวเงนิ  

ค่าตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และค่าตอบแทน
อื่น ๆ ของพนักงานของบริษัทฯ )ไม่รวมค่าตอบแทนพนกังานระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จ านวน 5 คน( ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 1,575.41 ลา้นบาท และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 
รวมจ านวน 868.62 ลา้นบาท  

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม( ตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ จะสมทบเงินเป็นจ านวนรอ้ยละ 6.0 ถึงรอ้ยละ 10.0 ของเงินเดือน
พนกังานเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และพนกังานจะจ่ายเงินสะสมเป็นจ านวนขัน้ต ่ารอ้ยละ 3.0 และสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 15.0
ของเงินเดือนของตน  โดยส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุส ารองเลีย้งชีพเป็นจ านวน 95.1 ลา้นบาท และ 73.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 

หมายเหต ุ 1 ค่าตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจ านวน 1,575.4 ลา้นบาท ซึ่งรวม

โบนสัส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561 ที่จ่ายจริงในปี 2562 
 2 ค่าตอบแทนพนกังานที่เป็นตวัเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รวมจ านวน868.6 ลา้นบาท ไม่รวม

โบนสัส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เนื่องจากยงัไม่มีการจ่ายจริง 
 

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าตอบแทนตามข้อ (ก) ของพนักงาน 

- ไม่มี - 
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10.4.3 สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที1่ 

ผูร้บัประกนัภยั บรษิัท ไทยศรีประกนัภยั จ ากดั )มหาชน(  

ผูเ้อาประกนัภยั กรรมการและเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ 

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

จ านวนเงินเอาประกนั รวม 200.0 ล้านบาทต่อครัง้ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึง
ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายไปโดยไดร้บัความยินยอมเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูร้บัประกนัภยัแลว้ )Defense Costs( 

ประเภทกรมธรรม ์ การประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ที่ 

ความคุม้ครอง ผูร้บัประกันจะชดใชค้่าสินไหมที่ผูเ้อาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตอ้งจ่ายตาม
กฎหมายแทนผูเ้อาประกันภยัหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระท าผิด
ของผูเ้อาประกนัภยัในฐานะท่ีผูเ้อาประกนัภยัเป็นกรรมการหรือเจ้าหนา้ที่ของ
บรษิัทฯ 

 

หมายเหต ุ 1 กรรมการและเจา้หนา้ที่ หมายถึง บคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้หรือไดร้บัเลือกเป็นกรรมการ เจา้หนา้ที่ และเลขานกุารของบริษัทฯ 
ทัง้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวมถึงคู่สมรสที่ถกูตอ้งตามกฎหมายของบคุคลดงักล่าว 

 

10.4.4 การพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ  มีนโยบายในการดูแลพนักงานทั่ วประเทศอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและ
ประสบการณใ์นการท างานเป็นเกณฑเ์พื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ที่การงานอย่างเท่าเทียม
กันรวมทั้งยงัไดป้รบัปรุงค่าตอบแทนและสวสัดิการใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจ และความจ าเป็นในการ
ครองชีพ เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บัพนกังาน 

ส าหรบัดา้นการพฒันาบคุลากรนัน้ บรษิัทฯ ถือเป็นส่ิงส าคญัเพราะเป็นการเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะใหพ้นกังาน
สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนในการส่งเสริมองคก์รใหม้ีศักยภาพในทุก ๆ ดา้น เช่น การจัด
อบรม และใหท้นุการศกึษา เพื่อยกระดบับรษิัทฯ ใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานบรษิัทชัน้น าทั่วไป 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกลยทุธแ์ละแผนในการพฒันาบคุลากรดว้ยการจดัท า HR Master Plan ซึ่งประกอบไปดว้ย  

(ก) ระบบสมรรถนะขององคก์ร 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าระบบสมรรถนะ )Competency) ซึ่งประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั )Core Competency) สมรรถนะ
ดา้นการจดัการ )Managerial Competency) และสมรรถนะตามต าแหน่งงาน )Functional Competency) 

(1) สมรรถนะหลกั เป็นสมรรถนะท่ีพนกังานทกุระดบัตอ้งมีการถ่ายทอดมาจาก Vision Mission และกลยทุธ์
องคก์ร เพื่อที่จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถด าเนินงานไดส้ าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายที่ก าหนด และจะถ่ายทอด
ไปสู่พนกังานทกุคน  



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( 
 

ส่วนที่ 2.3.10 หนา้ที่ 32 

(2) สมรรถนะดา้นการจัดการ เป็นสมรรถนะส าหรบัผูบ้ริหารทุกระดับ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบ )Role-Based) เพื่อใหง้านส าเรจ็และสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์วิสยัทศัน ์พนัธกิจ
ของบรษิัทฯ 

(3) สมรรถนะตามต าแหน่งงาน เป็นสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะต าแหน่งงาน เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน และส่งผลใหห้น่วยงานและองคก์รบรรลผุลส าเรจ็  

บริษัทฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตก้รอบที่สามารถจะช่วยสรา้งกรอบแนวคิด พฤติกรรม และทัศนคติของ
พนักงานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Vision Mission และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นตัวแปรที่จะท าให้บริษัทฯ สามารถ
บรรลผุลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

นอกจากนี ้การประเมินดังกล่าวยงัเป็นเครื่องมือในการช่วยให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการงานดา้นทรพัยากร
บคุคลใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การคดัเลือกพนกังาน การโยกยา้ยปรบัเลื่อนต าแหน่ง การพฒันาบคุลากร เป็นตน้ 

(ข) การจัดท าการประเมินผลงานตาม KPI 

บริษัทฯ ไดน้ าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชร้ะบบตัวชีว้ัด )Key Performance Indicator: KPI) 
เริ่มตัง้แต่การก าหนด Business Model แปลงเป็นตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร ท าใหไ้ดผ้ลลพัธท์ี่เป็นรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถ่ายทอดไปยงัตวัชีว้ดัระดบัสายงาน ฝ่ายงาน จนถึงพนกังานทุกคนทั่วทัง้องคก์ร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของบรษิัทฯ จึงสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิ
ของบรษิัทชัน้น าทั่วไป 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ไดน้ าระบบตัวชีว้ัดมาใชก้ับพนักงานทุกคน เพื่อสนองตอบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบ้ริหารสายงานท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองผลการประเมิน พรอ้มทัง้ก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น ๆ ใหก้บัพนกังานไดอ้ย่างเหมาะสมและยตุิธรรม 

(ค) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้กับพนักงานในทุกระดับ (Individual Development 
Plan) 

บคุลากรเป็นทรพัยากรที่มีค่ายิ่งที่จะตอ้งรกัษาและพฒันาขีดความสามารถใหถ้ึงที่สดุ และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
ว่าบุคลากรเป็นพลงัขบัเคลื่อนท่ีส าคญั จึงใหค้วามส าคญัในการพฒันาพนกังานทกุระดบัทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัอนัจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ และรองรับการด าเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการก าหนดเส้นทางการ
ฝึกอบรม )Training Road Map) และแผนพฒันาพนกังานรายบคุคล )Individual Development Plan: IDP) ภายใตพ้ืน้ฐาน
ของสมรรถนะ )Competency Based Management) โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างพนักงานทุกระดับให้มีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และเพิ่มศกัยภาพใหพ้รอ้มส าหรบัการปฏิบตัิงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายของบรษิัทฯ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการรณรงคใ์หพ้นักงานตระหนักถึงการสรา้งความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกคา้
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธล์กูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Focused) ดว้ยการปลกูฝังจิตส านึกและค่านิยมใหม้ีการเปิดใจ
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ยอมรบัในความเปล่ียนแปลงและสามารถท างานร่วมกันได้ (Openness) ซึ่งจะช่วยเปล่ียนความคิดทศันคติที่ดีและขยาย
มมุมองในการท างานไดก้วา้งขวางมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัใหค้วามส าคญัในการบรหิารงานบุคคลตามหลกั  3R (Recruit Retain Retire) 
เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน เช่นเดียวกบัองคก์รชัน้น าหลายองคก์รที่มกีารดแูลพนกังานในลกัษณะดงักล่าว อีก
ทัง้เพื่อเป็นการบริหารจดัการองคค์วามรู  ้(Knowledge Management) โดยไดข้อใหพ้นกังานที่เกษียณอายุงานซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์สูงน าความรูม้าแบ่งปันใหก้ับพนักงานปัจจุบันเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นที่
ประชมุคณะกรรมการจดัการ ครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 และที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 16/2562 
เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ไดม้ีมติเห็นชอบแนวทางการบรจิาคเงินใหแ้ก่สมาคมผูเ้กษียณอายบุรษิัทฯ และไดร้บัอนมุตัิการ
บริจาคเงินจากผู้มีอ  านาจอนุมัติ ภายใต้กรอบแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติ  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งการบริจาคเงินดังกล่าวเป็นการจ่ายครัง้เดียวต่อปีไม่
ผกูพนัตอ้งจ่ายทกุปี และไดบ้รจิาคเสรจ็สิน้แลว้เมื่อเดือนมิถนุายน 2562 

10.4.5 ข้อพิพาททางด้านแรงงาน 

บรษิัทฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญัใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ สถานะการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณใ์ดที่อาจท าใหเ้กิดขอ้พิพาทดา้น
แรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

10.4.6 แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ์

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ไดม้ีการจดัตัง้หรือเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน แต่บริษัทฯ มีการจดัตัง้คณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธต์ามพระราชบัญญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ ์พ.ศ. 2543 ที่ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้ง 
และประธานกรรมการ 1 คนซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี ้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ไม่เคยมีการประท้วงนัดหยุดงานโดย
พนักงานบริษัทฯ ทั้งนี ้ตามพระราชบัญญัติแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 หมวด 2 เรื่องคณะกรรมการกิจการ
สมัพนัธ ์ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการกิจการสมัพนัธข์ึน้ในรฐัวิสาหกิจแต่ละแห่ง โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปนี ้

(ก) ขอบเขตและหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบ  

ตามมาตรา 23 ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการกิจการสมัพนัธม์ีอ  านาจหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้

(1) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจตลอดจน
ส่งเสรมิและพฒันาแรงงานสมัพนัธ ์

(2) หาทางปรองดองและระงบัขอ้ขดัแยง้ในรฐัวิสาหกิจนัน้ 

(3) พิจารณาปรบัปรุงระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานอนัจะเป็นประโยชนต์่อนายจา้ง ลกูจา้ง และรฐัวิสาหกิจ
นัน้ 

(4) ปรกึษาหารือเพื่อแกปั้ญหาตามค ารอ้งทกุขข์องลกูจา้งหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรอ้งทกุขท์ี่เก่ียวกับ
การลงโทษทางวินยั 

(5) ปรกึษาหารือเพื่อพิจารณาปรบัปรุงสภาพการจา้ง 
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(ข) ทีม่าของการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์

มาตรา 19 ใหม้ีคณะกรรมการกิจการสมัพนัธข์ึน้ในรฐัวสิาหกิจแต่ละแห่งประกอบดว้ย กรรมการของรฐัวิสาหกิจนัน้
คนหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจแห่งนัน้ก าหนดเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งซึ่งรฐัวิสาหกิจแห่งนัน้แต่งตัง้
จากฝ่ายบริหารของรฐัวิสาหกิจนัน้ตามจ านวนที่รฐัวิสาหกิจก าหนด ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน และผูแ้ทนฝ่าย
ลกูจา้ง ซึ่งแต่งตัง้จากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรฐัวิสาหกิจนัน้ตามที่สหภาพแรงงานเสนอมีจ านวนเท่ากับจ านวนผูแ้ทน
ฝ่ายนายจา้งเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่ไม่มีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด หรือในระหว่างที่สหภาพแรงงานต้องเลิกไปตามมาตรา 65  
ใหร้ฐัวิสาหกิจนัน้จดัใหล้กูจา้งที่มิใช่ฝ่ายบริหารเลือกตัง้ผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้งจ านวนเท่ากับจ านวนผูแ้ทนฝ่ายนายจา้งเขา้ร่วม
เป็นกรรมการ 

(ค) การจ่ายค่าตอบแทน 

เนื่องดว้ยคณะกรรมการก ากบันโยบายดา้นรฐัวสิาหกิจ (กนร.) ไดม้ีการประชมุครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 
5625  โดยมีสาระส าคัญของการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคือให้กรรมการได้รับเบี ้ยประชุมตามอัตราที่

คณะรฐัมนตรีก าหนดโดยจ่ายเป็นรายครัง้ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไม่เกิน 1 ครัง้ต่อเดือน และกรณีคณะกรรมการชุด
ย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่นที่แต่งตัง้โดยบทบญัญัติแห่งกฎหมาย มติรฐัมนตรี หรือคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจให้
ไดร้บัค่าตอบแทนดงันี ้

(1) กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้ไดร้ับเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอัตราเท่ากับเบีย้ประชุมกรรมการ
รฐัวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนีใ้หก้รรมการรฐัวิสาหกิจไดร้บัเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
รฐัวิสาหกิจไดร้บัเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่น รวมแลว้ไม่เกิน 2 
คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครัง้ต่อเดือน 

(2) กรณีเป็นบุคคลภายนอก ใหไ้ดร้บัเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้ในอตัราไม่เกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการ
ที่มาประชมุ 

(3) กรณีเป็นบคุลากรภายในของรฐัวิสาหกิจ 

(3.1) กรณีคณะกรรมการชดุย่อย/คณะอนกุรรมการ/คณะท างานอื่นที่มิใช่กรณีตามขอ้ (3.2) ใหไ้ดร้บั
เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้ในอตัราครัง้ละไม่เกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการท่ีมาประชมุ 

(3.2) กรณีคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอื่นที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
รฐัวิสาหกิจหรือฝ่ายบริหารของรฐัวิสาหกิจ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน เนื่องจากถือเป็นการ
ปฏิบตัิงานในหนา้ที่ 

ตามที่คณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ที่ 13/2557 เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ไดม้ีมติอนุมตัิก าหนดเบีย้
ประชุมกรรมการตัวแทนนายจา้งและลูกจา้งในคณะกรรมการกิจการสมัพันธ ์ครัง้ละ 2,000.0 บาท ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 
2557 เป็นตน้ไป  
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11. การก ากับดูแลกิจการ 
 

11.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานท่ีมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี อนัเป็นปัจจยัหลกัในการเสรมิสรา้ง
องค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี สรา้งความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสาธารณชนว่า
กระบวนการด าเนินงานของบรษิัทฯ มีความเป็นอิสระ โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และยตุิธรรมต่อทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะส่งผล
ใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัการยอมรบัว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นการส่งเสรมิความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกรรมของบรษิัทฯ และจะ
น าพาองคก์รใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายของการเจรญิเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี บทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะ
ผูน้  าองคก์รเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจทัง้
ในปัจจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส เพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหอ้งคก์รสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ดี ในปัจจบุนั บรษิัทฯ มีขอ้จ ากัดในการด าเนินการตามแนวทาง
บางประการ ไดแ้ก่ 

• เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีกองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 99.99 ท าใหก้ารปฏิบัติบางส่วนจึงไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบตัิ เช่น การปฏิบตัิเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามที่
กฎหมายก าหนด การจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนับคะแนนเสียง การใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
ส าคญั เป็นตน้ ซึ่งไดร้ะบไุวใ้นหลกัปฏิบตัิ 8 )สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้( ของคู่มือหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวภายหลังการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• เนื่องจากปัจจบุนับรษิัทฯ มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของ
บริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรบักรรมการและพนักงานรฐัวิสาหกิจ  พ.ศ. 2518 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และพ้นจากการเป็น
รฐัวิสาหกิจ 

• นอกจากนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลเต็มรูปแบบในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มลูตามแบบแสดงรายการขอ้มลู (แบบ 56-1) การใหข้อ้มลูหรือเอกสารที่บรษิัทฯ น าเสนอต่อ
นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือต่าง ๆ การระบโุครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และหนงัสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ ผ่านช่องทางการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์)เว็บไซต(์ ของบรษิัทฯ 

โดยรายละเอียดคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ สรุปไดด้งันี ้ 
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11.1.1 หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัในการตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์ร เพื่อดูแล
รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยก าหนดยุทธศาสตรแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจ ทัง้ในปัจจุบนัและใน
ระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากับดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างโปรง่ใส เพื่อสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหอ้งคก์รสู่ความยั่งยืน 

 ก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

ก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัทฯ เพื่อใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูบ้รหิาร และพนกังาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจดัใหม้ีการทบทวนทุกปี และก าหนดแนวปฏิบตัิของการมีส่วน
รว่ม 

 การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม
สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ โดยการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิใน
ดา้นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าพาบริษัทฯ สู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืน 

ทั้งนี ้ มีคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม )CSR) มีหน้าที่พิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัด
กิจกรรม และการใหค้วามช่วยเหลือสงัคมในดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

 ดา้นการศกึษา 

 ดา้นช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นในสงัคม   

 ดา้นช่วยเหลือแก่ผูด้อ้ยโอกาสอื่น 

 ดา้นกิจกรรมสาธารณกศุลและสาธารณประโยชนอ์ื่น 

 อ านาจหนา้ที่คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจหนา้ที่ในการก ากับดูแลกิจการและการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ภายใตว้ตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธก์ารด าเนินกิจการของบรษิัทฯ รวมทัง้
พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ 

 คณะกรรมการบรษิัทก ากบัและควบคมุดแูลการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
กลยทุธ ์และแผนธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อใหบ้รรลผุลภายใตง้บประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ  
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 คณะกรรมการบริษัทก าหนดขอ้บังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การ
จัดซือ้จัดจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน และการด าเนินกิจการอื่น ๆ ของ
บรษิัทฯ 

 คณะกรรมการบรษิัทก ากับดแูลใหม้ีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีมีความ
น่าเชื่อถือและไดม้าตรฐานสากล เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีการสรรหากรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ผูบ้ริหารระดบัสงูของ
บรษิัทฯ รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหาร
จดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบรษิัทก ากับดแูลใหม้ีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
ต่าง ๆ 

 คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดแูลใหม้ีระบบป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ 
ใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และทนัเวลา 

 คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผูบ้รหิารระดบัสงู   

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหผู้บ้ริหารระดับสูง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
ปัจจยัการเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร 

 อ านาจหนา้ที่คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้คีณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อท าหนา้ที่กลั่นกรองงานตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบ จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน แต่ตอ้งไม่เกิน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้ 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร 1 คน และกรรมการบริหาร 
จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน  
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 คณะกรรมการก ากับความเส่ียง ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการก ากับความเส่ียง 1 คน 
และกรรมการก ากบัความเส่ียง จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน  

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 1 คน และกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม จ านวนรวมไม่นอ้ยกว่า 2 คน  

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวนรวมไม่นอ้ย
กว่า 2 คน 

11.1.2 หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธก์ารด าเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้พิจารณา
อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปี เป็นประจ า ทุกปี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ ผ่านการประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยมีล าดบัการน าเสนอ ดงันี ้

 สรุปผลการด าเนินงาน เทียบแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา โดยรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน )ดูแลดา้นบญัชีและการเงิน( หรือผูบ้รหิาร
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

 น าเสนอภาพรวม กลยุทธ ์เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปี โดยฝ่ายจัดการ ประกอบดว้ย
ยทุธศาสตร ์4 ดา้น 

- ดา้นการเงิน )Financial Perspective) 

- ดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ร )Business Process / Internal Operations 
Perspective) 

- ดา้นลกูคา้ )Customer and Growth Perspective) 

- ดา้นการเรียนรูแ้ละการพฒันา )Learning and Growth Perspective) 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณ 
)ผูเ้ขา้รว่มประชมุประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง( 

 การด าเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธ ์และวิสยัทศัน ์

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนกลยุทธ ์และวิสยัทัศน ์จึงไดก้ าหนดเป้าหมายธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็น
กรอบในการด าเนินงาน 
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 สนบัสนุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ดว้ยการบริหารจดัการสินทรพัยท์ี่ดอ้ยคุณภาพ )NPLs) และ
ทรพัยสิ์น-รอการขาย )NPAs) จากสถาบนัการเงิน ดว้ยระบบการบรหิารจดัการท่ีเป็นเลิศ จาก
การเพิ่มขนาดสินทรพัย ์ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 สรา้งการยอมรบัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ว่าบริษัทฯ เป็นองคก์รที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
สินทรพัยท์ี่มีความโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ   

 ยกระดบัศกัยภาพของพนกังาน โดยส่งเสรมิความรู ้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง และปลกูฝังใหพ้นกังานยึดมั่นต่อค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ร 

11.1.3 หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัทและสดัส่วนของคณะกรรมการบรษิัท 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งไดแ้ก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบรษิัท 

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท 
จ านวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 11 คน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยกรรมการบรษิัทจะตอ้งมีคุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี ้

- ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง
พอท่ีจะอทุิศความรูค้วามสามารถ และปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ 

- ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
กฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงูของ
บริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ว่าดว้ย
การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ หรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่
บงัคบัใชก้บับรษิัทฯ 

- ไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทฯ 
และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชนข์องตนหรือประโยชนข์องบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ 
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- ไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี ้ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานะ
ดงักล่าวไม่นอ้ยกว่าสิบปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ 

 กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการอิสระมีการตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติความเป็นอิสระดว้ย
ตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระตามความหมายของบรษิัทฯ มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

- ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้
ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ได้
เงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้ับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

- ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่ เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของ  
บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มี
นัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ให้
เป็นกรรมการ 

ความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่งของขอ้นี ้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือ
บรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การให้
สินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิของ
บรษิัทฯ หรือตัง้แต่ 20.0 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
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ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิ ธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ้ที่ เกิดขึน้ในระหว่าง  1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่มผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัทฯ สงักัดอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา
กฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2.0 ลา้นบาทต่อปีจาก
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ 

- ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่
มีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย  

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง คือ ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
จ านวนหน่ึงในสามออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลาก
กนัว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 ตาย 

 ลาออก 

 ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

 ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก  

 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ประธานกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ดงันี ้

 เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ขา้งเท่ากนั 

 เป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท และท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 ส่งเสรมิ/เปิดโอกาสใหก้รรมการไดซ้กัถามและอภิปรายไดอ้ย่างอิสระ 

กรณีประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ไม่แยกกันอย่างชัดเจน ใหป้ระธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีหนา้ที่ดงันี ้

 พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ ในวงเงินไม่เกินงบประมาณ
ที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้มีติอนมุตัิในหลกัการ
ไวแ้ลว้ ตลอดจนเป็นไปตามตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ )Table of Authority) ที่คณะกรรมการ
บรษิัทก าหนด 

 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธก์ารด าเนินกิจการของบรษิัทฯ รว่มกบัคณะกรรมการบรษิัท 

 ก ากับดูแลการบรหิารจดัการดา้นการบรหิารสินทรพัย ์ดา้นการเงิน ดา้นทรพัยากรบุคคล และ
ดา้นการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และ /หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

 สั่งการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในส าหรบัการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บังคับ และกฎหมายที่
ก าหนด 
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 ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อใหม้ีผลประกอบการที่ดีตาม
เป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททกุ 6 เดือน 

 พฒันาองคก์รใหม้ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพัฒนาอย่าง
สม ่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ศกึษาโอกาสและน าเสนอการลงทุนในโครงการใหม่ที่มีความน่าสนใจ และความเป็นไปไดท้าง     
ดา้นการเงินเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบรษิัท 

 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและประธานกรรมการบรษิัท 

บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหนา้ที่เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง
และคัดเลือกบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอชื่อ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถและ
คณุสมบตัิของบุคคลดงักล่าว ซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้
จะตอ้งไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นหรือมีส่วนไดเ้สียกบักิจการของบรษิัทฯ 

ประธานกรรมการบรษิัทไดร้บัการแต่งตัง้มาโดยคณะกรรมการบรษิัท มีบทบาทหลกัดา้นการก าหนดและ
ก ากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซึ่งแบ่งแยกหนา้ที่ออกจากการบริหารจัดการบริษัทฯ ทั้งนี ้
ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักในการก ากับดูแลให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมี
ประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และมีการก ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
ระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจในการปฏิบตัิงานจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาและก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบรษิัท โดยพิจารณาจากขอ้มลูเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั และ
ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ 

 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

มีการก าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละรอบปี ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท
ส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงใหม้ีการบริหารเวลาการประชมุอย่างเหมาะสม 
และก าหนดใหก้รรมการมีหนา้ที่ตอ้งเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุครัง้เวน้แต่มีความจ าเป็น 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชุมเป็นรายเดือนทุกเดือน และ/หรือ ตามความ
เหมาะสม โดยใหก้ าหนดการประชุมและจัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการ
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ล่วงหนา้ เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างครบถว้นเหมาะสม และ
ควรจดัส่งเอกสารเชิญประชมุล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

 ประธานกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ อาจร่วมกันพิจารณาคดัเลือกเรื่องเพื่อเขา้
วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัท และเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุคนมีอิสระท่ีจะเสนอเรื่องที่
เป็นประโยชนต์่อบรษิัทฯ เขา้สู่วาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทได ้

 คณะกรรมการบรษิัทสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงู เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาและอนมุตัิเรื่องส าคญัต่าง ๆ 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหก้รรมการสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ  าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่  ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูบ้รหิารระดบัสงูอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายใน
ขอบเขตนโยบายที่ก าหนด ทั้งนี ้ในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหม้ีความเห็น
อิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก 

 นโยบายการลงทนุของบรษิัทฯ กรณีบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

ณ ปัจจุบนับริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการ
ลงทุนจนท าใหเ้กิดบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม บรษิัทฯ จะก าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบาย
การลงทุนของบริษัทฯ โดยจะตอ้งเป็นกิจการท่ีเกือ้หนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบรษิัท และก่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน )Synergy) หรือก่อใหเ้กิดประโยชน ์หรือสรา้งผลตอบแทนจาก
การลงทนุในบรษิัทดงักล่าว 

 บริษัทฯ จะลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของ
บรษิัทฯ หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนนุกิจการของบรษิัทฯ อนัจะท า
ให้บริษัทมีผลประกอบการ หรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่ เอื ้อ
ประโยชน ์)Synergy) ใหก้ับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้
ครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ  

อย่างไรก็ดี การไดร้บัโอนหลักทรัพย ์)หุ้น( จากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ รวมถึงการรบัซือ้
ทรพัยสิ์นรอการขายที่เป็นหลกัทรพัยจ์ากการขายของสถาบนัการเงินตามพ.ร.ก. บริษัทบริหาร
สินทรพัย ์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนของบรษิัทฯ 
ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามนโยบายนี ้โดยบริษัทฯ จะมีการจ าหน่ายหลักทรพัย์
ดงักล่าวต่อไป 

 การควบคมุและบรหิารงาน บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

- บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ หรือมีความเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกิจไปด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผูบ้รหิาร อย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้
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ของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิัทรว่มดงักล่าว เพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิาร
กิจการของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

- กรรมการหรือผูบ้รหิารซึ่งเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ จะตอ้ง 

• มีส่วนรว่มในการก าหนดนโยบายที่ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย 
และ/หรือ บรษิัทรว่ม ใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวทางที่บรษิัทฯ ก าหนด 

• ท าหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ใหบ้รหิารจดัการ 
หรือด าเนินงานต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางที่บรษิัทฯ ก าหนด  

• ใชด้ลุพินิจตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ ที่อนมุตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

• รายงานผลการด าเนินงานให้บริษัทฯ ทราบตามความเหมาะสม เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรษิัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ 

 การประเมินผลกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในรูปของรายบุคคล และทั้งคณะ เป็น
ประจ าทกุปี โดยน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 การพฒันาคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการใหม่ 

 แผนพฒันาคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับบทบาท
หนา้ที่ ลกัษณะการ ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ โดยจดัใหม้ี
คู่มือกรรมการบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนไดร้บัการเสริมสรา้งทักษะ และ
ความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเข้าพบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อชี ้แจงข้อมูลที่
เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

- การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ  

- ทิศทางการด าเนินธุรกิจ  

- โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ค่าตอบแทน แผนการประชมุ  

- นโยบายที่ส าคญั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัทเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัยใ์นเรื่องเก่ียวกับบทบาทและหนา้ที่ของเลขานุการบริษัท ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการ
อบรมเพิ่มเติมความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัิเลขานกุารบรษิัท 

 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงันี ้

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปี
ของบรษิัทฯ 

- หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

 เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

11.1.4 หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 การสรรหาและประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดย
เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่ใชบ้ังคบักับบริษัทฯ โดยมีการประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ดงันี ้

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล การปฏิบตัิงานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ ภายใตเ้งื่อนไขของสัญญาจา้ง และน าเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 

 การสรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท าหนา้ที่ก ากบัดแูลให้
มีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงรวมถึงก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีผู้บริหาร
ระดบัสงูที่มีความรู ้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบตัิงานในต าแหน่งงานบรหิารที่จะว่าง หรือเพิ่มเติม
ในอนาคต 

 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูด าเนินการตามระเบียบว่าดว้ยการพนกังานของบรษิัทฯ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น เขา้
รบัการคดัเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา 
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 ฝ่ายทรพัยากรบุคคลจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและแผนพัฒนาศกัยภาพแต่ละต าแหน่งของ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก าหนดสมรรถนะหลัก  )Core Competency) สมรรถนะบริหาร 
)Managerial Competency) และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน )Functional Competency) 
ความรู ้ประสบการณก์ารปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบตัิงาน เพื่อคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสม 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประเมินผลการปฏิบตัิงานผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อหา Competency Gap 
ในการจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล )Individual Development Plan :IDP) รวมทั้งการจัด
ใหม้ีการหมนุเวียนต าแหน่งงาน )Job Rotation) เพื่อพฒันาทกัษะเพิ่มมากขึน้ )Multi Skill) ใน
การเตรียมความพรอ้มเขา้รบัต าแหน่งงานท่ีจะว่าง หรือเพิ่มเติมในอนาคต 

 ฝ่ายทรพัยากรบคุคล จดัท าแผนการพฒันาตาม IDP รวมทัง้ติดตาม ประเมินผลการพฒันาของ
ผูท้ี่ไดร้บัคดัเลือก และรายงานคณะกรรมการบรษิัททราบ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 โครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเขา้ใจในโครงสรา้งความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการก าหนดใหม้ี
การประชมุ รว่มกบัผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละครัง้ เพื่อหารือในประเด็นที่มีขอ้สงสยั หรือกรณีที่มีเหตจุ าเป็นที่
มีผลกระทบต่อธุรกิจ 

11.1.5 หลักปฏิบัติ 5: การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 การส่งเสรมินวตักรรม 

คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมินวตักรรมที่น าไปสู่การเพิ่มมาตรฐาน กระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ 
รวมถึงปลูกจิตส านึกให้พนักงานในบริษัทฯ ยอมรบัการเปล่ียนแปลงและคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ โดย
สามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทฯ กับการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสังคมไดอ้ย่าง
สมดุล โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท
จดัใหม้ีการประชุมเพื่อพิจารณาการก าหนดนวตักรรมเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจผ่านการประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยมีล าดบัการน าเสนอ ดงันี ้

 แต่ละสายงานมีการสรุปนวตักรรมใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธป์ระจ าปี น าเสนอต่อฝ่ายจดัการ
พิจารณา และฝ่ายกลยุทธแ์ละการลงทุน รวบรวม สรุปนวตักรรมที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่าย
จดัการ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในส่วนของ นวัตกรรม เป้าหมายและ
งบประมาณ )ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และ
ผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง( 
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 การจดัสรร และการจดัการทรพัยากร 

คณะกรรมการบริษัทติดตาม ดูแลการจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร ครอบคลมุถึงพนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึง
ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการทบทวนและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างสม ่าเสมอ  

 สรา้งวัฒนธรรมองคก์รและสรา้งจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความ
รบัผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

 ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังานทกุคนในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม  

 ส่งเสริมระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยัด มีมาตรการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  

 มีระบบการคดัเลือกคู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ที่ด  าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  

 ส่งเสรมิการพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

 นโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีนโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ เพื่อใหก้าร
รกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ และการก ากับดูแลที่ดี มี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เรื่อง แนวนโยบาย และแนวปฏิบตัิในการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ
หน่วยงานรฐั พ.ศ. 2553 โดยอา้งอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

 ผู้บริหารแต่ละระดับจัดท ามาตรการและวิธีปฏิบัติในงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้รองรับ และ
สอดคลอ้งกับนโยบายและมาตรการการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ เป็นลายลักษณ์
อกัษร เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมของบรษิัทฯ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจดัท าขอ้ก าหนดการเขา้ถึงหรือควบคมุการใชส้ารสนเทศ ซึ่งครอบคลมุ 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ การควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
การควบคุม การเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการ และการควบคุมการเขา้ถึงโปรแกรมประยุกตห์รือแอปพลิเคชั่น
และสารสนเทศ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจดัท าขอ้ก าหนดการใชง้านตามภารกิจเพื่อควบคมุการเขา้ถึงสารสนเทศ โดยมี
ขอ้ก าหนดทั้งการควบคุมการเขา้ถึงสารสนเทศ และการปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดงานตาม
ภารกิจ และขอ้ก าหนดดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 
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 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบสารสนเทศใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และการจัดท าแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ์

 จดัใหม้ีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงในการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศ อย่าง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับผูใ้ชง้าน เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั ความเขา้ใจ
ถึงภยัและผลกระทบที่เกิดจากการใชง้านระบบสารสนเทศโดยไม่ระมดัระวงัหรือรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร ่นโยบาย มาตรการและวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกับการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศของบรษิัทฯ ตลอดจนการจดัอบรมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูใ้ชง้านในเรื่องการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงจากผูท้ี่ไม่ไดร้บัอนญุาต 

 จัดให้มีการก าหนดเก่ียวกับประเภทของข้อมูลให้ค านึงถึงล าดับความส าคัญ หรือล าดับชั้นความลับ      
ของขอ้มลู รวมทัง้ระดบัชัน้การเขา้ถึงขอ้มลูตามความรบัผิดชอบของผูใ้ชง้าน 

 จัดใหม้ีการก าหนดสิทธ์ิมาตรฐานในการใชข้้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร ์ให้แก่ผู้ใช้งานใหม้ีความ
เหมาะสมกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ โดยตอ้งใหสิ้ทธ์ิเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิหนา้ท่ี ใน
กรณีที่ไม่มีการปฏิบตัิงานอยู่ที่หนา้เครื่องคอมพิวเตอร ์ตอ้งมีมาตรการป้องกนัการใชง้านโดยบุคคลอื่นที่
มิไดม้ีสิทธ์ิและหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ก าหนดใหผู้ใ้ชง้านออกจากระบบงาน )log out) ในช่วงเวลาที่มิไดอ้ยู่
ปฏิบตัิงานท่ีหนา้เครื่องคอมพิวเตอร ์ 

11.1.6 หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

 การบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบรหิารจดัการความ
เส่ียงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากบัความเส่ียงด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

 การตรวจสอบและการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตาม
หลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อน าพาบรษิัทฯ สู่ความส าเรจ็ที่ยั่งยืน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยร่วมกับผูส้อบบญัชีและผู้
ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์)Conflict of 
Interest) จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมิให ้
กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ 
หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ซึ่งจะตอ้งท าความเขา้ใจ 
ยึดมั่น และปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง 

- ใหก้รรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ จัดท าแบบรายงาน
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยสจุริต เก่ียวกบัการปฏิบตัิที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

- ผู้บั งคับบัญ ชาต้นสั ง กัดมี หน้าที่ ในการก ากั บดู แลและให้ค าแนะน าต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ี่บรษิัทฯ ก าหนด 

- กรณีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ามารถใช้
ดุลยพินิจของตนเอง ในการพิจารณาเบือ้งตน้ โดยผลของการพิจารณาตอ้งไม่ส่งผล
กระทบ ดงัต่อไปนี ้

• เป็นรายการที่ขัดแยง้ หรือส่งผลกระทบต่อนโยบายและวัตถุประสงคข์อง
บรษิัทฯ 

• เป็นรายการที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี/คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

• เป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณแ์ละชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ จ าแนกตามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ คณะท างาน ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน ด าเนินการดงันี ้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย/
กรรมการ ประธานคณะท างาน/กรรมการในคณะท างาน ที่เก่ียวขอ้งมีเหตกุารณท์ี่เป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์งดออก
เสียง งดแสดงความคิดเห็น หรือขอถอนตวัออกจากการพิจารณาในวาระที่เก่ียวขอ้ง
นัน้ และ ใหบ้นัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นรายงานการประชมุ 
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- ผูบ้ริหารระดับสงู ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่เก่ียวขอ้งกับลกัษณะงานที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ามที่บรษิทัฯ ก าหนด หรือมีการกระท าที่อาจเป็นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหด้  าเนินการ ดงันี ้

• เปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดัทนัที
ที่สามารถกระท าได้ตามแบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ 

• ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีหน้าที่ ในการสอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

• หากสอบทานแลว้พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหารระดับสูง 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ขอถอนตัวออก
จากการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ หรือการมีส่วนรว่มในกิจกรรมนัน้ ๆ  

• ให้ผู้บังคับบัญชาตน้สังกัดของ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน 
เป็นผู้วินิจฉัย และสั่ งการ และแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และ
พนักงาน ท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รบัทราบผลวินิจฉัย และขอ้สั่ง
การ เพื่อด าเนินการต่อไป  

 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ จ าแนกตามคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ คณะท างาน ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน ด าเนินการดงันี ้

- เมื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ คณะท างาน มีการเปิดเผยข้อมูลความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นรายงานการประชมุ ให้
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ เลขานุการคณะท างาน 
น าส่งส าเนา )คดัมติเฉพาะขอ้( รายงานการประชุมที่มีการบนัทึกขอ้มูลการเปิดเผย
ความขัดแยง้ทางผลประโยชนด์ังกล่าวใหฝ่้ายพัฒนาองคก์รและบริหารความเส่ียง 
เพื่อรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยถือเป็น
ความลบั และเลขานุการคณะกรรมการบรษิัทจดัเก็บรกัษาตน้ฉบบัไวใ้นแฟ้มประวตัิ
กรรมการ  

- เมื่อผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีการเปิดเผยขอ้มูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ใหห้น่วยงานเจา้ของเรื่อง น าส่งส าเนาแบบรายงานการเปิดเผยความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใหฝ่้ายพฒันา
องคก์รและบรหิารความเส่ียง เพื่อรวบรวมรายงานตอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท อย่างนอ้ยปีละ 
1 ครัง้ โดยถือเป็นความลบั และฝ่ายทรพัยากรบุคคลจดัเก็บรกัษาตน้ฉบบัไวใ้นแฟ้ม
ประวตัิพนกังาน  
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 นโยบายการต่อตา้นการทจุรติประพฤติมิชอบ )Corruption) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) เพื่อให้การ
บรหิารจดัการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
ใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจรติประพฤติมิชอบ )Corruption) ทกุรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนนุและ
ส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัของบรษิทัฯ มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทจุรติประพฤตมิิชอบ )Corruption) 
และตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) สรา้งค่านิยมที่ถูกตอ้ง และเพิ่มความ
เชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยบริษัทฯ ไดป้ลูกฝังและสรา้งจิตส านึกที่ดีใหบุ้คลากรทุกระดับของบริษัทฯ 
ตอ้งมีความตระหนัก ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่ง
หนา้ที่ของตนเอง หรือเอือ้ผลประโยชนใ์ด ๆ ใหก้บัคนอื่น รวมถึงใหไ้ดร้บัทราบบทลงโทษ อีกทัง้ผลกระทบ
ความเดือดรอ้นและความเสียหายที่จะไดร้บัจากการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) โดย
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดแนวทางใหบ้คุลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ รบัทราบและถือปฏิบตัิ 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนด “หา้มมิให ้กรรมการและบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยอมรบั
การทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การใหห้รือ
รบั เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง เงินเรี่ยไร เงินบรจิาค และผลประโยชนอ์ื่น
ใด ใหแ้ก่ตนเองหรือบคุคลอื่น จากการท าธุรกิจกบับรษิัทฯ”  โดยใหค้รอบคลมุถึงพนกังาน คู่คา้ 
ลกูคา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยก าหนดใหบุ้คลากรทุกระดบัของ
บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้ดงันี ้

- ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องการทุจริต
ประพฤติมิชอบ )Corruption) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- มีหนา้ที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบว่ามีการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบ )Corruption) ไม่ว่าบุคลากรที่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
)Corruption) นั้นจะมีต าแหน่งหนา้ที่ใด บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาและลงโทษ
โดยเท่าเทียมกนั 

- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือทราบการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ )Corruption) ที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ ต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

- ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยมีลกัษณะเป็นการสมยอม 
ซึ่งเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และตอ้งไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใดแอบแฝง ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งของ
ส่วนตน ครอบครวั และพวกพอ้งเดียวกันกับบริษัทฯ เช่น กระท าการใด ๆ เพื่อขาย
สินคา้และบรกิารใหก้บับรษิัทฯ หรือเป็นคู่แข่งขนักบับรษิัทฯ 
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- หลีกเล่ียงการเลีย้งรบัรองที่ไม่เหมาะสมจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบรษิัทฯ หรือจากผูอ้ื่น ซึ่ง
อาจไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบตัิงานของบคุลากรของบรษิัทฯ 

- ไม่เสนอให ้หรือไม่รบั เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั รางวลั หรือผลประโยชนอ์ื่นใด 
ที่เป็นการตอบแทนการปฏิบตัิที่เอือ้ประโยชนต์่อกนั หรือหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงานของบรษิัทฯ และการติดต่องานกบัภาครฐัจะตอ้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ 
)Corruption) เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการรายงานการทจุรติประพฤติมิชอบ )Corruption) ดงันี ้

- มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใหม้ีความโปร่งใส เพื่อใหม้ีการรายงาน
ทางการเงินที่เชื่อถือได ้และมีการค านึงถึงความเส่ียงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ )Corruption) ในการด าเนินงาน โดยมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและ
สม ่าเสมอ 

- หากพบว่ามีเหตุการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) นั้น เกิดขึน้ภายใน
หน่วยงานใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือแจง้เบาะแสตามช่องทางที่บรษิัทฯ ก าหนด 
โดยใหถื้อปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบรษิัทฯ 

 บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรบัพนกังาน และ ลกูคา้/
บุคคลภายนอก ที่พบเห็นการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) ที่เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อจดัใหม้ีกระบวนการจัดการเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียนจนไดข้อ้ยุติ 
ไดแ้ก่ การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ การปรบัปรุง/แกไ้ขดา้นบริหารจดัการอย่างเป็นรูปธรรม และให้
มีการรายงานผลการจัดการเรื่องรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อทราบ  

 กรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ที่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) 
ถือเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทาง
วินยัตามระเบียบท่ีบรษิัทก าหนดไวแ้ละโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
)Corruption) ทั่วทัง้องคก์ร เป็นประจ าทกุปี 

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการ และบุคลากรทุกระดบัของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่
ดว้ยความระมัดระวังในเรื่องแนวทางปฏิบัติ การใหห้รือการรบั เงิน ของขวญั ของก านลั หรือ
ผลประโยชนอ์ื่นใด  
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 การบริจาคเพื่อการกุศล และการใหเ้งินหรือส่ิงของเพื่อการสนับสนุน การให/้การรบัเงินหรือ
ส่ิงของบริจาคเพื่อการกุศล และเงินหรือส่ิงของเพื่อการสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงินหรือส่ิงของบริจาค และเงินหรือส่ิงของที่สนับสนุน
ไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน  

 การไม่สนบัสนุนทางการเมือง บรษิัทฯ ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลาง จะไม่เขา้ไปมีส่วน
รว่มและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูม้ีอ  านาจทางการเมืองคนหนึ่ งคนใด 
ไม่น าเงินทุนหรือทรพัยากรของบริษัทไปใช้ สนับสนุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรค
การเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ 

 การสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจและการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง บริษัทฯ ไม่ติดสินบน ในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด  าเนินธุรกิจกับ  
บรษิัทฯ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส และตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้ 

 บริษัทฯ ตอ้งปลกูฝังและสรา้งจิตส านึกที่ดีให้กรรมการ และบุคลากรทุกระดบัของบรษิัทฯ ใหม้ี
ความตระหนกัที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากต าแหน่ง
หนา้ที่ของตนเอง หรือเอือ้ผลประโยชนใ์ด ๆ ใหก้บัคนอื่น  

 บริษัทฯ ตอ้งใหค้วามส าคัญในการเผยแพร่ ส่งเสริมความรูค้วามเขา้ใจกับบุคคลอื่นที่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียเพื่อน าไปสู่การสรา้งจิตส านึกที่ดี 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการรบัขอ้รอ้งเรียน/การแจง้เบาะแส ในกรณีที่พนกังาน ลกูคา้ 
และบุคคลภายนอก พบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหลกัการและแนว
ปฏิบตัิที่ดีดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 

- การทจุรติ ยกัยอก และประพฤติมิชอบภายในบรษิัทฯ 

- การเรียกรบั รบั หรือเสนอผลประโยชนใ์ด ๆ อนัมิชอบใหแ้ก่ลกูคา้ ลกูหนี ้เจา้หนี ้คู่คา้ 
พนัธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

- ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- แนะน าส่งเสรมิ หรือสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ใน
กรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ  

- ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มี  
การฝ่าฝืนหรือการ ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- การกระท าอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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 บริษัทฯ ไดก้ าหนดช่องทางการรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ส าหรบัพนกังานโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดงันี ้

- คณะกรรมการบรษิัท  

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

- ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร 

- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ทัง้นี ้พนักงานสามารถด าเนินการรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านทางไปรษณีย/์อีเมล/การเขา้พบ/โทรศัพท/์ 
โทรสาร และอื่น ๆ 

 ส าหรบัลกูคา้/บคุคลภายนอก สามารถรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี  ้

- คณะกรรมการบรษิัท  

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

- ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ฝ่ายสื่อสารองคก์ร )ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ(์ 

- เว็บไซตข์องบรษิัท http://www.bam.co.th 

ทัง้นี ้ลกูคา้/บุคคลภายนอก สามารถด าเนินการรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ผ่านทางไปรษณีย/์อีเมล/การเขา้
พบ/โทรศพัท/์ โทรสาร/ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์)Internet / เว็บไซต)์ และอื่น ๆ  

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดแนวทางการตรวจสอบขอ้เท็จจริงตามกฎเกณฑ ์และขัน้ตอนการ
รบัเรื่องรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย พรอ้มด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง ก าหนดโทษ ซึ่งการรบัขอ้รอ้งเรียนนี ้บริษัทฯ จะใหค้วาม
คุ้มครองและปกปิดรายชื่อ ผู้รอ้งเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส เป็นความลับทั้งก่อนและหลังการ
ด าเนินการ ดงันี ้

- การประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล ผู้รับข้อรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส ด าเนินการ  
สอบทานหลกัฐานและขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได ้พรอ้มกลั่นกรองและประมวลผลตาม
กฎเกณฑแ์ละขัน้ตอนท่ีบรษิัทก าหนด ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดว้ยความโปรง่ใสและ
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยใหค้วามคุม้ครองและปกปิดรายชื่อผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส 
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เป็นความลับทั้งก่อนและหลังการด าเนินการ ซึ่งหากพบการกระท าความผิดจะ
ด าเนินการรายงานต่อบคุคลที่มีอ  านาจ เพื่อด าเนินการต่อไป 

- การก าหนดมาตรการเพื่อระงับผลกระทบจากข้อรอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส ผู้รับข้อ
รอ้งเรียน/ แจง้เบาะแส ก าหนดมาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และบรรเทาความเสียหายใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดย
ค านึงถึงความเดือดรอ้นเสียหายโดยรวม ซึ่งในกรณีที่เป็นเหตุการณท์ี่มีความส าคัญ
และผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม จะมีการรายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เช่น เหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หรือขัดแยง้กับ
นโยบายในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้  

- ผูร้บัข้อรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้รอ้งเรียน/แจ้ง
เบาะแส เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการพิจารณา เพื่อทราบโดยเรว็ 

 คณะกรรมการบรษิัทก าหนดใหม้ีการใหสิ้ทธิ หรือความคุม้ครองผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส 

บริษัทฯ พึงใหค้  ามั่นสัญญาว่าจะรบัฟังทุกขอ้รอ้งเรียน/แจง้เบาะแส อย่างเสมอภาค โปร่งใส 
และเอาใจใส่ รวมทัง้ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยชื่อผู้
รอ้งเรียน/แจง้เบาะแส จะถูกปิดเป็นความลบั และจะไดร้บัความคุม้ครองจากการถกูกลั่นแกลง้ 
ทัง้ในระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และภายหลงัเสร็จสิน้กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
โดยแนวทางการใหค้วามคุม้ครอง มีดงันี ้

- ผู้รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิดเผยนั้นจะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทสามารถรายงานความ
คืบหน้า แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้  

- บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส แหล่งที่มาของ
ขอ้มลูหรือบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

- กรณีที่ผู้รอ้งเรียน/แจ้งเบาะแส เห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหายผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางการใหค้วามคุม้ครองที่เหมาะสมได ้ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะมีการออกมาตรการ
หรือแนวทางใหค้วามคุม้ครองแก่ผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส โดยทนัที แมว้่าจะไม่มีการ
รอ้งขอ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดรอ้น หรือความไม่
ปลอดภยัอย่างกวา้งขวาง 
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- หากผูร้อ้งเรียน/แจง้เบาะแส ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหาย จะไดร้บัการบรรเทาความ
เสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยเรว็ 

11.1.7 หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

 นโยบายทางบญัชี  

คณะกรรมการบรษิัทก ากับดูแลใหม้ีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชี ที่น่าเชื่อถือและ
ไดม้าตรฐานสากล ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผล
บงัคบัใชก้บับรษิัทฯ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินของบรษิัทฯ จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
แสดงรายการตามขอ้ก าหนดของประกาศธปท. ที่ สนส. 22/2558 เรื่อง การจัดท าและการประกาศงบ
การเงินของบรษิัทเงินทนุและบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ลงวนัท่ี 4 ธันวาคม 2558 รวมถึงมาตรฐานการบญัชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เก่ียวขอ้ง และแนวปฏิบัติที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดใหถื้อ
ปฏิบตัิใช ้

 สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะท างานเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี ้สินก าหนด
นโยบายการลงทุนในการรบัซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL/NPA) จากสถาบันการเงิน และจัดเตรียม
สภาพคล่องทางการเงิน และก าหนดแนวทางการจดัหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบัแผนงานตามที่บรษิัทฯ ได้
ก าหนด 

คณะท างานเพื่อการบริหารจัดการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น  จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการ
ลงทุน การจดัเตรียมสภาพคล่องทางการเงิน และการบริหารจดัการหนีสิ้น อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
โดยมีล าดบัการน าเสนอดงันี ้

 การบริหารจัดการสินทรพัย ์เพื่อรายงานกระแสเงินสดรบัจากผลเรียกเก็บหนี ้NPL และการ
จ าหน่ายทรพัย ์NPA ประมาณการผลเรียกเก็บที่คาดว่าจะไดร้บั การลงทุนซือ้สินทรพัยด์้อย
คณุภาพ และ/หรือ ทรพัยสิ์นรอการขาย รวมถึงผลการบรหิารจดัการสินทรพัยท์ี่บรษิัทฯ รบัโอน
จากสถาบนัการเงิน โดยฝ่ายกลยทุธแ์ละการลงทนุ   

 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจนอัตราส่วน
ทางการเงินท่ีส าคญั เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ที่ผ่านมา โดยฝ่ายบญัชี 

 รายงานสภาพคล่องและภาระหนีสิ้น เพื่อรายงานประมาณการสภาพคล่องของปีจากกระแส
เงินสดรบั - จ่าย ภาระหนีสิ้นจากการกู/้ออกหุน้กู ้การจดัหาแหล่งเงินทุนรองรบัการด าเนินงาน 
การลงทนุ รวมถึงการบรหิารจดัการกรณีขาดสภาพคล่อง โดยฝ่ายบรหิารเงินและการเงิน 
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 การบรหิารความเส่ียง เพื่อรายงานสถานการณค์วามเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยน าผลเรียกเก็บ
เงินสด กับวงเงินกูท้ี่มีอยู่ เทียบกับหนีท้ี่จะครบก าหนดช าระในอนาคต  และรายงานสถานะ
ความเส่ียงองคก์รจากการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยฝ่ายพฒันา
องคก์รและบรหิารความเส่ียง 

คณะท างานใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และสั่งการ เพื่อก าหนดนโยบายการลงทุน การบริหาร
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย คณะท างาน ผูบ้ริหารระดบัสงูของ
สายพฒันาสินทรพัยแ์ละจ าหน่ายสินทรพัย ์และผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง( 

 การรายงานความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  มี
หนา้ที่ก ากับและติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  ดว้ยการสรา้งความ
น่าเชื่อถือและก่อประโยชนใ์หก้ับผูเ้ก่ียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดเ้สีย  เพื่อยกระดับแผนพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี สู่การพฒันาอย่างยั่งยืน ดงันี ้

 การต่อตา้นการทจุรติประพฤติมิชอบ  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ทุก
รูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตส านึกในการ
ต่อตา้นการทจุรติประพฤติมิชอบ )Corruption) และตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุรติประพฤติมิ
ชอบ (Corruption) สรา้งค่านิยมที่ถูกตอ้ง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย จึงก าหนด
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ  (Corruption) ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการของบริษัทฯ โดยก าหนดใหบ้คุลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ ตอ้งรบัทราบและท าความ
เขา้ใจปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติประพฤติมิชอบ )Corruption) ด าเนินการตาม
หลกัปฏิบตัิ 6.4 )นโยบายการต่อตา้นการทุจรติประพฤติมิชอบ )Corruption)(ของคู่มือหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

 การด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบหลักการและแนวทางการด าเนินธุรกิจที่สะท้อนถึงการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม  กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม  การให้บริการและการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนขององค์กร ในระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมในคู่คา้ นอกจากนั้นยังจัดใหม้ีการเคารพต่อสิทธิในทรพัยสิ์น ทัง้ทรพัยสิ์น
ทางกายภาพและทรพัยสิ์นทางปัญญา  

- ระบเุงื่อนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ รว่มกัน ไวใ้นสญัญา และปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
มีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้
ลกูคา้ทราบ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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- ใหข้อ้มลูข่าวสารและค าแนะน าที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ ์ต่อลกูคา้ เพื่อให้
ทราบเก่ียวกบัสินคา้การบรกิาร 

- ส่งมอบทรพัยสิ์นและการบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที่เป็น
ธรรม ไม่มุ่งเนน้ก าไรเกินควร  

- ก าหนดนโยบายไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
หมวดการปฏิบตัิต่อคู่คา้ 

- ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารระดับสูง ผูบ้ริหาร และพนักงาน  ใชท้รพัยากรและทรพัยสิ์นของ
บรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการใหบ้รกิารท่ี
ดีแก่ลูกคา้ ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการ
กระท าที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 การเคารพสิทธิมนษุยชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความ
ยั่งยืน โดยค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษยข์อง
พนกังานทกุคน ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุค่า โดยตระหนกัว่า
พนักงานเป็นปัจจัยส าคญัในการสรา้งผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพ จึงใหค้วามส าคัญในการปฏิบัติ
ต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเรื่องการใหโ้อกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกยา้ย และการ
พฒันาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อใหพ้นกังานเป็นผูม้ีความสามารถและเป็น
คนดีของสงัคม เช่น การจา้งงานที่เป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ศกัยภาพ ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการท างานใหพ้นักงานมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิ์น มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ทั่วถึง และใหพ้นกังานรบัทราบข่าวสารของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

- ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาค มี
โอกาสที่ เท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน 
ประกาศ และค าสั่ง ต่างๆ ของบรษิัทฯ ที่ชอบดว้ยกฎหมาย 

- ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนสามารถใชสิ้ทธิของตน และไดร้บัการ
ปฏิบัติในฐานะพลเมือง โดยชอบธรรมตามกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ภายใตห้ลกัการ ดงันี ้ 

• บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนั 

• ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

• การไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล ดว้ยเหตคุวามแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ 
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สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา 
การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

- ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีการรกัษาขอ้มลู โดย
ไม่เปิดเผย หรือ ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานไปยงับคุคลอื่น โดยไม่ไดร้บัความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่ไดก้ระท าตามกฎหมาย หรือตามค าสั่งของเจ้า
พนกังานผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย  

- ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุคนเคารพในศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็น
การละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือกระท าการใด ๆ ต่อบุคคลอื่น ทั้ง
โดยทางตรงและทางออ้ม บนพืน้ฐานความแตกต่างดา้นถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง หรือเรื่องอื่นใด 

- ส่งเสริมและเปิดโอกาส ใหผู้บ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนรว่มในการ
แสดงความคิดเห็น หากมีการกระท าของบริษัทฯ หรือพนักงานที่อาจเป็นการละเมิด
สิทธิมนษุยชน เพื่อเป็นประโยชนใ์นการสะทอ้นปัญหา และหาแนวทางแกไ้ข  

- การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานใหพ้ึงระมัดระวงัความ
เส่ียงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการด าเนินธุรกิจ 

- เมื่อพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด าเนินธุรกิจ หรือไดท้ราบถึงการเลือก
ปฏิบตัิ และ/หรือ การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ใหพ้นกังานรายงานส่ิงที่สงสยัว่าเป็น
การละเมิดนโยบายของบริษัทฯ หรือการละเมิดต่อกฎหมาย โดยรายงานต่อ
ผูบ้งัคับบญัชา หรือแจง้ผ่านช่องทางการรอ้งเรียน/การใหเ้บาะแส ของพนกังานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อรอ้งเรียนที่บริษัทก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่ใน 
bamnet.com  

 การปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  และใหค้วาม
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล 
และหลกัจริยธรรมที่ดี เพื่อน าไปสู่ความสงบสขุในสงัคม และสรา้งความเจริญเติบโตใหอ้งคก์ร
ดว้ยความยั่งยืน 

- ดา้นการใชแ้รงงานบงัคบั  

บรษิัทฯ จะไม่กระท าการหรือสนบัสนนุ ใหม้ีการใชแ้รงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ และจะ
ไม่เรียกรอ้ง หรือรบัเงินประกัน บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารประจ าตัวใด ๆ 
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จากผู้สมัครงาน/พนักงาน  หรือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าท างาน  เว้นแต่
กฎหมายยกเวน้ไว ้

- ดา้นการใชแ้รงงานเด็ก  

บริษัทฯ จะไม่ว่าจา้งหรือสนับสนุนใหม้ีการว่าจา้ง หรือใชแ้รงงานเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 
15 ปี และจะไม่ใหห้รือสนบัสนนุ หรือส่งเสรมิใหม้ีการใชแ้รงงานเด็กท างานในบรษิัทฯ 

- ดา้นการใชแ้รงงานหญิง  

บริษัทฯ จะไม่ใหพ้นกังานหญิง ท างานที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพหรือร่างกาย ตามที่
กฎหมายก าหนด และส าหรบัพนกังานหญิงที่มีครรภจ์ะจดัใหอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มที่
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยต่อการมีครรภ์ รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่
เลิกจา้ง ลดต าแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชนข์องพนักงานหญิง เพราะเหตุจากการมี
ครรภ ์

- ดา้นการเลือกปฏิบตัิ  

บริษัทฯ จะไม่กระท า หรือสนบัสนุนใหม้ีการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะ
ความแตกต่างในเรื่องเชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา สถานภาพการ
สมรส ทศันคติส่วนตวัในเรื่องของเพศ ความพิการ การติดเชือ้ HIV การเป็นผูป่้วยโรค
เอดส ์การเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสมัพนัธข์องฝ่ายลกูจา้ง ความนิยมใน
พรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การจ้างงาน การจ่าย
ค่าจา้งและค่าตอบแทนการท างานการใหส้วสัดิการ การใหโ้อกาสไดร้บัการฝึกอบรม
และพัฒนาความรูค้วามสามารถ การพิจารณาเล่ือนขั้นหรือต าแหน่งหนา้ที่ การเลิก
จา้ง หรือการเกษียณอายกุารท างาน 

ทัง้นี ้ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนจะตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยความ
เสมอภาค และ มีโอกาสเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บังคบัของ
บรษิัทฯ 

- ดา้นเสรีภาพในการเขา้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ 

บริษัทฯ จะสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหแ้ก่พนักงานในการลงสมคัร เพื่อการคดัเลือก
หรือเลือกตัง้ เป็นตัวแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพนัธ์ โดยบริษัทฯ จะไม่กระท า
การใด ๆ ที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพื่อขดัขวาง หรือแทรกแซงการใชสิ้ทธิของพนักงาน 
รวมทัง้อ านวยความสะดวก และจะใหม้ีการปฏิบตัิต่อตวัแทนนัน้ โดยเท่าเทียมกันกับ
พนกังานคนอื่น ๆ 

- ดา้นความรบัผิดชอบดูแลพนักงานเก่ียวกับการถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ รวมทัง้การใชค้วามรุนแรงต่อแรงงาน  
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บรษิัทฯ มีมาตรการป้องกนัและมิใหพ้นกังานถกูคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ โดย การแสดงออกดว้ยค าพดู ท่าทาง รวมทัง้การใชค้วามรุนแรงต่อแรงงานหญิง 
หากพนกังานถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมทัง้การใชค้วามรุนแรง
ต่อแรงงานหญิง บริษัทฯ จะด าเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ที่กระท าผิด
ดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั 

- ดา้นค่าตอบแทนการท างาน 

• บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนจากการท างาน  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และ/หรือ กฎหมายก าหนดไว ้ 

• บริษัทฯ จะแจ้งให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทนการท างานท่ีไดร้บัทัง้หมดในแต่ละเดือน และจะไม่หกัค่าจา้งไม่
ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่มีระเบียบ ค าสั่ง ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายยกเวน้ไว ้

- ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

• บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน  และผู้ที่
เก่ียวขอ้ง โดยมีการควบคมุ ป้องกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐาน
ความปลอดภยัทกุสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

• จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  เช่น ให้มีการส่ือสารภายใน 
บริษัทฯ เพื่อใหพ้นักงานไดร้บัทราบและเขา้ใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือดา้นความปลอดภยัในการท างาน  

• จดัใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน เช่น 
การซอ้มดับเพลิงขัน้ตน้ และการซอ้มอพยพพนักงานจากเหตุอัคคีภัยเป็น
ประจ าทุกปี ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน และเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  

• บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและสถานท่ีในการท างาน โดย
แต่งตั้งคณะท างาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน เพื่อรบัผิดชอบดแูลงานในดา้นนีเ้ป็นการเฉพาะ 

- กรณีที่ไดป้ระสบ หรือไดท้ราบถึงการเลือกปฏิบตัิ และ/หรือ การละเมิดต่อการปฏิบัติ
ต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม ใหพ้นักงานรายงานส่ิงที่ตอ้งสงสัยว่าเป็นการละเมิดต่อ
นโยบาย และ/หรือ แนวทางปฏิบตัิ ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรือ
การละเมิดต่อกฎหมาย โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการ
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รอ้งเรียน การให้เบาะแสของพนักงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อ
รอ้งเรียนท่ีบรษิัทฯ ก าหนด ซึ่งไดเ้ผยแพรช่่องทางการรอ้งเรียนอยู่ใน bamnet.com 

 ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ 

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคา้ ซึ่งเป็นผูซ้ือ้ทรพัยสิ์น และไดร้บับริการโดยตรงจากบริษัทฯ ใหม้ั่นใจไดว้่า  นอกจากจะ
ไดร้บัสินคา้และบริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สดุแลว้ บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความ
ปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการกระท าที่ไม่เป็นการละเมิด
หรือท าใหเ้สียสิทธิของลกูคา้ 

- เคารพในสิทธิการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการดา้นพืน้ฐานของลกูคา้ 

- คุม้ครองสิทธิดา้นความปลอดภยัของลกูคา้ 

- ไม่จ ากดัสิทธิดา้นขอ้มลูข่าวสารของลกูคา้ 

- เคารพสิทธิในการเลือกของลกูคา้ 

- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลกูคา้ 

- คุม้ครองสิทธิที่จะไดร้บัการชดเชยของลกูคา้ 

- คุม้ครองสิทธิการศกึษาขอ้มลูของลกูคา้ 

- ใหสิ้ทธิในการอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่ส่งเสรมิสขุภาพท่ีดีของลกูคา้ 

 การพฒันาชมุชนและสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดย
มุ่งเน้นการเสริมสรา้งสังคมให้มีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มุ่งเน้นการสรา้ง
โอกาสดา้นการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ใหส้อดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาของภาครฐัและวิถี
ชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชนอย่างยั่งยืน 

- สรา้งการมีส่วนรว่มของชมุชน 

- การศกึษา ศิลปวฒันธรรม และจรยิธรรม 

- สรา้งการจา้งงาน และพฒันาทกัษะ 

- สรา้งสขุภาพท่ีดีของคนในสงัคม 

- การสรา้งส่ิงแวดลอ้มที่ดีในชมุชน  

 การจดัการทรพัยากร ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดลอ้มในพืน้ที่
ท  างาน ครอบคลมุในเรื่อง (1) การป้องกันมลภาวะ (2) การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน (3) การลด
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และปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกรอ้น  และ (4) การปกป้องส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนากิจกรรม
เก่ียวกบัการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามส าคญักับการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า มีมาตรการ
ควบคมุ บ าบดั และตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทัง้ภายในองคก์รและพืน้ที่ชุมชน เพื่อมั่นใจว่า
กิจกรรมของบรษิัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

- พฒันาและแสวงหาความรูเ้พื่อจดัการ และป้องกนัมลภาวะที่เกิดขึน้อย่างครบถว้น 

- ตระหนกัถึงการใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสรมิการท างานในกิจกรรม เพื่อลดและปรบัปรุงภาวะโลกรอ้นใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

- ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรูเ้รื่องส่ิงแวดลอ้มระหว่างพนักงาน  เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจ และไดป้ลกูฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิที่ยั่งยืน 

 นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

บริษัทฯ ก าหนดการพัฒนานวัตกรรมที่น าไปสู่การเพิ่มมาตรฐาน  กระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปลกูจิตส านึกใหพ้นกังานในบรษิัทฯ เป็นผูท้ี่ยอมรบัการเปล่ียนแปลงและ
คิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของบริษัทฯ กับการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และสงัคมไดอ้ย่างสมดลุ 

 การจดัท ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองคก์รใหเ้กิดความยั่งยืน  จึงก าหนดใหจ้ัดท า
รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไวใ้นรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพรต่่อสาธารณะ และผูม้ีส่วน
ไดเ้สีย 

 หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Division) ฝ่ายส่ือสาร
องคก์รท าหน้าที่ในการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น ผูม้ีส่วนไดเ้สีย นักลงทุน นักวิเคราะห ์หรือส่ือมวลชน อย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทนัเวลา ศึกษาและวิเคราะหห์ุน้ของบรษิัทฯ และการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทฯ เพื่อรกัษาเสถียรภาพและสรา้งมลูค่าเพิ่มของหุน้ สรา้งความเชื่อมั่น เสริมสรา้งภาพลกัษณแ์ละ
ทศันคติที่ดีใหก้ับนกัลงทุน นักวิเคราะหแ์ละสถาบันการเงิน ตลอดจนเป็นศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียน
ขอ้มลู ข่าวสารของกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธจ์ากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ของบรษิัทฯ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการน าเสนอ
ใหก้บันกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ผูถื้อหุน้ 

 ติดตามความเคลื่อนไหวของการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

 น าเสนอขอ้มลูข่าวสารและการเปล่ียนแปลงของบรษิัทฯ ใหแ้ก่นกัลงทุนอย่างสม ่าเสมอ 

 สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บันกัวิเคราะหแ์ละผูล้งทนุ 
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 เสรมิสรา้งภาพลกัษณแ์ละทศันคติที่ดีต่อนกัลงทนุ 

 ประสานงานและใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบังานนกัลงทนุสมัพนัธแ์ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

 เป็นคนกลางในการส่ือสารขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ (โดยผ่านช่องทางการส่ือสาร 
ประกอบดว้ย รายงานผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
รายงานผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ พบปะนักวิเคราะหแ์ละนักลงทุน การประชุมนักวิเคราะห ์การ
เดินทางไปพบนกัลงทนุ การเยี่ยมชมกิจการ การประชมุผูถื้อหุน้ และกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จดัขึน้( 

 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึง
ขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายส่ือสารองคก์ร  เป็นผู้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินและขอ้มลูสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายก าหนด  ขอ้มลูข่าวสารที่มีนัยส าคัญของบริษัทฯ 
จะมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเวลาที่ ก าหนด ผ่านช่องทางการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ ์)รายงานประจ าปี และ/หรือ เว็บไซต(์ ของบรษิัทฯ โดยขอ้มลูที่บรษิัทฯ จะท าการเปิดเผย 
ไดแ้ก่ 

 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ 

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

 รายชื่อคณะกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของปีปัจจุบันและปีก่อน
หนา้ 

 แบบแสดงรายการขอ้มลู )แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 ขอ้มลูหรือเอกสารท่ีบรษิัทฯ น าเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือส่ือต่าง ๆ 

 โครงสรา้งการถือหุน้ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

 หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

 ขอ้บงัคบับรษิัทและหนงัสือบรคิณหส์นธิ  

 นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง 
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 บทบาท หน้าที่และความรบัผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
บรษิัท รวมถึงเรื่องที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 

 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรบัผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จรรยาบรรณส าหรบั
คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

 ขอ้มลูติดต่อหน่วยงานหรือบคุคลที่รบัผิดชอบงานดา้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร รวมทัง้
ชื่อบคุคล ที่สามารถใหข้อ้มลูไดแ้ละหมายเลขโทรศพัท ์

11.1.8 หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจา้ของกิจการโดยบริษัทจะปฏิบัติ
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามที่กฎหมายก าหนด  

 ใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหนา้ในเวลาอัน
สมควร และผูถื้อหุน้ย่อมมีสิทธิไดร้บัเอกสารและขอ้มลูสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา
เพื่อประกอบการตดัสินใจ 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใชห้นงัสือมอบฉนัทะในการลงคะแนนเสียงแทนได ้

 การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตามล าดบัวาระการประชมุ โดยจะมี
การเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถว้น พรอ้มแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณา
อย่างชดัเจน 

 บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ  

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวทางการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการบริษัท 
และผู้บริหารระดับสูงก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งตอ้งเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี รวมถึงการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารระดบัสงู 
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

 แนวปฏิบตัิในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้เป็นผูก้  าหนดทิศทางและควบคมุการด าเนินงานของบรษิัทฯ และเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบริษัทให้
ท าหนา้ที่เป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้ในการก ากบัดแูลฝ่ายจดัการ และบรษิัทฯ ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน
อย่างครบถว้นทุกประการ ซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่  สิทธิในการจดทะเบียนการเป็นเจา้ของหุน้
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ของบริษัทฯ สิทธิในการเปล่ียนมือและโอนสิทธิในหุน้ สิทธิในการรบัแจง้ขอ้มูล และข่าวสาร สิทธิในการ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบรษิัท และ สิทธิในการรบัส่วนแบ่งก าไรของบรษิัทฯ  

นอกจากสิทธิขั้นพื ้นฐานข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
ปัจจยัพืน้ฐาน ของบริษัทฯ เช่น การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บังคับและหนังสือบริคณหส์นธิ การอนุมัติ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ และการเขา้รว่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกบับรษิัทฯ 

 บรษิัทฯ สนบัสนนุและส่งเสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุ่ม ใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชี ้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขออนุมัติจากผูถื้อหุน้ ตามที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ  

 บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยจะก าหนดหลกัเกณฑก์าร
ส่งค าถามล่วงหน้าไวอ้ย่างชัดเจน และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ พรอ้มกับการน าส่งหนังสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียง ในการประชุม
สามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

 บรษิัทฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดใ้นกรณีมีข้อ
โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
สามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท าการถดัไปบนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 ช่องทางการส่งขอ้มลูการประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลใหม้ีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
เป็น ไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

 คณะกรรมการบรษิัทก ากบัดูแลใหบ้รษิัทฯ เปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนน
เสียงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบน เว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้การจัดส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

 คณะกรรมการบริษัทก ากับดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี ้

- รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ที่เขา้ประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เขา้ร่วม
การประชมุ ไม่เขา้รว่มการประชมุ 
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- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน )เห็นชอบ ไม่
เห็นชอบ งดออกเสียง( ของแต่ละวาระ 

- ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุ ของผูถ้ามและผูต้อบ 

11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย  ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วย )1( คณะกรรมการตรวจสอบ )2( 
คณะกรรมการบริหาร )3( คณะกรรมการก ากับความเส่ียง )4( คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
)5( คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม รายละเอียดและขอบเขตอ านาจหนา้ที่  มีดงันี ้

11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบทัง้สิน้จ านวน 
4 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวสนัต ์เทียนหอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทเพิ่มเติมใน
เอกสารแนบ 1 ”รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคุม ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสดุในสาย
งานบญัชีและการเงนิผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี และเลขานกุารบริษัท” 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศบริษัทฯ เร่ือง กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจ าปี เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายงานทางการเงินนัน้ไดจ้ดัท าขึน้
อย่างถกูตอ้งครบถว้น และเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป 

 สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร  
ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมตัิการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าระดับสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และ/หรือ  การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน  
หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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 สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และระเบียบที่ใชบ้งัคบักบับรษิัทฯ  

 สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชนต์่อบรษิัทฯ 

 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัทฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายการอื่นที่ เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่ วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ  

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 อนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณประจ าปีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 จดัท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับขอบเขตความรบัผิดชอบในการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบตัรดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ /หรือ ระเบียบที่ใชบ้ังคับกับบริษัทฯ หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎบัตรนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
บคุคลภายนอก 

11.2.2 คณะกรรมการบริหาร 

ณ 1 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริหารทั้งสิน้จ านวน  
5 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวกรประณม วงษ์มงคล กรรมการบรหิาร 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการบรหิาร 

4. นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการบรหิาร 

5. นายสมพร มลูศรีแกว้ กรรมการบรหิารและเลขานกุาร 
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โดยมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารตามค าสั่ งบริษัทที่ 024/2562 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร เม่ือวันที ่22 พฤษภาคม 2562 ดังต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดเป้าหมายและนโยบายหลกัในการด าเนินงาน 

(ข) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แนวทางด าเนินการในดา้นการระดมทุน การลงทุน การเขา้ร่วม
ลงทุน การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและแก้ไขสินทรัพย์ การจ าหน่ายและการหาประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นรอการขาย ใหส้อดคลอ้งกบัภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขนั 

(ค) พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบรหิารจดัการสภาพคล่องและติดตามสถานการณด์า้นสภาพ
คล่อง ทบทวนแผนบรหิารจดัการสภาพคล่อง ประเมินสถานการณร์ะดบัความรุนแรงของปัญหาและสั่ง
การจดัการแกไ้ขปัญหาตามแนวทางการจดัการสภาพคล่องในกรณีภาวะวิกฤต 

(ง) พิจารณาแผนงานงบประมาณและก ากบัดแูลการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

(จ) ว่าจา้งบคุคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อปฏิบตัิงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง 

(ฉ) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและคณะท างานต่าง ๆ 

11.2.3 คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง  

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการก ากับความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการก ากับความเส่ียงทั้งสิน้
จ านวน 4 ท่าน มีรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาวรสา กาญจนสาย ประธานคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

2. นายสมพนัธ ์เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

3. นายยศ กิมสวสัดิ ์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการก ากบัความเส่ียง 

 

โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาองคก์รและบรหิารความเส่ียงท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัความเส่ียง 

ขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงตามค าสั่งบริษัทที่ 045/2562 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับความเสี่ยง เม่ือวันที ่19 พฤศจิกายน 2562 ดังต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดแนวทางปฏิบตัิดา้นการก ากบัความเส่ียงในระดบัองคก์ร/ฝ่าย/ส านกั/ส านกังาน และใหค้  าปรกึษา
ในเรื่องการบรหิารความเส่ียง 

(ข) พิจารณาและอนมุตัิหลกัเกณฑ ์วิธีการบรหิารความเส่ียง 
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(ค) ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง และก ากับการจัดท าระบบการบริหารความเส่ียงที่
เชื่อมโยงกบักลยทุธข์ององคก์ร 

(ง) ติดตามกระบวนการบ่งชีแ้ละประเมินความเส่ียงส าคญัขององคก์รใหม้ีความเหมาะสมและปรบัเปล่ียน
ตามสถานการณ ์

(จ) พิจารณาและอนมุตัิแผนการจดัการความเส่ียง  

(ฉ) รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเก่ียวกบัความคืบหนา้ในการก ากบัความเส่ียง และรายงานสถานะความ
เส่ียงขององคก์ร 

(ช) ส่ือสารและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงที่ส  าคญั 

(ซ) ติดตามการผลกัดนัใหม้ีการพฒันาขีดความสามารถของพนกังาน การปรบัเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร การ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเรื่องการบรหิารความเส่ียง เพื่อใหพ้นกังานทกุระดบัตระหนกัถึงความเส่ียงและการ
ควบคมุความเส่ียงของทกุหน่วยงาน 

(ฌ) แต่งตัง้เจา้หนา้ที่ผูร้บัผิดชอบ หรือคณะท างานย่อยเพื่อใหก้ารก ากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(ญ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

11.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้สิน้จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวสนัต ์เทียนหอม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาววิไล ตนัตินนัธธ์นา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

โดยมีผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตาม ประกาศบริษัท เร่ือง 
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณ าค่ าตอบแทนประกาศ ณ  วันที่  25 ตุลาคม 2562 และ 
ค าสั่งบริษัทที่ 028/2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 ดังต่อไปนี ้

(ก) ก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑใ์นการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ดงันี ้
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(1) กรรมการบรษิัท 

(2) กรรมการบรษิัทแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบั 

(3) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ที่ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบจาก
คณะกรรมการบรษิัท 

(4) ผูบ้รหิารที่มีอ  านาจในการจดัการตามอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 

(ข) เสนอหลกัเกณฑ ์วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมทั้งก าหนด
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาจา้ง และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณา  

(ค) พิจารณา และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการบริษัท รวมทัง้ หลกัเกณฑห์รือวิธีการในการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ 

(ง) พิจารณาใหเ้งื่อนไขต่าง ๆ เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ )หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุน้( ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 

(จ) พิจารณา และ/หรือ ด าเนินการเรื่องอื่นเรื่องใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

11.2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ณ วันที่  1 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมทัง้สิน้จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสาววิไล ตนัตินนัทธ์นา ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

2. นางสาวศิรพิร เอี่ยมรุง่โรจน ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

3. นายมนสั สขุสวสัดิ ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

4. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

5. นายสเุมธ มณีวฒันา กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

โดยมีผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายสนบัสนุนการปฏิบตัิงานท าหนา้ที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
ประกาศบริษัท เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกาศ ณ  
วันที ่12 พฤศจิกายน 2562 

(ก) พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน และหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับหลกัธรรมาภิบาล การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์)Conflict of Interest) ให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  

(ข) ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานตาม  
หลักธรรมาภิบาล การก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลุผล
ส าเรจ็อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ค) เสนอแนะข้อก าหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ  

(ง) ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง  

(จ) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหรือคณะท างานชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงานด้าน 
ธรรมาภิบาล การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มไดต้ามความเหมาะสม  

(ฉ) สนับสนุนและสรา้งโอกาสหรือช่องทางใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ท่ีจะสามารถสะทอ้นกลับขอ้มูลขอ้เท็จจริง
หรือขอ้สงัเกตต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทฯ เพื่อประโยชนใ์นการปรบัปรุงแกไ้ขการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(ช) พิจารณา และ/หรือ ด าเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

11.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่
13/2558 วันที ่6 พฤศจิกายน 2558  

(ก) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทหรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ ตลอดจน
เป็นไปตามตารางก าหนดอ านาจอนมุตัิ )Table of Authority) ที่คณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

(ข) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธก์ารด าเนินกิจการของบรษิัทฯ รว่มกบัคณะกรรมการบรษิัท 

(ค) ก ากับดูแลการบริหารจัดการดา้นการบริหารสินทรพัย ์ดา้นการเงิน ดา้นทรพัยากรบุคคล และดา้นการ
ปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รบัความ
เห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ง) สั่งการใหถื้อปฏิบตัิตามระเบียบ ค าสั่ง หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่ก าหนด 
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(จ) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีผลประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย 
และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททกุ 6 เดือน 

(ฉ) พฒันาองคก์รใหม้ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างสม ่าเสมอ
ต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืน 

(ช) ศึกษาโอกาสและน าเสนอการลงทุนในโครงการใหม่ที่มีความน่าสนใจ และความเป็นไปไดท้างด้าน
การเงินเพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 

(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบรษิัท 

11.4 การก าหนดอ านาจอนุมัติ 

บรษิัทฯ ก าหนดผูม้ีอ  านาจอนมุตัิส าหรบัการด าเนินงานต่าง ๆ โดยสรุปดงันี  ้ 

11.4.1 การซือ้พอรต์สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

ส าหรบัการซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิการ
เขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

11.4.2 การพัฒนาสินทรัพย ์

บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมัติในการพัฒนาสินทรพัยต์ามขนาดของภาระหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง 
เงื่อนไขในการปรบัโครงสรา้งหนีข้องสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั โดยมีผูม้ีอ  านาจอนุมตัิตามล าดบัขัน้ 
ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบรหิาร 

(3) คณะกรรมการพฒันาสินทรพัย์1 

(4) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

(5) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ )สายพฒันาสินทรพัย(์ 

(6) ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ )สายพฒันาสินทรพัย(์ 

(7) คณะอนกุรรมการพฒันาสินทรพัย์2 

(8) ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์

(9) ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์

หมายเหต ุ 1 คณะกรรมการพฒันาสินทรพัยป์ระกอบดว้ย กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันา
สินทรพัยภ์ูมิภาค รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรพัย ์1 ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรพัย ์2 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรพัยภ์ูมิภาค 1 ผูช้่วยกรรมการ
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ผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยภ์ูมิภาค 2 และผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ 2 ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ 1 ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ด ารงต าแหน่งผูส้งัเกตการณ ์ 

หมายเหต ุ 2 คณะอนกุรรมการพฒันาสินทรพัยป์ระกอบดว้ย ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์ด ารงต าแหน่งประธานอนกุรรมการ ผูจ้ดัการ
กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และ ผู้จัดการส านักงานฝ่ายพัฒนาสินทรพัยท์ุกส านักงานในสังกัด ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการ และ 
พนักงานฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์ฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์1-6 )ที่ไดร้บัมอบหมาย( และ พนักงานพิธีการสินเช่ือฝ่ายพฒันาสินทรพัย์
ภมิูภาค )ที่ไดร้บัมอบหมาย( ด ารงต าแหน่ง เลขานกุาร 

11.4.3 การจ าหน่ายทรัพยส์ินรอการขาย  

บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมตัิในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายตามราคาประเมินและตน้ทุนของ
ทรพัยแ์ต่ละรายการ โดยมีผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตามล าดับขัน้ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบรหิาร 

(3) คณะกรรมการบรหิารสินทรพัย์1 

หมายเหต ุ 1 คณะกรรมการบริหารสินทรพัยป์ระกอบดว้ย กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ รองกรรมการผูจ้ัดการ
ใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันา
สินทรพัยภ์ูมิภาค รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนการปฏิบตัิงาน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย ์1 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย ์2 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยภ์มิูภาค 1 ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรพัย์ภูมิภาค 2 และผู้อ านวยการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจ 1 ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ด ารง
ต าแหน่งผูส้งัเกตการณ ์

11.4.4 การจ าหน่ายหนีสู้ญ  

บรษิัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนุมตัิการจ าหน่ายหนีส้ญูตามภาระหนีต้ามเกณฑท์ุน และภาระหนีร้วมต่อ
ราย1 โดยมีผูม้ีอ  านาจอนมุตัิตามล าดบัขัน้ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบรษิัท 

(2) คณะกรรมการบรหิาร 

(3) คณะกรรมการพฒันาสินทรพัย ์

(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาสินทรพัยเ์พื่อรบัรูผ้ลขาดทุนจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้2 )ซึ่งรบัมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการพฒันาสินทรพัย(์ 

หมายเหต ุ 1 ภาระหนีร้วม หมายถึง หนีต้ามเกณฑ์สิทธิ์ รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายตามความจริงที่เกิดจากการใชส้ิทธิ

เรียกรอ้งของบริษัทฯ 

หมายเหต ุ 2 คณะอนุกรรมการพัฒนาสินทรัพย์เพื่อรับรูผ้ลขาดทุนจากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ประกอบด้วยรองกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนธุรกิจด ารงต าแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา
สินทรพัย ์1 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันาสินทรพัย ์2 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยภ์ูมิภาค 
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1 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายพฒันาสินทรพัยภ์ูมิภาค 2 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีลูกหนีแ้ละทรพัยส์ินรอการขาย และ ผูอ้  านวยการฝ่ายคดี 1 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ัดการกลุ่ม
จดัท ารายงานบญัชีลูกหนี ้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ และ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ผูแ้ทน ด ารงต าแหน่งผู้
สงัเกตการณ ์

11.4.5 การประเมินราคา 

บรษิัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนมุตัิราคาประเมินของทรพัยห์ลกัประกันสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพตามเงินตน้
และดอกเบีย้รบัและทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดร้บัจากรายงานการประเมินที่จดัท าโดยผูป้ระเมินตามมลูค่าตามบญัชี โดยมีผูม้ี
อ  านาจอนมุตัิตามล าดบัขัน้ ดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการประเมินราคา1 

(2) คณะอนกุรรมการการประเมินราคา2 

หมายเหต ุ 1 (1)  คณะกรรมการประเมินราคา 1 ประกอบดว้ยผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายสนบัสนุนธุรกิจ ด ารงต าแหน่งประธาน 2
คณะกรรมการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย์ 1 ผูอ้  านวยการฝ่ายประเมินราคา ผูอ้  านวยการฝ่ายคดี 

1 ผูอ้  านวยการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย ์ 6 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการสินทรพัยแ์ละหลกัประกนั และผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
สินทรพัย ์ 5 ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ ผูจ้ดัการกลุ่มประเมินราคา 1 ด ารงต าแหน่งเลขานกุาร  

(2)  คณะกรรมการประเมินราคา 2 ประกอบดว้ยผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่สายสนบัสนุนธุรกิจ 2 ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายจ าหน่ายทรพัย์  2  ผูอ้  านวยการฝ่ายประเมินราคา ผูอ้  านวยการฝ่ายคดี 
2 ผูอ้  านวยการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย ์ 4 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีลกูหนีแ้ละทรพัยส์ินรอการขาย และผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา
สินทรพัย ์2 ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ ผูจ้ดัการกลุ่มประเมินราคา  2  ด ารงต าแหน่งเลขานกุาร 

หมายเหต ุ 2 คณะอนกุรรมการการประเมินราคาประกอบดว้ยคณะอนกุรรมการดงันี ้

(1)  คณะอนุกรรมการการประเมินราคาส่วนกลาง  1 ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งประธาน
อนุกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย์ 2 ผู้จัดการฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 4 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ผู้จัดการฝ่าย

ายบญัชีลูกหนี ้และทรพัยส์ินรอการขาย และ ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ รองผูจ้ัดการฝ่
ประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานกุาร 

(2)  คณะอนุกรรมการการประเมินราคาส่วนกลาง 2 ประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการสินทรพัยแ์ละหลกัประกัน 
ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการ ผูจ้ัดการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย ์ 3 ผูจ้ัดการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย์ 5 ผูจ้ัดการฝ่ายคดี 1 
ผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบัติการสินทรพัยแ์ละหลกัประกัน และ ผูจ้ัดการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ รอง
ผูจ้ดัการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานกุาร 

(3)  คณะอนุกรรมการการประเมินราคาส่วนกลาง 3 ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งประธาน
อนุกรรมการ ผูจ้ัดการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย ์ 1 ผูจ้ดัการฝ่ายจ าหน่ายทรพัย์ 6 ผูจ้ัดการฝ่าย คดี 2  ผูจ้ัดการฝ่ายปฏิบตัิการ
สินทรพัยแ์ละหลกัประกนั และ ผูจ้ดัการฝ่ายประเมินราคา ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ รองผูจ้ดัการฝ่ายประเมินราคา 
ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานกุาร 

(4)  คณะอนุกรรมการประเมินราคาฝ่ายพัฒนาสินทรพัยภ์ูมิภาคประกอบดว้ยผูอ้  านวยการฝ่ายพัฒนาสินทรพัยภ์ูมิภาค 
ด ารงต าแหน่งประธานอนุกรรมการ ผูจ้ัดการส านักงานฝ่ายพัฒนาสินทรพัยภ์ูมิภาค ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการ และ
พนกังานพิธีการสินเช่ือฝ่ายพฒันาสินทรพัยภ์มิูภาค ด ารงต าแหน่งเลขานกุาร 
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11.4.6 การซือ้หรือการจ้าง  

บรษิัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจอนมุตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งพสัดขุองบรษิัทฯ โดยแบ่งออกเป็น )1( 
อ านาจอนมุตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบรษิทัฯ ที่เก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง และ )2( อ านาจอนมุตัิและวงเงนิใน
การซือ้หรือการจา้งของบริษัทฯ นอกเหนือจากอ านาจอนุมัติและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบริษัทฯ ที่เก่ียวกับการ
พาณิชยโ์ดยตรงตาม )1( ดงันี ้
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 อ านาจอนมุตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบรษิัทฯ ที่เก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง1 มีรายละเอียดการอนมุตัิตามล าดบัขัน้ ดงันี ้ 

ล าดับ ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

วงเงินในการอนุมัติ / คร้ัง 
(การจัดซือ้จัดจ้างเฉพาะงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

การปรับปรุงซ่อมแซมและการจัดการ
ทรัพยส์ินรอการขาย)2 

วงเงินในการอนุมัติ / คร้ัง 
(การจัดซือ้จัดจ้างเฉพาะงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

การดูแลหลักประกันสินทรัพยด้์อย
คุณภาพ เช่น การซ่อมแซมทรัพย์

หลักประกัน การปรับปรุงหลักประกัน  
เป็นต้น)2 

วงเงินในการอนุมัติ / คร้ัง 
(การจัดซือ้จัดจ้างเฉพาะงานทีเ่กี่ยวข้องกับ

การจัดกิจกรรม การตลาดและ 
การส่งเสริมการขายสินทรัพยด้์อยคุณภาพ

และทรัพยส์ินรอการขาย)3 

1.  คณะกรรมการบริษัท เกินกว่า 50.0 ลา้นบาท เกินกว่า 50.0 ลา้นบาท เกินกว่า 50.0 ลา้นบาท 

2.  คณะกรรมการบริหาร ไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 50.0 ลา้นบาท 

3.  
คณะกรรมการบริหารสินทรพัย ์/ 
คณะกรรมการพฒันาสินทรพัย ์

ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท - 

4.  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท 

5.  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 5.0 ลา้นบาท 

6.  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท 

7.  
ผูอ้  านวยการฝ่าย /  
ผูอ้  านวยการส านกั 

ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท ไม่เกิน 200,000 บาท 

8.  ผูจ้ดัการกลุ่ม / ผูจ้ดัการส านักงาน ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท 
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หมายเหต ุ 1 ระเบียบบริษัทฯ ว่าดว้ยการจัดซือ้จัดจา้งที่เกี่ยวกับการพาณิชยโ์ดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจา้งและการ

บริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560  

 2 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หมายถึง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ที่ดูแลสายงานจ าหน่ายทรพัย ์สายงานพฒันาสินทรพัย์

และจ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค สายงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หมายถึง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ที่ดูแลสายงานจ าหน่ายทรพัย์ สายงานพัฒนา
สินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค สายงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้อ านวยการ หมายถึง ผูอ้  านวยการที่ดูแลงานจ าหน่ายทรพัย ์งานพฒันาสินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัยภ์ูมิภาค และงาน
พฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้จัดการ หมายถึง ผูจ้ัดการกลุ่ม ผูจ้ัดการส านักงานในฝ่ายงานจ าหน่ายทรพัย ์งานพฒันาสินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัย์
ภมิูภาค และงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

 3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หมายถึง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ที่ดูแลสายงานจ าหน่ายทรพัย ์สายงานพฒันาสินทรพัย์

และจ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค สายงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หมายถึง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ที่ดูแลสายงานจ าหน่ายทรพัย์ สายงานพัฒนา
สินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค สายงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้อ านวยการ หมายถึง ผูอ้  านวยการที่ดูแลงานจ าหน่ายทรพัย ์งานพฒันาสินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัยภ์ูมิภาค งานดา้น
การตลาด และงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

  ผู้จัดการ หมายถึง ผูจ้ัดการกลุ่ม ผูจ้ัดการส านักงานในฝ่ายงานจ าหน่ายทรพัย ์งานพฒันาสินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัย์
ภมิูภาค งานดา้นการตลาด และงานพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 
 

ส่วนท่ี 2.3.11 หนา้ท่ี 47 

 อ านาจอนมุตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบรษิทัฯ นอกเหนือจากอ านาจอนมุตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบรษิัทฯ ที่เก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรงตาม 
)1( มีรายละเอียดการอนมุตัิตามล าดบัขัน้1 ดงันี ้

เร่ืองทีม่อบอ านาจการให้ความ
เหน็ชอบ / อนุมัติ 

วงเงินการให้ความเหน็ชอบ / อนุมัติ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่2 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่3 ผู้อ านวยการฝ่าย3 ผู้จัดการกลุ่ม3 

1. อ านาจอนมุตัิการสั่งซือ้หรือสั่งจา้ง      

1.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 200.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 20,000.0 บาท 

1.2 วิธีคดัเลือก 100.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 20,000.0 บาท 

1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง 50.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 20,000.0 บาท 

2. การสั่งจา้งที่ปรกึษา 100.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 20,000.0 บาท 

3. การสั่ งจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสรา้ง 

50.0 ลา้นบาท 5.0 ลา้นบาท 3.0 ลา้นบาท 1.0 ลา้นบาท 20,000.0 บาท 

 

หมายเหต ุ 1 ค าสั่งบริษัทที่ 043/2560 เร่ือง ผูมี้อ านาจเกี่ยวกบัการจดัซือ้จดัจา้งพสัดขุองบริษัทฯ 

 2 วงเงินอนมุตัิในการซือ้หรือการจา้งของบริษัทฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 3 วงเงินมอบอ านาจในการอนมุตัิจดัซือ้จดัจา้งเทียบเคียงกบัระเบียบบริษัทฯ ว่าดว้ยการพสัดขุองบริษัทฯ พ.ศ. 2559 

 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้กองทนุฟ้ืนฟฯู อาจจะถือหุน้ในบรษิัทฯ ในสดัส่วนท่ีต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมด
ของบรษิัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจ การก าหนดอ านาจอนุมตัิและวงเงินในการซือ้หรือการจา้งของบรษิัทฯ อาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามระเบียบภายในของ
บรษิัทฯ 
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11.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.5.1 การสรรหากรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนท าหนา้ที่เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรองและคดัเลือกบคุคลที่จะไดร้บัการ
เสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถและคุณสมบตัิของบุคคลดงักล่าว ซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ 
จะตอ้งไม่มีผลประโยชนท์ับซอ้นหรือมีส่วนไดเ้สียกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา )ในกรณีที่
ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ( หรือผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้กรรมการ
อิสระ โดยบริษัทฯ ก าหนดให้มีการตรวจสอบและรบัรองคุณสมบัติความเป็นอิสระด้วยตนเอง ซึ่งกรรมการอิสระตาม
ความหมายของบรษิัทฯ มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดในหลกัปฏิบตัิ 3.1.2 ของคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

11.5.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

(ก) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท  

บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและ
คดัเลือกบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้จะตอ้งไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นหรือมีส่วนไดเ้สียกับกิจการของ
บรษิัทฯ  

ประธานกรรมการบรษิัทไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ไม่ไดแ้ยกจากกันอย่างชัดเจน ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งร่วม
พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

ประธานกรรมการบรษิัทมีบทบาทหลกัดา้นการก าหนดและก ากบัดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซึ่งแบ่งแยก
หนา้ที่ออกจากการบริหารจดัการบรษิัทฯ ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลกัในการก ากับดูแลใหก้ารท าหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ และมีการก ากับดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร
ระดบัสงู ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ยึดถือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบตัิงาน
จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ทัง้นี ้ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการแต่งตัง้กรรมการโดย 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้จะใชสิ้ทธิเลือกบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้  

(3) ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลแต่ละท่านไดเ้ท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี ้จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้
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(4) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีซึ่งบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่พึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

(ข) การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะท าหนา้ที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณท์ี่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา โดยเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่
ใชบ้งัคบักบับรษิัทฯ  

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหลกัปฏิบัติ 3.3 (การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและประธานกรรมการ
บริษัท) และหลกัปฏิบัติ 4(การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร)ของคู่มือหลกัการก ากับดูแล
กิจการทีด่ขีองบริษัทฯ 

11.6 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ณ ปัจจบุนั บรษิัทฯ ไม่มีบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบรษิัทฯ จะมีการลงทนุจนท า
ใหเ้กิดบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทรว่ม บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกรอบการด าเนินการตามนโยบายการลงทนุของบรษิัทฯ ในบรษิัท
ย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มตามหลกัปฏิบตัิ 3.6 ของคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

11.7 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีการจดัท านโยบายในการควบคุมและป้องกันการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายใน )ขอ้มลูภายใน หมายถึง 
ขอ้มลูที่หา้มเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลที่เตรียมจะเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ยังไม่ไดม้ีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ( 
โดยมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้ 

11.7.1 กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนกังานพึงไม่น าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ หรือขอ้มลูของลกูคา้ ลกูหนี ้
เจา้หนี ้คู่คา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ที่ตนไดร้บัทราบจากการก ากบัดแูลกิจการไปใชเ้พื่อ
แสวงหาประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือน าไปกระท าการใด ๆ ที่อาจท าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
โดยรวม 

11.7.2 กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานพึงด าเนินการดงันี ้

(ก) กรรมการพึงจดัใหม้ีหน่วยงานประชาสมัพนัธแ์ละส่ือสารใหผู้บ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังานทั่วทัง้
บรษิัทฯ รบัทราบและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแนวปฏิบตัิที่ดีในการไม่ใชข้อ้มลูภายใน
ของบรษิัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือน าไปกระท าการใด ๆ ที่อาจท า
ใหแ้ละท าใหบ้รษิัทฯ โดยรวมเสียประโยชนโ์ดยรวม 

(ข) ผูบ้ริหารระดับสูง และผู้บริหารพึงแจง้เตือนให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บังคับ และแนวปฏิบัติที่ดีในการไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หก้ับตนเอง 
หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง หรือน าไปกระท าการใด ๆ ที่อาจท าให้และท าใหบ้ริษัทฯ โดยรวมเสียประโยชน์
โดยรวม 
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(ค) พนักงานพึงเก็บรักษาและปกปิดข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลูกคา้ และธุรกรรมที่ลูกคา้ด าเนินการร่วมกับ  
บรษิัทฯ ซึ่งเป็นขอ้มลูที่พนกังานไดร้บัทราบจากการปฏิบตัิงานหรือช่องทางอื่นๆ โดยไม่มีก าหนดเวลา 

11.7.3 กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้ริหาร และพนักงานพึงไม่หาประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทฯ แมพ้น้
สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิงานแลว้ 

11.7.4 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ท าการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มลูอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
นบัแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแลว้  

11.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

11.8.1 ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee) 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบตัิงานสอบบญัชีแก่ส านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 2.1 ลา้นบาท และ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิค่าธรรมเนียมการปฏิบตัิงาน
สอบบญัชีแก่ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบรษิัทฯ จ านวน 2.4 ลา้นบาท 

ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตัง้ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจ านวน 12.8 ลา้นบาท และค่าใชจ้่าย 
ต่าง ๆ ไม่เกิน 0.2 ลา้นบาท ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทมาแลว้ โดยจะใหม้ี
ผลต่อเมื่อบริษัทฯ สิน้สภาพการเป็นรฐัวิสาหกิจและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถด ารงต าแหน่งผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ ต่อไปได ้

11.8.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) 

ไม่มีค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2561 และ
ส าหรบัรอบเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

12.1 นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ ด าเนินกิจกรรมทางดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด และมุ่งมั่นใน  
การด าเนินกิจกรรมทางดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม )Corporate Social Responsibilities: CSR) โดยใหค้วามส าคญักับ
การด าเนินธุรกิจที่อยู่ในกระบวนการด าเนินงานหลกัอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม )CSR in process) มุ่งเนน้การดูแล 
ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน และพันธมิตรทางธุรกิจ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อใหภ้ารกิจหลกัมีความยั่งยืน จึงตอ้งมีการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สังคมที่นอกเหนือจากการด าเนินงานหลักของบริษัทฯ )CSR after process) ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และ
สรา้งสรรค ์กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสงัคมทั่วทุกภูมิภาค รวมทัง้ยงัมุ่งเสริมสรา้งใหผู้บ้ริหารและพนกังานรวมถึงลกูคา้ไดเ้ขา้ใจ
ถึงบทบาทของการดูแลและตอบแทนสงัคมดว้ยการปลกูฝังรวมพลังการท าความดี มีจิตอาสา และใหม้ีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

12.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

12.2.1 การด าเนินงาน 

บรษิัทฯ ก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยความใส่ใจต่อ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยใช้หลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเป็นเครื่องมือก ากับใหม้ีการประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใส และยุติธรรม ค านึงถึงผลกระทบทาง
ลบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยพรอ้มที่จะแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว ซึ่งเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดกรอบหลกัการและแนวปฏิบตัิส าคญัแยกเป็น 8 ดา้น ตาม )ก( ถึง )ซ( ดงันี ้

(ก) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทฯ ก าหนดกรอบหลกัการและแนวทางการด าเนินธุรกิจที่สะทอ้นถึงการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม กระตุน้ใหเ้กิด
นวัตกรรม การใหบ้ริการและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะน าไปสู่การลดตน้ทุนขององคก์รในระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคมในคู่คา้ นอกจากนัน้ยงัจดัใหม้ีการเคารพต่อสิทธิในทรพัยสิ์นทัง้ทรพัยสิ์นทางกายภาพและ
ทรพัยสิ์นทางปัญญา  

(ข) การต่อต้านการทุจริต 

การทุจริต ไดแ้ก่ การใชอ้  านาจที่ไดม้าหรือการใชท้รพัยสิ์นที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชนส่์วนตนหรือก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การติดสินบน การรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การคา้ภายใตแ้รงอิทธิพล 
รวมทัง้การทจุรติที่เกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิัทฯ กบับคุคลหรือองคก์รเอกชนภายนอกต่าง ๆ ถือเป็นการทจุรติ 

บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการต่อตา้นการทจุรติ โดยด าเนินการผ่านกระบวนการบรหิารความเส่ียง การก าหนด
นโยบาย รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่ผ่านการสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร เพื่อใหพ้นักงานและผูบ้ริหารรบัทราบและน าไป
ปฏิบตัิไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
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(ค) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ก าหนดกรอบหลักการและแนวทางด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพืน้ฐานที่บุคคลต่าง  
มีมาแต่เกิด โดยเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่ว่าจะมีถิ่นก าเนิด สญัชาติ เชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์สีผิว ศาสนา ภาษา หรือสถานะ
ทางสังคมเช่นใด โดยได้ก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมสิทธิขั้นพืน้ฐานตามกฎหมายรวมถึง
ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนษุยชนอย่างเพียงพอ การบรหิารจดัการความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีจะเกิดขึน้
จากทัง้การละเมิดและละเวน้การด าเนินงาน  

(ง) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ก าหนดกรอบหลักการและแนวทางการด าเนินธุรกิจดว้ยความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายดา้นสิทธิ
มนุษยชนและขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากลที่ เก่ียวขอ้ง รวมถึงการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดย
มุ่งเนน้การไม่เลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ไม่ใชแ้รงงานเด็ก พนกังานมีเสรีภาพในการสมาคม และจดัใหม้ี
คณะกรรมการกิจการสมัพันธ์ โดยมีตัวแทนฝ่ังนายจา้งและลกูจา้ง รวมถึงการจดัใหม้ีความคุม้ครองทางสังคมและสภาพ 
การท างานของพนักงาน ทั้งการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เวลาท างาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด  
การลงโทษทางวินยั การใหอ้อกจากงาน และคุม้ครองพนกังานหญิง ตัง้แต่ตัง้ครรภจ์นถึงคลอดบตุร และจดัใหค้วามคุม้ครอง
ดา้นสุขภาพและอาชีวอนามัย ด้วยการจัดให้มีสภาพแวดลอ้มในสถานที่ท  างานที่ค  านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย  
ในการท างานของพนกังานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

(จ) ความรับผิดชอบตอ่ลูกค้า 

บริษัทฯ ก าหนดกรอบหลักการและแนวทางความรบัผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน มีศกัยภาพในทางการตลาดสอดคลอ้งและเกิดประโยชนท์ี่ดีต่อลูกคา้ จนน าไปสู่ความไวว้างใจ 
รวมถึงมีระบบการจดัเก็บขอ้มลูลกูคา้ที่มปีระสิทธิภาพ มีการบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทัง้ก่อนและหลงัการด าเนิน
ธุรกิจ มีการใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและเชื่อถือไดเ้พื่อประกอบการตดัสินใจท าธุรกรรมกับบริษัทฯ 
นอกจากนัน้ยงัมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาการบรกิารและกระบวนการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน  

(1) ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือลูกค้าทีเ่ป็นสินทรัพยด์้อยคุณภาพ  

บริษัทฯ มีมาตรการการประนอมหนีท้ี่อยู่บนพืน้ฐานความสมัครใจ )Voluntary Basis Restructuring( เป็นการ
ประนอมหนีท้ี่มุ่งเนน้ใหเ้กิดความร่วมมือกันระหว่างเจา้หนีแ้ละลกูหนี ้เพื่อใหแ้นวทางการประนอมหนีม้ีขอ้ยุติที่เหมาะสม 
โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขอื่นตามที่บรษิัทฯ ก าหนด  

(1.1) โครงการ BAM ช่วยลด เพื่อปลดหนี ้

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือลกูหนี ้รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เป็นบคุคลธรรมดาใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาหนีสิ้นท่ีมีอยู่กับ
บริษัทฯ ได ้โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนีข้องบริษัทฯ ที่มีภาระหนี ้เงินตน้ไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท และไม่มีหลักประกันคงเหลือ 
ใหส้ามารถเลือกช าระหนีใ้หเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วนั โดยช าระในอัตรารอ้ยละ 10 .0 ของเงินตน้คงคา้ง หรือเลือกผ่อนช าระ
ภายใน 3 ปี โดยช าระในอตัรารอ้ยละ 15.0 ของเงินตน้คงคา้งและไม่คิดดอกเบีย้  
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(1.2) โครงการโอนทรัพยช์ าระหนี ้

เป็นโครงการที่ใหโ้อกาสแก่ลกูหนีท้ี่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีภาระหนีเ้งินตน้ต่อรายไม่เกิน 20.0 ลา้น
บาท ซึ่งมีหลกัประกนั แต่ไม่มีความสามารถช าระหนีใ้หส้ามารถที่จะโอนทรพัยห์ลกัประกนัช าระหนี ้ 

(1.3) โครงการช่วยเหลือลูกหนีท้ีป่ระสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นจากภัยพิบตัิในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น า้ท่วม โดยการผ่อนปรน
เงื่อนไขการช าระหนีท้ั้งการขยายระยะเวลาและลดยอดผ่อนช าระรายเดือน รวมถึงปรบัลดดอกเบีย้ในอัตราพิเศษภายใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหล้กูหนีส้ามารถผ่านพน้วิกฤตและสามารถผ่อนช าระหนีใ้นเงื่อนไขปกติได ้

(1.4) โครงการสุขใจ ได้บ้านคืน  

เป็นโครงการช่วยเหลือลกูหนีร้ายย่อยที่เป็นบคุคลธรรมดาใหส้ามารถช าระหนีแ้ละน าทรพัยห์ลกัประกนัซึ่งเป็นท่ีอยู่
อาศัยกลับคืนไดง้่ายขึน้ดว้ยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยลูกหนีข้องบริษัทฯ ที่มีภาระหนีเ้งินตน้ต่อรายไม่เกิน 10.0 ลา้นบาท  
ใหส้ามารถเลือกช าระหนีใ้นอตัรารอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินหลกัประกนัและสามารถเลือกช าระครัง้เดียว หรือผ่อนช าระ
สงูสดุไม่เกิน 20 ปี โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

(1.5) โครงการ BAM ช่วยฟ้ืนคืนธุรกิจ (SME) 

เป็นโครงการช่วยเหลือลกูหนีท้ัง้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีภาระหนีเ้งินตน้ต่อรายไม่เกิน 20.0 ลา้นบาท และ
ยงัไม่เคยถูกพิทักษ์ทรพัยเ์ด็ดขาด ซึ่งลกูหนี ้สามารถช าระหนีใ้นอตัรารอ้ยละ 80.0 ของราคาประเมินหลกัประกัน โดยเลือก
ช าระครัง้เดียวหรือผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

(1.6) โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนีเ้กษตรกร 

เป็นโครงการช่วยเหลือลกูหนีสิ้นเชื่อเพื่อการเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งลกูหนีส้ามารถช าระหนีใ้นอตัรารอ้ยละ 
80.0 ของราคาประเมินหลกัประกันแต่ไม่เกินอตัรารอ้ยละ 100.0 ของเงินตน้ โดยเลือกช าระครัง้เดียว หรือผ่อนช าระภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 

(2) ตัวอย่างโครงการและกิจกรรมของบริษัทฯ ในการช่วยเหลือลูกค้าทรัพยส์ินรอการขาย 

(2.1) โครงการซือ้ทรัพยแ์บบผ่อนช าระกับ BAM  

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ซือ้ทรพัยร์ายย่อยส าหรบัทรัพยท์ี่มีราคาตั้งขายไม่เกิน 3.0 ลา้นบาท สามารถเข้า
โครงการผ่อนช าระไม่เกิน 2.0 ลา้นบาท โดยใหอ้ตัราดอกเบีย้พิเศษ 

(2.2) โครงการคอนโดโดนใจ สบายกระเป๋าจาก BAM 

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผูซ้ือ้ที่มีงบประมาณจ ากัดหรือไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินและ  
มีความตอ้งการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยบริษัทฯ จะน าคอนโดที่หลากหลายท าเลจ านวนกว่า 2,000 หอ้ง จ านวน
มากกว่า 50 โครงการ มาจ าหน่ายใหแ้กผู่ม้ีรายไดน้อ้ยหรือมีงบประมาณที่จ ากดั ในราคาไม่เกิน 500,000.0 บาทต่อหอ้ง โดย
ผูซ้ือ้สามารถผ่อนช าระในราคา 1,000.0 – 4,000.0 บาทต่อเดือน ตามราคาคอนโดมิเนียมที่เขา้ซือ้ โดยมีระยะเวลาการผ่อน
ช าระไม่เกิน 10 ปี โดยคิดอตัราดอกเบีย้ตามที่บรษิัทฯ ก าหนด 
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(2.3) โครงการบ้านสบาย 

เป็นโครงการท่ีน าทรพัยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัทั่วประเทศ ไดแ้ก่ บา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารพาณิชย ์จ านวนกว่า 
2,000 รายการ รวมมลูค่ากว่า 6,000.0 ลา้นบาท มาจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ที่สนใจไดเ้ลือกซือ้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน
กรรมสิทธ์ิในช่วงเวลาท่ีก าหนด ส าหรบัลกูคา้ท่ีซือ้ทรพัยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัมลูค่าไม่เกิน 2.0 ลา้นบาท 

 
 

(2.4) โครงการ BAM ครบรอบ 20 ปี  

เป็นโครงการท่ีน าทรพัยสิ์นรอการขายที่น่าสนใจจ านวนมากกว่า 500 รายการ มาจ าหน่ายในราคาพิเศษ พรอ้มลด
ราคารอ้ยละ 10.0 ถึงรอ้ยละ 30.0 โดยบริษัทฯ เป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิส าหรบัลูกคา้ท่ีซือ้ทรพัยสิ์นท่ีมี
มลูค่าไม่เกิน 20.0 ลา้นบาท ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตามอตัราดอกเบีย้พิเศษภายใตเ้งื่อนไขที่บรษิัทฯ ก าหนด  

(2.5) โครงการบ้านสวนสุขใจ 

เป็นโครงการแปลงสาธิตทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายประเภทท่ีดินเปล่าและบา้นเดี่ยว 
เนื่องจากบรษิัทฯ ตระหนกัว่าปัจจบุนัประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูส้งูอาย ุจึงมีแนวคิดในการจดัท าโครงการ “บา้นสวน
สุขใจ” ซึ่งเป็นตัวอย่างการสรา้งที่อยู่อาศัยที่ประยุกต์และผสมผสานระหว่างการเกษตรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ  
เป็นทางเลือกส าหรบัการอยู่อาศัยแบบ Smart Home Smart Farm และ Smart Energy โดยพิจารณาจากความตอ้งการ 
ของผู้อยู่อาศัยที่ต้องการความเรียบง่าย แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และค านึงถึงความปลอดภัย แต่ 
ในขณะเดียวกันยังคงมีเทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกในการใชช้ีวิตประจ าวนั  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดต้่อยอดแนวคิด
ดงักล่าวโดยการจดัท า “โครงการบา้นสวนสขุใจ กบัสมนุไพรในบา้นเรา” ซึ่งเนน้การปลกูพืชสมนุไพรรอบบา้นเพื่อบรโิภคและ
เป็นยารักษาโรค และมีการเพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่าน Application  
บนหน้าจอมือถือตามแบบ “Digital Living Home” โดยการคัดเลือกทรัพย์ที่ดินเปล่าและบ้านเดี่ยวที่เหมาะส าหรับท า
โครงการนีป้ระมาณ 4,600 รายการ ใหล้กูคา้ไดเ้ลือกซือ้ และเยี่ยมชมโครงการตวัอย่างไดท้ัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั 
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(2.6) โครงการทีด่ินเพื่อการออม 

บรษิัทฯ ตระหนกัถึงผูบ้รโิภคที่ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเชื่อและตอ้งการมีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง บรษิัทฯ จึงได้
น าทรพัยท์ี่ดินเปล่าบนท าเลดีทั่วประเทศ ราคาไม่เกนิ 2.0 ลา้นบาท จ านวนกว่า 300 รายการ รวมมลูค่ากว่า 500.0 ลา้นบาท 
ออกจ าหน่าย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ หรือเลือกผ่อนช าระกับบริษัทฯ ตามอัตราดอกเบีย้พิเศษภายใต้
เงื่อนไขที่บรษิัทฯ ก าหนด  

(ฉ) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บรษิัทฯ มีแนวทางการร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้การเสรมิสรา้งสงัคมใหม้ีความเขม้แข็ง ซึ่งครอบคลมุ
เรื่องต่าง ๆ รวมถึง การศึกษา ศิลปวฒันธรรม จรยิธรรม เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ มีโครงการและกิจกรรมในการรว่มพฒันาชมุชน
หรือสงัคม เช่น 

(1) โครงการร่วมมือกับภาครัฐเพื่อพัฒนาชุมชน 

บรษิัทฯ ไดส้นบัสนุนนโยบายภาครฐัในการช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ยใหม้ีที่อยู่อาศยัเป็นของตนเอง โดยรว่มมือกับ
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนในโครงการบา้นมั่นคง เพื่อแกไ้ขปัญหาชมุชนในระยะยาว โดยบรษิัทฯ สนบัสนุนการจดัหาที่ดิน 
ที่มีความเหมาะสมส าหรบัการสรา้งบา้นที่มั่นคงใหก้ับชุมชน ใหแ้ก่ผูม้ีรายไดน้อ้ยไดพ้ิจารณาซือ้ขายในราคาที่เหมาะสม
ต่อไป  

(ช) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ก าหนดกรอบหลักการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าและสรา้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ด้วยการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มซึ่งก าหนดใหค้รอบคลมุใน 4 ส่วนส าคญั คือ )1( การป้องกนัมลภาวะ )2( การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน )3( การลด
และปรบัตวัใหเ้ขา้กับภาวะโลกรอ้น และ )4( การปกป้องสิ่งแวดลอ้ม เพื่อพฒันากิจกรรมเก่ียวกับการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม และ
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ลดการใชท้รพัยากรของบริษัทฯ รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ มีโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

(1) โครงการบ้านประหยัดพลังงาน  

บรษิัทฯ ไดต้ระหนกัถึงการรกัษาส่ิงแวดลอ้มโดยจดัท าโครงการบา้นประหยดัพลงังานซึ่งมีหลกัการในการออกแบบ
บา้นประหยัดพลังงานที่ง่ายต่อการดูแลรกัษาและท าความสะอาด จัดการของเสียไดด้ี และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสรา้ง และการตกแต่ง เช่น การเลือกใชฉ้นวนกนัความรอ้นเป็นตวัช่วยสะทอ้นความรอ้นท่ีผ่านจาก
หลงัคา การเลือกส่วนเสริมของตวับา้น การเลือกใชสี้กึ่งเงา )Semi-Gloss) เพื่อช่วยสะทอ้นรงัสีความรอ้นจากแสงแดดและ
ลดความรอ้นให้ผิวปูน การเลือกใชเ้ชิงชาย Smart Board ชนิดมีรูระบายอากาศเพื่อช่วยให้อากาศหมุนเวียนใตห้ลังคา  
การเลือกใช้กระจกเขียวตัดแสงช่วยลดแสงและความรอ้นจากภายนอก การเลือกใชชุ้ดดวงโคมบัลลาสตอ์ิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งช่วยประหยดัไฟไดม้ากกวา่รอ้ยละ 30.0 และการเลือกใชช้กัโครก 2 ระบบแยกหนกัเบาเพื่อประหยดัน า้ เป็นตน้ นอกจากนี ้
บรษิัทฯ ไดค้ดัเลือกผูข้ายสินคา้ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้มในแต่ละขัน้ตอนการผลิตอีกดว้ย 

(2) โครงการอนุรักษพ์ลังงาน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญกับการอนุรกัษ์พลังงานในอาคารส านักงานของบริษัทฯ โดยมีการควบคุมดูแลใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญัติการส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ เขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ กับกระทรวงพลงังานอย่าง
ต่อเนื่อง และคณะท างานดา้นการจัดการพลังงานของบริษัทฯ ด าเนินการวางแผนเก่ียวกับการอนุรกัษ์พลังงาน จัดอบรม
สรา้งองคค์วามรู ้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกัษ์พลังงานภายในบริษัทฯ ติดตาม และประเมินผลการอนุรกัษ์พลังงาน  
เพื่อพฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในทกุ ๆ ปี  

ในปี 2557 บริษัทฯ ไดร้บัมอบโล่เกียรติคุณจากรองอธิบดีกระทรวงพลงังานจาก “โครงการสถานประกอบการ
แนวร่วม อนุรักษ์พลังงาน 2557” โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 สถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างใน 
การจัดการด้านพลังงานให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ต่อมาในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Thailand Energy 

Awards 2016” ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น ในปี 2560 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล “Thailand Energy Awards 2017” ประเภท
ผู้รบัผิดชอบด้านพลังงานอาคารควบคุมดีเด่น และในปี 2561 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัล “Thailand Energy Awards 2018” 
ประเภททีมงานดา้นการจัดการพลังงานอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน กระทรวง
พลงังาน  

 
บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัโครงการสถานประกอบการแนวรว่มอนรุกัษพ์ลงังาน 2557 
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บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคารควบคมุดเีด่น 

 
บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Energy Awards 2017 ประเภทผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังานอาคารควบคมุดีเด่น 

 
บรษิัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Energy Awards 2018 ประเภททีมงานดา้นการจดัการพลงังานอาคารควบคมุ 

(ซ) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บรษิัทฯ ก าหนดการพฒันานวตักรรมที่น าไปสู่การเพิ่มมาตรฐาน กระบวนการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ โดยการน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปลูกจิตส านึกให้พนักงานในบริษัทฯ เป็นผู้ที่ยอมรับ 
การเปล่ียนแปลงและคิดสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ โดยสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายของบรษิัทฯ กับการตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้และสงัคมไดอ้ย่างสมดลุ  

12.2.2 การจัดท ารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ก าหนดกรอบหลักการและแนวทางในการจัดท ารายงานดา้นการแสดงความรบัผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเปิดเผยขอ้มลูความรบัผิดชอบที่บรษิัทฯ มีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยจะเปิดเผย
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ขอ้มูลส าคัญทั้งดา้นนโยบายการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อสรา้งความ
เขม้แข็งแก่สงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกิจกรรมเพื่อสรา้งการมีส่วนรว่มของพนกังานในบรษิัทฯ  

12.3 การด าเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  

- ไม่มี - 

12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดด้  าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอใน
โครงการต่าง ๆ กับองคก์ร หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน พรอ้มทั้งปลูกจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมและต่อยอดผล
ของการจดักิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและครอบคลมุนโยบายในภาพรวมทัง้ 4 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

12.4.1 ด้านการศึกษา  

(ก) โครงการมอบทุนการศึกษา  

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาอันเป็นพืน้ฐานส าคัญต่อการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ จึงจัดให้มี “โครงการมอบทุนการศึกษา BAM” ซึ่งเป็น
โครงการมอบทนุการศกึษาใหเ้ด็กนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ถึง 6 ที่ตัง้ใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์
ทัง้ในกรุงเทพฯ และในทุกภูมิภาคจ านวนกว่า 1,000 ทุน รวมทัง้มอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีใหแ้ก่นิสิตนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัของรฐัที่ศกึษาอยู่ในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยมอบทนุการศกึษาอย่างต่อเนื่องจน
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี และนบัว่าเป็นโครงการท่ีประสบความส าเรจ็เป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาและ
ใหอ้นาคตแก่เด็กและเยาวชนไทยโดยตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดม้อบทุนการศึกษาเป็นจ านวนรวมกว่า 
10,000 ทนุ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดส้นับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เช่น หนังสือแบบเรียน 2 ภาษา เครื่องคอมพิวเตอร ์ส่ือ  
การเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ
พฒันาการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพดียิง่ขึน้และสรา้งโอกาสทางการศกึษา ตลอดจนปรบัปรุงภมูิทศันใ์นสถานศกึษา ซ่อมแซม
และทาสีอาคารเรียน ใหม้ีสภาพแวดลอ้มที่ดีเหมาะแก่การเรียนการสอน 

 
 

นับตัง้แต่ปี 2549 ถึงปี 2561 บริษัทฯ ไดม้อบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศ ให้แก่พนักงานของ 
บริษัทฯ เป็นจ านวนกว่า 300 ทุน เป็นจ านวนเงินรวมกว่า 65.0 ลา้นบาท และในปี 2562 บริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทเป็นจ านวนทั้งสิน้ 46 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
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ต่างประเทศส าหรบัพนักงานจ านวน 3 ทุน (2) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศส าหรบับุคคลทั่วไปจ านวน  
3 ทุน ซึ่งพนกังานและบุคคลทั่วไปที่จะขอรบัทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศสามารถเลือกศึกษาต่อในประเทศ
ต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ ก าหนด ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด ์สเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม สวีเดน 
สวิสเซอรแ์ลนด ์และสหรฐัอเมริกา )3( ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศส าหรบัพนักงานจ านวน 20 ทุน และ  
)4) ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศส าหรับบุคคลทั่วไปจ านวน 20 ทุน ซึ่งสถาบันการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยัที่เขา้ร่วมโครงการกบับรษิัทฯ จ านวน 10 แห่ง สามารถขอรบัทุนการศึกษาระดบัปรญิญาโทในประเทศจ านวน 
20 ทนุได ้ 

ทัง้นี ้กรณีบคุคลทั่วไป เมื่อไดร้บัทนุการศกึษาของบรษิัทฯ จะตอ้งเขา้เป็นพนกังานของบรษิัทฯ โครงการดงักล่าวจึง
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาและส่งเสริมใหบ้รษิัทฯ มีพนกังานที่มีความรูค้วามสามารถเพิ่มขึน้ อีกทัง้เป็นการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาของบุคคลเหล่านั้นใหสู้งขึน้ และเป็นการรกัษาพนักงานที่มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจและการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บรษิัทฯ ไดข้ยายผลกิจกรรมดา้นการศึกษา โดยรว่มกบัภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จัดโครงการ “ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารชุดพัก
อาศัย (BAM Interior Design Contest #1)” โครงการ “ประกวดปรับปรุงและออกแบบตกแต่งภายในทาวน์เฮ้าส ์
(BAM Property Design Contest #2)” และโครงการ “ประกวดปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ
ภายนอกบ้านเดี่ยว (BAM Property Design Contest #3)” เพื่อเป็นเวทีใหน้ิสิตระดบัปรญิญาตรีชัน้ปีที่ 3 ถึง 4 ท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นสถาปัตยกรรมไดแ้สดงออกซึ่งความสามารถและความคิดสรา้งสรรคด์า้นการออกแบบภายในออกสู่
สาธารณชน อีกทัง้เป็นการเพิ่มมลูค่าทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหม้ีความน่าสนใจ เป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้และผูส้นใจทั่วไป และยงั
เป็นทางเลือกใหล้กูคา้ที่สนใจสามารถน าผลงานของโครงการดงักล่าวไปใชจ้รงิ 

12.4.2 การช่วยเหลือผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อนในสังคม 

(ก) โครงการเติมฝัน ปันน ้าใจกับ BAM  

โครงการ “เติมฝัน ปันน ้าใจกับ BAM” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือผูท้ี่เดือดรอ้นและเป็นคนดีในสงัคมในเรื่องที่ท  า
กิน ค่าครองชีพ และที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ ช่วยสรา้งก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดย
ตลอดเวลา 11 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูเ้ดือดรอ้นในสงัคมไปแลว้จ านวนกว่า 355 ราย ใหม้ีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึน้ มีอาชีพที่สามารถหาเลีย้งตวัเองและครอบครวัได ้ 
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(ข) บริจาคอุปกรณท์างการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลทีข่าดแคลน 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท าโครงการที่มุ่งสรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของคนในชมุชนและทอ้งถิ่น ซึ่งบรษิัทฯ ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเริ่มจากโครงการ “มอบรถตู้พยาบาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบชุด” ใหแ้ก่โรงพยาบาลและสมาคม
กูภ้ยัต่างในภมูิภาคต่าง ๆ รวมจ านวน 5 คนั เพื่อใชช้่วยเหลือผูป่้วย ผูป้ระสบอบุตัิเหต ุและผูป้ระสบภยัต่าง ๆ และไดต้่อยอด
ไปสู่โครงการ “มอบอุปกรณแ์ละครุภัณฑท์างการแพทย”์ ใหแ้ก่โรงพยาบาลท่ีขาดแคลนในทกุภมูิภาค รวมทัง้ในกรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล ตัง้แต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนัรวม 47 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรกัษาและการใหบ้ริการของโรงพยาบาล 
ที่เพียงพอแก่ประชาชน โดยอุปกรณก์ารแพทยเ์หล่านีม้ีความส าคญัยิ่งต่อการช่วยเหลือผูป่้วยในภาวะวิกฤต ใหผู้ป่้วยได้รบั
การรกัษาอย่างปลอดภยัและทนัท่วงที เช่น เครื่องกระตุกไฟฟ้าหวัใจ เครื่องดสูญัญาณชีพ เตียงเข็นผูป่้วยปรบัระดบัได ้และ
เครื่องป่ันหาเปอรเ์ซ็นตเ์ม็ดเลือดแดงอดัแน่น ครุภณัฑใ์นการท าทนัตกรรม เครื่องอุ่นสารละลาย เครื่อง EKG และตูแ้ช่น า้ยา 
เป็นตน้ 

 
 

12.4.3 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 

บริษัทฯ สานฝันเด็กด้อยโอกาส โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เปิดโลกใบใหม่กับวิทยาศาสตร์การเรียนรู้”  
ณ พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร ์อ. คลองหลวง จ. ปทมุธานี พาเด็ก ๆ จากมลูนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ไปเปิดโลกกวา้งเรียนรู ้
และทดลองวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพนูประสบการณแ์ละความรูใ้หม่ ๆ เพิ่มเติมจากการศกึษาในหอ้งเรียน  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดส้นบัสนนุส่ิงของต่าง ๆ เพื่อเป็นของรางวลัใน “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปีให้กับโรงเรียนและศูนยเ์ด็กและเยาวชนต่าง ๆ ในหลายภูมิภาค รวมถึงกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล เพื่อมอบ
ความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของผูด้อ้ยโอกาสอื่น ๆ เช่น ผูพ้ิการ อย่างต่อเนื่องและ
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สม ่าเสมอ รวมถึงการรวบรวมอปุกรณส์ านกังานใชแ้ลว้ไปดดัแปลงและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อ เช่น การน าปฏิทินเก่าไป
จดัท าสมดุอกัษรเบรลลใ์หแ้ก่ผูพ้ิการทางสายตา การรวบรวมเศษที่เย็บกระดาษเพื่อเป็นส่วนประกอบในการท าขาเทียม 

12.4.4 การสนับสนุนองคก์ร หน่วยงาน ชุมชนและสังคม และมูลนิธิต่าง ๆ  

นอกเหนือจากการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมในโครงการต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บรษิัทฯ ยงัใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมของ
องคก์รสาธารณกศุล หน่วยงานภาครฐั เอกชน ชมุชนและสงัคม และมลูนิธิเพื่อการกศุลต่าง ๆ เช่น 

(ก) ด้านศาสนา กีฬา ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม 

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น งานทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า ประเพณีส าคญัในทอ้งถิ่น เช่น สมทบทนุสรา้งศาลาการเปรียญและหอปรยิตัิธรรม เป็นเจา้ภาพ “งานกฐิน BAM 

ประจ าปี 2560” ณ วดัดอนมะโนรา อ. บางคนที จ. สมทุรสงคราม สนบัสนุนการจัดแข่งขนักีฬาเพื่อการกุศลต่าง ๆ รวมถึง
จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อการกุศล เช่น กิจกรรม “Music of Love In Remembrance of Our Beloved King Rama 9th” 
และกิจกรรม “มาสุพรรณ กับ BAM แชร ์ชิม ชิล” ซึ่งเป็นการพาลกูคา้รว่มเรียนการท าขนมสาล่ี รูปแบบ บรรจุภณัฑ ์และ
ช่องทางการจ าหน่ายกบัชมุชนที่ จ. สพุรรณบรุ ี

(ข) ด้านสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน ์

บริษัทฯ ร่วมวิ่งการกุศลและสนับสนุนเงินในโครงการ  “ก้าวคนละก้าว” จ านวน 1.0 ลา้นบาท เพื่อสมทบทุน
ช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่งทั่ วประเทศในการจัดซือ้อุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รกัษาพยาบาลผูป่้วยใหด้ียิ่งขึน้ รวมถึงมอบเงินช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 

 

 
(ค) ด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR ด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น ้าลงทะเลในกิจกรรม  
“CA Rally for CSR สุข ใจ ได้บุญ คร้ังที่ 2” เสน้ทางกรุงเทพฯ – ชะอ า โดยร่วมกัน ณ อุทยานส่ิงแวดลอ้มนานาชาติ 
สิรนิธร จ. เพชรบุรี การพาลกูคา้รว่มปลกูปะการงัเทียม ณ ชายหาดเตยงาม หน่วยบญัชาการนาวิกโยธิน ในกิจกรรม “BAM 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.12 หนา้ที่ 12 

Save the Sea” เพื่อช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเล และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่ งยืน และ  
การมอบเงินสนบัสนนุการด าเนินงานของอทุยานส่ิงแวดลอ้ม 

(ง) ด้านชุมชนและสังคม 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัท า “โครงการชมุชนตน้คิด ชีวิตยั่งยืน” และ “โครงการอาหารกลางวนัยั่งยืน” ใน 5 ภูมิภาค 5 จงัหวดั 
รวมจ านวน 10 แห่ง โดยไดเ้ปิดโครงการแห่งแรกที่ อ. บา้นลาด จ. เพชรบุรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมอาชีพและสรา้งความยั่งยืนใหก้ับชุมชน และไดใ้หก้ารสนบัสนุนชุมชนกลุ่มฮกัน า้จาง อ. แม่ทะ  จ. ล าปาง เมื่อ
เดือนมิถนุายน 2562 เพื่อจดัท าแปลงเกษตรแบบผสมผสานท่ีสามารถใหผ้ลผลิตไดท้ัง้ปี รวมทัง้สนบัสนุนระบบน า้ แผงโซล่า
เซลล ์สรา้งโรงเรือนเลีย้งไก่ โรงเรือนผลิตปุ๋ ย รวมไปถึงการพฒันาผลิตภณัฑช์ุมชนออกสู่ตลาด โดยไดร้บัความร่วมมือจาก
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มาใหค้วามรูใ้นดา้นการออกแบบ  
บรรจุภัณฑใ์หก้ับชุมชน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดม้อบเงินสนับสนุนใหก้ับโรงเรียนส าหรบัจัดท า “โครงการอาหารกลางวัน
ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียนไดป้ลกูพืชผักสวนครวัที่ปลอดสารพิษ และสามารถน าผลผลิตไปท าอาหารกลางวนัเพื่อ
รบัประทานรว่มกนั เป็นการเสรมิสรา้งโภชนาการท่ีดี 

นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ไดร้บัรางวัลประเภทบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศซึ่ง
รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากบริษัทหรือภาคเอกชนที่มีผลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และมี 
การด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิช่วยเหลือพฒันากลุ่มเป้าหมายในสงัคมอย่างเหมาะสม รวมถึงดา้นการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษยจ์ากรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์และในปี 2561 บรษิัทฯ ไดร้บัโล่
ประกาศเกียรติคุณ “องคก์ร CSR เป็นเลิศ” ในฐานะองคก์รที่ท  าประโยชนใ์หก้ับสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตห้ลักจริยธรรม 
คณุธรรม มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม และรบัผิดชอบต่อสงัคมต่อไป โดยบรษิัทฯ พรอ้มที่จะช่วยเหลือ สรา้งประโยชนค์ืนสู่สงัคม 
และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และทอ้งถิ่นใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหว่างการด าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความกา้วหนา้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

12.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
)Corruption) ทกุรูปแบบ ตลอดจนสนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้คุลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทจุรติ
ประพฤติมิชอบ )Corruption) และตระหนกัถึงพิษภยัของการทจุรติประพฤติมิชอบ )Corruption) สรา้งค่านิยมที่ถกูตอ้ง และ
เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  9/2560 วันที่  4 สิงหาคม 2560 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัินโยบายการต่อตา้นการทุจรติประพฤติมิชอบของพนกังานต่อคู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม และจดัใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยก าหนดให้
บคุลากรทกุระดบัของบรษิัทฯ ปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้

(ก) ปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบรษิัทฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องการทุจรติประพฤติมิชอบ )Corruption) ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม 
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(ข) มีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบว่ามีการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ
)Corruption) ไม่ว่าบุคลากรที่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption) นั้นจะมีหนา้ที่ต  าแหน่งใด 
บรษิัทฯ จะด าเนินการพิจารณาและลงโทษโดยเท่าเทียมกนั 

(ค) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นหรือทราบการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริตประพฤติมิชอบ )Corruption)  
ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบไดท้ราบ 
และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

(ง) ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีลักษณะเป็นการสมยอม ซึ่งเก่ียวข้องกับ
เจา้หนา้ที่ภาครฐั บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นโดยทางตรงหรือทางออ้ม และตอ้งไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใด
แอบแฝง ทั้งทางตรงและทางออ้ม ของส่วนตน ครอบครวั และพวกพอ้งเดียวกันกับบริษัทฯ เช่น กระท า
การใด ๆ เพื่อขายสินคา้และบรกิารใหก้บับรษิัทฯ หรือเป็นคู่แข่งขนักบับรษิัทฯ 

(จ) หลีกเล่ียงการเลีย้งรบัรองที่ไม่เหมาะสม จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ หรือจากผูอ้ื่นซึ่งอาจไดป้ระโยชน์
จากการปฏิบตัิงานของบคุลากรของบรษิัทฯ 

(ฉ) ไม่เสนอให ้หรือไม่รบั เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของก านลั รางวลั หรือผลประโยชนอ์ื่นใด ที่เป็นการตอบแทน
การปฏิบัติที่เอือ้ประโยชนต์่อกัน หรือหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกับการด าเนินธุรกิจทุกชนิด การด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และการติดต่องานกับภาครฐัจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื่อสตัยส์จุรติ และตอ้งด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดโดยเครง่ครดั  

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 12/2560 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไดม้ีมติอนุมัติการยื่นขอรบั
รองเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต )Collective Action Coalition Against 
Corruption : CAC) ซึ่งด าเนินโครงการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย )Thai Institute of Directors : IOD) 
และไดร้บัอนุมัติใหเ้ขา้ร่วมโครงการดังกล่าวแลว้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และไดร้บัประกาศนียบัตรสมาชิก ในวันที่  
7 มิถนุายน 2561 โดยมีเจตนารมณร์ว่มกนัเพื่อต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นในสงัคม และเพื่อก ากับดแูลการด าเนินธุรกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพและโปรง่ใส  
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

13.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลมุทุกดา้นเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมาย และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบรษิัทจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษัทฯ  อยู่เสมอ โดยจดัใหม้ีการก าหนดล าดับชั้น 
ของอ านาจอนุมัติ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  มีการก าหนดระเบียบการ
ปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระท าหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ในบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่วางไวแ้ละรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัท่ี 19 มิถนุายน 2561 ไดพ้ิจารณาความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านกังาน  ก.ล.ต. และได้
น าเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  11/2561 เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณา
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ 
ทัง้ 5 ดา้นตามหลกัการการควบคมุภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ไดแ้ก่ 

(ก) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

(ข) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

(ค) การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

(ง) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information and Communication) 

(จ) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ มีความเพียงพอกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัทฯ และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแบบประเมินความเพียงพอของระดบัการควบคมุภายในของส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ  ว่าสามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  

นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท าการสอบทานเพื่อใหผ้ลการตรวจสอบเป็น
ปัจจบุนัและน าเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
บรษิัทมีความเห็นว่าบรษิัทฯ ระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอตามแนวทางที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
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13.2 รายงานของผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในและการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.2.1 การประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 และ 2560 

บริษัทฯ ไดว้่าจ้างให้บริษัท อีวาย คอรป์อเรท เซอรว์ิสเซส จ ากัด (“EY”) ด าเนินการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และการควบคมุทั่วไปและการควบคมุระบบงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรบัปี 2559 และ 2560  

ขอบเขตการประเมินระบบการควบคมุภายในท่ีด าเนินการโดย EY ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัต่อไปนี ้  

(ก) การประมูลซือ้หนีแ้ละการบริหารลูกหนี ้(NPL) ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการย่อย ดังนี ้

(1) การประมลูซือ้หนี ้(NPL) 

(2) การปรบัโครงสรา้งหนี ้

(3) การติดตามทวงถาม 

(4) ทรพัยห์ลกัประกันขายทอดตลาด (กรณีบุคคลภายนอกประมูลซือ้ทรพัยไ์ดจ้ากกรมบงัคบัคดี) 
(เฉพาะปี 2560) 

(5) การรบัช าระเงิน 

(6) การประเมินราคาทรพัยห์ลกัประกนัของลกูหนี ้

(7) การปิดบญัชีลกูหนี ้

(8) การควบคมุ ณ วนัสิน้งวด (การก ากบัดแูลเอกสารส าคญั) 

(ข) การได้มาซ่ึงทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และการบริหารสินทรัพย์ (NPA) ซ่ึงครอบคลุม
กระบวนการย่อย ดังนี ้

(1) การไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPA) 

(2) การพฒันาและปรบัปรุงทรพัย ์

(3) การขาย/ค่าเช่า และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 

(4) การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย  (NPA) กรณีประมูลซือ้จากสถาบันการเงินด้วยตั๋ว  0% 
(เฉพาะปี 2560) 

(5) การประเมินราคาทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) 

(6) การควบคมุ ณ วนัสิน้งวด (การก ากบัดแูลเอกสารส าคญั) 

(ค) กระบวนการสนับสนุน ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการย่อย ดังนี ้

(1) การจดัซือ้และการจ่ายเงิน 

(2) การบรหิารการเงินและการลงทนุ 
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(3) การบรหิารทรพัยากรบคุคลและเงินเดือน 

(4) การบรหิารและบ ารุงรกัษาสินทรพัยถ์าวร 

(5) การปิดบญัชี 

(6) การก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

ขอบเขตการประเมินการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ด  าเนินการ 
โดย EY ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัต่อไปนี ้  

1. การควบคุมทั่วไป (General Controls) ซึ่งครอบคลมุกระบวนการย่อย ดงันี ้

(1) การบรหิารจดัการทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การบรหิารจดัการการเขา้ถึงระบบงานและขอ้มลู 

(3) การปฏิบตัิงานดา้นคอมพิวเตอร ์

(4) การบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลง 

2. การควบคุมระบบงาน (Application Controls) ซึ่งครอบคลมุกระบวนการย่อย ดงันี ้

(1) การน าเขา้ขอ้มลูสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

(2) การค านวณส ารองดอ้ยค่าของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

(3) การประเมินราคา 

(4) การรบัช าระจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

(5) การรบัช าระจากทรพัยสิ์นรอการขาย 

(6) การบนัทึกบญัชีสมดุรายวนั 

(7) การค านวณค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยถ์าวร 

13.2.1.1 การประเมินระบบการควบคุมภายใน ปี 2559 และ 2560 โดย EY 

การประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ส าหรบั 
ปี 2559 (ขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมิน เป็นขอ้มูลระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2559 และขอ้มลูที่ติดตาม
เป็นขอ้มูลระหว่างวันที่ผูบ้ริหารด าเนินการแก้ไขแลว้เสร็จ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ) EY ไดน้ าเสนอผลการ
ประเมินและผลการติดตามความคืบหนา้ในการปรบัปรุงแกไ้ขประเด็นที่พบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 และครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม 2560 ทัง้นี ้EY ไดม้ีขอ้สงัเกต
พรอ้มขอ้เสนอแนะใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข และบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของ EY โดยประเด็นบางส่วนได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบรอ้ยแล้ว  และประเด็นบางส่วนอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข  
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การประเมินระบบการควบคุมภายในและการรายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ส าหรบั 
ปี 2560 (ขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินเป็นขอ้มลูระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 และขอ้มลูที่ติดตาม
เป็นขอ้มลูวนัท่ีผูบ้รหิารด าเนินการแกไ้ขแลว้เสรจ็ ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2561) EY ไดน้ าเสนอผลการประเมินและผล
การติดตามความคืบหนา้ในการปรบัปรุงแกไ้ขประเด็นที่พบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 
เมื่อวันที่  30 เมษายน  2561 และครั้งที่  7/2561 เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2561 ทั้งนี ้ EY ได้มีข้อสังเกตพร้อม
ขอ้เสนอแนะใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ซึ่งบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของ EY 
โดยประเด็นบางส่วนไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขเรียบรอ้ยแลว้ และประเด็นบางส่วนอยู่ในระหว่างการด าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ข   

13.2.1.2 การประเมินการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปี 2559 และ 2560 โดย EY  

การประเมินและการรายงานผลการประเมินการควบคุมทั่ วไปและการควบคุมระบบงานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับปี 2559 (ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง  
31 ตุลาคม 2559 และข้อมูลที่ติดตาม เป็นข้อมูลระหว่างวันที่บริษัทฯ ปรบัปรุงแกไ้ขแลว้เสร็จ ถึง 31 กรกฎาคม 
2560) EY ไดน้ าเสนอผลการประเมินและผลการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่พบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และครัง้ที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2560 ทั้งนี ้ EY ได้มีข้อสังเกตพรอ้มข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและบริษัทฯ ได้
ด  าเนินการปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ EY โดยประเด็นบางส่วนไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไขเรียบรอ้ยแลว้  
และประเด็นบางส่วนอยู่ในระหว่างการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข   

การประเมินและการรายงานผลการประเมินการควบคุมทั่ วไปและการควบคุมระบบงานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรบัปี 2560 (ขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมิน เป็นขอ้มลูระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ส าหรบัการควบคุมที่ไม่พบขอ้สังเกตจากผลการประเมินปี 2559 และขอ้มูลที่ใชใ้นการติดตาม
เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ส าหรับการควบคุมที่พบข้อสังเกตจากผลการ
ประเมินปี 2559) EY ไดน้ าเสนอผลการประเมินและผลการติดตามความคืบหนา้ในการปรบัปรุงแกไ้ขประเด็นที่พบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 19 
มิถุนายน 2561 ทั้งนี ้ EY ไม่มีข้อสังเกตต่อการควบคุมทั่วไปและการควบคุมระบบงานของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบรษิัทฯ   

13.2.2 การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561  

13.2.2.1 การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปี 2561  

ส าหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดีจึงไดม้ีมติในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 7/2561  
ใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามผลการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะในประเด็นขอ้สังเกตของ EY ในปี 2560 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หฝ่้ายตรวจสอบภายใน ตรวจติดตามกระบวนการปฏิบัติงานที่ส  าคัญ 
ไดแ้ก่ การบันทึกแผนปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้การบันทึกข้อมูลหลักประกัน กระบวนการเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาด และกระบวนการเงินทดรองจ่ายวางซือ้ทรพัย ์โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้ าเสนอผลการตรวจสอบ
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และผลการตรวจติดตามต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2561 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในน าเสนอ รายงานผลการตรวจติดตามขอ้สงัเกตคงคา้งของ EY ดา้นระบบการควบคุม
ภายใน (ขอ้มูลที่สุ่มตรวจติดตามเป็นขอ้มูลสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 31 กรกฎาคม 
2561และ 31 สิงหาคม 2561 ตามแต่ละขอ้สงัเกตที่ฝ่ายด าเนินการแลว้เสรจ็)  

2. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในน าเสนอ รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบนัทึกแผนปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้(ขอ้มลู
ที่สุ่มตรวจเป็นขอ้มูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2561) และการบนัทึก
ข้อมูลหลักประกัน  (ข้อมูลที่ สุ่ มตรวจเป็นข้อมูลระหว่าง เดื อนพฤษภาคม  2560 ถึ ง  
เดือนกันยายน 2561) ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบกระบวนการบนัทึกแผนการปรบัโครงสรา้งหนี ้พบ
ขอ้สงัเกตส าหรบัการบนัทึกแผนการช าระหนีใ้นระบบเก่าแต่ ไม่พบขอ้สงัเกตส าหรบัการบนัทึก
แผนการช าระหนีใ้นระบบใหม่ ส าหรบัผลการตรวจสอบการบนัทึกขอ้มลูหลกัประกันพบขอ้มลู
หลกัประกนัไม่ถกูตอ้ง 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในน าเสนอรายงานผลการตรวจการบนัทึกขอ้มลูหลกัประกัน (ขอ้มลูที่สุ่มตรวจเป็นขอ้มูล
เดือนกนัยายน 2561) ทัง้นีพ้บขอ้มลูหลกัประกนัไม่ถกูตอ้ง   

4. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  14/2561 เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2561 ฝ่าย
ตรวจสอบภายในน าเสนอผลการตรวจกระบวนการบันทึกแผนปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ และ
กระบวนการบนัทึกขอ้มลูหลกัประกัน (ขอ้มลูที่สุ่มตรวจเป็นขอ้มูล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561) 
พบข้อสังเกตเฉพาะแผนการช าระหนีใ้นระบบเก่า และพบการบันทึกข้อมูลหลักประกันไม่
ถกูตอ้ง 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในน าเสนอรายงานผลการตรวจกระบวนการเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด (ขอ้มลูที่สุ่ม
ตรวจเป็นขอ้มลูระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561) และกระบวนการบญัชี
เงินทดรองจ่ายวางซือ้ทรพัย  ์(ขอ้มูลที่สุ่มตรวจเป็นขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ทัง้นีผ้ล
การตรวจสอบกระบวนการบัญชีเงินทดรองจ่ายวางซือ้ทรัพย์พบขอ้สังเกตเงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรัพยค์้างนานยังไม่ไดร้บัการติดตามในเวลาที่เหมาะสม  ส่วนผลการ
ตรวจสอบกระบวนการเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดพบขอ้สงัเกตเฉพาะการติดตามบญัชีรบั
จ่ายจากกรมบงัคบัคดี  

6. ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบการบนัทึกแผนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ (ขอ้มลูที่สุ่ม
ตรวจเป็นขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562) พบว่าการบนัทึกแผนการช าระ
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ส่วนที่ 2.3.13 หนา้ที่ 6 

หนีต้รงกับมติอนุมตัิการปรบัโครงสรา้งหนี ้ อย่างไรก็ตามพบขอ้สงัเกตการจดัท าสญัญาไม่ตรง
กบัมติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งหนีเ้ฉพาะขอ้มลูในเดือนมกราคม 2562 
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ส่วนที่ 2.3.13 หนา้ที่ 6 

ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปี 2561   ซึ่งเป็นการตรวจติดตามขอ้สงัเกตคงคา้งจากผลการตรวจของ EY ในปี 2560  ฝ่ายตรวจสอบไดภ้ายในน าเสนอผล
การตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และครัง้ล่าสดุ ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 สรุปมีขอ้สงัเกตที่พบ ขอ้เสนอแนะ และบริษัทฯ ไดม้ีการ
ด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ดงันี ้

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

1. ควรจัดให้มีการทบทวนรายละเอียดข้อมูลลูกหนี้ใน
ระบบให้ ถูกต้อง เพ่ือให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลที่ ใช้
ส าหรับการค านวณค่าเผื่อหนี้สูญมีความถูกต้อง
สมบูรณแ์ละเป็นปัจจุบัน 
ข้อสังเกตท่ีสุ่มพบ จากการสอบทานข้อมูลหลักประกัน 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 พบว่า 
• การบนัทึกขอ้มลูหลกัประกนัไม่ถกูตอ้ง 

− มลูจ านองไม่ถกูตอ้ง  
− วงเงินจ านองไม่ถกูตอ้ง  

• การไม่ตดัหลกัประกนัในเวลาท่ีเหมาะสม 

• ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ควรก าชับให้เจ้าหน้าท่ีพัฒนา
สินทรัพย์ (“เจ้าหน้าที่  AO”) ผู้ร ับผิดชอบเพิ่ มความ
ระมดัระวังในการตรวจสอบขอ้มลูลกูหนีท่ี้อยู่ในความดูแล
ใหถ้กูตอ้ง 

• ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้สงัเกตท่ีสุ่มพบ
ดงักล่าวแลว้ 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2562  

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย
ก ากับการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน 
(ขอ้มลูโดยสงัเขปของฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานปรากฏตาม
ทา้ยตาราง) 

2. ควรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการสอบ
ทานเพ่ือให้แน่ใจว่าแผนการช าระหนี้ที่บันทึกใน
ระบบตรงกับมติของคณะกรรมการและสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ข้อสังเกตท่ีสุ่มพบ  (จากการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบปี 2562) ขอ้มูลสัญญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท่ี้
เกิดขึน้ใหม่  ในเดือน มกราคม  ถึง เดือนมีนาคม  2562 
พบว่า  

ฝ่ายพฒันาสินทรพัยค์วร 
• กรอกขอ้มลูและตรวจสอบสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้ห้

ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้สัญญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้มี
ความถูกต้องตรงกับมติอนุมัติและแผนการช าระหนี้ ท่ี
บนัทึกในระบบ 

• บันทึกเงื่อนไขการขออนุมัติปรบัปรุงโครงสรา้งหนีโ้ดยการ
ผ่อนช าระควรระบุใหช้ัดเจนและรดักุมตาม  “ตัวอย่างการ
เขียนเงื่อนไขการขออนมุตัิปรบัปรุงโครงสรา้งหนี”้ 

• ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้สงัเกตท่ีสุ่มพบ
ดงักล่าวแลว้ 

• เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ฝ่ายจัดการจัดให้มีการซักซ้อม
การเขียนเงื่อนไขการขออนุมัติการปรับโครงสรา้งหนี้ต่อ
คณะกรรมการโดยก าหนดรูปแบบการผ่อนช าระให้เป็น
มาตรฐานเพื่ อ ให้ เขียนเป็น รูปแบบเดี ยวกัน เพื่ อลด
ขอ้ผิดพลาดในการบันทึกแผนการช าระหนีใ้นระบบ  และ 
การจดัท าสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้
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ส่วนที่ 2.3.13 หนา้ที่ 7 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

• สญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีไ้ม่สอดคลอ้งกบัมติ
อนมุตัิ ซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในเดือนมกราคม 2562
เท่านัน้ การอนมุตัิแผนในระบบล่าชา้ ทัง้นี ้สามารถ
ด าเนินการไดใ้นงวดไตรมาสเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม ไม่พบขอ้สงัเกตเรื่องการบนัทึกแผนการช าระ
หนีไ้ม่ตรงกบัมติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้งหนี ้ 

• ก าชับให้มีกระบวนการบันทึกและอนุมัติแผนปรับปรุง
โครงสรา้งหนีใ้นระบบใหเ้สรจ็ในเดือนเดียวกนั  

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย
ก ากับการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน 
(ขอ้มลูโดยสงัเขปของฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานปรากฏตาม
ทา้ยตาราง) 

3. ควรตรวจสอบเงินรอรับจากการขายทอดตลาดที่ค้าง
นาน 
ขอ้สงัเกตท่ีสุ่มพบ จากการสอบทานระบบบนัทึกเงินรอรบั
จากการขายทอดตลาดบุคคลภายนอกซือ้ทรพัย์ (ลูกหนี้
กรมบังคับคดี) ท่ีบันทึกในระบบในช่วงเดือนตุลาคม  ถึง 
เดือนธันวาคม 2561 พบว่า 
• เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดท่ีถึงก าหนดแถลงเร่ง

ขอรบับัญชีรบั-จ่ายกับกรมบังคบัคดียงัไม่ไดย้ื่นแถลง
ต่อกรมบงัคบัคดี  

• ทะเบียนคุมการยื่นแถลงบัญชีรบั-จ่ายต่อกรมบังคับ
คดียังมี รูปแบบท่ีแตกต่างกันระหว่างฝ่ายคดีและ
ส านกังานภมูิภาค 

• ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหารือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาระบบใหส้ามารถออกรายงานแถลงเร่งขอรบับัญชี
รบั-จ่ายจากกรมบังคับคดีให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในและการควบคุมการติดตามมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

• ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้สงัเกตท่ีสุ่มพบ
ดงักล่าวแลว้ 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2562  

• ฝ่ายจัดการไดใ้หฝ่้ายคดีและส านกังานภูมิภาคท าการแถลง
เร่งบัญชีรับ-จ่าย ณ  31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้ฝ่ายคดีและ
ส านักงานภูมิภาคได้ท าการเร่งแถลงขอรบับัญชีรบั -จ่าย 
ดังกล่าวต่อกรมบังคับคดีทุกรายแล้วและได้รายงานต่อ
คณะกรรมการจดัการ เมื่อวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562  

• ฝ่ายจัดการได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการติดตามเงิน 
รอรบัจากการขายทอดตลาดต่อผู้บังคับบัญชาตามสาย
งานเป็นประจ าทกุเดือนและใหน้ าเสนอรายงานการติดตาม
การแถลงเร่งบัญชีรบั-จ่าย กรณีบุคคลภายนอกซือ้ทรพัย์
ต่อคณะกรรมการจดัการทกุไตรมาส 
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย
ก ากับการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน 
(ขอ้มลูโดยสงัเขปของฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานปรากฏตาม
ทา้ยตาราง) 

4. ควรตรวจสอบความเหมาะสมของเงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรัพย ์
ข้อสังเกตท่ีสุ่มพบ จากการสอบทานรายการเงินทดรอง
จ่ายค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
พบว่า 
• เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรัพย์ท่ีคงค้าง

นานยังไม่ได้รับการติดตามเพื่อท าการปรับปรุงใน
เวลาท่ีเหมาะสม 

• เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัยม์ีการระบุ
ค าชีแ้จงไม่สอดคลอ้งกบัสถานะปัจจบุนั 

ทัง้นีข้อ้สงัเกตท่ีสุ่มพบขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่อการตัง้ส  ารองค่า
เผื่อหนีส้งสยัจะสญูอย่างมีนยัส าคญั 

• ควรหาสาเหตุและติดตามรายการท่ีคงคา้งนานเพื่อบันทึก
รายการปรบัปรุงในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

• ควรสอบทานค าชีแ้จงเหตุผลบญัชีพกัคงคา้งใหถ้กูตอ้งก่อน
แจง้ฝ่ายบริหารเงินและการเงินทกุรายการโดยเครง่ครดั 

• ฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้สงัเกตท่ีสุ่มพบ
ดงักล่าวแลว้ 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 2562  

• บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการตอบชีแ้จงบัญชี
พกัเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัยผ์่านระบบงาน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาคงคา้งของบัญชีพักดังกล่าว
เพื่อให้ผู้บริหารงานทราบและน ามาปรับปรุงรายการใน
เวลาท่ีเหมาะสมและไดก้ าหนดผูร้บัผิดชอบในการติดตาม
ทกุสิน้เดือน 

• ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมเงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัย ์โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(“ฝ่ าย  IT”) จะ เป รียบ เที ยบรายการเงินทดรองจ่ าย
ค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัย์กับบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องยืนยันความถูกต้องและปรับปรุง
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 

รายการใหท้นัภายในงวดเป็นประจ าทุกเดือน 

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย
ก ากับการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกต้อง
ของการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน 
(ขอ้มลูโดยสงัเขปของฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานปรากฏตาม
ทา้ยตาราง) 

 

ส าหรบัปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจติดตามประเด็น 
ใน 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ การบนัทึกทรพัยสิ์นรอการขาย และ การรบัช าระเงินสด  ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้ าเสนอผลการตรวจต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 15/2562 
เมื่อวนัท่ี 4 ตลุาคม 2562 และ ครัง้ที่ 16/2562 เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาคม 2562 ตามล าดบั สรุปขอ้สงัเกตที่พบ ขอ้เสนอแนะ และบรษิัทฯ ไดม้ีการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ดงันี ้

กระบวนการ / ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 
1. การบนัทกึทรัพยส์ินรอการขาย 

ข้อสังเกตท่ีสุ่มพบ จากการสอบทานรายการการบันทึก
ทรพัยส์ินรอการขาย ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2562 
พบว่า 
• การบนัทึกทรพัยส์ินรอการขายและการตดัช าระหนีอ้ยู่

ภายในไตรมาสเดียวกันแต่ไม่อยู่ในไตรมาสท่ีโอน
กรรมสิทธิ์ ซึ่งพบเฉพาะในขอ้มลูเดือนมิถุนายน 2562 
เท่านัน้ 

• ควรควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีในการ
ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทรพัย ์หากเกิดเหตุขดัขอ้งในการ
ด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ควรให้เจ้าหน้าท่ีผู้ร ับผิดชอบ
รายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีเพื่อหาแนวทางในการแจ้ง
บนัทึกรายการทรพัยส์ินรอการขายใหท้นังวดบญัชี 

• รายการเดียวท่ีสุ่มพบเป็นรายการท่ีเจา้พนักงานบังคับคดี
ระบุรายละเอียดทรพัย์ไม่ตรงกับสารบบของกรมท่ีดินจึง
ตอ้งใชเ้วลาด าเนินการตรวจสอบขอ้มลู 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบตัิงานดงักล่าวตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 

• ฝ่ายจัดการได้สั่ งการและซักซ้อมแนวการปฏิบัติกับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

• ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย
ก ากับการปฏิบัติงานโดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกต้อง
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กระบวนการ / ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ การด าเนินการของบริษัทฯ 
ของการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน 
(ข้อมูลโดยสังเขปของฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน ปรากฏ
ตามทา้ยตาราง) 

2. การรับช าระเงิน 
ขอ้สังเกตท่ีสุ่มพบ จากการสอบทานรายการรบัช าระของ 
24 ส  านักงาน ในช่วงวนัท่ี 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2562 
พบว่า 
• มีการน าเงินรบัช าระเขา้บัญชีบริษัทฯ แต่ไม่ตรงตาม

บญัชีท่ีบริษัทฯ ก าหนด  
• มีการท ารายการรบัช าระเงินเขา้บัญชีของส านักงาน

ใหญ่ล่าชา้  

• ควรก าชับไม่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ น าเลขท่ีบัญชีออม
ทรัพย์ของส านักงาน ให้กับลูกหนี/้ลูกค้า และแจ้งลูกหนี/้
ลกูคา้ใหช้ าระเงินตามช่องทางท่ีก าหนดในใบแจง้การช าระ
เงินเท่านัน้ 

• ควรก าชับและซกัซอ้มความเขา้ใจใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรบัช าระให้
น าเงินเข้าบัญชีของส านักงานใหญ่ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด และท ารายการบันทึกเงินรับช าระในระบบให ้
ทนังวด 

• ฝ่ายจัดการจะซักซอ้มความเขา้ใจใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินงาน
ตามวิธีการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการรบัช าระเงินของบริษัทฯ 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจติดตามใน 
ปี 2563  

 

คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายในและกระบวนการด าเนินงาน ตามขอ้เสนอแนะ
ของ สตง. และ EY แล้ว โดยได้ให้นโยบายแก่ฝ่ายจัดการ ในการก าหนดกระบวนการและมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งฝ่ายก ากับ 
การปฏิบตัิงาน และเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท ซึ่งมีการขยายขอบเขตการด าเนินงานใหค้รอบคลมุถึงการสอบทานการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบภายในที่เก่ียวขอ้ง 
(Compliance Testing) เพื่อใหม้ั่นใจว่า การปฏิบตัิงานตามกระบวนการต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมทัง้การน าเสนอผลความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงานไดป้ฏิบตัิตามแผนงานในการก ากบัและสอบทานความถกูตอ้งของการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ทัง้นี ้ในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งฝ่าย โดยเพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท เพื่อก ากับและสอบทานความถูกตอ้งของการปฏิบัติงานที่ มีผลกระทบต่อการจัดท างบการเงิน  
นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดว้่าจา้ง EY เป็นที่ปรกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป เพื่อจดัอบรมใหค้วามรูแ้ละใหค้  าปรกึษาเก่ียวกับการสอบทานในประเด็น
ส าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจดัท าขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบดว้ย  (1) เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้(2) หลกัประกัน (3) ทรพัยสิ์นรอการขาย (4) เงินรอรบัจากการ
ขายทอดตลาด (5) เงินวางซือ้ทรพัยก์บักรมบงัคบัคดี และ(6) บญัชีเงินพกัรบัช าระหนี ้ทัง้นี ้แผนงานดงักล่าวไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  10/2562 เมื่อวนัท่ี 10 
กรกฎาคม 2562 แลว้ 
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ปัจจุบนั ฝ่ายก ากับการปฏิบตัิงาน ไดด้  าเนินการสอบทานการบนัทึกแผนปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่มีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีท้ัง้หมดของเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถนุายน 
และกรกฎาคม 2562 และน าเสนอคณะกรรมการจดัการแลว้ ทัง้นีก้ลุ่มก ากบัและสอบทานกฎระเบียบบริษัทจะน าเสนอผลสอบทานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส 
ส าหรบักระบวนการอื่นปัจจบุนัอยู่ระหว่างการสอบทาน เมื่อด าเนินการแลว้เสรจ็จะน าเสนอต่อคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

นอกจากการตรวจสอบระบบควบคมุภายในตามที่กล่าวขา้งตน้ ฝ่ายจดัการไดม้กีารด าเนินการเพิม่เติมในกระบวนการที่ส  าคญัต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สรุปไดด้งันี ้

กระบวนการ การด าเนินการของบริษัทฯ  ผลการตรวจสอบทีเ่กี่ยวข้องโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบถ่วงดุลและการควบคุม
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
1.1 การปฏิบตัิตามกฎเกณฑภ์ายในของ

ส านกังานภมูิภาค 
1.2 ก า ร ท า  Compliance Testing 

เพื่ อให้สามารถตรวจสอบความ
เขา้ใจในกฎเกณฑข์องผูป้ฏิบตัิงาน 

• บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการดังกล่าวโดยตลอดในปี 
2561 บริษัทฯ ได้ประสานงานและปรบัปรุงกระบวนการท างาน
ร่วมกับท่ีปรกึษาดา้นบัญชีอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย
จัดการไดน้ าเสนอแนวทางการปรบัปรุงการท างานของส านักงาน
ภูมิภาคต่อคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2561 เมื่ อวันท่ี  3 
สิงหาคม 2561 โดยก าชับให้ผู้อ  านวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภูมิภาคและผู้จัดการสาขาติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน
อย่างเครง่ครดั 

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษั ท  ครั้ง ท่ี  3/2561 เมื่ อวัน ท่ี  28 
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จัดตั้งคณะท างานเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการเก่ียวกบัการพฒันาสินทรพัยแ์ละบริหารสินทรพัย ์ซึ่ง
ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดพ้ฒันาระบบงานเพื่อมาช่วยในการก ากับและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน ดา้น การปรบัโครงสรา้งหนี ้การ
ประมูลซือ้ทรพัยจ์ากการขายทอดตลาด และงานสนับสนุน (เงิน
ทดรองจ่าย เงินสดย่อย การรบัเงิน NPA NPL) ซึ่งด าเนินการแลว้
เสรจ็บางส่วน  

• ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีระดับ 7 ใหท้ าหนา้ท่ีเป็น 
Middle checker ซึ่งท าหนา้ท่ีกลั่นกรองการท างานในส านักงาน

• ฝ่ายตรวจสอบภายในมีแผนการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงาน
ดา้น Compliance ซึ่งถกูก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบปี 2562 
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กระบวนการ การด าเนินการของบริษัทฯ  ผลการตรวจสอบทีเ่กี่ยวข้องโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
สาขาท่ีมีปริมาณงาน Port สงู จ านวนทัง้สิน้ 12 ส  านกังานแลว้ 

• ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 16/2561 เมื่อวนัท่ี 2 ตุลาคม 
2561 มีมติอนุมัติใหเ้พิ่มฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน มีหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบ ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ 
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับของบริษัท และ
ขอ้ก าหนดของทางการ ประกอบไปดว้ยกลุ่มก ากับการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์และกลุ่มก ากับและป้องกันการฟอกเงิน จากเดิมท่ีเป็น
กลุ่มงานในสงักัดฝ่ายกฎหมาย เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้  

• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  17/2562 เมื่ อวัน ท่ี  18 
เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้เพิ่มกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท อยู่ภายใต้ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน เพื่อ
ด าเนินการก ากับและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ค าสั่ ง 
ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบทานโดย
มุ่งเนน้ความถูกตอ้งของกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. การปฏิบั ติตามเกณฑ์การรายงาน  
Loss Data 

 

• ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง มีการแจ้งเตือนเป็น
ประจ าทุกเดือนให้ทุกฝ่ายงานรายงาน Loss Data และ ท าการ
รวบรวมน าเสนอคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงทุกเดือนและ
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส  

• บริษัทฯ ได้มีการปรบัปรุงคู่มือการรายงานข้อมูลความเสียหาย
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ 
ครัง้ท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติปรบัปรุงคู่มือ
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กระบวนการ การด าเนินการของบริษัทฯ  ผลการตรวจสอบทีเ่กี่ยวข้องโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การรายงานข้อมูลความเสียหาย โดยได้ก าหนดตัวอย่าง
เหตุการณ์ท่ีตอ้งรายงานเพิ่มเติมและปรบัปรุงวิธีการขั้นตอนการ
รายงานใหเ้หมาะสม และชดัเจนยิ่งขึน้  

 

13.2.2.2 ผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน  

บรษิัทฯ มีแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ าทกุปี ซึ่งที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2562 ไดม้ีมติใหฝ่้ายตรวจสอบ
ภายใน ด าเนินการตรวจติดตามประเดน็คงคา้งจากผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในไดม้ีขอ้สงัเกตและมีขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายจดัการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี ้การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท าการตรวจสอบทั้งระบบควบคุมทั่วไปและระบบงานตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2561 ซึ่งผลการตรวจสอบระบบควบคมุทั่วไปยังมีขอ้สงัเกตที่บรษิัทอยู่ระหว่างการแกไ้ข ส าหรบัการตรวจสอบระบบงาน พบขอ้สงัเกตและฝ่ายงานไดด้  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
แลว้  

ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตรวจติดตาม 

• ครัง้ที่ 1 ระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2562 และไดน้ าเสนอผลการตรวจติดตามต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ ์2562  

• ครัง้ที่ 2 ระหว่างวนัท่ี 27 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 และไดน้ าเสนอผลการตรวจติดตามต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 10 /2562 เมื่อวนัท่ี 
11 กรกฎาคม 2562  

• ครัง้ที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และไดน้ าเสนอความคืบหน้าการติดตามการปรบัปรุงแกไ้ขต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
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ผลการตรวจติดตามจนถงึล่าสดุ ที่น าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 มีขอ้สงัเกตคงคา้ง สรุปไดด้งันี ้ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

1. การควบคุมความปลอดภัยทางกายภาพส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณเ์ครือข่าย 
ขอ้สังเกตท่ีพบ ไม่พบแผนการด าเนินการประเมินช่องโหว่ 
(Vulnerability Assessment: V/A) และ แผนการทดสอบ
ก า ร เจ า ะ ร ะ บ บ  (Penetration Test: Pen-Test) ต า ม
นโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(IT Security Policy)  

• ควรก าหนดมาตรการควบคุมช่องโหว่ทางเทคนิคระบบ
สารสนเทศท่ีชัดเจนโดยมีรายละเอี ยดครอบคลุมถึง
ผูร้ ับผิดชอบ รวมทั้ง ก าหนดแผนในการจัดจ้างบริษัทท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อด าเนินการท า  V/A และ 
Pen-Test ระบบสารสนเทศท่ีส าคัญของบริษัทฯ  โดย
น าเสนอแผนและไดร้บัความเห็นชอบจากคณะท างานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการตรวจติดตาม 
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไดด้  าเนินการจดัจา้งบริษัท ดาตา้

ฟารม์ จ ากัด ใหเ้ป็นผูด้  าเนินการท า V/A และท า Pen-test 
ซึ่งปัจจุบันไดด้  าเนินการทดสอบระบบหลังจากท าการปิด
ช่องโหว่ของแผนระยะสัน้และ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตรวจรับงานงวดท่ี 2 เมื่อวันท่ี  11 ตุลาคม 2562 โดย
แผนการด าเนินการจะแล้วเสร็จในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2562  

2. การบริหารจัดการข้อมูล Log อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
ขอ้สงัเกตท่ีพบ 

2.1 การจัดเก็บข้อมูล  Traffic Log, Access Log และ 
Activity Log ยังไม่ครบถ้วนและไม่เหมาะสมบาง
ประการ 

2.2 การจัดเก็บข้อมูล  Access Log และ  Activity Log 
บญัชีผูใ้ชส้ิทธิ์ระดบั Administrator & Operator ของ
ระบบงานและอุปกรณ์รกัษาความปลอดภัยยังขาด
รายละเอียดบางประการ 

2.3 แนวทางปฏิบตัิในการสอบทาน Log บนัทึกการเขา้ใช้
งานระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมการสอบทาน 
Log บางรายการของระบบงาน อุปกรณ์รกัษาความ
ปลอดภยั และ อปุกรณเ์ครือข่าย 

• ควรจดัเก็บขอ้มลู Traffic Log, Access Log และ Activity 
Log ใหค้รบถว้น พรอ้มน าขอ้มลู Log ไปจดัเก็บไวท่ี้ 
Centralized Log Management Server 

• ควรจดัเก็บ Access Log และ Activity Log ของผูใ้ชส้ิทธิ์

ระดบั Administrator & Operator ใหค้รอบคลมุถึง
ระบบปฏิบตัิการ (Operating system) เครื่อง Server 
ระบบงาน Database อปุกรณร์กัษาความปลอดภยั และ
อปุกรณเ์ครือข่ายท่ีส าคญั 

• ควรปรบัปรุงแนวทางปฏิบตัิในการสอบทาน Log บนัทึก
การเขา้ใชร้ะบบงานสารสนเทศ” ใหค้รอบคลมุระบบงาน 
อปุกรณร์กัษาความปลอดภยัและอปุกรณเ์ครือข่ายท่ี
ส าคญั 

ผลการตรวจติดตาม (2.1 - 2.4) 
• ไดจ้ดัเก็บขอ้มลู Log ลงใน Centralized Log 

Management Server แลว้ 
• ไดก้ าหนดการสอบทาน Log ของระบบงาน อปุกรณร์กัษา

ความปลอดภยั และอปุกรณเ์ครือขา่ยเรียบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 

• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไดจ้ัดซือ้ระบบตรวจสอบและ
วิเคราะหข์อ้มลูจราจรทางคอมพิวเตอรโ์ดยไดว่้าจา้งบริษัท 
ซีนิธคอมพ ์จ ากดั ใหด้  าเนินการแลว้ และไดต้รวจรบัระบบ
แลว้ เมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลการตรวจสอบและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

2.4 พบ Log ท่ีไม่ปกติบางรายการ ในรายงานสอบทาน 
Log บนัทึกการเขา้ใชง้านระบบ และ Log ท่ีจัดเก็บไว้
ท่ี Centralized Log Management Server 

• ควรปรบัปรุงกระบวนการสอบทาน ใหค้รอบคลมุเหตกุารณ์
ท่ีไม่ปกติรวมถึงจัดหาเครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ขอ้มลู Log  
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13.3 ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (“ผู้สอบบัญชี”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีการออกรายงานขอ้สงัเกตผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชีดงักล่าว  

13.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนนัต ์ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ผู้อ  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2561  
โปรดพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในเพิ่มเตมิในเอกสารแนบ 3  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ผู้ด  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ ์การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณา
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ ์และการประเมินผลงานของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในประจ าปี 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ นางสาววารินทร ์ฉันทศาสตรร์ศัมี ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ให ้
ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์
2562 โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานบริษัท (Compliance) เพิ่มเติมในเอกสาร
แนบ 3  

การประเมินประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัใหม้ีเป็นประจ าทุกปี  ทัง้นี ้ส าหรบัปี 2561 ผลการประเมิน
ประสิทธิผลของฝ่ายตรวจสอบภายในตามรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่10 มกราคม 
2562 สรุปไดด้งันี ้

(1) การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในดว้ยการประเมินตนเองไดด้  าเนินการภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยผลการประเมินตนเองพบว่า ส่วนใหญ่เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบตัิที่ดี  

(2) ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นแผนงาน  และสามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายเพิ่มเติมไดเ้ป็นผลส าเร็จ  โดยการด าเนินกิจการของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายใน การก ากับดูแลและการบริหารความเส่ียงที่ดีพอสมควร ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและสนับสนุน  
ใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไดใ้หค้วามเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก (Quality Assurance) และใหเ้ริ่มด าเนินการในปี 2562 ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหว่างด าเนินการจดัจา้ง 
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14. รายการระหว่างกนั  
 

14.1. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ที่ส  าคญัในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งผ่านการ
ใหค้วามเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 และครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

1. ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

• บ ริษั ท ฯ  และธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มี
ผูถ้ือหุน้ใหญ่ร่วมกัน ไดแ้ก่ 
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พั ฒ นาระบบสถาบั น
การเงิน (กองทุนฟ้ืนฟูฯ) 
โดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้น
ในบริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ย
ละ 99.9 และถื อหุ้ น ใน
ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด 
(มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 
55.1 

1.1 รายการเกี่ยวกบัเงินกูร้ะยะสัน้ 
• ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 

  • ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ 
มี ว ง เงิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ สั้ น กั บ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 500.0 ลา้นบาท เพื่อบริหาร
สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยวงเงิน
กู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี ้ยเท่ากับ
อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงิน (Money 
Market Rate)  

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี ้ยและเงื่อนไขเงินกู้โดย 
ทั่ วไปเสมือนกับการกู้ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งไม่ใช่
บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

- ตน้งวด - - 

- เพิ่มขึน้ - 5,000.0 

- ลดลง - (5,000.0) 

- สิน้งวด - - 

• ดอกเบีย้จ่าย - 4.2 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย - 0.0 

  1.2 รายการเกี่ยวกบัหุน้กู ้
• หุน้กู ้

  • บ ริษั ท ฯ เสนอขายหุ้ นกู้ ให้ แก่ 
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่เพื่อบริหารสภาพคล่องของ
บริษัทฯ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิไม่มีประกนั 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่ งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบี ้ย
ของหุน้กูเ้ป็นราคาเสนอขาย 

- ตน้งวด 120.0 546.0 

- เพิ่มขึน้ 620.1 244.6 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 2 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

  - ลดลง (194.1) (200.0) ไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้และผูอ้อกหุน้กู้
มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนด
ไถ่ ถ อ น  (แ ล้ ว แ ต่ ชุ ด ข อ ง 
หุน้กู)้  

• ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือ
หุ้นกู้ รวมจ านวน 590,600 หน่วย 
หน่วยละ 1,000 บาท ดงันี ้
- ค รั้ ง ที่  1/2560 เ ม่ื อ วั น ที่  23 
มิถนุายน 2560 
▪ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด 
ไถ่ ถอนวันที่  23 มิ ถุนายน 
2563 อั ต ราดอก เบี ้ ยค งที่ 
ร้อยละ 2.38 ต่ อปี  จ านวน  
22,400 หน่วย 

▪ ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันที่  23 มิ ถุนายน 
2565 อั ต ราดอก เบี ้ ยค งที่ 
ร้อยละ 3.41 ต่ อปี  จ านวน 
15,000 หน่วย 

▪ ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันที่  23 มิ ถุนายน 
2567 อตัราดอกเบีย้คงที่ 

และอตัราดอกเบีย้เดียวกันกับที่
บริษัทฯ เสนอขายต่อผู้จองซื้อ
รายอ่ืนซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  - ลดลง (194.1) (200.0) 

  - สิน้งวด 546.0 590.6 

  • ดอกเบีย้จ่าย 6.6 7.6 

• ดอกเบีย้คา้งจ่าย 1.5 3.3 

     

     

   

   

     



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 3 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

 
 

    ร้อยละ 3.64 ต่ อปี  จ านวน  
50,000 หน่วย 

- ค รั้ ง ที่  2/2560 เ ม่ื อ วั น ที่  8 
กนัยายน 2560 
▪ ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวนัที่ 8 กันยายน 2564 
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร ้อยละ 
2.53 ต่ อ ปี  จ าน วน  7,200 
หน่วย 

▪ ชุดที่ 3 อายุ 6 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวนัที่ 8 กันยายน 2566 
อัตราดอกเบี ้ยคงที่ ร ้อยละ 
3.44 ต่ อปี  จ านวน 135,000 
หน่วย 

- ค รั้ ง ที่  1/2561 เ ม่ื อ วั น ที่  21 
มิถนุายน 2561 
▪ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบ
ก าหนด ไถ่ ถอน วั นที่  21 
ธันวาคม 2562 อตัราดอกเบีย้
ค งที่ ร ้ อ ย ล ะ  2.18 ต่ อ ปี 
จ านวน 361,000 หน่วย 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 4 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

  1.3 รายการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินรอการ
ขาย 
• ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 

  • ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ 
มีตั๋ วสัญญาใช้เงินจ่ายจากการ
ออกตั๋ วสัญญาใช้เงินจ่ายให้แก่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือช าระราคาซือ้ทรพัยส์ินรอการ
ขาย โดยตั๋ วสัญญาใช้เงินจ่าย
ดังกล่าวไม่มีดอกเบี ้ยจ่าย ตาม
บันทึกข้อตกลงเพื่อการซื ้อขาย
ทรพัยส์ินรอการขายฉบับลงวันที่ 
9 ตุลาคม 2549 ที่บริษัทฯ ไดร้่วม
ลงนามกับสถาบันการเงินและ
บริษัทบริหารสินทรพัย ์18 แห่ง 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามบันทึก
ข้ อต กล งเพื่ อก ารซื ้ อ ข าย
ทรัพย์สินรอการขายฉบับลง
วนัที่ 9 ตุลาคม 2549 ที่บริษัทฯ
ได้ ร่ วมลงนามกั บสถาบั น
การเงินและบริษั ทบ ริห าร
สินทรพัย์ 18 แห่ง ซึ่งมีเงื่อนไข
เสมือนกับการท ารายการกับ
สถาบั นการเงิน อ่ื นภายใต้
บนัทึกขอ้ตกลงเดียวกนั 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  - ตน้งวด 88.0 1,098.2 

- เพิ่มขึน้ 1,011.1 115.8 

- ลดลง (0.9) (0.7) 

- สิน้งวด 1,098.2 1,213.3 

• ดอกเบีย้จ่าย 3.9 21.5 

• ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้รอตดับญัช ี 108.1 95.6 

   

   

  1.4 รายการเกี่ยวกบัเงินฝากสถาบนั
การเงิน 
• เงินฝากสถาบนัการเงิน 

 
 

16.7 

 
 

85.0 

• บริษัทฯ มีเงินฝากประเภทออม
ท รัพ ย์แ ล ะกระแส ราย วัน กั บ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพื่ อใช้บ ริหารจัดการรายการ 
เงินสด 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  ซึ่ ง มี อั ต ร า
ดอกเบี ้ย เงินฝากโดยทั่ วไป
เส มือนกับการฝากเงินกับ
สถาบันการเงิน อ่ืนซึ่ งไม่ใช่
บคุคลที่เกี่ยวโยงกนั 

• ดอกเบีย้รบั 0.0 0.0 

• ดอกเบีย้คา้งรบั - 0.0 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 5 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

      • คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิ จ า รณ า เห็ น ว่ า รายก า ร
ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตสุมผล 

  1.5 รายการเกี่ยวกบัค่าเช่า 
• รายไดค้่าเช่า 

 
0.1 

 
0.1 

• บริษัทฯ ให้เช่าพื ้นที่บริเวณด้าน 
หนา้ของส านักงานใหญ่บางส่วนแก่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เพื่ อติ ดตั้ ง เค รื่ อ งรับ -ฝ าก เงิ น
อัตโนมัติตามสัญญาเช่าพื ้นที่ลง
วันที่  28 เมษายน 2560 และฉบับ
ต่ออายุลงวันที่  25 เมษายน 2561 
และฉบับลงวันที่ 12 เมษายน 2562 
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

• บริษัทฯ ใหเ้ช่าพืน้ที่บริเวณดา้นหนา้
ของส านั กงานยะลาบางส่ วนแก่
ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) เพื่อ
ติดตัง้เครื่อง รบั-ฝากเงินอตัโนมตัิตาม
สัญญาเช่าพื ้นที่ ลงวันที่ 4 มกราคม 
2561 ก าหนดระยะเวลา 1 ปี และตาม
สญัญาเช่าพืน้ที่ ลงวนัที่ 28 ธันวาคม 
2561 ก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่า
และเงื่ อน ไขการช าระ เงิ น
โดยทั่ วไปเสมือนกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

  • เงินประกันการเช่า 0.0 0.0 

     



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 6 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

2. บริษัทหลกัทรพัย ์ 
เคที ซีมิโก ้จ ากดั 

• บ ริษั ท ฯ  และธนาคาร 
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
มี ผู้ ถื อหุ้ นใหญ่ ร่วมกั น 
ได้แก่ กองทุนฟ้ืนฟูฯ โดย
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นใน
บริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 
99.9 และถือหุ้นทางอ้อม
ในบริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซี
มิโก้ จ ากัด ในสัดส่วนรอ้ย
ละ 27.5 (กองทุนฟ้ืนฟู ฯ 
ถือหุ้นในธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วน
ร้ อ ย ล ะ  55.1 แ ล ะ
ธนาคารกรุงไทยจ ากั ด 
(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท
หลั กทรัพย์  เคที  ซี มิ โก ้
จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 
50.0) 

2.1 รายการเกี่ยวกบัค่าเช่า   • บริษัทฯ ให้เช่าพื ้นที่บริเวณชั้น 2  
ของส านักงานสาขาพิษณุโลกแก่
บริษัทหลักทรพัย ์เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
เพื่อใช้เป็นที่ท  าการสาขาย่อย ตาม
สญัญาเช่าพืน้ที่ลงวันที่ 1 มกราคม 
2556 ก าหนดระยะเวลา 3 ปี  และ
บั นทึ กข้อตกลงแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
สัญญาเช่าพืน้ที่ส  านักงาน ครัง้ที่ 1 
ลงวันที่  1 มกราคม 2559 ซึ่งขยาย
ระยะเวลาการเช่าไปอีก 3 ปี สญัญา
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
ปัจจุบันไม่ได้ต่ อสัญญาเช่าพื ้น 
ที่แลว้ 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่า
และเงื่ อน ไขการช าระ เงิ น
โดยทั่ วไปเสมือนกับการท า
รายการกบับคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

• รายไดค้่าเช่า 0.4 - 

• เงินประกันการเช่า 0.1 - 

   

   

   

3. บริษัท กรุงไทย – 
แอกซ่า ประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 
 

• บริษั ทฯ และธนาคาร 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

มีผู้ถื อหุ้นใหญ่ ร่วมกัน 

ไดแ้ก่ กองทนุฟ้ืนฟฯู โดย 

3.1 รายการเกี่ยวกบัหุน้กู ้
• หุน้กู ้

  • บริษัทฯ เสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ 
เป็นหุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้ือ ประเภท 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่ งราคา
เสนอขายและอตัราดอกเบีย้ 

- ตน้งวด 4.9 531.7 

- เพิ่มขึน้ 527.0 120.0 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 7 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

 กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้นใน

บริษัทฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ 

99.9 และถือหุ้นทางอ้อม

ในบริษัท กรุงไทย – แอกซ่า 

ป ร ะ กั น ชี วิ ต  จ า กั ด 

(มหาชน) ในสัดส่วนร้อย 

ละ 27.5 (กองทุนฟ้ืนฟู ฯ 

ถือหุ้นในธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) ในสดัส่วน

ร้ อ ย ล ะ  55.1 แ ล ะ

ธนาคารกรุงไทย จ ากั ด 

(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท 

กรุงไทย – แอกซ่าประกัน

ชีวิต จ ากัด (มหาชน) ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 50.0) 

- ลดลง (0.2) (501.3) ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่มีผูแ้ทน
ผูถ้ือหุ้นกู้ และผูอ้อกหุน้กู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 
(แลว้แต่ชดุของหุน้กู)้ 

• ณ วันที่  30 กันยายน 2562 บริษัท 
กรุงไทย – แอกซ่ า ประกันชี วิ ต 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นกู้รวม
จ านวน 150,400 หน่วย หน่วยละ 
1,000 บาท ดงันี ้
- ค รั้ ง ที่  1/2560 เม่ื อ วั น ที่  23
มิถนุายน 2560 
▪ ชดุที่ 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ถอนวันที่  23 มิถุนายน 
2563 อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ย
ละ 2.38 ต่อปี จ านวน 1,300 
หน่วย 

- ค รั้ ง ที่  2/2560 เม่ื อ วั น ที่  8
กนัยายน 2560 
▪ ชดุที่ 2 อายุ 4 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันที่ 8  กั นยายน 
2564 อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ย
ละ 2.53 ต่อปี จ านวน 2,100 
หน่วย 

ของหุน้กูเ้ป็นราคาเสนอขายและ
อัตราดอกเบี ้ยเดียวกันกับที่
บริษัทฯ เสนอขายต่อผู้จองซื้อ 
รายอ่ืนซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 - สิน้งวด 531.7 150.4 

 • ดอกเบีย้จ่าย 11.9 10.9 

 • ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.7 0.5 

    

    

   
 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 8 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

 
 

    ▪ ชุ ด ที่  5 อ า ยุ  10 ปี  ค รบ
ก าห น ด ไถ่ ถ อน วั น ที่  8 
กั น ย า ย น  2570 อั ต ร า
ดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.91 ต่อ
ปี จ านวน 120,000 หน่วย 

- ค รั้ ง ที่  1/2561 เม่ื อ วั น ที่  21
มิถนุายน 2561 
▪ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบ
ก าหนด ไถ่ ถอน วั นที่  21 
ธันวาคม 2562 อตัราดอกเบีย้
ค งที่ ร ้ อ ย ล ะ  2.18 ต่ อ ปี 
จ านวน 1,200 หน่วย 

▪ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันที่  21 มิ ถุนายน 
2564 อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ย
ละ 2.50 ต่อปีจ านวน 25,800 
หน่วย 

 

4. บริษัท กรุงไทย
พานิชประกนัภัย 
จ ากดั (มหาชน) 
 

• บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) มีผูถ้ือหุน้ใหญ่

ร่วมกัน ได้แก่ กองทุน

ฟ้ืนฟูฯ โดยกองทุนฟ้ืน 

ฟฯู ถือหุน้ในบริษัทฯ ใน 

4.1 รายการเกี่ยวกบัหุน้กู ้
• หุน้กู ้

  • บริษั ทฯ เสนอขายหุ้ นกู้ ให้ แก่ 
ผู้ ล งทุ น ส ถ า บั น  แ ล ะ /ห รื อ  
ผู้ลงทุนรายใหญ่เพื่อบริหารสภาพ
คล่องของบริษัทฯ เป็นหุน้กูช้นิดระบุ
ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
ประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการรบัความช่วยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่ งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบี ้ย
ของหุ้นกู้ เป็นราคาเสนอขาย
และอตัราดอกเบีย้เดียวกันกบัที่  

- ตน้งวด - 30.0 

- เพิ่มขึน้ 30.0 - 

- ลดลง - - 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 9 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

 สัดส่วนร้อยละ 99.9 และ

ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท

กรุงไทยพานิชประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วน

ร้อยละ 24.8 (กองทุนฟ้ืน 

ฟู ฯ ถื อหุ้ น ในธนาคาร 

กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ในสัดส่ วนร้อยละ  55.1 

และธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท 

กรุงไทยพานิชประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) ในสัดส่วน

รอ้ยละ 45.0) 

- สิน้งวด 30.0 30.0 • ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562  บริษัท 
กรุงไทยพานิชประกันภัยจ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูถ้ือหุน้กู้รวมจ านวน 
30,000 หน่ วย หน่ วยละ 1,000.0 
บาท ดงันี ้
- ค รั้ ง ที่  1/2561 เม่ื อ วั น ที่  21 
มิถนุายน 2561  
▪ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบก าหนด
ไถ่ ถอนวันที่  21 มิ ถุนายน 
2564 อัตราดอกเบีย้คงที่รอ้ย
ล ะ  2.50 ต่ อ ปี  จ า น ว น 
30,000 หน่วย 

บริษัทฯ เสนอขายต่อผู้จองซื้อ 
รายอ่ืนซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ
สมเหตสุมผล 

 • ดอกเบีย้จ่าย 0.0 0.6 

 • ดอกเบีย้คา้งจ่าย 0.0 0.2 

    

    

    

    

5. นางสาวปิยา ลิม้ปิติ • บุ ต รข องน างท องอุ ไร  

ลิ ้มปิติ  ซึ่ งเป็นกรรมการ

บริษัท 

5.1 รายการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินรอการ
ขาย 
• ก าไรจากการขายทรพัยส์ิน 

รอการขาย 

 
 

2.5 

 
 

- 

• บริษัทฯ ขายที่ดินเปล่าโครงการ
เมาน์เทนวิวเขาใหญ่  อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนือ้ที่รวม
0-2-51 ไร่ ในราคา 2,761,000 บาท 
ให้กับนางสาวปิยา ลิ ้มปิติ  โดย
ทรัพย์ดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่อยู่ใน
โค รงการ “BAM ก้ าวสู่ ปี ที่  20” 
ตามที่คณะกรรมการบริหาร 

• การท ารายการดังกล่าวเป็น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
เป็นรายการซื ้อทรพัย์ของบุตร
กรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นญาติ
สนิทของกรรมการตามค านิยาม
ของส านักงาน ก.ล.ต. และเป็น
รายการที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป 
ซึ่งอยู่ในอ านาจอนุมตัิของฝ่าย 

     



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 ส่วนที่ 2.3.14 หนา้ที่ 10 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

ความเหน็ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปีบัญชีสิน้สุด 

วันที ่31 ธ.ค. 2561 
งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 ก.ย. 2562 

     สิ นท รัพ ย์ ค รั้ งที่  16/2561 มี มติ
อนุมัติ โครงการ ซึ่ งมีการก าหนด
ราคาขายและเงื่อนไขการช าระเงิน
ของทรพัยท์ี่เขา้ร่วมโครงการไว  ้โดย
นางส าว ปิ ย า  ลิ ้ ม ปิ ติ  ได้ ว า ง 
เงินมัดจ าการซือ้ทรพัย์สิน จ านวน 
0.8 ลา้นบาท ในวนัท าสญัญาจะซือ้
จะขาย เม่ือวันที่  8 มิถุนายน 2561 
และช าระราคาทรพัยส์ินส่วนที่เหลือ
อีก จ านวน 1.9 ล้านบาท ในวันโอน
กรรมสิทธิ์ เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 
2561 

จัดการ โดยไม่ต้องพิจารณา
ขนาดของรายการ ซึ่ งเป็นไป
ตามประกาศนโยบายการท า
รายการระหว่างกนัของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการตรวจสอบจึ ง
พิ จ ารณ า เห็ น ว่ า รายก าร
ดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ที่ มี เงื่ อนไขการค้าทั่ วไป จึ ง
เป็ นไปตามนโยบายการท า
รายการระหว่างกันที่ก าหนด
แลว้ 
 

     

นอกจากนี ้ตามสญัญาจา้งที่ปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ละรบัประกันการจ าหน่าย (Best Efforts) ส าหรบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน 
และการน าหลกัทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด  
("บสก.") กบั บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากัด (“Trinity”) บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) (“KS”) และ UBS AG (“UBS”) ("ที่ปรกึษา") วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2556 บรษิัทฯ ตกลง
จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมแบบแสดงรายการขอ้มลูซึ่งตอ้งช าระใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส าหรบัแบบแสดงรายการขอ้มลูในส่วนของ
กองทนุฟ้ืนฟฯู จ านวน 14,067,825.0 บาท โดยจะช าระในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 และเนื่องจากรายการดงักล่าวจดัเป็นรายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
บรษิัทฯ จะด าเนินการส าหรบัรายการดงักล่าวตามมาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ ต่อไป 
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14.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  3/2562 เมื่ อวันที่  1 มีนาคม 2562 และครั้งที่  17/2562 เมื่ อวันที่  
12 พฤศจิกายน 2562 ไดพ้ิจารณาขอ้มลูรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามล าดับ ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 
รวมทัง้สอบทานขอ้มลูตามที่ระบใุนหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมที่ไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ แลว้เห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 กันยายน 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติของบรษิัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทั่วไป
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (Arm's Length Basis) 

14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ไดพ้ิจารณาอนมุตัินโยบายและขัน้ตอน
การท ารายการระหว่างกัน เพื่อใหร้ายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส และเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

การเขา้ท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทัง้กฎเกณฑต์่าง ๆ ของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ  
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ใน
ลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง และบริษัทฯ จะตอ้งจัดท ารายงานสรุป  
การท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อรายงานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทในครัง้ต่อไป 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน
การเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับ
รายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้
แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการตามที่เสนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นในการเขา้ท า
รายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้ถือหุน้ผูม้ีส่ วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
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รายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 

14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก (IPO) แลว้ การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความ
เก่ียวขอ้ง รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบรษิัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงาน  ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ที่มีผลใชบ้งัคบั  

หากบริษัทฯ ประสงคจ์ะเขา้ท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
ของกลุ่มบริษัทฯ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอนที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้อย่างเครง่ครดั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้
แนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณาความจ าเป็นของรายการตอ่การด าเนินงานของบรษิทัฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคา
กบัรายการเทียบเคียงที่ท  ากบับคุคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระส าคญัของขนาดรายการดว้ย 

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนั
ที่เกิดขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีบุคคลที่มีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีมีความเป็น
อิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู ้ 
ความช านาญพิเศษจะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มี  
ความมั่นใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้ของ
บรษิัทฯ แต่เป็นการท ารายการท่ีบรษิัทฯ ไดค้  านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุราย 
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ส่วนที ่2.4 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  
 

ผูล้งทุนควรพิจารณางบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 
2561 และงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562 ของบริษัทฯ ที่
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 6 ของเอกสารฉบบันี ้เพื่อประกอบค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินของบรษิัทฯ และผูล้งทนุควรอ่านหมายเหตปุระกอบงบการเงินและขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล 
 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

15.1.1 ผู้สอบบัญชี 

รายชื่อผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินและขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

นางจิตรา เมฆาพงศพ์ันธุ ์และนางผกามาศ มังกรพันธุ์
ส  านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์ และนายศตวรรษ บุญโกย 
ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีที่เปิดเผยในงบการเงินและขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ สามารถสรุป
ไดด้งันี ้

งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญช ี

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินได้
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดอ้อกรายงานว่าไม่พบ
ส่ิงที่เป็นเหตใุหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาลของ
บรษิัทฯ ไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เรื่องรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจาก
การสอบทานของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 2 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 
งบการเงนิระหว่างกาลส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที ่30 กนัยายน 2562 

15.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(ก) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 
2561 โดยจัดเตรียมตามข้อมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย ์    

เงินสด 3.3 4.3 3.6 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,607.5 1,158.5 1,031.8 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 146.2 139.6 93.9 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ 69,886.9 72,885.8 75,433.9 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ – สทุธิ 1,562.0 641.0 708.3 

ทรพัยส์ินรอการขาย – สทุธิ 15,082.2 17,735.2 20,595.8 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – สทุธิ 3,026.0 4,981.5 7,115.5 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ 1,377.1 1,332.1 1,251.5 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 11.9 10.6 13.3 

สินทรพัยอ์ื่น 933.5 1,044.9 1,405.3 

รวมสินทรัพย ์ 93,636.7 99,933.4 107,653.0 

หนีส้ิน    

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 50,329.1 56,868.5 57,709.3 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 140.1 277.2 245.4 

ประมาณการหนีส้ิน 726.2 751.8 769.5 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ - - 5,342.0 

หนีส้ินอื่น 1,918.6 976.6 1,737.8 

รวมหนีส้ิน 53,114.0 58,874.0 65,804.0 
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ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 3 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

ส่วนของเจ้าของ    

ทนุจดทะเบียน    

หุน้สามญั 3,245,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 
บาท 16,225.0 16,225.0 16,225.0 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้    

หุน้สามญั 2,735,000,000 หุน้ มลูค่า 
หุน้ละ 5 บาท 13,675.0 13,675.0 13,675.0 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (43.8) (46.3) (58.0) 

ก าไรสะสม    

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5 1,622.5 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,269.0 25,808.1 26,609.5 

รวมส่วนของเจ้าของ 40,522.7 41,059.4 41,849.0 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 93,636.7 99,933.4 107,653.0 

 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 โดย
จดัเตรียมตามขอ้มลูที่ปรากฏในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

สินทรัพย ์   

เงินสด 3.6 6.4 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,031.8 1,541.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 93.9 5,690.1 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ 75,433.9 79,136.1 
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ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 4 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ – สทุธิ 708.3 676.2 

ทรพัยส์ินรอการขาย – สทุธิ 20,595.8 23,244.8 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – สทุธิ 7,115.5 9,058.8 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ 1,251.5 1,229.0 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 13.3 17.4 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละอื่น ๆ1 1,217.3 934.8 

สินทรพัยอ์ื่น 188.1 166.7 

รวมสินทรัพย ์ 107,653.0 121,701.3 

หนีส้ิน   

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 57,709.3 75,060.1 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 245.4 386.9 

ประมาณการหนีส้ิน 769.5 1,099.9 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ 5,342.0 - 

หนีส้ินอื่น 1,737.8 1,579.3 

รวมหนีส้ิน 65,804.0 78,126.2 

ส่วนของเจ้าของ   

ทนุจดทะเบียน   

หุน้สามญั 3,245,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้   

หุน้สามญั 2,735,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5 บาท 13,675.0 13,675.0  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (58.0) (72.0) 

ก าไรสะสม   

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,609.5 28,349.6 
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 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รวมส่วนของเจ้าของ 41,849.0 43,575.1 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 107,653.0 121,701.3 

 

หมายเหต ุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “เงินทดรอง
จ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรพัยอ่ื์น” ซึ่งรายการดงักล่าวถูกจัด
ประเภทรายการใหม่ โดยการแยกออกมาเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะทางการเงิน
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัดประเภทรายการใหม่ มลูค่า
ของ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” จะไม่ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรพัย์
อ่ืน“ ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

15.2.2 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(ก) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 โดยจัดเตรียมตามขอ้มูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

 รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย้    

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 1,232.3 1,877.5 1,856.8 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 1.7 12.6 3.7 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 10.4 23.3 10.3 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 148.6 104.7 89.2 

อื่นๆ 9.4 9.9 15.5 

รวมรายไดด้อกเบีย้ 1,402.4 2,028.0 1,975.6 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,244.2 1,622.0 1,769.4 

รายได้ดอกเบีย้ – สุทธิ 158.2 406.1 206.2 
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 รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

ก าไร )ขาดทุน( จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 20.0 (2.6) (30.3) 

ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 3,509.2 4,438.3 

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 2,362.6 1,740.9 3,105.5 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 584.1 184.4 115.2 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 169.5 165.9 146.8 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,518.8 6,003.9 7,981.7 

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 2,519.8 2,934.6 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 21.1 (1,024.9) (162.2) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,915.9 4,509.0 5,209.3 

ภาษีเงินได ้ 12.2 8.2 7.3 

ก าไรสุทธิ 4,903.6 4,500.8 5,202.0 

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

   

ก าไร )ขาดทุน( จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขาย 3.8 (2.5) (11.8) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (67.4) - - 

รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (63.7) (2.5) (11.8) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 4,839.9 4,498.3 5,190.3 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.79 1.65 1.90 
 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
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(ข) ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2561 และ 2562 โดยจัดเตรียมตามขอ้มูลที่ปรากฏในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบ
ทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย้   

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 3,731.3 7,816.5 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 2.7 24.8 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 7.0 9.4 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 64.7 87.2 

อื่นๆ 11.1 10.3 

รวมรายไดด้อกเบีย้1 3,816.7 7,948.3 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,315.5 1,524.6 

รายได้ดอกเบีย้ – สุทธิ 2,501.2 6,423.6 

ก าไร )ขาดทุน( จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ (30.2) 3.9 

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 2,506.7 1,130.0 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 73.7 80.6 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 52.2 43.5 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,103.6 7,681.7 

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 2,588.0 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (265.0) 209.6 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,313.7 4,884.0 

ภาษีเงินได ้ 2.9 1.7 

ก าไรสุทธิ 3,310.8 4,882.3 

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง   

ก าไร )ขาดทุน( จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขาย 0.7 (13.9) 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 8 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง   

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - (20.8) 

รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 0.7 (34.7) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 3,311.4 4,847.6 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.21 1.79 
 

หมายเหต ุ 1 ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้” และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือ
จากการซือ้ลูกหนี”้ ถูกแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกัน อย่างไรก็ดี ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
แลว้ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รายการดงักล่าวถูกจัดประเภทรายการใหม่และ
แสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี”้ ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัดประเภท
รายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บ
การเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

15.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 4,915.9 4,509.0 5,209.3 3,313.7 4,884.0 

รายการปรับกระทบก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด
รับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน      

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 150.4 148.4 141.3 105.5 104.3 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 20.1 47.3 73.7 59.4 72.3 

รายไดค้า้งรบั )เพิ่มขึน้( ลดลง (35.9) 0.4 0.1 0.3 (11.4) 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 9 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

รายไดร้บัล่วงหนา้ลดลง  )3.4( )3.9( )3.9( (3.9) (3.7) 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ่มขึน้ )ลดลง( (241.8) (75.8) 328.5 43.4 (233.1) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัยจ์าก
บญัชี 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 84.5 65.9 66.1 49.6 309.6 

ประมาณการหนีส้ินอื่น - 5.3 - - - 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยถ์าวร (18.1) (0.1) (13.4) (10.9) (0.2) 

ก าไรจากการยึดคืนสินทรพัยข์ายผ่อนช าระ (1.8) (59.9) (2.6) (2.5) (6.9) 

หนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ )ลดลง( 21.1 (1,024.9) (162.2) (265.0) 209.6 

หนีส้งสยัจะสญู – ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ
เพิ่มขึน้ )ลดลง( - - 2.2 2.5 (0.3) 

)กลบัรายการ( ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ
ทรพัยส์ินรอการขาย 82.7 (69.3) (20.5) (8.4) (9.5) 

ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากบญัชีลกูหนีใ้ชส้ิทธิซือ้
คืนแบบผ่อนช าระ 5.2 - - - - 

)ก าไร( ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ (20.0) 2.6 30.3 30.2 (3.9) 

 4,958.9 3,546.4 5,649.0 3,313.8 5,310.9 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ )158.2( (406.1) (206.2) (1,758.6) (6,423.6) 

รายไดเ้งินปันผลสทุธิ (78.8) (47.5) (37.0) (1.2) (1.8) 

เงินสดรบัดอกเบีย้ 1,401.1 2,015.9 1,971.9 3,069.0 7,917.6 

เงินสดรบัเงินปันผล 78.8 40.9 43.6 43.6 37.6 

เงินสดจ่ายค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจาก
สถาบนัการเงิน (5,411.3) (4,734.3) (7,088.3) (4,402.3) (7,524.1) 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1,224.7) (1,484.9) (1,801.3) (1,331.1) (1,383.1) 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (9.8) (10.1) (8.8) (7.6) (6.4) 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 10 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

(ขาดทุน) ก าไร จากการด าเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หนีส้ินด าเนินงาน (444.1) (1,079.6) (1,476.9) (1,074.3) (2,073.0) 

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง      

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 3,856.5 4,987.6 5,037.0 2,830.9 5,057.3 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 553.8 834.2 251.2 184.8 168.6 

ทรพัยส์ินรอการขาย 1,714.2 898.6 1,513.9 1,090.0 639.3 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด (1,185.8) (1,785.5) (2,129.5) (1,379.5) (1,943.3) 

สินทรพัยอ์ื่น (67.3) (179.3) (379.3) (434.1) 105.2 

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)      

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ - - 5,342.0 5,342.0 (5,342.0) 

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน (37.7) (45.6) (48.3) (1.6) - 

หนีส้ินอื่น (965.1) 186.3 66.5 (1,512.2) 93.3 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด าเนินงาน 3,424.4 3,816.7 8,176.6 5,046.1 (3,294.6) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินสดจ่ายในการซือ้ท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณ ์ (123.8) (99.4) (78.6) (67.5) (62.0) 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผื่อ
ขาย (3,617.3) (10,503.2) (5,656.6) (5,052.1) (11,187.8) 

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (5.2) (1.7) (3.1) (2.7) (9.4) 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกันลดลง - - 0.0 - 0.1 

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทุนในหลกัทรพัย ์ (2.2) - - - - 

เงินสดรบัจากการขายสินทรพัยถ์าวร 18.1 0.1 13.4 10.9 0.2 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 11 

งบกระแสเงินสด 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

จ านวน 

(ล้านบาท) 

เงินสดรบัจากเงินลงทุนในตราสารหนีเ้ผื่อ
ขาย 3,619.0 10,515.8 5,655.3 4,100.0 5,602.0 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
หลกัทรพัย ์ - 0.6 8.6 8.6 4.4 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน (111.4) (87.9) (60.9) (1,002.7) (5,652.5) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

เงินสดรบัจากการกูย้ืมธนาคาร 50,979.7 30,943.3 16,450.0 14,450.0 32,600.0 

เงินสดรบัจากการออกหุน้กู้ 6,400.0 22,600.0 8,000.0 8,000.0 20,000.0 

เงินสดรบัจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน - - 97.1 - - 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสาร
หนี ้ (56,844.3) (45,324.7) (21,779.0) (17,242.1) (35,990.9) 

เงินสดจ่ายช าระหุน้กู ้ - (8,400.0) (6,600.0) (4,300.0) (4,000.0) 

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (2.3) (19.2) (10.4) (11.5) (30.1) 

เงินสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการอาวลัตั๋วเงิน
จ่าย (7.0) (14.1) - - (4.4) 

เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ (3,842.7) (3,961.7) (4,400.6) (4,400.6) (3,121.5) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจาก
กิจกรรมจัดหาเงิน (3,316.6) (4,176.4) (8,243.0) (3,504.2) 9,453.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดเพิ่มขึน้ )ลดลง( สทุธิ (3.5) (447.5) (127.3) 539.2  506.1 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ณ วนัตน้งวด 1,609.9 1,606.4 1,158.9 1,158.9 1,031.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ณ วนัสิน้งวด 1,606.4 1,158.9 1,031.6 1,698.1 1,537.7 

 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 12 

15.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือน 
สิน้สุด วันที ่ 
30 กันยายน 

25591 2560 2561 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
หาก าไร  

    
 

อตัราก าไรขัน้ตน้2 รอ้ยละ 85.79 78.67 81.84 83.42 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน3 รอ้ยละ 56.05 59.00 53.37 53.00 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร4 รอ้ยละ 69.81 85.09 157.27 (67.59) 

อตัราก าไรสทุธิ5 รอ้ยละ 55.96 59.02 53.35 53.03 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) รอ้ยละ 12.10 11.03 12.55 15.2416 

      

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

 
    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ 5.24 4.65 5.01 5.6816 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.09 0.08 0.09 0.1116 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทาง
การเงิน  

 
    

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
(D/E Ratio) เท่า 1.31 1.43 1.57 1.79 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้6 เท่า 3.80 3.58 5.54 (1.38) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั 
)Cash Basis)7 เท่า 0.06 0.07 0.25 (0.08) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล8 รอ้ยละ N/A 80.79 97.77 60.00 

อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
)Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้
ถือหุน้9 เท่า 1.24 1.39 1.38 1.72 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

 

ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 13 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 
รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือน 
สิน้สุด วันที ่ 
30 กันยายน 

25591 2560 2561 2562 

อัตราส่วนซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของ
ธุรกิจ 

 
    

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ10 รอ้ยละ 13.32 12.83 14.55 20.5516 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ11 รอ้ยละ 4.39 4.78 4.63 11.2116 

อตัราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูต่อเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี1้2 รอ้ยละ 10.37 8.70 7.69 7.46 

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหาร
จดัการทรพัยส์ินรอการขาย13 รอ้ยละ 31.83 24.88 29.12 16.1616 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการ
ทรพัยส์ินรอการขาย14 รอ้ยละ 10.73 6.00 8.72 6.3616 

อตัราส่วนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการ
ขายต่อทรพัยส์ินรอการขาย15 รอ้ยละ 3.90 2.97 2.47 2.16 

 

หมายเหต ุ 1 ส าหรบัรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 การค านวณอตัราส่วนไม่ไดใ้ชค้่าเฉลี่ยตน้รอบระยะเวลาและปลายรอบ

ระยะเวลา เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เปิดเผยงบการเงินส าหรับรอบปีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2558 เพื่อน ามา
ค านวณหาค่าเฉลี่ย 

 2 อตัราก าไรขั้นตน้ค านวณจากผลรวมของ )ก( รวมรายไดด้อกเบีย้ )ไม่รวมรายไดด้อกเบีย้เงินฝากสถาบันการเงิน(  

)ข( ก าไร )ขาดทุน( จากเงินลงทุนในหลักทรพัย ์– สุทธิ )ค( ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้)ง( ก าไรจาก 
การขายทรพัยส์ินรอการขาย )จ( ก าไรจากการขายผ่อนช าระ และ )ฉ( รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ หกัดว้ย รวม
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ แลว้น ามาหารดว้ยผลรวมของขอ้ )ก( – (ฉ(  

 3 อตัราก าไรจากการด าเนินงานค านวณจาก ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้หกัดว้ย รายไดด้อกเบีย้เงินฝาก

สถาบนัการเงิน แลว้น ามาหารดว้ยผลรวมของ )ก( รวมรายไดด้อกเบีย้ )ไม่รวมรายไดด้อกเบีย้เงินฝากสถาบนัการเงิน( 
)ข( ก าไร )ขาดทุน( จากเงินลงทุนในหลักทรพัย ์– สุทธิ )ค( ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้)ง( ก าไรจาก 
การขายทรพัยส์ินรอการขาย )จ( ก าไรจากการขายผ่อนช าระ และ )ฉ( รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

 4 อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไรค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารดว้ยก าไรจากการด าเนินงานก่อน

ภาษีเงินได ้หกัดว้ย รายไดด้อกเบีย้เงินฝากสถาบนัการเงิน 

 5 อตัราก าไรสุทธิค านวณจากก าไรสุทธิ หารดว้ยผลรวมของ )ก( รวมรายไดด้อกเบีย้ )ข( ก าไร )ขาดทุน( จากเงินลงทุน

ในหลกัทรพัย ์– สุทธิ )ค( ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ง( ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย )จ( ก าไร
จากการขายผ่อนช าระ และ )ฉ( รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 2.4.15 หนา้ที่ 14 

 6 อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน บวกกลบัดว้ย )ก( เงินสดจ่าย

ดอกเบีย้ และ )ข( เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้แลว้น ามาหารดว้ยขอ้ )ก(  

 7 อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน )Cash Basis) ค านวณจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หารด้วย

ผลรวมของ )ก( เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม และตราสารหนี ้)ข( เงินสดจ่ายช าระหุน้กู ้)ค( เงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ ์)ง( เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และ )จ( เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้  

 8 อตัราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลที่จ่ายตามที่ระบใุนงบกระแสเงินสดหารดว้ยก าไรสทุธิของปีก่อนหนา้ 

 9 อตัราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ )Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ ค านวณจากตราสารหนีท้ี่ออกและ

เงินกูย้ืม หารดว้ยส่วนของผูถ้ือหุน้ 
 10 อัตรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพค านวณจากรวมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหาร

จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สุทธิ )เฉลี่ย( โปรดพิจารณารายละเอียดการ
ค านวณเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3.1 เงินสดรบั
จากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ” 

 11 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์ด้อยคุณภาพค านวณจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน

สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ )NPL) หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ )เฉลี่ย( 

 12 อตัราส่วนค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญต่อเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีค้  านวณจากค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญเงินใหส้ินเชื่อ

จากการซือ้ลกูหนี ้หารดว้ยเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ก่อนหกัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู( 

 13 อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากรวมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ

ทรพัยส์ินรอการขาย หารดว้ยผลรวมของ )ก( ทรพัยส์ินรอการขาย – สทุธิ และ )ข( ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ – สทุธิ )เฉลี่ย( 
โปรดพจิารณารายละเอียดการค านวณเงนิสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขายเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 
หวัขอ้ “16.3.2 เงนิสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขาย” 

 14 อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานทรพัยส์ิน

รอการขาย )NPA) และเงินลงทุนในหลกัทรพัย ์หารดว้ย )ก( ทรพัยส์ินรอการขาย – สุทธิ )ข( ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ – 
สทุธิ และ )ค( เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ )เฉลี่ย( 

 15 อตัราส่วนค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขายต่อทรพัยส์ินรอการขายค านวณจากค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย 

หารดว้ยทรพัยส์ินรอการขาย )หลงัหกัค่าปรบัมลูค่า( 
16  ค านวณโดยปรบัยอดรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และงบกระแสเงินสดส าหรบังวดเก้า

เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized(  
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ส่วนที่ 2.4.16 หนา้ที่ 1 

16. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ข้อความในส่วนนี ้เป็น )ก) ค าอธิบายของบริษัทฯ เก่ียวกับผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีต  
ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ซึ่งอ้างอิงตามงบการเงินส าหรบัรอบบัญชีสิน้สุดวันที่  
31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 )ตรวจสอบ( เพื่อประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารฉบับนี ้ และส าหรบังวดเกา้เดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 ซึ่งอา้งอิงตามงบการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 )สอบทาน( และ )ข) การวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการของบริษัทฯ เก่ียวกับปัจจยัที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจ
และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในอนาคต ผูล้งทนุควรพิจารณาการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายดงัตอ่ไปนีค้วบคู่กบังบการเงิน
และหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบรษิัทฯ และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานที่ไดถู้กเปิดเผยไวใ้นส่วนอื่น ๆ ของ
เอกสารฉบบันี ้

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนนีอ้าจมีขอ้ความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณใ์น
อนาคต )Forward-Looking Statements) อนัเป็นความเห็นของบรษิทัฯ ณ ขณะนีท้ี่เก่ียวกบัเหตกุารณห์รือผลการด าเนินงาน
ในอนาคตนัน้ ๆ โดยผลที่เกิดขึน้จริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากการคาดการณด์ังกล่าวได ้ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับผลการด าเนินงานที่ได้
ถูกเปิดเผยไวใ้นส่วนอื่น ๆ ของเอกสารฉบับนี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 หวัขอ้ “3. ปัจจัยความ
เสีย่ง” 

16.1 ภาพรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ เป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยโดยพิจารณาจาก
สินทรัพย์รวม )ตามข้อมูลในรายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจัดท าโดย อิปซอสส์( ทั้งนี ้  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานะเป็น
รฐัวิสาหกิจที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ และ
อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ ธปท. โดยประกอบธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย  

บรษิัทฯ มีความสามารถในการจดัหาและบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยบรษิัทฯ 
ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงินในประเทศไทย ไดแ้ก่ ธนาคารและบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่น และบรหิารจดัการ
สินทรัพยด์้อยคุณภาพดว้ยการเจรจาปรับโครงสรา้งหนี ้กับลูกหนีเ้พื่อหาขอ้ตกลงที่เหมาะสมที่สุดส าหรับทุกฝ่าย เท่าที่ 
เป็นไปได ้โดยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ รบัซือ้หรือรบัโอนมาส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรพัย์ซึ่งไดจ้ด
ทะเบียนจ านองล าดบัท่ีหน่ึงแก่บรษิัทฯ โดยบริษัทฯ บนัทึกบญัชีสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพเป็นเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีใ้น
ราคาทนุท่ีรบัซือ้หรือรบัโอนมา รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง )ถา้มี( 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินเปล่า  
)ซึ่งรวมถึงอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการเกษตรกรรม( โรงแรม อาคารพาณิชย ์และที่อยู่อาศยัประเภทบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮาส ์และ
อาคารชดุ รวมทัง้สงัหารมิทรพัยแ์ละหลกัทรพัยอ์ื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไดท้รพัยสิ์นรอการขายมาโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การเจรจา
กบัลกูหนีเ้พื่อโอนหลกัประกนัหรือโอนทรพัยช์ าระหนี ้การบงัคบัหลกัประกนัเพื่อช าระหนี ้และการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจาก
สถาบันการเงินอื่นโดยตรง โดยบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีทรัพย์สินรอการขายในราคารบัโอน )ต้นทุนที่รบัซือ้( หรือตน้ทุน  
)รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง )ถา้มี(( ที่รบัซือ้มาจากกรมบงัคบัคดีหรือสถาบนัการเงินอื่น และบริษัทฯ จะจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอ
การขายดงักล่าวในท่ีสดุ  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลูกหนี ้คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 62.40 รอ้ยละ 70.83 รอ้ยละ 65.15 และ รอ้ยละ 84.94 ตามล าดับ ของรายได้จากการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ และมีรายไดจ้ากทรพัยสิ์นรอการขายและเงินลงทนุในหลกัทรพัยค์ิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 37.04 รอ้ยละ 
28.60 รอ้ยละ 34.43 และ รอ้ยละ 14.89 ตามล าดับ ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีสินทรพัยส์ุทธิรวม
จ านวน 93,636.7 ลา้นบาท 99,933.4 ลา้นบาท 107,653.0 ลา้นบาท และ 121,701.3 ลา้นบาท โดยหลกัประกอบดว้ย )ก( 
สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ )ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิ  และเงินรอรบั
จากการขายทอดตลาดสทุธิ( 72,913.0 ลา้นบาท 77,867.3 ลา้นบาท 82,549.4 ลา้นบาท และ 88,194.9 ลา้นบาท และ )ข( 
สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย )ไดแ้ก่ เงินลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิ ลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ 
ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ และเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยสิ์นและอื่น ๆ( 17,512.0 ลา้นบาท 19,340.9 ลา้น
บาท 22,615.3 ลา้นบาท และ 30,545.9 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ มีส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีส านกังานสาขาทั่วประเทศทัง้หมด 25 แห่ง โดยมีพนกังาน
มากกว่า 1,200 คน ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ )ก) สามารถให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้ั่วประเทศ และ )ข) สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละภูมิภาค การที่บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศจะท าให้บริษัทฯ มีความรูค้วามเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มและสภาวะตลาด และสามารถบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในภมูิภาคต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

16.2 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

16.2.1 ความสามารถของบริษัทฯ ในการซือ้สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายในราคาทีเ่หมาะสม 

ความสามารถในการท ารายไดข้องบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น  )ก) ความสามารถของบริษัทฯ ใน
การจัดหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคาที่เหมาะสม )ข) อุปทานของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายในตลาด และ )ค) ปริมาณสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
ความสามารถของบริษัทฯ ในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคาที่เหมาะสม ถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต 

เมื่อบริษัทฯ เขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ บริษัทฯ จะประเมินราคาของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพื่อประกอบการ
พิจารณาก าหนดราคาซือ้ที่เหมาะสม โดยทั่วไปบริษัทฯ ก าหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพโดย
พิจารณาจากปัจจยัหลายประการ เช่น การประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
ในอนาคต มลูค่าหลกัประกัน และประวตัิของลกูหนี ้เป็นตน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัพิจารณาสถานะของกระบวนการบงัคบั
คดีทางกฎหมาย รวมถึงอายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพของลูกหนี ้และการมีอยู่ของหลักประกันส าหรบัหนี ้
ดงักล่าว  

บริษัทฯ จัดหาทรพัยสิ์นรอการขายจากหลายช่องทาง เช่น การประมูลหลักประกันของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่  
บริษัทฯ บริหารจดัการมาก่อนในการขายทอดตลาด การโอนหลักประกันหรือโอนทรพัยช์ าระหนีข้องลูกคา้ที่เป็นสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพของบรษิัทฯ และการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินทัง้ในรูปแบบการประมลูและการซือ้จากสถาบนั
การเงินโดยตรง ในการพิจารณาก าหนดราคาของทรพัยสิ์นรอการขายที่จะเขา้ซือ้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากปัจจัยหลาย
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ประการ ไดแ้ก่ ภาระติดพันที่ติดอยู่กับทรพัยสิ์นรอการขาย )ถ้ามี( มูลค่าที่ก าหนดโดยกรมบังคับคดี และมูลค่าประเมิน
ภายในของบรษิัทฯ เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ความสามารถของบรษิัทฯ ในการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในปรมิาณและราคาที่
เหมาะสมขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย การแข่งขันในการ
ประมลูสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนและตน้ทุนทางการเงิน และการเปล่ียนแปลง
ดา้นกฎระเบียบและขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้การจดัหาสินทรพัยด์้อยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบัน
การเงินยงัขึน้อยู่กบันโยบายของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอีกดว้ย 

16.2.2 การบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ ทรัพยส์ินรอการขาย และการเรียกเก็บหนี ้ 

บริษัทฯ เชื่อว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายขอ ง 
บรษิัทฯ เป็นปัจจยัส าคญัที่มีส่วนช่วยส่งเสรมิผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรษิัทฯ มุ่งหมายที่
จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ไดน้ า
ระบบตัวชีว้ัด )Key Performance Indicator) มาใช้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ภายในของบรษิัทฯ เพื่อลดระยะเวลาด าเนินการในกระบวนการบงัคบัหลกัประกนั 

นอกจากนี ้ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนีจ้ากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ เนื่องจากนโยบายทางบญัชีของบรษิัทฯ ก าหนดใหบ้รษิัทฯ สามารถรบัรูร้ายไดไ้วด้งันี ้)ก( ในกรณีของ
ลกูหนีท้ี่ไดเ้ขา้ท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ับบรษิัทฯ บรษิัทฯ จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เมื่อไดร้บัช าระเงินจาก
ลกูหนี ้โดยค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายตวัจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัช าระจากลกูหนีแ้ต่ละราย
โดยอา้งอิงจากสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้โดยบริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ ณ วันที่ไดร้บัช าระเงินจาก
ลูกหนีโ้ดยค านวณตามระยะเวลาคา้งช าระตัง้แต่วันที่ท  าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้หรือวันที่รับช าระเงิน
ล่าสุดจนถึงวันที่ไดร้ับช าระเงิน ที่อัตราผลตอบแทนรายตัว ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ได้รบัช าระจากลูกหนีเ้กินกว่ารายได้
ดอกเบีย้ บริษัทฯ จะบนัทึกหกัตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้นอกจากนี ้ในกรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระจากลกูหนี ้
เกินกว่าตน้ทุนคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้บริษัทฯ จะรบัรูส่้วนต่างเป็นก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลูกหนี ้หรือ )ข( ในกรณีของลูกหนีท้ี่ไม่มีการท าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีก้ับบริษัทฯ บริษัทฯ จะน าเงินที่
ไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูหนีไ้ปหกัตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ทัง้จ านวน หากเงินที่ไดร้บัช าระจากลกูหนีเ้กินกว่า
ตน้ทนุคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้บรษิัทฯ จะรบัรูส่้วนต่างเป็นก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีโ้ดยไม่
รบัรูเ้ป็นรายไดด้อกเบีย้ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากเงิน
ใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี”้  

ดงันัน้ รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้ึงขึน้อยู่กับ
จ านวนเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูหนี ้รวมถึงการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละการยึดทรพัยบ์งัคบัหลกัประกนัและการขาย
ทอดตลาดของหลกัประกนั 

ในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย บรษิัทฯ จะท าการตรวจสอบทรพัยสิ์นรอการขายทัง้หมดที่บรษิัทฯ ไดม้า
เพื่อประเมินความจ าเป็นในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรพัยสิ์นดังกล่าว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการ
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ทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้นี ้การตดัสินใจในการลงทุนปรบัปรุงทรพัยสิ์นรอการขายขึน้อยู่กบัสภาพของทรพัย ์และความคุม้ค่า
ของการลงทนุ 

ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะห์
โอกาสในการสรา้งผลตอบแทนของทรพัยสิ์นรอการขายดังกล่าว ภาวะตลาด และค่าใชจ้่ายที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากการ
ปรบัปรุงหรือซ่อมแซม ซึ่งบรษิัทฯ อาจตดัสินใจด าเนินการดงักล่าว หากมลูค่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ของทรพัยสิ์นรอการขายนัน้
สูงกว่าตน้ทุนในการปรบัปรุงหรือซ่อมแซม หรือสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายนั้นไดเ้ร็วขึน้ รายไดจ้ากการขาย
ทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ จึงขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายในราคาสงูกว่า
ตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขายที่รวมตน้ทนุในการปรบัปรุงทรพัย ์

16.2.3 ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยข์องประเทศไทย 

บรษิัทฯ ประกอบธุรกิจและมีรายไดจ้ากการด าเนินงานทัง้หมดในประเทศไทย นอกจากนี ้หลกัประกนัของสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ส  าคญัส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ เป็นอสงัหารมิทรพัยท์ี่ตัง้อยู่ในประเทศไทย ดงันัน้ ธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดอสังหาริมทรพัย์ของ
ประเทศไทยโดยตรง 

ในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้ บริษัทฯ คาดว่าลกูหนีจ้ะมีความสามารถในการช าระหนีด้ีขึน้ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ มีกระแส
เงินสดรบัจากสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพไดด้ีขึน้เช่นกนั เหตกุารณด์งักล่าวจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนีแ้ละก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในราคาที่เหมาะสม ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าสถาบนัการเงินจะยงัคงมีความ
ตอ้งการที่จะปรบัลดจ านวนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของตนเองลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ในช่วงเศรษฐกิจขาขึน้ตลาด
อสงัหาริมทรพัยโ์ดยมากจะปรบัตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้เช่นกัน ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายไดใ้น
ราคาและอตัราก าไรท่ีสงูขึน้ 

ในทางกลบักัน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
อุปทานของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพิ่มตามไปดว้ย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสใหก้ับบริษัทฯ ในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพใน
ราคาที่น่าจะท าใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนมากขึน้ อย่างไรก็ดี ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ตลาดอสงัหาริมทรพัยโ์ดยมาก
จะชะลอตวัลง ซึ่งอาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถขายทรพัยสิ์นรอการขายในราคาและที่อตัราก าไรท่ีเหมาะสมภายใตก้รอบ
ระยะเวลา และในปรมิาณที่บรษิัทฯ ตอ้งการได ้ 

16.2.4 กฎเกณฑด์้านภาษีทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

ที่ ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ส  าคัญ โดยหลักคือการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
)ซึ่งอัตราปัจจุบันอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 ของก าไรสุทธิทางภาษี( ส าหรบัก าไรที่ไดร้บัจากการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขาย อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ มีภาระภาษีเงินไดน้ิติบคุคลจากรายการท่ีไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล ไดแ้ก่ 
รายไดจ้ากเงินปันผล รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝาก และก าไรจากการขายทรพัยสิ์นอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการบรหิารสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดงักล่าวเป็นผลมาจากการที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ โดยตรงหรือโดยออ้มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 95.0 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบรษิัทฯ ทัง้นี ้ภายหลงัการ
เสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนครัง้นี ้กองทุนฟ้ืนฟูฯ จะถือหุ้นในบริษัทฯ ต ่ากว่ารอ้ยละ 95.0 ของจ านวนหุน้ที่ออกและ
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จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชน )โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที ่2.3.9 หวัขอ้ "9.2 ผูถ้ือหุน้"( ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ เสียสิทธิประโยชนจ์ากการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลดงักล่าว 
ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายทางภาษีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้ 

นอกจากนี ้แมว้่าที่ผ่านมาบรษิัทฯ จะมีผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น บริษัทฯ ไม่มีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้น
ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีที่ตอ้งบันทึกในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนื่องจากบริษัทฯ ไดร้บัยกเวน้
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี ้ซึ่งบริษัทฯ จะเสียสิทธิประโยชน์
ทางภาษีดงักล่าว บรษิัทฯ อาจบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ซึ่งเกิดจากผล
แตกต่างชั่วคราวระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรพัย์
และหนีสิ้น ซึ่งผลแตกต่างดงักล่าวโดยหลกัเกิดขึน้จากความแตกต่างส าคญัของวิธีการรบัรูร้ายไดท้างภาษีและทางบญัชีดงันี ้ 

(ก) วิธีการรับรู้รายได้ทางบัญชี 

(1) กรณีลูกหนีด้อ้ยคุณภาพที่มีการท าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้บริษัทฯ รบัรู ้
รายไดต้ามวิธีอตัราผลตอบแทนรายตวั 

(2) กรณีลกูหนีด้อ้ยคณุภาพท่ีไม่มีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้บริษัทฯ จะน า
เงินท่ีรบัช าระจากลกูหนีไ้ปลดตน้ทนุทัง้จ านวน ผลต่างของเงินท่ีไดร้บัมามากกว่าตน้ทนุของเงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้ะแสดงเป็นก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(3) กรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัโอนทรพัยสิ์นของลกูหนีม้าจากการขายทอดตลาดหลกัประกันของลกูหนี ้
หรือจากการตีโอนทรพัยช์ าระหนี ้บริษัทฯ จะบันทึกทรพัยสิ์นที่ตีโอนมาตามราคาเคาะซือ้หรือ
ราคาที่ตกลงกับลูกหนีแ้ละจะบันทึกหักตน้ทุนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้และในกรณีที่
มลูค่าทรพัยสิ์นที่ตีโอนมาสงูกว่ายอดเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีค้งคา้ง จะแสดงส่วนต่าง
เป็นส่วนปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นท่ีบนัทึกในงบการเงินไม่เกินกว่า
ตน้ทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้โดยบริษัทฯ จะบันทึกรบัรูร้ายการในวันที่รบัโอน
ทรพัยสิ์น 

(4) กรณีที่บรษิัทฯ บงัคบัหลกัประกันจากการขายทอดตลาดและบุคคลภายนอกซือ้ทรพัย ์บริษัทฯ 
จะบนัทึกรายการไม่เกิน 105 วนันบัจากวนัท่ีมีบุคคลภายนอกเคาะซือ้ โดยผูเ้คาะซือ้ตอ้งช าระ
เงินใหก้รมบังคับคดีครบถว้นและพน้ระยะเวลาการรอ้งเพิกถอน และตอ้งเป็นทรพัยท์ี่จ  านอง
ล าดบั 1 เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะตดับญัชีเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้และบันทึกเป็นเงินรอ
รบัจากการขายทอดตลาด และบนัทึกก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

(ข) วิธีการรับรู้รายได้ทางภาษี 

(1) ส าหรบัลูกหนีด้อ้ยคุณภาพ )ไม่ว่าจะมีการท าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนี/้ประนอมหนีห้รือไม่ก็
ตาม( บริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดต้ามวิธีสดัส่วนก าไร ซึ่งค านวณจากส่วนต่างระหว่างสิทธิเรียกรอ้ง
ต่อลูกหนีต้ามสัญญาเงินกูห้รือสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีต้ามจ านวนคงคา้งที่บริษัทฯ มีสิทธิ
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เรียกรอ้งตามสัญญาดังกล่าว กับราคาซือ้หนี ้สุทธิ โดยบริษัทฯ จะทยอยรับรู ้รายได้โดยใช้
สดัสว่นก าไรคณูดว้ยจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระจากลกูหนี ้)รวมถึงเงินท่ีไดร้บัจากกรมบงัคบัคดี( 

(2) กรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัโอนทรพัยสิ์นของลกูหนีม้าจากการขายทอดตลาดหลกัประกันของลกูหนี ้
หรือจากการตีโอนทรพัยช์ าระหนี ้หากมลูค่าทรพัยสิ์นที่ตีโอนมาสูงกว่ายอดเงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนีค้งคา้งในทางบญัชี บรษิัทฯ จะรบัรูม้ลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นรายไดต้ามสดัส่วน
ก าไรในวนัท่ีรบัโอนทรพัยสิ์นทนัที และถือเป็นตน้ทนุของทรพัยสิ์นในทางภาษีต่อไป 

ทัง้นี ้ผลแตกต่างระหว่างการรบัรูร้ายไดท้างภาษีและทางบัญชีนั้นอาจเป็นเพียงผลแตกต่างชั่วคราวเท่านั้น โดย
บรษิัทฯ อาจบนัทึกผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าวเป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เมื่อผลแตกต่างนัน้จะสามารถน ามาถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีและรายไดท้างภาษีได ้ดงันัน้ ในการบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีหรือหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บรษิัทฯ จึงตอ้งพิจารณาความเป็นไปไดท้ี่จะไดใ้ชป้ระโยชนท์างภาษี
และมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างนั้นมาใช้ประโยชน์ และบริษัทฯ จะตอ้งด าเนินการตัดหนีสู้ญออกจาก
บญัชีลกูหนีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์างภาษี เพื่อใหส้ามารถตดัหนีส้ญูเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้

นอกจากนี ้หากบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชแีละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชทีี่เกดิขึน้ ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2562 บริษัทฯ คาดว่าบรษิัทฯ อาจบนัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประมาณจ านวน 5,971.1 ลา้นบาท 
และหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประมาณจ านวน 7.2 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างของการรบัรูร้ายได้
จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีประมาณจ านวน 3,853.0 ลา้นบาท และค่าปรบัมูลค่า
ทรพัยสิ์นรอการขายประมาณจ านวน 1,500.2 ลา้นบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเป็นไปไดท้ี่จะใชป้ระโยชนท์าง
ภาษีและมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างนัน้มาใชป้ระโยชน ์รวมถึงพิจารณาความสามารถในการตดัจ าหน่ายหนี ้
สญูเพื่อใหส้ามารถน าผลแตกต่างมาถือเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได  ้

อย่างไรก็ตาม มลูค่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้จะเปล่ียนไป
ตามผลแตกต่างระหว่างมลูค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรพัยห์รือหนีสิ้น ซึ่งบรษิัทฯ จะสามารถบนัทึกบญัชีได ้ณ วนัที่
บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนก์ารไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลอีกต่อไป 

16.2.5 การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและขอ้บังคับที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการกัน
ส ารองค่าเผ่ือหนี ้สูญหรือหนี ้สงสัยจะสูญอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในตลาด เนื่องจาก
กฎระเบียบดงักล่าวจะมีผลต่อการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายของสถาบนัการเงินในการบริหารจดัการสินเชื่อและสินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพ 

นอกจากนี ้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 )“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”( ถูก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2562 และใชบ้ังคับแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 และพระราชบญัญัติภาษีบ ารุงทอ้งที่ พ.ศ. 2508 ซึ่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้งนีไ้ดก้ าหนดบทบญัญัติเก่ียวกับ
การจดัเก็บภาษีจากเจา้ของที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง และก าหนดอตัราเพดานภาษีที่จะถกูค านวณจากราคาประเมินทุนทรพัย์ 
โดยอตัราเพดานภาษีจะขึน้อยู่กบัประเภททรพัยแ์ละจะมีการจดัเก็บในอตัราใหม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี ้
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ประเภททรัพย ์ อัตราเพดานภาษี 

ท่ีดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชป้ระโยชนใ์นการประกอบเกษตรกรรม รอ้ยละ 0.15 

ท่ีดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชป้ระโยชนเ์ป็นท่ีอยู่อาศยั รอ้ยละ 0.30 

ท่ีดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ใชป้ระโยชนอ์ื่น  รอ้ยละ 1.20 

ท่ีดินหรือสิ่งปลกูสรา้งที่ทิง้ไวว่้างเปล่าหรือไม่ไดท้ าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ รอ้ยละ 1.20 
 

อตัราเพดานภาษีขา้งตน้เป็นเพียงหลกัเกณฑท์ี่ใชเ้พื่อก าหนดอตัราสงูสดุของภาษีที่จะถกูจดัเก็บ โดยที่อตัราภาษีที่
ใชจ้ดัเก็บจะถกูตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก่อนที่ พ.ร.บ. นีม้ีผลบงัคบัใชต้่อไป 

ตารางต่อไปนีแ้สดงราคาประเมินของทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ในแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และอตัราภาษีที่จะถกูจดัเก็บในช่วงปี 2563 และ 2564 

(ก) ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสร้างทีใ่ช้ประโยชนใ์นการประกอบเกษตรกรรม  

มูลค่าทรัพยต่์อชิน้ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

มูลค่ารวมของทรัพยส์ินรอการขายตาม
ราคาประเมินของบริษัทฯ1 

(ล้านบาท) 

ไม่เกิน 75,000,000 0.01 350.6 

มากกว่า 75,00,000 – 100,000,000 0.03 90.1 

มากกว่า 100,000,000 – 500,000,000 0.05 - 

มากกว่า 500,000,000 – 1,000,000,000 0.07 - 

มากกว่า 1,000,000,000 0.10 - 
 

หมายเหต:ุ  1 ราคาประเมินทนุทรพัยข์องบริษัทฯ อาจไม่เป็นราคาเดียวกบัราคาประเมินทนุทรพัยข์องกรมที่ดิน 
 

(ข) ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสร้างทีใ่ช้ประโยชนเ์ป็นทีอ่ยู่อาศัย (กรณีทีเ่จ้าของมิได้เป็นผู้อยู่อาศัย) 

มูลค่าทรัพยต่์อชิน้ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

มูลค่ารวมของทรัพยส์ินรอการขายตาม
ราคาประเมินของบริษัทฯ1  

(ล้านบาท) 

ไม่เกิน 50,000,000 0.02 19,818.7 

มากกว่า 50,00,000 – 75,000,000 0.03 473.7 

มากกว่า 75,000,000 – 100,000,000 0.05 372.2 

มากกว่า 100,000,000  0.10 341.3 
 

หมายเหต:ุ  1 ราคาประเมินทนุทรพัยข์องบริษัทฯ อาจไม่เป็นราคาเดียวกบัราคาประเมินทนุทรพัยข์องกรมที่ดิน 
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(ค) ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสร้างทีใ่ช้ประโยชนอ์ื่น 

มูลค่าทรัพยต่์อชิน้ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

มูลค่ารวมของทรัพยส์ินรอการขายตาม
ราคาประเมินของบริษัทฯ1  

(ล้านบาท) 

ไม่เกิน 50,000,000 0.30 8,753.3 

มากกว่า 50,00,000 – 200,000,000 0.40 3,907.7 

มากกว่า 200,000,000 – 1,000,000,000 0.50 2,311.7 

มากกว่า 1,000,000,000 – 5,000,000,000 0.60 - 

มากกว่า 5,000,000,000 0.70 - 
 

หมายเหต:ุ  1 ราคาประเมินทนุทรพัยข์องบริษัทฯ อาจไม่เป็นราคาเดียวกบัราคาประเมินทนุทรพัยข์องกรมที่ดิน 
 

(ง) ทีด่ินหรือสิ่งปลูกสร้างทีท่ิง้ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชนต์ามควรแก่สภาพ 

มูลค่าทรัพยต่์อชิน้ 
(บาท) 

อัตราภาษี 
(ร้อยละ) 

มูลค่ารวมของทรัพยส์ินรอการขายตาม
ราคาประเมินของบริษัทฯ1  

(ล้านบาท) 

ไม่เกิน 50,000,000 0.30 8,669.2 

มากกว่า 50,00,000 – 200,000,000 0.40 3,372.1 

มากกว่า 200,000,000 – 1,000,000,000 0.50 3,136.8 

มากกว่า 1,000,000,000 – 5,000,000,000 0.60 2,437.9 

มากกว่า 5,000,000,000 0.70 - 
 

หมายเหต:ุ  1 ราคาประเมินทนุทรพัยข์องบริษัทฯ อาจไม่เป็นราคาเดียวกบัราคาประเมินทนุทรพัยข์องกรมที่ดิน 
 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดเ้ตรียมความพรอ้มและมาตรการในการด าเนินธุรกิจเพื่อรองรบัการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิง
ปลกูสรา้งใหม่เพื่อลดจ านวนภาษีที่บรษิัทฯ จะถกูจดัเก็บ โดยพยายามเร่งกระบวนการขายทรพัยสิ์นรอการขายใหร้วดเรว็ขึน้ 
และออกนโยบายเพื่อการกระตุน้การขายทรพัยสิ์นรอการขาย เช่น การอนุมัติการขายราคาพิเศษหรือการผ่อนช าระ หรือ
ติดต่อลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเพื่อขายทรพัยช์ิน้ใหญ่  

นอกจากนี ้ ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต ่า ของสภาพการจ้างใน
รฐัวิสาหกิจ )ฉบบัท่ี 4( ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง 
ส าหรบัลูกจ้างที่ท  างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตราสุดท้าย 400 วัน การ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
จ านวน 244.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรูต้ ้นทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ้่ายทนัทีในงบก าไรขาดทนุของงบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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16.2.6 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

สภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทยไดเ้ผยแพรป่ระกาศสภาวชิาชีพบญัช ีท่ี 22/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติทางบญัชีเก่ียวกับการรบัรูแ้ละการวัดมูลค่า
สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยก าหนดให้
กิจการต่าง ๆ ตอ้งปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวกบังบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริ่ม
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ บรษิัทฯ คาดว่า
นโยบายบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ อาจไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี ้

(ก) การรบัรูร้ายไดจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีจ้ะรบัรูโ้ดยใช้อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริงที่ปรบัลดดว้ย  
ความเส่ียงด้านเครดิตตามเกณฑ์คงค้าง )Accrual Basis) โดยอัตราดอกเบี ้ยที่แท้จริงปรับลดด้วย 
ความเส่ียงดา้นเครดิตนีจ้ะถูกค านวณตัง้แต่วนัที่ไดล้กูหนีม้า ซึ่งเป็นอตัราที่ใชใ้นการคิดลดประมาณการ
กระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัช าระในอนาคตจากลกูหนีด้อ้ยคุณภาพแต่ละรายตลอดอายุของ
ลกูหนีเ้พื่อใหเ้ท่ากับราคาทุนของเงินลงทุนในลกูหนีเ้มื่อไดม้า ทัง้นี ้ทุกสิน้งวดบญัชี บริษัทฯ จะทบทวน
ความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัช าระจากลูกหนีด้อ้ยคุณภาพนัน้ และ
บรษิัทฯ จะค านวณมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์างการเงินใหม่โดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะไดร้บัใหม่นีค้ิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงเดิมของลูกหนีด้อ้ยคุณภาพดังกล่าว และจะบันทึก
ผลต่างเป็นก าไรหรือขาดทนุจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัทฯ 

(ข) การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บรษิัทฯ จะรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองเงิน
ใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีน้ับจากวนัที่ไดลู้กหนีม้าโดยไม่ตอ้งพิจารณาว่าลูกหนีน้ั้นมีความเส่ียงดา้น
เครดิตเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญันบัตัง้แต่วนัท่ีไดล้กูหนีม้าหรือไม่ 

(ค) ส าหรบัเงินลงทนุในตราสารทุน บรษิัทฯ อาจจดัประเภทเงินลงทนุนีเ้ป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ หรือเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านรายการ
ก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น ทัง้นี ้ทกุสิน้งวดบญัชี เงินลงทนุในตราสารทนุทัง้เงินลงทนุในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเงิน
ลงทุนนอกตลาดหลักทรพัยฯ์ จะถูกแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม และเมื่อขายตราสารทุนที่จดัประเภทเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านรายการก าไรเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงมลูค่ายตุิธรรมที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจะไม่ถกูรบัรูเ้ขา้ก าไรขาดทนุอีกต่อไป 

ทั้งนี ้ การเปล่ียนแปลงข้างต้นเป็นเพียงการคาดการณ์ ในเบื ้องต้นของบริษัทฯ จาก  TFRS 9 ที่ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ดังนัน้ ภายหลงัการปฏิบตัิตาม TFRS 9 แลว้ งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 อาจไม่สามารถเทียบเคียงไดก้ับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
2560 และ 2561 และงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 อาจไม่สามารถเทียบเคียง
ไดก้บังบการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือชีช้วนฉบบันี ้

การน า TFRS 9 มาถือปฏิบัติอาจส่งผลในทางลบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทที่จัดท างบการเงินภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบริษัทฯ ดว้ย โดยผลกระทบดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
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ประการ รวมถึง องค์ประกอบของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ ในวันที่มีการบังคับใช้ TFRS 9 และการ
คาดการณข์องเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต 

ในปัจจบุนั บรษิัทฯ ยงัไม่สามารถคาดคะเนขอบเขตของผลกระทบจากการบงัคบัใช ้TFRS 9 ต่อผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได ้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าการเริ่มตน้บังคับใช้ TFRS 9 อาจกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มภายในของบริษัทฯ เพื่อรองรบัการน า TFRS 9 มาใช ้ซึ่งอาจท าใหม้ีการ
เปล่ียนแปลงในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงิน การบรหิารจดัการสินเชื่อที่เก่ียวขอ้ง และ
กระบวนการทางธุรกิจและการเงิน ทัง้นี ้การปฏิบตัิตาม TFRS 9 อาจท าใหก้ารบนัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าโดยรวมเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบังบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีปัจจบุนั 

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยอาจแก้ไขมาตรฐานการบัญชีและการจัดท ารายงานที่ก าหนดการจัดท างบ
การเงินเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ อาจตอ้งน ามาปรบัใช ้หรือหากบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม บริษัทฯ อาจปรับใชก้่อนที่การแกไ้ข
ดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ อย่างไรก็ดี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

16.2.7 การแข่งขัน 

บรษิัทฯ เผชิญกับสภาวะการแข่งขนัในการจดัหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยมีคู่แข่งหลัก 
คือ บริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ ไดแ้ก่ บสส. )กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ
บริษัทฯ และ บสส.( และบรษิัทบริหารสินทรพัยข์องธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น บริษัท บริหารสินทรพัย ์เอ็น 
เอฟ เอส จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัยก์รุงศรีอยุธยา จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัยเ์พทาย จ ากัด บริษัท บริหารสินทรพัย ์  
รชัโยธิน จ ากัด และบริษัท บริหารสินทรพัยท์วี จ ากดั ทัง้นี ้บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นหน่วยธุรกิจของธนาคารพาณิชยส่์วน
ใหญ่จะไม่ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินอื่น แต่จะบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดร้บัโอนจากภายในกลุ่มธนาคารพาณิชยด์งักล่าวเอง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการแข่งขนักับบริษัท
บริหารสินทรพัยอ์ื่นในระดบัท่ีนอ้ยกว่าการแข่งขนัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้เนื่องจากในปัจจุบนับรษิัทต่อไปนีส่้วนใหญ่จะมุ่งเนน้
การเขา้ซือ้สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสินเชื่อส่วนบคุคลและหนีบ้ตัรเครดิตซึ่งมิใช่สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพที่เป็นเป้าหมายหลกัของ
บรษิัทฯ เช่น บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์เจ จ ากดั บรษิัท บรหิารสินทรพัยธ์นภทัร จ ากดั บรษิัท บรหิารสินทรพัยอ์ัลฟาแคปปิตอล 
จ ากดั บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์ชโย จ ากัด กลุ่มบริษัทศรีสวสัดิ์ และบรษิัท บริหารสินทรพัย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากัด เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปไดท้ี่บริษัทเหล่านีจ้ะเขา้แข่งขันซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่เป็น
เป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัเผชิญการแข่งขนักบันิติบคุคลต่างประเทศที่มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง
ที่มาจดัตัง้บรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นประเทศไทย เช่น โลน สตาร ์ฟันด ์และแอคครีทีพ คอมพานี ลิมิเต็ด และการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรมสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอาจสงูขึน้ในอนาคต 

บริษัทฯ แข่งขันกับบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นดังกล่าว โดยอาศัยฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการ
เขา้ถึงแหล่งเงินทนุ ความรวดเรว็ในการรบัทราบข่าวสารเพื่อติดตามโอกาสในการเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์น
รอการขาย ความสามารถในการก าหนดราคาเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่เหมาะสม ชื่อเสียงและ
ความน่าเชื่อถือของบรษิัทฯ รวมทัง้เครือข่ายในการด าเนินงานและทีมงานที่มีประสบการณ ์)ซึ่งก าหนดความสามารถในการ
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บรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย( ทัง้นี ้ความสามารถในการบรหิารจดัการดงักล่าวอาจส่งผลต่อ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

16.2.8 ข้อพิพาททางกฎหมายและประมาณการหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯ ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปแลว้ ข้อพิพาทดังกล่าวจะเกิดขึน้เมื่อ )ก) บริษัทฯ เรียกเก็บเงินค้างช าระจากลูกหนี ้
ด  าเนินการยึดหรือจ าหน่ายทรพัยห์ลกัประกนัหรือบงัคบัช าระหนีจ้ากผูค้  า้ประกนั ผูจ้  าน า หรือผูจ้  านอง หรือ )ข( บรษิัทฯ และ
ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการซือ้หรือจ าหน่ายทรพัยห์ลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพหรือทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ขอให้
ศาลมีค าสั่งรบัรองสิทธิตามกฎหมายของแตล่ะฝ่าย นอกจากนี ้บรษิัทฯ อาจถกูฟ้องรอ้งหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทอื่น ๆ 
จากการด าเนินธุรกิจตามปกติ เช่น ลกูหนีท้ี่ไม่สามารถช าระหนีไ้ดอ้าจไม่ยินยอมใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการยึดทรพัยโ์ดยน าขอ้
พิพาทขึน้สู่ศาล หรือในกรณีที่บรษิัทฯ ไดด้  าเนินคดีทางกฎหมายกับลกูหนีแ้ลว้และลกูหนีฟ้้องแยง้ ในกรณีที่บรษิัทฯ ประเมิน
ว่าอาจมีความเสียหายเกิดขึน้จากคดีที่มีการฟ้องรอ้งแลว้หรือก าลงัจะฟ้องรอ้ง หรือจากขอ้พิพาทอื่นที่มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะบันทึกประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งตามนโยบายทางบัญชีที่เก่ียวขอ้งหรือตามนโยบายภายในของบริษัทฯ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS) และมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย )TAS)  

ทัง้นี ้ค  าพิพากษาหรือค าชีข้าดในขอ้พิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯ เก่ียวขอ้งอาจไม่ไดเ้ป็นไปในทางที่เป็นคุณกับ
บรษิัทฯ และประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดจากกระบวนพิจารณา
หรือขอ้พิพาทอื่น ๆ ทัง้นี ้หากการประเมินความเส่ียงของบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลง ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องรอ้งของ
บริษัทฯ ก็อาจมีการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ปัจจุบันบริษัทฯ มีขอ้พิพาททางกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและบริษัทฯ อาจมีส่วน
เก่ียวขอ้งในขอ้พิพาททางกฎหมายและขอ้พิพาทอื่นในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.3 หวัขอ้ 
“3.1.11 ความเสีย่งจากการทีบ่ริษัทฯ อาจตอ้งมีความรบัผดิเนือ่งจากขอ้พพิาททางกฎหมายและขอ้พพิาทอืน่ทีบ่ริษัทฯ เขา้
เกีย่วขอ้งเป็นครัง้คราว” และในส่วนที ่2.2.7 หวัขอ้ “7. ขอ้พพิาททางกฎหมาย” 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ ถกูฟ้องด าเนินคดีซึ่งมีทนุทรพัยท์ี่ถกูฟ้องรวมกนัประมาณ 541.1 ลา้นบาท โดย
คดีส่วนใหญ่เป็นคดีแพ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมดิเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สดุจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งผลเสียหายที่อาจเกิดขึน้ดงักล่าวบรษิัทฯ ยงัมิไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ ไดต้ัง้ส ารองส าหรบัประมาณการหนีสิ้นท่ีเกดิจากคดีฟ้องรอ้งจ านวน 25.5 ลา้นบาท  

16.3 เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์นิรอการขาย 

บรษิัทฯ เห็นว่าในธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย เงินสดรบั
เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญัซึ่งถกูน าไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและผูล้งทุนจ านวนมาก 
ทัง้นี ้เงินสดรบันีค้  านวณบนรายการที่มีนยัส าคญัและรายการเงินสดรบัที่รบัรูร้ายไดเ้ท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรบั
จากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เงินสดรบั
ไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS) ดงันัน้ การค านวณดงักล่าว
อาจแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคลา้ยคลงึกนัของบรษิัทอื่น 
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16.3.1 เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ระหว่างรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพยด้์อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบี ้ยจากเงินให้สินเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี1้ 1,232.3 1,877.5 1,856.8  3,731.31 7,816.51 

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื ้อ
ลกูหนี ้ 4,224.3 3,509.2 4,438.3 N/A1 N/A1 

รายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ 5,829.1 8,418.9 9,081.4 5,925.7 8,322.3 

รวม 11,285.7 13,805.5 15,376.6 9,657.0 16,138.8 

หักส่วนท่ีบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คง
ค้างและการรับช าระจากลูกหนี้
ดว้ยหลกัประกนั2 (2,669.5) (6,029.5) (6,376.5) (4,687.6) (10,972.5) 

เงินสดรับช าระจากลูกหนีร้ะหว่าง
งวด3 8,616.2 7,776.0 9,000.1 4,969.4 5,166.3 

เงินสดรบัจากกรมบังคับคดีระหว่าง
งวด4 692.9 1,383.4 1,791.1 1,373.0 6,748.1 

รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพยด้์อยคุณภาพ5 9,309.1 9,159.4 10,791.2 6,342.3 11,914.4 

 

หมายเหต:ุ  1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จากเงินให้
สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถูกแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี 
ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวถูกจัด
ประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้” ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 และ 2562 รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้3,731.3 ลา้นบาท และ 7,816.5 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย )ก( รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้1,432.1 ลา้นบาท และ 1,245.6 ลา้นบาท และ )ข( 
ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้2,299.2 ลา้นบาท และ 6,571.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 2 โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีเ้พิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หัวข้อ 
“16.5.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละก าไรจากเงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี”้ 
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 3 เงินสดรบัช าระจากลูกหนีร้ะหว่างงวดค านวณจาก )ก( การน ารายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ข( บวก
กบัก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้)ค( บวกกบัรายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ และ )ง( ลบดว้ยส่วนที่บนัทึก
บญัชีตามเกณฑค์งคา้งและการรบัช าระจากลกูหนีด้ว้ยหลกัประกนั  

4 เฉพาะส่วนที่บุคคลภายนอกประมูลซือ้หลกัประกันของลูกหนีข้องบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เคยรบัรูร้ายการเงินรอรบัจากการขาย
ทอดตลาดแลว้ โปรดพิจารณารายละเอียดการบนัทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดเพิ่มเติมในส่วนที ่
2.4.16 หวัขอ้ “16.5.9 เงนิรอรบัจากการขายทอดตลาด”  

5 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพค านวณจาก )ก( เงินสดรบัช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด บวกกบั)ข( 
เงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีระหว่างงวด ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส  าคญั และบริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพถูกน าไปใช้
โดยผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ านวนมาก ส าหรบัการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพนีเ้ป็นการค านวณ
กระทบยอดจากรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้และรายการ
รบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสุทธิ โดยค านวณบนรายการที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพที่ยงัไม่รบัรูร้ายได ้เช่น เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้บญัชีพกัรบัช าระหนีแ้ละเช็ครอ
เรียกเก็บ และบญัชีพกัรอการตดัช าระหนี ้เป็นตน้ และไม่อาจน ามาใชเ้ป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสดที่แทจ้ริงของธุรกิจบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของไทย การค านวณเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อ
คลา้ยคลงึกนัของบริษัทอ่ืน  

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัยด์้อยคุณภาพทั้งสิน้ 9,309.1 ลา้นบาท 
9,159.4 ลา้นบาท 10,791.2 ลา้นบาท 6,342.3 ลา้นบาท และ 11,914.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยการเปล่ียนแปลงของเงิน
สดรบัดงักล่าวมีสาเหตหุลกัดงันี ้ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งสิน้ 9,309.1 ลา้นบาท และ 9,159.4 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 149.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.6 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมลดลงจาก 8,616.2 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 7,776.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้การที่บรษิัทฯ 
ไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูหนีล้ดลงในช่วงเวลาดงักล่าว โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากความสามารถในการช าระเงินของลกูหนีล้ดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินที่ด้อยลงโดยยอดคงค้างสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ) non-
performing loan) ของประเทศเพิ่มขึน้จาก 385.6 พันลา้นบาทในปี 2559 เป็น 429.0 พันลา้นบาทในปี 2560 ส่งผลให้
สดัส่วน Gross NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 2.83 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 2.91 ในปี 2560 นอกจากนี ้ยอดคงคา้ง
สินเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องสินเชื่อธุรกิจ SME เริ่มปรบัตวัลดลง )ที่มา ธปท.( และ )ข( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคับ
คดีเพิ่มขึน้จาก 692.9 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น 1,383.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรบัจากกรมบงัคับคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตาม
เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดี 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษัทฯ จะมีเงินสดรบัช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมลดลงในงวดดงักล่าว บรษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้
จากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้เพิ่มขึน้จาก 1,232.3 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  
เป็น 1,877.5 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเพิ่ม
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กระแสเงินสดรบัจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพซึ่งแสดงจากจ านวนลกูหนีแ้ละมลูค่าเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีการท า
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีท้ี่เพิ่มขึน้ โปรดพิจารณารายละเอียดจ านวนลูกหนีแ้ละเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้
ลูกหนีข้องบริษัทฯ เพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3.1 เงนิสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ” 

นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทฯ รบัซือ้หลักประกันของลูกหนีผ่้านกระบวนการขายทอดตลาดและจากการตีโอน
ทรพัยช์ าระหนีเ้พิ่มขึน้ โดยส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์ง
คา้งและรบัช าระจากลกูหนีด้ว้ยหลกัประกัน )ไม่รวมเงินสดรับช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด( ทั้งสิน้ 2,669.5 ลา้นบาท และ 
6,029.5 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 3,3560.0 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธก์าร
บริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในเชิงรุก เช่น การเจรจาต่อรองกับลูกหนี ้และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ภายในเพื่อลดระยะเวลาในการโอนทรพัยห์ลกัประกันสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็นทรพัยสิ์นรอการขาย เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วของกระบวนการภายในเก่ียวกับการบงัคบัหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีทรพัยสิ์น
รอการขายที่เพิ่มขึน้ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรบัใหแ้ก่บรษิัทฯ ในอนาคต โปรดพจิารณารายละเอียดการเปลีย่นแปลงของ
เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด และทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หัวขอ้ “16.9.2 การวิเคราะห์ฐานะ
การเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที ่30 กนัยายน 2562”  

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพทั้งสิน้ 9,159.4 ลา้นบาท และ 10,791.2 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 1,631.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
17.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมเพิ่มขึน้จาก 7,776.0 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,000.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี ้การที่
บริษัทฯ ไดร้บัช าระหนีจ้ากลูกหนีร้ายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นผลมาจากนโยบายในการเร่งเจรจาใหไ้ดข้อ้ยุติกับ
ลกูหนีร้ายใหญ่ และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีเพิ่มขึน้จาก 1,383.4 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 เป็น 1,791.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรบั
จากกรมบังคับคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯ รบัซือ้หลักประกันของลูกหนีผ่้านกระบวนการขายทอดตลาดและจากการตีโอน
ทรพัยช์ าระหนีเ้พิ่มขึน้ โดยส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์ง
คา้งและรบัช าระจากลกูหนีด้ว้ยหลกัประกัน )ไม่รวมเงินสดรบัช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด( ทั้งสิน้ 6,029.5 ลา้นบาท และ 
6,376.5 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 347.1 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การ
บริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในเชิงรุก เช่น การเจรจาต่อรองกับลูกหนี ้และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ภายในเพื่อลดระยะเวลาในการโอนทรพัยห์ลกัประกันสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเป็นทรพัยสิ์นรอการขาย เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วของกระบวนการภายในเก่ียวกับการบงัคบัหลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีทรพัยสิ์น
รอการขายที่เพิ่มขึน้ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรบัใหแ้ก่บรษิัทฯ ในอนาคต โปรดพจิารณารายละเอียดการเปลีย่นแปลงของ
เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หัวขอ้ “16.9.2 การวิเคราะห์ฐานะ
การเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที ่30 กนัยายน 2562” 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพทัง้สิน้ 6,342.3 ลา้นบาท และ 11,914.4 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 5,572.0 ลา้น
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บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบังคับคดีเพิ่มขึน้จาก 1,373.0 ลา้นบาท ส าหรบังวดเก้าเดือน
สิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 6,748.1 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยการเพิ่มขึน้
ของเงินสดรบัจากกรมบังคบัคดีเป็นผลมาจาก )ก( นโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรม
บงัคบัคดีอย่างต่อเนื่อง และ )ข( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีจากลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึงที่รบัรูร้ายไดใ้นงวดส าหรบั
งวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

นอกจากนี ้ในส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกซือ้หลกัประกันของ
ลกูหนีผ่้านกระบวนการขายทอดตลาดและบริษัทฯ รบัตีโอนทรพัยช์ าระหนีเ้พิ่มขึน้ โดยส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ บนัทึกบญัชีตามเกณฑค์งคา้งและรบัช าระจากลูกหนีด้ว้ยหลกัประกัน )ไม่รวมเงินสดรบั
ช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด( ทัง้สิน้ 4,687.6 ลา้นบาท และ 10,972.5 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 6,284.9 ลา้น
บาท ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในเชิงรุก เช่น การเจรจา
ต่อรองกับลกูหนี ้และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการภายในเพื่อลดระยะเวลาในการโอนทรพัยห์ลกัประกันสินทรพัย์
ดอ้ยคุณภาพเป็นทรพัย์สินรอการขาย เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการภายในเก่ียวกับการบังคับ
หลกัประกนัของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขายที่เพิ่มขึน้ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรบัใหแ้ก่
บริษัทฯ ในอนาคต โปรดพิจารณารายละเอียดการเปลีย่นแปลงของเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด และทรพัย์สินรอการ
ขายเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.9.2 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 
2561 และวนัที ่30 กนัยายน 2562” 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดจ านวนลกูหนีแ้ละเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีข้องบรษิัทฯ  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

ประเภทสินทรัพยด้์อยคุณภาพ     

จ านวนลกูหนีท้ัง้หมด )ราย( 76,033 84,156 86,710 89,137 

จ านวนลกูหนีท่ี้มีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้ง
หนีห้รือประนอมหนี ้)กลุ่มลกูหนี(้ 2,300 3,379 5,672 6,743 

มลูค่าเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท่ี้มีการท า
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี้ 
)ลา้นบาท( 3,569.8 4,668.5 7,531.3 8,567.8 

มูลค่าเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้
ทัง้หมด (ล้านบาท) 77,975.1 79,829.2 81,719.0 85,513.4 
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16.3.2 เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ระหว่างรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562  

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพยส์ินรอการขาย  

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด      

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอ
การขาย 2,362.6 1,740.9 3,105.5 2,506.7 1,130.0 

ต้นทุนรับซือ้รับโอนทรัพย์สิน
รอการขายท่ีลดลง – สทุธิ1 1,706.1 1,492.2 2,216.8 1,578.5 1,265.0 

รวม เงิน ส ดรับ จาก ก าร
จ าหน่ายทรัพย์สินรอการ
ขายแบบเงินสด 4,068.7 3,233.1 5,322.3 4,085.2 2,395.0 

ขายแบบผ่อนช าระ      

รายไดด้อกเบีย้ 148.6 104.7 89.2 64.7 87.2 

รบัช าระระหว่างงวด )ในส่วน
ของตน้ทนุและก าไร( 1,080.4 1,018.6 366.4 258.5 258.5 

รวม เงิน ส ดรับ จาก ก าร
จ าหน่ายทรัพยส์ินรอการ
ขายแบบให้ผ่อนช าระ 1,229.1 1,123.3 455.6 323.2 345.7 

รวมเงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพย์สิน
รอการขาย2 5,297.8 4,356.3 5,777.9 4,408.4 2,740.7 

 

หมายเหต:ุ  1 ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 
และ 2562 ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายที่ลดลง – สทุธิ ค านวณจาก )ก( ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขาย
ที่ลดลงทั้งหมดและรายการปรบัปรุงจ านวน 2,148.6 ลา้นบาท 1,897.4 ลา้นบาท 2,873.0 ลา้นบาท 2,073.0 ลา้นบาท 
และ 1,611.5 ลา้นบาท ตามล าดบั และ )ข( หกัดว้ยกลบัรายการค่าปรบัมูลค่าทรพัยส์ินรอการขายที่จ  าหน่ายระหว่างงวด
จ านวน 442.5 ลา้นบาท 405.3 ลา้นบาท 656.2 ลา้นบาท 494.5 ลา้นบาท และ 346.6 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 2 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายค านวณจาก )ก( เงินสดรบัจากการขายทรพัยส์ินรอการขายแบบเงิน
สด )ข( บวกกับเงินสดรบัจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระ ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการ
ขายเป็นตัวชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส  าคญั และบริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขายถูก
น าไปใชโ้ดยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูล้งทุนจ านวนมาก ส าหรบัการประมาณการกระแสเงินสดจาก
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ธุรกิจบริหารจัดการสินทรพัย์ด้อยคุณภาพและทรพัย์สินรอการขาย อย่างไรก็ตาม เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรพัย์สินรอการขายค านวณบนรายการที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรพัยส์ินรอการขายทัง้หมด เช่น )ก( เงินปันผลรบัจากเงินลงทุนในหลักทรพัย ์)ข( รายไดค้่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืน
ทรพัยส์ินรอการขายแบบผ่อนช าระ และ )ง( รายไดอ่ื้นจากการผิดเง่ือนไขสญัญาขายทรพัย ์เป็นตน้  และไม่อาจน ามาใช้
เป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสดที่แทจ้ริงของธุรกิจบริหารจดัการทรพัยส์ินรอการขายของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่
ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยส์ินรอการขาย
อาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคลา้ยคลงึกนัของบริษัทอ่ืน 

 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายทัง้สิน้ 5,297.8 ลา้นบาท 4,356.3 
ลา้นบาท 5,777.9 ลา้นบาท 4,408.4 ลา้นบาท และ 2,740.7 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลงของเงินสดรับ
ดงักล่าวมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์น
รอการขายทั้งสิน้ 5 ,297.8 ล้านบาท และ 4,356.3 ล้านบาท ลดลง 941.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 17.8 โดย 
มีสาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,068.7 ลา้นบาท 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 3,233.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการลดลงของการขายซึ่งสอดคลอ้งกับการชะลอตัวของภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย ์ 
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” และ )ข( บริษัทฯ  
มีเงินสดรับจากลูกหนี ้ขายผ่อนช าระลดลงจาก 1,229.1 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559  
เป็น 1,123.3 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตสุ าคญัมาจากการท่ีลกูหนีข้ายผ่อนช าระ
รายใหญ่รายหน่ึงของบรษิัทฯ ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในช่วงกลางปี 2560 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่บรษิัทฯ จะมีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลง บรษิัทฯ มีนโยบาย
ในการจัดหาทรพัยสิ์นรอการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ในช่วงการชะลอตัวของภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัยโ์ดยมี
จดุประสงคเ์พื่อสรา้งรายไดใ้นอนาคต โปรดพจิารณารายละเอยีดการเปลีย่นแปลงของเงนิรอรบัจากการขายทอดตลาด และ
ทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.9.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 2560 และ 2561 และวนัที ่30 กนัยายน 2562” 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์น
รอการขายทัง้สิน้ 4,356.3 ลา้นบาท และ 5,777.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 1,421.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 32.6 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก )ก( บรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดเพิ่มขึน้จาก 3,233.1 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็น 5,322.3 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบรษิัทฯ เชื่อ
ว่ามีสาเหตสุ าคญัมาจากกลยุทธข์องบริษัทฯ ในการขายทรพัยท์ี่มีมลูค่าสงู และภาวะเศรษฐกิจปรบัตวัดีขึน้ โปรดพจิารณา
รายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนที่ 2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั” และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจาก
ลกูหนีข้ายผ่อนช าระลดลงจาก 1,123.3 ลา้นบาท ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 455.6 ลา้นบาท 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ลกูหนีข้ายผ่อนช าระรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้ในการพิจารณาขายทรพัยสิ์นรอ
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การขาย บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดก่อนเพื่อเร่งกระแสเงินสด รบัให้กับ 
บรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ จ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายแบบผ่อนช าระซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรพัยสิ์นรอการขายที่มีมลูค่าไม่
สงูแต่บรษิัทฯ ตอ้งการเพิ่มโอกาสใหก้บัผูซ้ือ้ที่มีก าลงัซือ้แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรพัยสิ์นรอการขายทั้งสิน้ 4,408.4 ลา้นบาท และ 2,740.7 ลา้นบาท ลดลง 1,667.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.8  
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,085.2 ลา้นบาท 
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 2,395.0 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ามีสาเหตุส าคัญมาจากผลกระทบและความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง
ประกอบกบัการใหสิ้นเชื่อของสถาบนัการเงินที่เขม้งวดขึน้รวมถึงมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั )LTV( และการ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกจิ ส่งผลใหล้กูคา้ชะลอการซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นงวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.2.4 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั” และ )ข( บรษิัทฯ มีเงินสด
รบัจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระเพิ่มขึน้จาก 323.2 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 345.7  
ล้านบาท ส าหรับงวด เก้า เดือนสิ ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2562 ทั้งนี ้การเป ล่ียนแปลงดังกล่าวไม่มีนัยส าคัญ
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16.4 การวิเคราะหค์ุณภาพและผลตอบแทนของเงนิให้สนิเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพยส์ินรอการขาย (Vintage Analysis) 

บรษิัทฯ บรหิารจดัการเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัซือ้มาในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกนัออกไป 

16.4.1 เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพยส์ินรอการขายทีม่าจากการโอนหลักประกัน 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมูลค่าทางบญัชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกัน ณ วนัที่ 30 กันยายน 
2562  

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหน้ี 

     

         

มูลค่าทางบัญชี ......................................................  14,288.9 12,059.2 9,298.6 7,660.1 11,314.6 4,850.7 4,343.8 4,140.8 1,517.3 1,221.5 14,817.8 85,513.4 54,621.4 63.87 

ราคาประเมิน1 ........................................................  31,436.5 25,552.2 18,151.0 15,941.5 23,156.4 9,698.2 10,435.1 19,863.4 4,233.7 3,588.5 33,497.8 195,554.3 114,237.6 58.42 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 2.20 2.12 1.95 2.08 2.05 2.00 2.40 4.80 2.79 2.94 2.26 2.29 2.09  

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมา
จากการโอนหลักประกัน:               

มูลค่าทางบัญชี2 .....................................................  131.3 850.8 916.8 1,624.6 2,669.8  1,722.0  2,279.6 1,310.0 1,010.7 1,028.9 5,481.5 19,026.0 6,193.3 32.55 

ราคาประเมิน .........................................................  255.3 1,676.8 1,637.4 2,898.8 4,926.4 3,178.2  4,837.6 3,807.0 2,031.9 2,476.6 11,972.5 39,698.4 11,394.6 28.70 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 1.94 1.97 1.79 1.78 1.85 1.85 2.12 2.91 2.01 2.41 2.18 2.09 1.84  

 

หมายเหต ุ 1 มูลค่าหลกัประกันก่อนการหกัค่าเสื่อมตามหลักเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค านวณจากราคาประเมินตามมติล่าสุดของคณะกรรมการประเมินราคาสินทรพัย์  (ทัง้นี ้ราคาประเมินของ
หลกัประกนับางรายการอาจถกูจดัท ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี) 

 2 ตน้ทนุการซือ้ของทรพัยส์ินรอการขายก่อนหกัค่าปรบัมลูคา่ทรพัยส์ินรอการขาย 
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บริษัทฯ พบว่าราคาประเมินของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน มีมูลค่าสงูกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายแต่ละประเภทประมาณ 2.00 เท่า 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัพบว่า มลูค่าทางบญัชีของทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัมีสดัส่วนมลูค่าสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัมลูค่าทางบญัชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการ
ซือ้ลูกหนีท้ี่รบัซือ้/รบัโอนมาก่อนวนัที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ รบัซือ้/รบัโอนมาเป็นระยะเวลาตัง้แต่ 5 ปีขึน้ไป เนื่องจากการโอนหลักประกันของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีเ้ป็น
ทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัเป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธท์ี่บรษิัทฯ ใชเ้พื่อรบัช าระหนีจ้ากลกูหนี ้ซึ่งกระบวนการโอนดงักล่าวตอ้งใชร้ะยะเวลาด าเนินการเพื่อใหแ้ลว้เสรจ็ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีสดัส่วนมลูค่าทางบญัชีของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั ซึ่งมีอายุนอ้ยกว่า 5 ปีคิดเป็น
อตัรารอ้ยละ 63.87 และ รอ้ยละ 32.55 ตามล าดบั และอตัราส่วนราคาประเมินของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัต่อมลูค่าทางบญัชี ซึ่งมี
อายนุอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรา 2.09 เท่า และ 1.84 เท่า ตามล าดบั 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเรียกเก็บเงินสด โดยบริษัทฯ พยายามที่จะรกัษาระดับของเงินสดรบัจากทั้งจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยสิ์นดอ้ยคุณภาพและธุรกิจบริการจัดการ
สินทรพัยร์อการขายใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ดี บรษิัทฯ มีเงินสดรบัท่ีไดจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีผ่้านการเรียกเก็บจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้และมีเงินสดรบัที่ไดจ้ากทรพัยสิ์นรอการขายผ่าน
การเรียกเก็บจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดและแบบใหผ่้อนช าระ 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดรบัและตน้ทนุการซือ้ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับ
ซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้ สินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหน้ีและทรัพย์สินรอการ
ข า ย ท่ี ม า จ า ก ก า ร โอ น
หลักประกัน 

     
       

รวมเงินสดรบั .................................................  316.9 1,311.2 2,392.3 3,419.5 4,736.2 3,483.5 8,839.6 23,963.4 4,342.8 6,767.2 140,055.0 199,627.4 

เงินสดรบัจากเงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี ้......................................  316.1 1,227.5 2,322.4 3,170.4 4,257.8 3,140.2 6,748.0 22,594.8 3,364.7 5,407.6 103,619.8 156,169.4 

เงินสดรบัจากทรพัยสิ์นรอ
การขายที่มาจากการโอน
หลกัประกนั ..............................................  0.8 83.7 69.9 249.0 478.4 343.3 2,091.6 1,368.6 978.1 1,359.5 36,435.2 43,458.0 

ตน้ทนุการซือ้ .................................................  14,728.5 13,997.3 11,907.9 11,011.8 16,620.9 8,575.9 10,957.5 16,310.0 4,673.9 5,259.3 108,598.3 222,641.2 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซื้อ  
(ร้อยละ) .......................................................  2.15 9.37 20.09 31.05 28.50 40.62 80.67 146.92 92.92 128.67 128.97 89.66 

 

เงินสดรบัมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยภายในระยะ 5 ปีแรกหลงัจากการรบัซือ้/รบัโอนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ เตรียมการและเจรจาปรบัโครงสรา้งหนี ้
และมีแนวโนม้จะเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ภายหลงัปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาคืนทนุ )Recovery Period( โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีอตัราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทุนการซือ้ส าหรบัเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายนุอ้ยกว่า 3 ปีที่รอ้ยละ 9.89 โดยมีอตัราส่วนนอ้ยกว่าอย่างชดัเจนเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทนุการซือ้ส าหรบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้
ที่มีอายมุากกว่า 10 ปีที่รอ้ยละ 128.97 

ส าหรบัเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายรุะหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัที่บรษิัทฯ ซือ้มาจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 จ านวน 13,997.3 ลา้นบาท บรษิัทฯ ไดร้บัเงินสดจ านวน 
1,311.2 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นเงินสดรบัจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 1,227.5 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกันจ านวน 83.7 ลา้น
บาท( และมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจ านวน 12,909.9 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีจ้  านวน 12,059.2 ลา้นบาท และมลูค่าทางบัญชี
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คงเหลือจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกันจ านวน 850.8 ลา้นบาท( โดยมีราคาประเมินทัง้สิน้ 27,229.1 ลา้นบาท )โดยแบ่งเป็นราคาประเมินของหลกัประกันจากเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้  านวน 25,552.2 ลา้นบาท และราคาประเมินจากทรพัยสิ์นรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 1,676.8 ลา้นบาท( 

16.4.2 ทรัพยส์ินรอการขายทีบ่ริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมลูค่าทางบญัชีของทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ)  

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายท่ี
บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง 

     

         

มูลค่าทางบัญชี ......................................................  1,242.1 277.8 217.3 280.8 29.8 0.0 753.6 952.6 214.3 77.3 2,228.9 6,274.2 2,047.7 32.64 

ราคาประเมิน .........................................................  2,237.8  508.1 519.2 619.4 47.3 0.0 2,484.0 3,205.0 440.1 256.6 7,260.3 17,577.6 3,931.7 22.37 

ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 1.80 1.83 2.39 2.21 1.59 N/A 3.30 3.36 2.05 3.32 3.26 2.80 1.92  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีสดัส่วนทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 32.64 และอตัราส่วนราคาประเมินของทรพัยสิ์น
รอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรา 1.92 เท่า 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดรบัและตน้ทนุการซือ้ของทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึ่งมีอายแุตกต่างกนัออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับ
ซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  
10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีบริษัทฯ 
ซือ้มาโดยตรง 

     
       

เงินสดรบัจากทรพัยสิ์นรอการขาย
ที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง...................................  17.3 28.0 34.0 465.4 19.9 3.4 1,892.8 4,745.9 1,316.8 1,389.2 32,863.8 42,776.5 

ตน้ทนุการซือ้ ............................................  1,378.1 317.3 265.4 607.4 44.0 3.2 1,475.4 2,615.7 934.0 782.0 17,542.2 25,964.7 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซือ้  
(ร้อยละ) ..................................................  1.26 8.81 12.80 76.62 45.23 105.38 128.29 181.44 140.99 177.63 187.34 164.75 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดรบัต่อตน้ทุนการซือ้ส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายุนอ้ยกว่า 3 ปี ที่รอ้ยละ 4.04 และส าหรบั
ทรพัยสิ์นรอการขายที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายมุากกว่า 10 ปี ท่ีรอ้ยละ 187.34 

ส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายที่มีอายรุะหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัที่บรษิัทฯ ซือ้มาโดยตรงจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 317.3 ลา้นบาท บรษิัทฯ ไดร้บัเงินสดจ านวน 28.0 
ลา้นบาท และมีมลูค่าทางบญัชีคงเหลือจ านวน 277.8 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมินทัง้หมด 508.0 ลา้นบาท 
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16.5 นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าคัญ 

นโยบายการบญัชีที่ส  าคญัของบริษัทฯ คือ นโยบายการบญัชีที่บรษิัทฯ เชื่อว่ามีส่วนส าคญัต่อการแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจหรือ
ประมาณการในรายการที่เก่ียวขอ้ง ทั้งนี ้แม้ว่าธุรกรรมบางประเภทถูกก าหนดใหป้ฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทย )TFRS) โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชด้ลุพินิจผูบ้รหิารของบริษัทฯ ในบางกรณีนัน้ ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ อาจ
ตอ้งใชดุ้ลพินิจในการจดัท าประมาณการ สมมติฐาน และการตัดสินใจในทางบัญชี โดยบริษัทฯ เชื่อว่านโยบายการบัญชี 
ที่ส าคญัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

16.5.1 การรับรู้รายได้และก าไรจากเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

บริษัทฯ รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้หรือก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้มื่อไดร้บัช าระเงินจากลกูหนีซ้ึ่งขึน้อยู่กับ
ประเภทของลกูหนีว้่าเป็นลกูหนีท้ี่มีการท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนีห้รือไม่ 

(ก) ในกรณีลูกหนีด้้อยคุณภาพทีมี่การท าสัญญาปรับโครงสร้างหนีห้รือประนอมหนี ้

บริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เมื่อไดร้บัช าระจากลูกหนีด้อ้ยคุณภาพที่มีการท าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือ
ประนอมหนีต้ามวิธีอตัราผลตอบแทนรายตวั โดยค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายตวัจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาด
ว่าจะไดร้บัช าระจากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยอา้งอิงจากสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้ในกรณีที่สญัญาก าหนดใหม้ี
การตีโอนทรพัยช์ าระหนี ้บริษัทฯ จะใชป้ระมาณการมลูค่าทรพัยสิ์นที่จะน ามาตีโอนทรพัยห์กัหนีม้าเป็นประมาณการกระแส
เงินสดรบั เพื่อใชใ้นการค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายตวั อย่างไรก็ตาม หากสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีก้ าหนดใหม้ีการน า
หลักประกันขายทอดตลาด บริษัทฯ จะไม่น าประมาณการเงินรบัดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการเงินสดรับ 
เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัช าระ 

ณ วันรบัช าระเงินจากลูกหนี ้บริษัทฯ จะรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้โดยค านวณตามระยะเวลาคา้งช าระตัง้แต่วันที่ท  า
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้หรือวันที่รบัช าระเงินล่าสุดจนถึงวนัที่ไดร้บัช าระเงิน ท่ีอตัราผลตอบแทนรายตัว  
ในกรณีที่จ  านวนเงินที่ไดร้บัช าระจากลกูหนีเ้กินกว่ารายไดด้อกเบีย้ บริษัทฯ จะบนัทึกหกัตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนี ้นอกจากนี ้ในกรณีที่บรษิัทฯ ไดร้บัช าระจากลกูหนีเ้กินกว่าตน้ทนุคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้บรษิัทฯ 
จะรบัรูส่้วนต่างเป็นก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

(ข) ในกรณีลูกหนีด้้อยคุณภาพทีไ่ม่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนีห้รือประนอมหนี ้

บรษิัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูหนีไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ )เงินสดรบัช าระหนีจ้ากลกูหนีห้รือรบัช าระจากเงินรบั
จากการขายทอดตลาดหลกัประกัน( ไปลดตน้ทุนทัง้จ านวน ผลต่างของเงินที่ไดร้บัมามากกว่าตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนีจ้ะแสดงเป็นก าไรจากการรบัช าระหนีจ้ากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้โดยบรษิัทฯ จะรบัรูร้ายการดงันี ้

(1) กรณีรบัช าระเงินสดจากลกูหนีจ้ะบนัทึกรบัรูร้ายการ ณ วนัรบัช าระเงิน 

(2) กรณีน าทรพัยห์ลักประกันของลูกหนีไ้ปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี บริษัทฯ จะบันทึกหักหนี ้ลูกหนี ้
ในวันที่ผู้ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้ทรัพย์แก่กรมบังคับคดีครบถ้วน และจะบันทึกเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดกรมบงัคบัคดีเป็นลกูหนีใ้นบญัชี 
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(3) กรณีบรษิัทฯ ไดร้บัโอนทรพัยสิ์นของลกูหนีม้าจากการขายทอดตลาดหลกัประกนัของลกูหนีห้รือจากการ
ตีโอนทรพัยช์ าระหนี ้บริษัทฯ จะบนัทึกทรพัยสิ์นที่ตีโอนมาตามราคาเคาะซือ้หรือราคาที่ตกลงกับลกูหนี ้
และจะบันทึกหักตน้ทุนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้และในกรณีที่มูลค่าทรพัยสิ์นที่ตีโอนมาสูงกว่า
ยอดเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีค้งคา้ง จะแสดงส่วนต่างเป็นส่วนปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นรอการขาย
เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินที่บันทึกในงบการเงินไม่เกินกว่าต้นทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้   
โดยบรษิัทฯ จะบนัทึกรบัรูร้ายการในวนัท่ีรบัโอนทรพัยสิ์น 

16.5.2 เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

บริษัทฯ บันทึกสินทรพัย์ดอ้ยคุณภาพที่รบัซือ้หรือรบัโอนมาจากสถาบันการเงินอื่นเป็นเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนีด้ว้ยราคาทนุที่รบัซือ้หรือรบัโอน บวกค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการรบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ เงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนีแ้สดงสทุธิจากค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ )ถา้มี(  หนีส้งสัยจะสูญรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

16.5.3 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีโ้ดยน าหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกันเงิน
ส ารองของสถาบันการเงินตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มาปรับใช ้
ใหส้อดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษัทฯ โดยหลกัเกณฑใ์นการจดัชัน้หนีส่้วนใหญ่อา้งอิงจากระยะเวลาคา้งช าระเป็นส าคญั และ
ปรบัปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลกูหนีไ้ม่ได ้โดยการวิเคราะหแ์ละประเมินฐานะของลกูหนีจ้าก
ประสบการณใ์นการพิจารณาความเส่ียงและมลูค่าหลกัประกันประกอบค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญที่ตัง้เพิ่ม  )ลด( บนัทึกบัญชี
เป็นค่าใชจ้่ายในระหว่างปี ดงันี ้
 

หนีจั้ดชั้น ระยะเวลาค้างช าระ เกณฑก์ารกันส ารองเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ชัน้ท่ี 1 ปกต ิ 0 – 30 วนั ตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูดว้ยมลูค่าท่ีสงูสดุระหว่าง 

1. รอ้ยละ 100.0 ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการ
ซื ้อลูกหนี้ท่ีสูงกว่ามูลค่าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีต ่ าท่ีสุด 
)ระหว่างรอ้ยละ 90.0 ของมูลค่าหลักประกันหรือมูลค่า
จ านอง หรือภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ( หรือ 

2. ส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีท่ี้สูงกว่า
กระแสเงินสดจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบัน โดยอ้างอิงอัตรา
ดอกเบีย้ตามสญัญา )MLR) เป็นอตัราคิดลด 

ชัน้ท่ี 2 กล่าวถึงเป็นพิเศษ 31 – 90 วนั 
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หนีจั้ดชั้น ระยะเวลาค้างช าระ เกณฑก์ารกันส ารองเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ชัน้ท่ี 3 ต  ่ากว่ามาตรฐาน 91 – 180 วนั ตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูดว้ยมลูค่าท่ีสงูสดุระหว่างรอ้ยละ 100.0 
ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ท่ีสูงกว่า
มูลค่าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีต ่าสุดระหว่าง )มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการจ าหน่ายหลกัประกนั )คิด
ลดตามระยะเวลาและสถานะของลูกหนี(้ หรือมูลจ านองหรือ
ภาระหนีเ้กณฑส์ิทธิ( 

ชัน้ท่ี 4 สงสยั 181 วนั – 12 เดือน 

ชัน้ท่ี 5 สงสยัจะสญู เกิน 12 เดือน 

 

ส าหรบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ซือ้มาใหม่จะจดัชั้นเป็นหนีส้งสัยจะสญู )ชัน้ที่ 5) ทัง้หมด เนื่องจากลกูหนีท้ี่ซือ้มา
เป็นหนีด้อ้ยคณุภาพจากสถาบนัการเงินเดิม และบรษิัทฯ ยงัไม่ไดม้ีการด าเนินการใด ๆ กบัลกูหนี ้และหากต่อมาไดม้ีการท า
สญัญาปรบัโครงสรา้งหนีก้ับลกูหนี ้บรษิัทฯ จะปรบัการจดัชัน้ของลกูหนีใ้หม่ โดยลกูหนีท้ี่ถกูจดัชัน้เป็นสงสยัจะสญู )ชัน้ท่ี 5) 
หรือสงสยั )ชัน้ท่ี 4) ใหจ้ดัชัน้เป็นต ่ากว่ามาตรฐาน )ชัน้ท่ี 3) และหากลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตามสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีใ้หม่ 
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า จะจัดชั้นเป็นลูกหนีจ้ัดชั้นปกติ  
)ชัน้ท่ี 1) 

16.5.4 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพยส์ินรอการขาย 

บริษัทฯ พิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของทรพัยสิ์นรอการขาย เมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของทรพัยสิ์น  
รอการขายมีมลูค่าลดลงต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุพินิจในการประมาณการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าโดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสดุของทรพัยสิ์น ประเภทและคณุลกัษณะของทรพัยสิ์น 

16.5.5 ทรัพยส์ินรอการขาย 

ทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ประกอบดว้ยทรพัยสิ์นที่ไดจ้ากการรบัซือ้หรือรบัโอนจากบริษัทบริหารสินทรพัย์
และสถาบันการเงินอื่น ทรพัยสิ์นที่ไดร้บัจากการโอนทรพัยข์องลูกหนีเ้พื่อช าระหนีแ้ละทรพัยสิ์นที่ไดร้บัจากการประมูล
หลกัประกนัของลกูหนีเ้พื่อช าระหนี ้

ทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดจ้ากการรบัซือ้หรือรบัโอนจากบริษัทบรหิารสินทรพัยแ์ละสถาบนัการเงินถกูแสดงดว้ยราคา
รบัโอน )ตน้ทนุท่ีรบัซือ้( รวมค่าใชจ้่ายในการโอนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยสิ์นนัน้ 

ส าหรบัทรพัยสิ์นรอการขายที่ประมลูซือ้จากสถาบนัการเงินโดยการจ่ายเป็นตั๋วสญัญาใชเ้งินไม่มีดอกเบีย้ บรษิัทฯ 
บนัทึกตน้ทุนของทรพัยสิ์นรอการขายที่ไดม้าดว้ยราคาทุนที่เทียบเท่าราคาเงินสดไม่รวมดอกเบีย้ โดยผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสดและจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายช าระแสดงเป็นดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุของ
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

ทรัพย์สินรอการขายที่ ได้รับจากการโอนทรัพย์ของลูกหนี ้หรือทรัพย์สินรอการขายที่ ได้รับจากการประมูล
หลกัประกันของลกูหนีเ้พื่อช าระหนีถู้กแสดงตามราคาทุน )ตามราคาที่รบัโอนทรพัยข์องลูกหนี ้หรือราคาที่ประมูลซือ้ หรือ
ราคาที่จ่ายซือ้แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าทางบัญชีคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ของลูกหนี ้รายดังกล่าว( รวม
ค่าใชจ้่ายในการโอนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินทรพัยน์ัน้ หรือมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซึ่งมลูค่าที่คาดว่า
จะไดร้บัคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสดุ หกัดว้ยประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย 
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ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรพัย์สินรอการขาย จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการจ าหน่าย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนก าไรหรือขาดทนุในงบ
ก าไรขาดทนุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นเมื่อเกิดรายการ 

16.5.6 ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ 

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระเกิดจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายโดยการให้ผ่อนช าระ โดยบริษัทฯ จะบันทึกส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายและตน้ทุนของทรพัยสิ์นรอการขายเป็นก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับัญชี และจะเริ่มรบัรูเ้ป็น
ก าไรจากการขายผ่อนช าระเมื่อยอดรวมของเงินสดรบัช าระจากลกูหนีส้งูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้นี ้ก าไรท่ีรบัรู ้
จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินสดที่ไดร้บัช าระ ซึ่งสงูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย 

บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีข้ายผ่อนช าระโดยจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดว้ยผลต่างระหว่าง  
มลูหนีต้ามบัญชีกับราคาที่คาดว่าจะขายทรพัยสิ์นที่น าไปใหผ่้อนช าระ โดยอา้งอิงจากราคาประเมินล่าสุดหลงัหักส่วนลด
และประมาณการค่าใชจ้่ายในการขาย 

16.5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือดอ้ยค่า )ถา้มี( ค่าเส่ือมราคา
ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยแ์ต่ละประเภท ดงันี ้

 วิธีค านวณค่าเสื่อมราคา อัตราร้อยละ 

อาคาร เสน้ตรง 5.00 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร เสน้ตรงแบบรายวนั 10.00 – 15.00 

อปุกรณ ์ เสน้ตรง 20.00 

รถยนต ์ เสน้ตรง 20.00 

คอมพิวเตอร ์ เสน้ตรง 33.33 
 

อปุกรณ ์ประกอบดว้ย เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแต่ง และอปุกรณส์ านกังาน 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ละมลูค่าคงเหลือ จะมีการทบทวนอย่างนอ้ยทกุสิน้รอบ
ปีบญัชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน บรษิัทฯ ไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและงานระหว่างท า 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์)ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทน
สทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายสินทรพัยก์ับมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยน์ัน้( จะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
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16.5.8 เงนิรอรับจากการขายทอดตลาด 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดเกิดจากการน าหลกัประกันของลกูหนีไ้ปประมลูขายที่กรมบงัคบัคดี โดยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงันี ้

(ก) กรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมูลซือ้ บริษัทฯ จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรอรบัจากการขาย
ทอดตลาด ในวันที่ผู้ซือ้ได้ช าระเงินค่าซือ้ทรพัย์ให้แก่กรมบังคับคดีครบถ้วน และเฉพาะกรณีทรพัย์
หลกัประกนัไดจ้ดจ านองล าดบัท่ีหน่ึงกบับริษัทฯ เท่านัน้ โดยบรษิัทฯ จะบนัทึกประมาณการค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินการที่จะถกูเรียกเก็บจากกรมบงัคบัคดีในอตัรารอ้ยละ 7.0 ของราคาประมลู โดยประมาณการ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะแสดงเป็นรายการหกัจากเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด 

(ข) กรณีที่บริษัทฯ เป็นผูป้ระมลูซือ้ทรพัยห์ลกัประกันของลกูหนีแ้ละช าระเงินใหก้รมบงัคบัคดีเต็มจ านวนไป
แล้ว บริษัทฯ จะบันทึกรับรู ้เป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาดด้วยราคาที่ประมูลซื ้อหักด้วย
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ในอตัรารอ้ยละ 3.5 ของราคาประมลู 

16.6 การจัดประเภทรายการใหม่และรายการทีส่ าคัญในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

16.6.1 การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบั
รายการดังต่อไปนี ้ซึ่งส่งผลใหข้อ้มูลที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ภายใตง้บการเงินระหว่างกาล
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ไม่สอดคลอ้งกันกับขอ้มูลที่ปรากฏในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ ภายใตง้บการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 
“รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้” และ “ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้” ถูกแสดงโดยให้แยก
ประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 
รายการดงักล่าวถกูจดัประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ ดงันัน้ 
ภายหลงัจากการจดัประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้
จากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ภายใต้งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กนัยายน 2562 

16.6.2 รายได้ดอกเบีย้ 

รายไดด้อกเบีย้ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้จาก 

(ก) เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

(ข) เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

(ค) เงินฝากสถาบนัการเงิน 

(ง) ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ และ 

(จ) อื่น ๆ ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยรายไดด้อกเบีย้จากการขยายเวลาโอนกรรมสิทธ์ิทรพัยสิ์นรอการขาย 
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16.6.3 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ประกอบดว้ยดอกเบีย้และส่วนลดจ่ายตั๋วสัญญาใชเ้งิน ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม และดอกเบีย้หุน้กู้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเงินทนุของบรษิัทฯ ในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

16.6.4 รายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิของบรษิัทฯ เป็นผลต่างระหว่างรายไดด้อกเบีย้และค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ ทัง้นี ้รายไดด้อกเบีย้สทุธิ
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการด าเนินงานจากธุรกิจบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ โปรดพจิารณารายละเอียดใน
ส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.2.2 การบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพ ทรพัย์สนิรอการขาย และการเรียกเก็บหนี”้ 

16.6.5 ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์– สุทธิ 

ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระกอบดว้ยก าไร )ขาดทุน( ที่รบัรูจ้ากการขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
รวมทัง้การกลบัรายการ หรือการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

16.6.6 ก าไรจากเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ประกอบดว้ย )ก( ในกรณีที่ลูกหนีไ้ดท้  าสัญญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือ
ประนอมหนี ้ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้คือ จ านวนเงินที่เรียกเก็บไดจ้ากลูกหนี ้ในส่วนที่เกินกว่าตน้ทุนและ
อตัราผลตอบแทนรายตวั และ )ข( ในกรณีที่ลกูหนีไ้ม่ไดท้  าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี ้คือ จ านวนเงินท่ีเรียกเก็บไดจ้ากลกูหนีใ้นส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของหนีท้ี่รบัซือ้  

ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จาก
เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ ถกูแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกนั อย่างไร
ก็ดี ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวถูกจัด
ประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” ดังนั้น ภายหลังจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

16.6.7 ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 

บริษัทฯ รบัรูก้  าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายในกรณีที่บริษัทฯ จ าหน่ายทรพัยสิ์นเป็นเงินสดเมื่อมีการโอน
กรรมสิทธ์ิ โดยก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายค านวณจากราคาขายเทียบกับตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนของทรพัยสิ์นรอการ
ขายหลงัหกัค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย )ถา้มี( 

16.6.8 ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 

บริษัทฯ รบัรูก้  าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบผ่อนช าระเมื่อยอดรวมของเงินสดที่ไดร้บัจากการขายผ่อน
ช าระ )โดยไม่รวมรายไดด้อกเบีย้จากลกูหนีข้ายผ่อนช าระ( สงูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย  
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16.6.9 รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานอื่น ๆ ซึ่งประกอบไปดว้ย ค่าปรบัซึ่งเกิดจากการที่ผูซ้ือ้ผิดนดัช าระมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย รายไดค้่าเช่า ก าไร
จากลกูหนีท้ี่ไดย้กเลิกสญัญาขายผ่อนช าระ และอื่น ๆ  

16.6.10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับ
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ ์ซึ่งรวมไปถึงค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา และค่าสาธารณูปโภค ค่าภาษีอากร 
ขาดทนุ )กลบัรายการ( จากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอการขาย และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ค่า
เดินทาง ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ และอื่น ๆ 

16.6.11 หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

หนีสู้ญและหนี ้สงสัยจะสูญเกิดจากค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ที่เปล่ียนแปลง
ระหว่างงวด 

16.6.12 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดร้บัจากการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขาย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดซ้ึ่งค านวณจากเงินไดน้ิติบุคคลที่ไม่ไดร้บัการยกเวน้บาง
รายการ เช่น รายไดจ้ากเงินปันผล รายไดด้อกเบีย้จากเงินฝากสถาบนัการเงิน รายไดค้่าเช่า และก าไรจากการขายทรพัยสิ์น
อื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้นี ้ภายหลังการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้
บริษัทฯ จะมีค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากเงินได้นิติบุคคลทัง้หมดของบริษัทฯ โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
ส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.5 ระเบียบขอ้บงัคบัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ” 

16.7 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

16.7.1 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรอบปีบัญชีสิน้สุด
วันที ่31 ธันวาคม 2560 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการและการเปล่ียนแปลงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นบางรายการ
ระหว่างรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง 

 
2559 

(ล้านบาท) 
2560 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึน้/
(ลดลง) 

รายไดด้อกเบีย้  1,402.4 2,028.0 625.7 44.6 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,244.2 1,622.0 377.8 30.4 

รายได้ดอกเบีย้ - สุทธ ิ 158.2 406.1 247.8 156.6 
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 รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง 

 
2559 

(ล้านบาท) 
2560 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึน้/
(ลดลง) 

ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 20.0 (2.6) (22.6) (112.8) 

ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 3,509.2 (715.2) (16.9) 

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 2,362.6 1,740.9 (621.7) (26.3) 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 584.1 184.4 (399.7) (68.4) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 169.5 165.9 (3.6) (2.1) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,518.8 6,003.9 (1,514.9) (20.1) 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 2,519.8 (62.1) (2.4) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 21.1 (1,024.9) (1,046.0) (4,964.4) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,915.9 4,509.0 (406.8) (8.3) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 12.2 8.2 (4.0) (32.9) 

ก าไรสุทธ ิ 4,903.6 4,500.8 (402.8) (8.2) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไป
ไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

    

ก าไร )ขาดทนุ( จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขาย 3.8 (2.5) )6.2( )166.1( 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (67.4) - 67.4 (100.0) 

รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (63.7) (2.5) 61.2 (96.1) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 4,839.9 4,498.3 (341.6) (7.1) 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาทต่อหุน้( 1.79 1.65 (0.14) (7.82) 
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(ก) รายได้ดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดด้อกเบีย้ของบรษิัทฯ 

รายได้ดอกเบีย้ 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 1,232.3 1,877.5 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 1.7 12.6 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 10.4 23.3 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 148.6 104.7 

อื่น ๆ 9.4 9.9 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 1,402.4 2,028.0 
 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ 1,402.4 ลา้นบาท และ 
2,028.0 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 625.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ มี
รายไดด้อกเบีย้จากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ โดยหลกัเกิดจากการท่ีบรษิัทฯ เขา้ท าสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีก้ับ
ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ โดยส่วนหนึ่งถกูชดเชยดว้ยการลดลงของรายไดด้อกเบีย้จากลกูหนีข้ายผ่อนช าระซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากการที่
ลกูหนีข้ายผ่อนช าระรายใหญ่รายหน่ึงของบรษิัทฯ ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในช่วงกลางปี 2560 

(ข) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของบรษิัทฯ 

 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ทั้งหมด 1,244.2 ลา้น
บาท และ 1,622.0 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 377.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 30.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึน้ของดอกเบีย้หุน้กู้ของบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2560 )ก( บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเพื่อบริหารสภาพคล่อง

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ดอกเบีย้และส่วนลดจ่ายตั๋วสญัญาใชเ้งิน 367.4 361.1 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม 563.1 511.2 

ดอกเบีย้หุน้กู ้ 313.6 749.8 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,244.2 1,622.0 
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และซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย และ )ข( หุน้กูช้ดุใหม่ที่ออกมีอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ เนื่องจากอายขุอง
หุน้กูท้ี่ยาวขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินงาน 

(ค) รายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้
ดอกเบีย้สทุธิ 158.2 ลา้นบาท และ 406.1 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 247.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 156.6  

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์- สุทธิ 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ บันทึกก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 
20.0 ลา้นบาท และขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิ 2.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 22.6 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บรษิัทฯ มีการกลบัรายการของค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุในหลกัทรพัย์
ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึน้ของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์  ขณะที่ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2560 บรษิัทฯ ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรพัย์สทุธิ 2.6 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ส าหรบัเงินลงทนุในหลกัทรพัยส์งูกว่าก าไรท่ีเกิดจากการขายหลกัทรพัย ์ 

(จ) ก าไรจากเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้
4,224.3 ลา้นบาท และ 3,509.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 715.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.9 โดยมีสาเหตุหลกัมา
จากการลดลงของเงินท่ีรบัช าระจากลกูหนีใ้นส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(ฉ) ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ซึ่งรวมเฉพาะการขายแบบเงิน
สด โดยไม่รวมถึงก าไรจากการขายแบบผ่อนช าระ  

ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 
(เฉพาะการขายแบบเงินสด) 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด1 4,068.7 3,233.1 

ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายท่ีลดลง – สทุธิ2 1,706.1 1,492.2 

รวมก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย - ขายแบบเงินสด 2,362.6 1,740.9 
 

หมายเหต:ุ  1 ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด
เท่ากบัยอดรวมเงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายแบบเงินสด โปรดพิจารณารายละเอียดเงนิสดรบัจากธุรกิจ
บริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หวัขอ้ “16.3.2 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สิน 
รอการขาย” 

 2 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 ต้นทุนรบัซือ้รับโอนทรพัย์สินรอการขายที่ลดลง – สุทธิ 
ค านวณจาก )ก( ตน้ทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายทั้งหมด 2,148.6 ลา้นบาท และ 1,897.4 ลา้นบาท ตามล าดับ 
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และ )ข( หกัดว้ยกลบัรายการค่าปรบัมูลค่าทรพัยส์ินรอการขายที่จ  าหน่ายระหว่างงวด 442.5 ลา้นบาท และ 405.3 ลา้น
บาท ตามล าดบั  

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของ
บริษัทฯ 2,362.6 ลา้นบาท และ 1,740.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 621.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.3 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายลดลงเนื่องจากในธุรกิจมีความตอ้งการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายของลกูคา้ลดลง 

(ช) ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายผ่อนช าระ 584.1 ลา้น
บาท และ 184.4 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 399.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนีข้าย
ผ่อนช าระรายใหญ่รายหน่ึงที่มีก าไรสงูไดช้ าระหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในปี 2559  

(ซ) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 169.5 ลา้นบาท 
และ 165.9 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัส าคญั  

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นของบรษิัทฯ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2559 2560 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,473.6 1,450.7 

ค่าตอบแทนกรรมการ 12.2 12.2 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ ์ 227.3 225.0 

ค่าภาษีอากร 455.3 561.3 

ขาดทนุ )กลบัรายการ( จากการดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย  82.7 (69.3) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัทรพัยส์ินรอการขาย 75.2 82.2 

ค่าใชจ้่ายอื่น 255.6 257.7 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 2,519.8 
 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 
ลา้นบาท และ 2,519.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 62.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการกลบั
รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอการขายในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัมลูค่าการประเมินของทรพัยสิ์นรอ
การขาย ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยการเพิ่มขึน้ของค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งที่เกิดจากการรบัรูร้ายไดจ้ากเงินรอรบัจากการขาย
ทอดตลาด  



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.4.16 หนา้ที่ 35 

(ญ) หนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ บนัทึกหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 21.1 ลา้น
บาท และบนัทึกกลับรายการหนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสญู 1,024.9 ลา้นบาท การกลับรายการหนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสญูมี
สาเหตุหลกัมาจากในปี 2560 )ก( มีการเปล่ียนแปลงผลการประเมินมลูค่าของหลกัประกันสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพบางส่วน
ของบรษิัทฯ และ )ข( บรษิัทฯ สามารถปิดบญัชีลกูหนีเ้พิ่มขึน้ 

(ฎ) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไร 
จากการด าเนินงานกอ่นภาษีเงินได ้4,915.9 ลา้นบาท และ 4,509.0 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 406.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 8.28 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้12.2 ลา้นบาท และ 
8.2 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 4.0 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 32.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษีเงินไดข้อง
บรษิัทฯ ลดลง  

(ฐ) ก าไรสุทธิ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิ 
4,903.6 ลา้นบาท และ 4,500.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 402.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8.2 

(ฑ) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม 63.7 ลา้นบาท 
และ 2.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 61.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.1 โดยมีสาเหตุมาจากในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 )ก( บริษัทฯ ไดบ้ันทึกขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัรวม 67.4 ลา้นบาท 
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัปรุงสมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งจะด าเนินการโดยนัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัในทกุรอบ 3 ปี และ )ข( การขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขายลดลงตามการลดลงของมลูค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายหลายรายการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หัวขอ้ 16.2.6 “การ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ” 

(ฒ) ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีก าไร
เบ็ดเสรจ็รวม 4,839.9 ลา้นบาท และ 4,498.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 341.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.1 
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16.7.2 เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานระหว่างระหว่างรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 และรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการและการเปล่ียนแปลงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นบางรายการ
ระหว่างรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม การเปลี่ยนแปลง 

 
2560 

(ล้านบาท) 
2561 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึน้ / 
(ลดลง) 

รายไดด้อกเบีย้ 2,028.0 1,975.6 (52.5) (2.6) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,622.0 1,769.4 147.4 9.1 

รายได้ดอกเบีย้ – สุทธ ิ 406.1 206.2 (199.9) (49.2) 

ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ (2.6) (30.3) (27.8) (1,084.0) 

ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 3,509.2 4,438.4 929.2 26.5 

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 1,740.9 3,105.5 1,364.6 78.4 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 184.4 115.2 (69.2) (37.5) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 165.9 146.8 (19.1) (11.5) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,003.9 7,981.7 1,977.9 32.9 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,519.8 2,934.6 414.9 16.5 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (1,024.9) (162.2) 862.7 84.2 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 4,509.0 5,209.3 700.3 15.5 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 8.2 7.3 (0.9) (11.3) 

ก าไรสุทธ ิ 4,500.8 5,202.0 701.2 15.6 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น     

รายการทีจ่ะถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไป
ไว้ในก าไรหรือขาดทุน 

    

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (2.5) (11.8) (9.3) (374.6) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - - - - 

รวมก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (2.5) (11.8) (9.3) (374.6) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 4,498.3 5,190.3 691.9 15.4 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาทต่อหุน้( 1.65 1.90 0.25 15.15 
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(ก) รายได้ดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดด้อกเบีย้ของบรษิัทฯ 

รายได้ดอกเบีย้ 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 1,877.5 1,856.8 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ 12.6 3.7 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 23.3 10.3 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 104.7 89.2 

อื่น ๆ 9.9 15.5 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 2,028.0 1,975.6 
 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ 2,028.0 ลา้นบาท และ 
1,975.6 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 52.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนีผ่้อนช าระราย
ใหญ่ปิดบญัชีในปี 2560 และการลดลงของเงินลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลและเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน รวมถึงอตัราดอกเบีย้
เงินฝากที่ลดลง 

(ข) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของบรษิัทฯ 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ดอกเบีย้และส่วนลดจ่ายตั๋วสญัญาใชเ้งิน 361.1 281.5 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม 511.2 439.8 

ดอกเบีย้หุน้กู ้ 749.8 1,048.1 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,622.0 1,769.4 
 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ทั้งหมด 1,622.0 ลา้น
บาท และ 1,769.4 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 147.4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของดอกเบีย้หุน้กูข้องบริษัทฯ เนื่องจากในปี 2561 )ก( บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเพื่อบริหารสภาพคล่องและซือ้
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งออกเพื่อทดแทนแหล่งเงินทุนจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและ  
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การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน และ )ข( หุน้กูชุ้ดใหม่ที่ออกมีอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ เนื่องจากอายุของหุน้กูท้ี่ยาวขึน้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินงาน 

(ค) รายได้ดอกเบีย้ – สุทธิ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้
ดอกเบีย้สทุธิ 406.1 ลา้นบาท และ 206.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 199.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49.2 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์– สุทธิ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิ 2.6 
ลา้นบาท และ 30.3 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 27.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1,084.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือการดอ้ยค่าที่สงูกว่าก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์

(จ) ก าไรจากเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้
3,509.2 ลา้นบาท และ 4,438.4 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 929.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26.48 โดยมีสาเหตุหลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินท่ีรบัช าระจากลกูหนีใ้นส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(ฉ) ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ซึ่งรวมเฉพาะการขายแบบเงิน
สด โดยไม่รวมถึงก าไรจากการขายแบบผ่อนช าระ 

ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 
(เฉพาะการขายแบบเงินสด) 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด1 3,233.1 5,322.3 

ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายท่ีลดลง – สทุธิ2 1,492.2 2,216.8 

รวมก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด 1,740.9 3,105.5 

 

หมายเหต:ุ  1 ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด
เท่ากบัยอดรวมเงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายแบบเงินสด โปรดพิจารณารายละเอียดเงนิสดรบัจากธุรกิจ
บริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3.2 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอ
การขาย” 

 2 ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 ต้นทุนรบัซือ้รับโอนทรพัย์สินรอการขายที่ลดลง – สุทธิ 
ค านวณจาก )ก( ตน้ทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายทั้งหมด 1,897.4 ลา้นบาท และ 2,873.0 ลา้นบาท ตามล าดับ 
และ )ข( หักดว้ยกลับรายการค่าปรบัมูลค่าทรพัยส์ินรอการขายที่จ  าหน่ายระหว่างงวด 405.3 ลา้นบาท และ 656.2 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
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ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของ
บริษัทฯ 1,740.9 ลา้นบาท และ 3,105.5 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 1,364.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.4 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้สูงขึน้จากการออกโครงการ “BAM ก้าวสู่ปีที่  20” เพื่อส่งเสริมการขาย
ทรพัยสิ์นรอการขายโดยคัดทรพัยสิ์นรอการขายมากกว่า 500 รายการ มาจ าหน่ายใหก้ับลูกคา้ โดยลดราคาและมีเงื่อนไข
พิเศษ 

(ช) ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายผ่อนช าระ 184.4 ลา้น
บาท และ 115.2 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 69.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกหนีข้าย
ผ่อนช าระรายใหญ่รายหน่ึงไดช้ าระหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในปี 2560 

(ซ) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 165.9 ลา้น
บาท และ 146.8 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 19.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2560 
บรษิัทฯ รบัรูก้  าไรจากลกูหนีท้ี่ไดย้กเลิกสญัญาขายผ่อนช าระและรายไดจ้ากเงินปันผลสงูกว่าในปี 2561 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นของบรษิัทฯ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,450.7 1,836.9 

ค่าตอบแทนกรรมการ 12.2 10.8 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ ์ 225.0 221.9 

ค่าภาษีอากร 561.3 517.8 

ขาดทนุ )กลบัรายการ( จากการดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย  (69.3) (20.5) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัทรพัยส์ินรอการขาย 82.2 89.1 

ค่าใชจ้่ายอื่น 257.7 278.6 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,519.8 2,934.6 
 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,519.8 
ลา้นบาท และ 2,934.6 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 414.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
บรษิัทฯ ไดบ้นัทึกเงินช่วยเหลือพนกังาน )โบนสั( เพิ่มเติมตามเกณฑข์องผลประกอบการท่ีดีขึน้ 
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(ญ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

ส าหรบังวดรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ บนัทึกกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยั
จะสูญ 1,024.9 ลา้นบาท และ 162.2 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลง
มลูค่าของหลกัประกนัสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของบรษิัทฯ 

(ฎ) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีก าไรจาก
การด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้4,509.0 ลา้นบาท และ 5,209.3 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 700.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 15.5 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรบังวดรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้8.2 ลา้นบาท และ 
7.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 0.9 ลา้นบาท 

(ฐ) ก าไรสุทธิ 

ดว้ยสาเหตทุี่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิ 
4,500.8 ลา้นบาท และ 5,202.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 701.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.6 

(ฑ) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นรวม 2.5 ลา้นบาท และ 
11.8 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 9.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 374.6 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีสาเหตมุาจากการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขายตามการเปล่ียนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเผื่อขาย 

(ฒ) ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีก าไร
เบ็ดเสรจ็รวม 4,498.3 ลา้นบาท และ 5,190.3 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 691.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.4 
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16.7.3 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และงวดเก้าเดือน
สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2562 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการและการเปล่ียนแปลงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นบางรายการ
ระหว่างงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน การเปลี่ยนแปลง 

 
2561 

(ล้านบาท) 
2562 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ
เพ่ิมขึน้/ 
(ลดลง) 

รายไดด้อกเบีย้1 3,816.7 7,948.3 4,131.5 108.3 

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 1,315.5 1,524.6 209.2 15.9 

รายได้ดอกเบีย้ – สุทธ ิ 2,501.2 6,423.6 3,922.4 156.8 

ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ (30.2) 3.9 34.1 113.1 

ก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขาย 2,506.7 1,130.0 (1,376.7) (54.9) 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 73.7 80.6 6.9 9.4 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 52.2 43.5 (8.7) (16.7) 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,103.6 7,681.7 2,578.1 50.5 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 2,588.0 533.1 25.9 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (265.0) 209.6 474.7 179.1 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 3,313.7 4,884.0 1,570.3 47.4 

ภาษีเงินได ้ 2.9 1.7 (1.2) (40.2) 

ก าไรสุทธ ิ 3,310.8 4,882.3 1,571.5 47.5 

ก าไร )ขาดทนุ( เบ็ดเสรจ็อื่น     

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

    

ก าไร )ขาดทุน( จากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผื่อขาย 0.7 (13.9) (14.6) (2,244.62)  

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลัง     

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั - (20.8) (20.8) (100.00) 

รวมก าไร )ขาดทุน( เบ็ดเสรจ็อื่น 0.7 (34.7) (35.4) (5,544.62) 

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม 3,311.4 4,847.6 1,536.1 46.39 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน )บาทต่อหุน้( 1.21 1.79 0.58 47.93 
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หมายเหต ุ 1  ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้จากเงินให้
สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี”้ และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถูกแสดงโดยใหแ้ยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี 
ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวถูกจัด
ประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลูกหนี ้” ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ”้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงิน
ระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

(ก) รายได้ดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายไดด้อกเบีย้ของบรษิัทฯ 

รายได้ดอกเบีย้ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 

2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี1้ 3,731.3 7,816.5 

 รายไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 1,432.1 1,245.6 

 ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 2,299.2 6,571.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยส์ทุธิ 2.7 24.8 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 7.0 9.4 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ 64.7 87.2 

อื่น ๆ 11.1 10.3 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 3,816.7 7,948.2 
 

หมายเหต ุ 1  ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส าหรบัปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายไดด้อกเบีย้
จากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” และ “ก าไรจากเงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้” ถูกแสดงโดยให้แยก
ประเภทจากกัน อย่างไรก็ดี ในงบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2562 รายการดงักล่าวถูกจดัประเภทรายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือ
จากการซือ้ลกูหนี”้ ดงันัน้ ภายหลงัจากการจัดประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินใหส้ินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ 
จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายไดด้อกเบีย้ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุด
วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้ 3,816.7 ลา้นบาท และ 
7,948.3 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 4,131.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 108.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2562 
บรษิัทฯ ไดร้บัเงินช าระหนีจ้ากลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึงในส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้  

ในการนี ้ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายไดด้อกเบีย้เงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนี ้1,432.1 ลา้นบาท และ 1,245.6 ลา้นบาท ลดลง 186.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 13.0 โดยมีสาเหตุหลกั
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มาจากในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีข้องลกูหนี ้
ปรบัโครงสรา้งรายใหญ่ และก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ 2,299.2 ลา้นบาท และ 6,571.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
4,271.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 185.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ 
ไดร้บัช าระหนีใ้นส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้ากลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึง 

(ข) ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ของบรษิัทฯ 

 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ทัง้หมด 1,315.5 ลา้น
บาท และ 1,524.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 209.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ มี
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2561 และการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้หุน้กูชุ้ดใหม่ของบริษัทฯ ท่ีออก
ในช่วงกลางปี 2562 เนื่องจากอายขุองหุน้กูท้ี่ยาวขึน้ 

(ค) รายได้ดอกเบีย้ - สุทธิ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายได้
ดอกเบีย้สทุธิ 2,501.2 ลา้นบาท และ 6,423.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2562 บริษัทฯ ไดร้บัเงิน
ช าระหนีจ้ากลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึงในส่วนท่ีเกินกว่าตน้ทนุของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์- สุทธิ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธิ 
30.2 ลา้นบาท และมีก าไร 3.9 ลา้นบาท ตามล าดับ บริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึน้ 34.1 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัเนื่องจากเงิน
ลงทนุในหลกัทรพัยส่์วนใหญ่ไม่ตอ้งตัง้ดอ้ยค่าเพิ่มขึน้ในปี 2562 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 

2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ดอกเบีย้และส่วนลดจ่ายตั๋วสญัญาใชเ้งิน 215.1 206.4 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม 330.8 449.2 

ดอกเบีย้หุน้กู ้ 769.6 869.0 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,315.5 1,524.6 
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(จ) ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ซึ่งรวมเฉพาะการขายแบบเงิน
สด โดยไม่รวมถึงก าไรจากการขายแบบผ่อนช าระ 

ก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย 
(เฉพาะการขายแบบเงินสด) 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 

2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด1 4,085.2 2,395.0 

ตน้ทนุรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายท่ีลดลง – สทุธิ2 1,578.5 1,265.0 

รวมก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย - ขายแบบเงินสด 2,506.7 1,130.0 
 

หมายเหต:ุ  1 ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 รายไดจ้ากการขายทรพัยส์ินรอการขาย – ขายแบบเงินสด
เท่ากบัยอดรวมเงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายแบบเงินสด โปรดพิจารณารายละเอียดเงนิสดรบัจากธุรกิจ
บริหารจัดการทรพัย์สินรอการขายเพิ่มเติมในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3.2 เงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอ
การขาย” 

 2 ส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 ตน้ทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัยส์ินรอการขายที่ลดลง – สุทธิ 
ค านวณจาก )ก( ต้นทุนรบัซือ้รบัโอนทรพัย์สินรอการขายที่ลดลงทั้งหมดและรายการปรบัปรุง 2,073.0 ล้านบาท และ 
1,611.5 ลา้นบาท ตามล าดบั และ )ข( หกัดว้ยกลบัรายการค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์ินรอการขายที่จ  าหน่ายระหว่างงวด 494.5 
ลา้นบาท และ 346.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายของ
บริษัทฯ 2,506.7 ลา้นบาท และ 1,130.0 ลา้นบาท ตามล าดับ ลดลง 1,376.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากยอดขายที่ลดลงและความไม่ชดัเจนของมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลกูสรา้ง ประกอบกับการใหสิ้นเชื่อ
ของสถาบนัการเงินท่ีเขม้งวดขึน้ รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั )LTV) 

(ฉ) ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายผ่อนช าระ 73.7 ลา้น
บาท และ 80.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้อย่างไม่มีนยัส าคญั 

(ช) รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 52.2 ลา้น
บาท และ 43.5 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 8.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 16.7 โดยสาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บรษิัทฯ 
มีการบนัทึกก าไรจากการขายสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชง้าน 
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(ซ) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่นของบรษิัทฯ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

งวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  
30 กันยายน 

2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,241.7 1,545.9 

ค่าตอบแทนกรรมการ 8.9 12.0 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ ์ 163.8 167.6 

ค่าภาษีอากร 387.9 563.4 

ขาดทนุ )กลบัรายการ( จากการดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย (8.4) (9.5) 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัทรพัยส์ินรอการขาย 65.0 74.9 

ค่าใชจ้่ายอื่น 196.0 233.8 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 2,588.0 
 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 
ลา้นบาท และ 2,588.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 533.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการ
บันทึกเงินช่วยเหลือพนักงาน )โบนัส( เพิ่มเติมตามเกณฑ์การวัดผล การบันทึกค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ ์เรื่อง มาตรฐานขัน้ต ่าของสภาพการจา้งในรฐัวิสาหกิจ )ฉบบัที่ 4(  และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการรบัช าระหนีข้องลกูหนีร้ายใหญ่รายหน่ึง 

(ฌ) หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ บนัทึกกลบัรายการหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะ
สูญ 265.0 ลา้นบาท และบันทึกหนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 209.6 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี
สาเหตุหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของหลกัประกันสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ  รวมทัง้บริษัทฯ รบัซือ้ รบัโอน
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพเพิ่มเติม 

(ญ) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงนิได้ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไร
จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้3,313.7 ลา้นบาท และ 4,884.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,570.3 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นรอ้ยละ 47.4 
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(ฎ) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้2.9 ลา้นบาท และ 
1.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลง 1.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40.2 

(ฏ) ก าไรสุทธิ 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไร
สทุธิ 3,310.8 ลา้นบาท และ 4,882.3 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,571.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 47.5 

(ฐ) ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 บรษิัทฯ มีก าไรเบ็ดเสรจ็อื่นรวม 0.7 ลา้นบาท และมี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม (34.7) ลา้นบาท ตามล าดบั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีสาเหตุมาจากการลดลงของมลูค่ายตุิธรรม
ของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย และการทบทวนสมมติฐานการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

(ฑ) ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 

ดว้ยสาเหตุที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไร
เบ็ดเสรจ็รวม 3,311.4 ลา้นบาท และ 4,847.6 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,536.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.4 

16.8 การจัดรายการใหม่และรายการทีส่ าคัญในงบแสดงฐานะการเงนิ 

16.8.1 การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่ส าหรบั”
สินทรพัยอ์ื่น” ซึ่งส่งผลใหข้อ้มลูที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุ
วันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่สอดคลอ้งกันกับข้อมูลที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ภายใตง้บการเงินที่ตรวจสอบแลว้ 
ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 

ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยสิ์นและอื่น ๆ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรพัยอ์ื่น” ซึ่งรายการดงักล่าวถูกจดัประเภทรายการใหม่ 
โดยการแยกออกมาเป็นรายการใหม่ อีกรายการหนึ่ งใน งบแสดงฐานะการเงินส าหรับ งวด เก้า เดื อนสิ ้นสุด 
วนัที่ 30 กันยายน 2562 ดงันัน้ ภายหลงัจากการจดัประเภทรายการใหม่ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยสิ์น
และอื่น ๆ” จะไม่ถกูรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “สินทรพัยอ์ื่น “ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

16.8.2 เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์– สุทธิ 

เงินลงทุนในหลักทรัพยส์ุทธิของบริษัทฯ ประกอบดว้ย )ก( ตราสารหนีท้ี่ ถือจนครบก าหนด ได้แก่ ตราสารหนี ้
ภาคเอกชน (ข) หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ไดแ้ก่ ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศและใบส าคญัแสดงสิทธิ และ )ค( 
เงินลงทนุทั่วไป ไดแ้ก่ ตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด อนัเป็นผลมาจากการรบัซือ้รบัโอนหลกัประกันเพื่อช าระ
หนี ้หกัค่าปรบัมลูค่าเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์ค่าเผ่ือการปรบัมลูค่า และค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 
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16.8.3 เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้- สุทธิ 

เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิของบริษัทฯ แสดงมลูค่าทางบญัชีคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้
ก่อนการปรบัมลูค่า หกัดว้ยค่าปรบัมลูค่าของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีแ้ละค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจาก
การซือ้ลกูหนี ้

ค่าปรบัมลูค่าของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้กดิจากการท่ีบรษิัทฯ ไดม้าซึ่งเงินลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กู้
รายการหนึ่งในปี 2542 ที่ราคาตน้ทุนซึ่งเท่ากับ 1.0 บาท ต่อมาในปี 2547 ผูอ้อกหุน้กูด้งักล่าวมีการปรบัโครงสรา้งหนีเ้สร็จ
สิน้ บริษัทฯ จึงไดก้ลับรายการเงินลงทุนในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้กูเ้ป็นเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีใ้นจ านวนที่เท่ากับ
จ านวนที่คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนีภ้ายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ในการนี ้เพื่อใหม้ลูค่าเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้
สทุธิเท่ากับตน้ทุนเดิม บริษัทฯ จึงบันทึกค่าปรบัมูลค่าของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีใ้นจ านวนเท่ากับส่วนต่างตน้ทุน
และจ านวนเงินที่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัจากลูกหนีด้ังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่คาดว่าจะมีรายการประเภทนีเ้กิดขึน้อีกใน
อนาคต 

บรษิัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีโ้ดยการน าประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2559 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 มาปรบัใช ้โดยบริษัทฯ จดั
ชัน้ลกูหนีข้องบรษิัทฯ เป็น 5 ชัน้ กล่าวคือ )ก) หนีจ้ดัชัน้ปกติ )ข) หนีจ้ดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ )ค) หนีจ้ดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 
)ง) หนีจ้ดัชั้นสงสัย และ )จ) หนีจ้ดัชั้นสงสัยจะสูญ โดยการจัดชัน้ดงักล่าวเป็นไปตามระยะเวลาคา้งช าระของลกูหนี ้โปรด
พจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.4.16 หวัขอ้ "16.5.3 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของเงนิใหส้นิเชือ่จากการซือ้ลูกหนี"้ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีข้องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เกิดจากลกูหนีท้ี่ถกูจดัชัน้เป็นหนีจ้ดั
ชัน้สงสยัจะสญู เนื่องจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่บริษัทฯ รบัซือ้จากสถาบนัการเงินอื่นเป็นหนีท้ี่ลกูหนีม้ีปัญหาทางการเงิน
และไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด โดยทั่วไปลกูหนีอ้าจไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาให้
สินเชื่อและ/หรือสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้หากบรษิัทฯ ขายทอดตลาดหลกัประกนัหรือไดร้บัโอนหลกัประกัน
ช าระหนีข้องลกูหนีร้ายใดรายหนึ่งไดท้ัง้หมดในราคาที่ต  ่ากว่ามลูค่าทางบญัชีคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีร้าย
ดงักล่าวรายนัน้ บริษัทฯ จะบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีเ้ท่ากับมลูค่าทางบญัชีคงเหลือ
ทัง้หมดของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

บรษิัทฯ ประเมินค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีโ้ดยน าหลกัเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนดหลงั
หกัราคาขายทอดตลาดหลกัประกนั หรือราคาโอนหลกัประกนัช าระหนีม้าปรบัใช ้โดยอาจกลบัรายการคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีเ้มื่อ )ก) มีการด าเนินการตามกระบวนการตัดหนีส้ญูเก่ียวกับเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนีค้รบถว้น หรือ )ข) ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีล้ดลงจากการประเมินมลูค่าหลกัประกนั 

16.8.4 ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ – สุทธิ 

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระเกิดจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายโดยการให้ผ่อนช าระ โดยบริษัทฯ จะบันทึกส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายและตน้ทุนของทรพัยสิ์นรอการขายเป็นก าไรขัน้ตน้จากการขายผ่อนช าระรอตดับัญชี และจะเริ่มรบัรูเ้ป็น
ก าไรจากการขายผ่อนช าระเมื่อยอดรวมของเงินสดรบัช าระจากลกูหนีส้งูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้นี ้ก าไรท่ีรบัรู ้
จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินสดที่ไดร้บัช าระ ซึ่งสงูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย  
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บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีข้ายผ่อนช าระโดยจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดว้ยผลต่างระหว่างมลู
หนีต้ามบญัชีกบัราคาที่คาดว่าจะขายทรพัยสิ์นท่ีน าไปใหผ่้อนช าระ ซึ่งสงูกว่าตน้ทนุของทรพัยสิ์นรอการขาย 

16.8.5 ทรัพยส์ินรอการขาย – สุทธิ 

ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิของบริษัทฯ แสดงทรพัยสิ์นรอการขายยอดตน้งวด บวกดว้ย )ก( ทรพัยสิ์นรบัซือ้หรือรบั
โอนจากสถาบันการเงิน และ )ข( การโอนทรพัยช์ าระหนีแ้ละการประมูลทรพัยจ์ากลกูหนี ้และหักดว้ยทรพัยสิ์นที่จ  าหน่าย 
ค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอการขายระหว่างงวด ทัง้นี ้ทรพัยสิ์นรอการขายส่วนใหญ่
ของบรษิัทฯ มาจากการโอนทรพัยช์ าระหนี ้หรือการประมลูทรพัยจ์ากลกูหนี ้)บรษิัทฯ ชนะการประมลูหลกัประกนัของลกูหนี ้
ที่บรษิัทฯ บรหิารมาก่อน( 

บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอการขายตามหลกัเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนดมาปรบัใช ้โดยบริษัทฯ จะ
เปรียบเทียบราคาประเมินของทรพัยสิ์นรอการขายกบัตน้ทนุท่ีไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะกลบัค่าเผ่ือการดอ้ย
ค่าทรพัยสิ์นรอการขายเมื่อราคาประเมินของทรพัยสิ์นรอการขายเพิ่มขึน้  

ค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขายเกิดขึน้ในกรณีที่บรษิัทฯ รบัซือ้รบัโอนทรพัยสิ์นรอการขายจากการโอนทรพัยช์ าระ
หนี ้หรือประมลูหลกัประกันจากลูกหนีข้องบริษัทฯ ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลกูหนี ้โดยบริษัทฯ จะบนัทึกค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขายเท่ากับส่วนต่างระหว่างตน้ทุนที่ไดม้าซึ่งทรพัยสิ์นรอการขาย
และมลูค่าทางบญัชีคงเหลือของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ทัง้นี ้บริษัทฯ จะกลบัรายการค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการ
ขายและรบัรูก้  าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย โดย
ก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น ราคาขายทรพัย ์ตน้ทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของทรพัยสิ์นรอการขาย ค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย และเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นรอการ
ขายนัน้ 

16.8.6 เงนิรอรับจากการขายทอดตลาด 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดเกิดจากการน าหลกัประกันของลกูหนีไ้ปประมลูขายที่กรมบงัคบัคดี โดยสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงันี ้

(ก) กรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ประมูลซือ้ บริษัทฯ จะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรอรบัจากการขาย
ทอดตลาด ในวนัที่ผูซ้ือ้ไดช้ าระเงินค่าซือ้ทรพัยใ์หแ้ก่กรมบังคับคดีครบถว้น และหลักประกันนั้นไดจ้ด
จ านองล าดบัที่หนึ่งกับบริษัทฯ เท่านัน้ โดยบรษิัทฯ จะบันทึกประมาณการค่าใชจ้่ายในการด าเนินการที่
จะถูกเรียกเก็บจากกรมบังคับคดีในอัตรารอ้ยละ 7.0 ของราคาประมูล โดยประมาณการค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวจะแสดงเป็นรายการหกัจากการเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด 

(ข) กรณีที่บริษัทฯ เป็นผูป้ระมลูซือ้หลักประกันของลูกหนีแ้ละช าระเงินใหก้รมบังคับคดีไปแลว้ บริษัทฯ จะ
บนัทึกรบัรูเ้ป็นเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดดว้ยราคาที่ประมลูซือ้หกัดว้ยค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัย์
ประมาณรอ้ยละ 3.5 ของราคาประมลู 
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16.8.7 เงนิทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรัพยแ์ละอื่น ๆ 

โดยหลักเป็นเงินทดรองที่บริษัทฯ จ่ายไป เมื่อบริษัทฯ เขา้ร่วมประมูลซือ้ทรพัยข์องลูกหนีจ้ากการขายทอดตลาด 
โดยหากทรพัยห์ลกัประกนัดงักล่าวไดม้ีการสวมสิทธิทางคดีแลว้ บรษิัทฯ จะจ่ายค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัยป์ระมาณรอ้ยละ 
3.50 ของราคาประมลู และหากทรพัยช์ิน้ใดยงัไม่ไดส้วมสิทธิทางคดี บริษัทฯ ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซือ้ทรพัยเ์ต็ม
จ านวน ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไดค้ืนเมื่อบรษิัทฯ ไดบ้ญัชีรบั-จ่ายจากกรมบงัคบัคดี  

16.8.8 หนีส้ิน 

หนีสิ้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม ซึ่งประกอบดว้ย )ก) ตั๋วเงินจ่าย )ข( เงินกูย้ืม 
และ )ค) หุน้กู ้ซึ่งเป็นแหล่งเงินทนุส าคญัที่บรษิัทฯ ใชใ้นการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

16.8.9 หนีส้ินอื่น 

หนีสิ้นอื่นของบริษัทฯ ประกอบด้วย )ก( ภาษีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย )ข( เงินมัดจ าและเงินประกัน )ค( ภาระหนี ้
ระหว่าง BBC และบริษัทฯ )ง( บญัชีพกัรบัช าระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ )จ( บัญชีพกัรอการตดัช าระหนี ้)ฉ( เจา้หนีส้ถาบัน
การเงินท่ีขายสิทธิเรียกรอ้ง และ )ช( อื่น ๆ  
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16.9 การวิเคราะหฐ์านะการเงนิของบริษัทฯ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของบรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายควร
พิจารณาควบคู่ไปกบัยอดเงินสดรบัซึ่งเป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส  าคญัดว้ย โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเตมิในส่วน
ที ่2.4.16 หวัขอ้ “16.3 เงนิสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรพัย์ดอ้ยคณุภาพและธุรกิจบริหารจดัการทรพัย์สนิรอการขาย” 

16.9.1 การเปรียบเทยีบฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที ่30 กันยายน 2562 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายการและการเปล่ียนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินบางรายการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2559 2560 2561 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรัพย ์    

เงินสด 3.3 4.3 3.6 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,607.5 1,158.5 1,031.8 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 146.2 139.6 93.9 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้- สทุธิ 69,886.9 72,885.8 75,433.9 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ - สทุธิ 1,562.0 641.0 708.3 

ทรพัยส์ินรอการขาย – สทุธิ 15,082.2 17,735.2 20,595.8 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – สทุธิ 3,026.0 4,981.5 7,115.5 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ 1,377.1 1,332.1 1,251.5 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 11.9 10.6 13.3 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละอื่น ๆ1 - - - 

สินทรพัยอ์ื่น1 933.5  1,044.9 1,405.3 

รวมสินทรัพย ์ 93,636.7 99,933.4 107,653.0 

หนีส้ิน    

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 50,329.1 56,868.5 57,709.3 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 140.1 277.2 245.4 

ประมาณการหนีส้ิน 726.2 751.8 769.5 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ - - 5,342.0 

หนีส้ินอื่น 1,918.6 976.6 1,737.8 

รวมหนีส้ิน 53,114.0 58,874.0 65,804.0 
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 ณ วันที ่31 ธันวาคม 

 2559 2560 2561 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ส่วนของเจ้าของ    

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 13,675.0 13,675.0 13,675.0 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (43.8) (46.3) (58.0) 

ก าไรสะสม    

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5 1,622.5 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,269.0 25,808.1 26,609.5 

รวมส่วนของเจ้าของ  40,522.7 41,059.4 41,849.0 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 93,636.7 99,933.4 107,653.0 
 

หมายเหต ุ 1  ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” ถกูแสดงรวมกบั “สินทรพัยอ่ื์น” ซึ่งรายการดงักล่าวถูกจัดประเภทรายการใหม่ โดยการแยก
ออกมาเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ดงันัน้ 
ภายหลงัจากการจัดประเภทรายการใหม่ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” จะไม่ถกูรวมเป็นส่วน
หนึ่งของ “สินทรพัยอ่ื์น “ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

ณ วันที ่ 
30 กันยายน 

 2561 2562 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรัพย ์   

เงินสด 3.6 6.4 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,031.8 1,541.0 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย ์– สทุธิ 93.9 5,690.1 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้- สทุธิ 75,433.9 79,136.1 

ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ - สทุธิ 708.3 676.2 

ทรพัยส์ินรอการขาย – สทุธิ 20,595.8 23,244.8 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – สทุธิ 7,115.5 9,058.8 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์– สทุธิ 1,251.5 1,229.0 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน – สทุธิ 13.3 17.4 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละอื่น ๆ1 1,217.3 934.8 
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 ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

ณ วันที ่ 
30 กันยายน 

 2561 2562 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรพัยอ์ื่น1 188.1 166.7 

รวมสินทรัพย ์ 107,653.0 121,701.3 

หนีส้ิน   

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 57,709.3 75,060.1 

ดอกเบีย้คา้งจ่าย 245.4 386.9 

ประมาณการหนีส้ิน 769.5 1,099.9 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ 5,342.0 - 

หนีส้ินอื่น 1,737.8 1,579.3 

รวมหนีส้ิน 65,804.0 78,126.2 

ส่วนของเจ้าของ   

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 13,675.0 13,675.0  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (58.0) (72.0) 

ก าไรสะสม   

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 26,609.5 28,349.6 

รวมส่วนของเจ้าของ  41,849.0 43,575.1 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 107,653.0 121,701.3 

 

หมายเหต ุ 1  ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” ถกูแสดงรวมกบั “สินทรพัยอ่ื์น” ซึ่งรายการดงักล่าวถูกจัดประเภทรายการใหม่ โดยการแยก
ออกมาเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ดงันัน้ 
ภายหลงัจากการจัดประเภทรายการใหม่ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” จะไม่ถกูรวมเป็นส่วน
หนึ่งของ “สินทรพัยอ่ื์น “ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
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16.9.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่ 30 
กันยายน 2562 

(ก) เงนิลงทุนในหลักทรัพย ์– สุทธิ 

เงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ทุธิของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย หลกัทรพัยเ์ผ่ือขายสทุธิ ตราสารหนีท้ี่ถือจนครบก าหนดสทุธิ 
และเงินลงทุนทั่วไปสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
หลักทรพัยส์ุทธิ 146.2 ลา้นบาท 139.6 ลา้นบาท 93.9 ล้านบาท และ 5,690.1 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้เงินลงทุนใน
หลกัทรพัยส์ทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลง เมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของค่าปรบัมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรพัยใ์นปี 2560 และเงินลงทุนในหลักทรพัยส์ุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกบัวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบนัทึกผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย และเงินลงทุนในหลกัทรพัยส์ุทธิของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิทัฯ ลงทนุในพนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้จ านวน 5,610.6 ลา้นบาท ซึ่งเป็น
การบรหิารจดัการสภาพคล่องของบรษิัทฯ 

(ข) เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้- สุทธิ  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิของบรษิัทฯ  

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เงินใหส้ินเชื่อจากการซือ้ลกูหนีย้กมาตน้ปี/งวด 71,273.2 78,080.2 79,914.0 81,803.8 

บวกรบัซือ้เพิ่ม 12,636.1 10,252.6 10,971.3 12,116.7 

หกัรายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ (5,829.1) (8,418.9) (9,081.4) (8,322.3) 

คงเหลือเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี้ก่อน
ปรบัมลูค่า  78,080.2 79,914.0 81,803.8 85,598.2 

หักค่าปรับมูลค่าเงินให้สินเชื่ อจากการซื ้อ
ลกูหนี ้ )105.1( )84.8( (84.8) (84.8) 

หกัค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (8,088.2) (6,943.4) (6,285.0) (6,377.3) 

เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้– สุทธิ 69,886.9 72,885.8 75,433.9 79,136.1 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้
สทุธิ 69,886.9 ลา้นบาท 72,885.8 ลา้นบาท 75,433.9 ลา้นบาท และ 79,136.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิมีปัจจยัต่าง ๆ ดงันี ้

(1) เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีก้่อนปรบัมลูค่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้
ก่อนการปรบัมลูค่า 78,080.2 ลา้นบาท 79,914.0 ลา้นบาท 81,803.8 ลา้นบาท และ 85,598.2 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีก้่อนปรบัมลูค่ามีปัจจยัส าคญัมาจากกรณีดงันี ้ 

• เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่บรษิัทฯ รบัซือ้เพิ่ม 

ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 บริษัทฯ รับซือ้เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้ 12,636.1 ล้านบาท 10,252.6 ล้านบาท 10,971.3 ล้านบาท และ 
12,116.7 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่บริษัทฯ รบัซือ้เพิ่มของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ลดลงเมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากระดบัการแข่งขนัในตลาดสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพที่
เพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่รายการดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้อย่างไม่มีนยัส าคญัเมื่อเทียบกับวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 นอกจากนี ้ในการเขา้ซือ้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั และ
โอกาสทางธุรกิจเป็นหลกั 

• รายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ 

รายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิประกอบดว้ย ส่วนตดัตน้ทุนเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีจ้ากการช าระเงิน
ของลูกหนี ้และรายการปรบัปรุงสุทธิจากการยกเลิกการซือ้ขายหรือการปรบัลดราคาซือ้ขายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพบาง
รายการจากสถาบนัการเงิน รวมทัง้การตดัหนีส้ญู 

ในรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 บรษิัทฯ มีรายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสทุธิ 5,829.1 ลา้นบาท 8,418.9 ลา้นบาท 9,081.4 ลา้นบาท และ 8,322.3 
ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้รายการรบัช าระหนีแ้ละปรบัปรุงสุทธิของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 
เพิ่มขึน้โดยตลอด โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ไดร้บัช าระหนีจ้ากลูกหนีใ้นส่วนที่ตอ้งน าไปตดัตน้ทุนตามนโยบายทาง
บญัชีเพิ่มขึน้โดยตลอด 

(2) ค่าปรบัมลูค่าเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีค่าปรบัมูลค่าเงินใหสิ้นเชื่อ
จากการซือ้ลกูหนี ้105.1 ลา้นบาท 84.8 ลา้นบาท 84.8 ลา้นบาท และ 84.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการ
ช าระเงินของสญัญาปรบัโครงสรา้งหนีห้รือประนอมหนี ้ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มีนยัส าคญั 
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(3) ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของบรษิัทฯ  

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

จดัชัน้ปกติ 0-30 วนั 156.3 173.2 184.3 206.2 

จดัชัน้กล่าวถึงเป็นพิเศษ 31-90 วนั 30.0 14.1 40.9 7.7 

จดัชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน 91-180 วนั 15.6 68.2 140.8 115.0 

จดัชัน้สงสยั 181 วนั -12 เดือน 0.6 6.1 0.5 4.1 

จดัชัน้สงสยัจะสญู มากกว่า 12 เดือน 7,885.7 6,681.8 5,918.5 6,044.3 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ  8,088.2 6,943.4 6,285.0 6,377.3 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสญูของบริษัทฯ โดยหลกัเป็นผลมาจากนโยบายการบันทึกบญัชี ในกรณีบริษัทฯ รบัซือ้หรือรบั
โอนหลักประกันทั้งหมดของลกูหนีแ้ต่ละรายในราคาที่ต  ่ากว่าตน้ทุนของลกูหนีค้งเหลือ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูในส่วนตน้ทนุท่ีเหลือทัง้จ านวน  

นอกจากนี ้ถึงแมว้่าเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีท้ี่บริษัทฯ รบัซือ้/รบัโอนโดยทั่วไปจะมีมลูค่าหลกัประกนัสงูกว่า
ตน้ทุนของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้แต่บรษิัทฯ อาจบันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเนื่องจากมูลค่าหลกัประกันหลงัหัก
ส่วนลดตามหลกัเกณฑใ์นประกาศของ ธปท. ต ่ากว่าเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีค้งคา้ง 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญ 
8,088.2 ลา้นบาท 6,943.4 ลา้นบาท 6,285.1 ลา้นบาท และ 6,377.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ลดลงโดยตลอดโดยการลดลงดงักล่าวมีสาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ ไดร้บัช าระหนี/้
ประนอมหนีจ้ากลกูหนี ้ลูกหนีปิ้ดบญัชี และ/หรือมลูค่าหลกัประกันที่น ามาใชใ้นการค านวณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบังวดกอ่นหนา้ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ สามารถกลบัรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัรายการท่ีเคยบนัทึกค่าเผ่ือหนี้
สงสยัจะสญูไว ้ในขณะท่ีรายการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้อย่างไม่มีนยัส าคญั เมื่อเทียบกับ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ค) ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บรษิัทฯ มีลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ 1,562.0 ลา้นบาท และ 640.9 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ลดลงโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีลกูหนีข้ายผ่อนช าระรายใหญ่ของบรษิัทฯ ไดช้ าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชี
ในปี 2560  
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ 708.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 บรษิัทฯ อนุมัติขายผ่อนช าระใหก้ับลกูคา้รายใหญ่หลายราย และมีโครงการขาย
ผ่อนช าระใหแ้ก่ผูซ้ือ้ที่มีก าลงัซือ้แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงนิ รวมถึงมีนโยบายในการเพิ่มลกูหนีข้ายผ่อนช าระ
อีกดว้ย 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีลกูหนีข้ายผ่อนช าระสทุธิ 676.2 ลา้นบาท ลดลงอย่างไม่มีนยัส าคญัจาก ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ง) ทรัพยส์ินรอการขาย - สุทธิ  

ทรพัยสิ์นรอการขายของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าจาก )ก( การรบัซือ้รบัโอน
จากสถาบันการเงิน และ )ข( การโอนทรพัยช์ าระหนีแ้ละจากการประมูลหลักประกันจากลูกหนี ้)บริษัทฯ ชนะการประมูล
หลกัประกันของลกูหนีท้ี่บริษัทฯ บรหิารมาก่อน( โดยทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี่ไดม้า
จากการโอนทรพัยช์ าระหนี ้และจากการประมูลหลักประกันจากลูกหนี ้)บริษัทฯ ชนะการประมูลหลักประกันของลูกหนีท้ี่
บรษิัทฯ บรหิารมาก่อน(  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอยีดทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิของบรษิัทฯ  

ทรัพยส์ินรอการขาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อสงัหาริมทรพัย ์     

อสงัหาริมทรพัยย์อดตน้งวด 17,287.8 19,223.3 22,866.6 26,676.4 

เพิ่ม – ประมลูจากสถาบนัการเงิน 379.5 269.6 1,117.1 296.0 

ลด - ประมลูจากสถาบนัการเงิน )753.0( )480.2( (851.8) (288.3) 

เพิ่ ม  – โอ น ท รัพ ย์ ช า ร ะ ห นี้  / 
ประมลูทรพัยจ์ากลกูหนี ้ 4,255.7 5,101.1 5,914.1 5,875.0 

ลด - โอนทรพัยช์ าระหนี ้/ ประมูล
ทรพัยจ์ากลกูหนี ้ )1,946.8( )1,247.3( (2,395.2) (1,458.9) 

เพิ่ม – สาขาท่ีไม่ไดใ้ชง้าน - - 25.6 - 

อสงัหาริมทรพัยย์อดปลายงวด 19,223.3 22,866.6 26,676.4 31,100.1 

สงัหาริมทรพัย ์     

สงัหาริมทรพัยย์อดตน้งวด 134.0 137.4 294.4 347.5 

เพิ่ม – ประมลูจากสถาบนัการเงิน - - - - 

ลด - ประมลูจากสถาบนัการเงิน - - - - 
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ทรัพยส์ินรอการขาย 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เพิ่ ม  – โอ น ท รัพ ย์ ช า ร ะ ห นี้  / 
ประมลูทรพัยจ์ากลกูหนี ้ 3.5 157.0 53.1 2.9 

ลด - โอนทรพัยช์ าระหนี ้/ ประมูล
ทรพัยจ์ากลกูหนี ้ )0.2( - - - 

สงัหาริมทรพัยย์อดปลายงวด 137.4 294.4 347.5 350.4 

รวมยอดปลายงวดทรพัยส์ิน 
รอการขาย 19,360.6 23,161.0 27,023.9 31,450.6 

หกั ค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์ินรอการขาย (3,666.0( (4,882.7) (5,905.5) (7,692.7) 

หกั ค่าเผื่อดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย (612.4) (543.1) (522.6) (513.1) 

ทรัพยส์ินรอการขาย - สุทธิ 15,082.2 17,735.2 20,595.8 23,244.8 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขายสุทธิ 
15,082.2 ลา้นบาท 17,735.2 ลา้นบาท 20,595.8 ลา้นบาท และ 23,244.8 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของ
ทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิมีปัจจยัต่าง ๆ ตามหวัขอ้ดงันี ้ 

(1) รวมยอดปลายงวด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีทรพัยสิ์นรอการขาย 19,360.6 
ลา้นบาท 23,161.0 ลา้นบาท 27,023.9 ลา้นบาท และ 31,450.6 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทฯ ไดร้บัโอนทรพัยช์ าระหนี ้และประมูลซือ้ทรพัยห์ลกัประกันของลูกหนีจ้ากการขายทอดตลาดมากกว่าการจ าหน่าย
ทรพัยสิ์นรอการขายในแต่ละช่วงเวลา 

(2) ค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีค่าปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นรอการ
ขาย 3,666.0 ลา้นบาท 4,882.7 ลา้นบาท 5,905.5 ลา้นบาท และ 7,692.7 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากบรษิัทฯ ไดร้บัโอนทรพัยช์ าระหนี ้และประมลูทรพัยใ์นมลูค่าที่สงูกว่าตน้ทนุเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(3) ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทรพัยสิ์นรอ
การขาย 612.4 ลา้นบาท 543.1 ลา้นบาท 522.6 ลา้นบาท และ 513.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวมี
สาเหตหุลกัมาจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าทรพัยสิ์นรอการขาย 
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(จ) เงนิรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดของบรษิัทฯ  

เงินรอรับจาก 
การขายทอดตลาด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่ 

30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

เ งิ น ร อ รั บ จ า ก ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด  – 
บคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ 2,640.7 4,215.3 5,463.4 6,892.1 

หกัประมาณการค่าใชจ้่ายขายทอดตลาด (205.5) (298.9) (390.7) (494.0) 

เ งิ น ร อ รั บ จ า ก ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด  – 
บคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ – สทุธิ 2,435.2 3,916.3 5,072.8 6,398.2 

เ งิ น ร อ รั บ จ า ก ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด  -  
บริษัทฯ เป็นผูซ้ือ้ 590.8 1,065.2 2,042.7 2,660.6 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 3,026.0 4,981.5 7,115.5 9,058.8 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาด 3,026.0 ล้านบาท 4,981.5 ล้านบาท 7,115.5 ล้านบาท และ 9,058.8 ล้านบาท ตามล าดับ  ทั้งนี ้ การ
เปล่ียนแปลงของเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดสทุธิมีปัจจยัต่าง ๆ ตามหวัขอ้ดงันี ้

(1) เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – บคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย 2,640.7 ลา้นบาท 4,215.3 ลา้นบาท 5,463.4 ลา้นบาท และ 
6,892.1 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ บันทึกเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดที่เพิ่มขึน้
ระหว่างงวดมากกว่าเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระจากกรมบังคับคดี เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเร่งการขายทอดตลาด
หลกัประกนัจึงท าใหม้ีเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – บคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ แบ่งตามระยะเวลา  
คงคา้ง  

ทัง้นี ้เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดซึ่งบคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ที่คงคา้งมากกว่า 5 ปี โดยหลกัมีสาเหตมุาจากคดี
อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนของกรมบังคับคดี  จึงยังไม่สามารถน าส่งบัญชีรบัจ่ายให้แก่บริษัทฯ ได ้เช่น คดี
ลม้ละลาย ซึ่งกรมบังคับคดีตอ้งรอศาลมีค าสั่งค าขอรบัช าระหนีข้องเจา้หนีทุ้กราย  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระบวนการ
ติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดอย่างตอ่เนื่อง โดยจดัท าทะเบียนคมุเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดและมีการแถลง
เรง่บญัชีรบัจ่าย รวมทัง้มีกระบวนการติดตามทกุไตรมาส 

(2) ประมาณการค่าใชจ้่ายขายทอดตลาด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีประมาณการค่าใชจ้่ายขาย
ทอดตลาด 205.5 ลา้นบาท 298.9 ลา้นบาท 390.7 ลา้นบาท และ 494.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ซึ่งสอดคลอ้งกบัเงินรอ
รบัจากการขายทอดตลาดที่บคุคลภายนอกเป็นผูซ้ือ้ 

(3) เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด – บรษิัทฯ เป็นผูซ้ือ้ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดที่บรษิัทฯ เป็นผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย 590.8 ลา้นบาท 1,065.2 ลา้นบาท 2,042.7 ลา้นบาท และ 2,660.6 ลา้น
บาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบรษิัทฯ ช าระราคาซือ้หลกัประกนัของลกูหนีท้ี่บรษิัทฯ ชนะการประมลู
ก่อนท่ีศาลจะมีค าสั่งอนญุาตใหเ้ขา้สวมสิทธิทางคดีแทนเจา้หนีเ้ดิม มากกว่าเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัช าระคืนจากกรมบงัคบัคดี 

 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาคงคา้ง     

ภายใน 1 ปี 1857.  1,567.0 1,550.5 1,729.7 

มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 5988.  21,124.  2,074.0 2,756.0 

มากกว่า 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 320.1 876.6 758.9 774.9 

มากกว่า 5 ปี 1475.  5647.  1,080.1 1,631.4 

รวม 2,640.7 34,215.  5,463.4 6,892.1 
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(ฉ) ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์- สุทธิ  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิของบริษัทฯ ประกอบดว้ย ที่ดิน อาคาร ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และงาน
ระหว่างท า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิของบรษิัทฯ โดยจ าแนกตามประเภท 

ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ ์

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ท่ีดิน 780.0 780.0 778.2 787.2 

อาคาร 228.2 206.5 186.4 175.1 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 199.8 167.0 161.2 140.7 

อปุกรณ ์ 168.0 157.8 125.4 121.1 

งานระหว่างท า 1.1 20.7 0.4 4.9 

รวม 1,377.1 1,332.1 1,251.5 1,229.0 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณส์ุทธิ 1,377.1 ลา้นบาท และ 1,332.1 
ลา้นบาท ตามล าดบั ลดลงโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการตดัค่าเส่ือมราคาตามนโยบายทางบญัชีและการจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่
ไม่ไดใ้ชง้านท่ีมากกว่ามลูค่าการลงทนุเพิ่ม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 1 ,251.5 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (ก) บรษิัทฯ ไดย้า้ยส านกังานสาขา บรษิัทฯ จึงไดโ้อนที่ดินและอาคารดงักล่าวเป็น
ทรพัยสิ์นรอการขายเพื่อจ าหน่ายต่อไป และ (ข( การตัดค่าเส่ือมราคาตามนโยบายทางบัญชีและการจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่
ไม่ไดใ้ชง้าน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณส์ทุธิ 1,229.0 ลา้นบาท ลดลงอย่างไม่มีนยัส าคญั
จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

(ช) เงนิทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรัพยแ์ละอื่น ๆ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรัพย์และอื่น ๆ 
721.5 ลา้นบาท 825.2 ลา้นบาท และ 1,217.3 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ทรพัย ์ค่าธรรมเนียมวางซือ้ทรพัย ์ค่าภาษีเงินไดข้อคืน ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ้่ายส่วนกลางและ
อื่นๆ ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละอื่น ๆ มีสาเหตุหลกัมาจากการใชเ้งินในการ
วางซือ้แบบบุคคลภายนอกเพิ่มขึน้ รวมถึงมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการเรง่ใหม้ีการประกาศขายตัง้แต่ปี 2560 
เป็นตน้มา 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละอื่น ๆ 934.8 ลา้นบาท 
ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเร่งการประกาศขายและกระบวนการโอนกรรมสิทธ์ิเป็น
ทรพัยสิ์นรอการขายใหเ้รว็ขึน้ 

(ซ) สินทรัพยอ์ื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดสินทรพัยอ์ื่นของบรษิัทฯ 
 

 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 

ณ วันที ่30 
กันยายน 

 2559 2560 2561 2562 

 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ค่ า ใช้จ่ าย จ่ า ย ล่ ว งห น้ า แ ล ะ ราย จ่ า ย 
รอการตดับญัชี 54.3 57.5 57.1 59.2 

รายไดค้า้งรบั ดอกเบีย้คา้งรบัและเงินปันผล
คา้งรบั 36.7 43.0 36.2 11.8 

เงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินคดี 25.6 36.7 18.9 27.4 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ท่ีจ่าย - - - 4.3 

ลกูหนีส้วสัดิการพนกังาน 75.9 68.5 58.4 49.1 

อื่น ๆ  19.5 14.1 17.4 14.9 

รวม 212.0 219.8 188.1 166.71 
 

หมายเหต ุ 1  ในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” ถกูแสดงรวมกบั “สินทรพัยอ่ื์น” ซึ่งรายการดงักล่าวถูกจัดประเภทรายการใหม่ โดยการแยก
ออกมาเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ดงันัน้ 
ภายหลงัจากการจัดประเภทรายการใหม่ “เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยส์ินและอ่ืน ๆ” จะไม่ถกูรวมเป็นส่วน
หนึ่งของ “สินทรพัยอ่ื์น “ภายใตง้บการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแลว้ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยอ์ื่น 212.0 ลา้นบาท 
219.8 ล้านบาท 188.1 ล้านบาท และ 166.7 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย
ด าเนินคดี เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ้ทรพัยแ์ละค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนและอื่น ๆ  ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้
และรายจ่ายรอการตดับญัชี และลกูหนีส้วสัดิการพนกังาน 

(ฌ) สินทรัพยร์วม 

ด้วยสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562  
บรษิัทฯ มีสินทรพัยร์วม 93,636.7 ลา้นบาท 99,933.4 ลา้นบาท 107,653.0 ลา้นบาท และ 121,701.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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(ญ) ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกู้ยืม 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืมของบรษิัทฯ โดยจ าแนกตามประเภทเงินกูย้ืม  

ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกู้ยืม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ตั๋วเงินจ่าย     

ระยะสัน้ 4,977.6  2,534.2 2,281.4 2,473.2 

ระยะยาว 1,021.3 2,164.0  2,259.4 2,368.0 

หกัค่าใชจ้่ายดอกเบีย้รอตดับญัชี )129.2( )138.3( (220.4) (208.8) 

ค่าใชจ้่ายในการอาวลัตั๋วเงินจ่าย (10.7) )24.8( (7.8) (4.6) 

ส่วนลดตั๋วสญัญาใชเ้งิน )1.5( - - - 

รวมตั๋วเงินจ่าย 5,857.5 4,535.1 4,312.6 4,627.8 

เงินกูย้ืม       

ระยะสัน้ 12,343.1 10,812.5 9,547.5 10,841.1 

ระยะยาว 15,551.0 10,761.2 11,686.4 11,448.6 

หกัค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 
รอตดับญัชี (4.4) (3.0) (1.7) (0.6) 

รวมเงินกูย้ืม 27,889.7 21,570.7 21,232.2 22,289.1 

หุน้กู ้ 16,581.9 30,762.6 32,164.4 48,143.2 

รวมตราสารหนีท้ีอ่อกและ 
เงินกู้ยืม 50,329.1 56,868.5  57,709.3 75,060.1 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 
50,329.1 ลา้นบาท 56,868.5 ลา้นบาท 57,709.3 ลา้นบาท และ 75,060.1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

(1) ตั๋วเงินจ่าย 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีตั๋วเงินจ่าย 5,857.5 ล้านบาท 4,535.1 ล้านบาท และ 
4,312.6 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี ้ตั๋วเงินจ่ายของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 2561 ลดลงตามล าดบั โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากตั๋วเงินจ่ายถึงก าหนดช าระ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีตั๋วเงินจ่าย 4,627.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ มีการออกตั๋วเงินจ่ายระยะสัน้เพื่อช าระราคาซือ้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้
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(2) เงินกูย้ืม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม 27,889.7 ล้านบาท 21,570.7 ล้านบาท และ 
21,232.2 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้ โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการช าระคืนเงินกูย้ืมที่ถึงก าหนดช าระ
มากกว่าการกูย้ืมเพิ่มเติม 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินกูย้ืม 22,289.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการกูย้ืมเงินเพิ่มเติมเพื่อน าไปช าระราคาซือ้เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 

(3) หุน้กู ้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีหุน้กู ้)หลงัหกัค่าใชจ้่ายการออกหุน้กู(้ 16,581.9 ลา้นบาท 
30,762.6 ลา้นบาท และ 32,164.4 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยหุน้กูเ้พิ่มขึน้มาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เนื่องจาก
บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในจ านวนที่มากขึน้เพื่อบริหารสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมากกว่าการช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ 48,143.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ มีการออกหุน้กูจ้  านวน 20,000.0 ลา้นบาท ในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

(ฎ) เงนิรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้5,342.0 ลา้นบาทเนื่องจากในงวดปี
บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดร้บัเงินค่าขายทอดตลาดทรพัยห์ลักประกันจากกรมบังคับคดีในจ านวน
ดังกล่าวจากการขายหลักประกันของลูกหนีร้ายหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนีบุ้ริมสิทธิไดย้ื่นค ารอ้งขอรบัเงินค่าขาย
ทอดตลาดทรพัยห์ลกัประกันดงักล่าว เนื่องจากการขายทอดตลาดหลกัประกันครัง้นี ้ลกูหนีแ้ละเจา้หนีอ้ื่นอีก 2 ราย ไดร้อ้ง
ขอเพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลลม้ละลายกลาง และในงวดเดียวกนัศาลชัน้ตน้ไดม้ีค  าสั่งใหย้กค ารอ้งขอเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดของลกูหนีแ้ละเจา้หนีอ้ื่นอีก 2 ราย แต่ลกูหนีแ้ละเจา้หนีอ้ื่นอีก 2 รายสามารถขออทุธรณ/์ฎีกาต่อศาลอทุธรณ/์
ฎีกาได ้ซึ่งต่อมาลกูหนีไ้ดย้ื่นค ารอ้งขอถอนอทุธรณ ์และเจา้หนีท้ัง้สองรายไดย้ื่นค ารอ้งขอสละสิทธ์ิในการอทุธรณค์ าสั่งศาล 
และในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ ไดร้บัหนงัสือรบัรองคดีถึงที่สดุจากศาลลม้ละลายกลาง บรษิัทฯ 
จึงบนัทึกรบัรูก้  าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้จ านวน 3,214.6 ลา้นบาท  

(ฏ) หนีส้ินอื่น 

หนี้สินอื่นของบริษัทฯ โดยหลักประกอบด้วย )ก( ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย )ข( เงินมัดจ าและเงินประกัน  
)ค( ภาระหนี ้ระหว่าง BBC และบริษัทฯ )ง( บัญชีพักรับช าระหนี ้และเช็ครอเรียกเก็บ )จ( บัญชีพักรอการตัดช าระหนี ้ 
)ฉ( เจา้หนีส้ถาบนัการเงินท่ีขายสิทธิเรียกรอ้ง และ (ช) อื่น ๆ  
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ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของหนีสิ้นอื่นของบรษิัทฯ  

หนีส้ินอื่น 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 
ณ วันที ่30 
กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ภาษีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 345.6 380.1 734.8 541.9 

เงินมดัจ าและเงินประกนั 97.0 110.1 297.7 605.6 

ภาระหนีร้ะหว่าง BBC และบริษัทฯ 19.2 19.2 19.2 19.2 

บญัชีพกัรบัช าระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ 128.8 96.3 155.0 84.9 

บญัชีพกัรอการตดัช าระหนี ้ 375.8 351.6 145.9 305.4 

เจา้หนีส้ถาบนัการเงินท่ีขายสิทธิเรียกรอ้ง 939.5 - 364.6 - 

อื่น ๆ 12.7 19.3 20.6 22.3 

รวมหนีส้ินอื่น 1,918.6  976.6  1,737.8 1,579.3 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นอื่น 1,918.6 ลา้นบาท 
976.6 ลา้นบาท 1,737.8 ลา้นบาท และ 1,579.3 ลา้นบาท ตามล าดับ ทั้งนี ้หนีสิ้นอื่นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ลดลงเมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากมีการช าระเงินใหแ้ก่เจา้หนีส้ถาบนัการเงินที่ขาย
สิทธิเรียกรอ้งตามเงื่อนไขการช าระราคาซือ้ขาย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ มีหนีสิ้นอื่นเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ได้บันทึกเงินช่วยเหลือพนักงาน )โบนัส( ค้างจ่ายตามเกณฑ์วัดผล
ประกอบการ และมีการบันทึกรายการเจ้าหนีส้ถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกรอ้งก่อนการช าระราคาซือ้ขาย  ณ วันที่ 30 
กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีสิ้นอื่นลดลงเมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ ไดช้ าระ
เจา้หนีส้ถาบนัการเงินที่ขายสิทธิเรียกรอ้ง และภาษีและค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายบางส่วนในงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 

(ฐ) หนีส้ินรวม 

ด้วยสาเหตุที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวันที่  30 กันยายน 2562  
บรษิัทฯ มีหนีสิ้นรวม 53,114.0 ลา้นบาท 58,874.0 ลา้นบาท 65,804.0 ลา้นบาท และ 78,126.2 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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(ฑ) รวมส่วนของเจ้าของ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรวมส่วนของเจา้ของของบรษิัทฯ  

ส่วนของเจ้าของ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม ณ วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ทนุเรือนหุน้       

ทนุจดทะเบียน 16,225.0 16,225.0 16,225.0 16,225.0 

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 13,675.0 13,675.0 13,675.0 13,675.0 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (43.8) (46.2) (58.0) (72.0) 

ก าไรสะสม       

จดัสรรแลว้       

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5 1,622.5 1,622.5 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 25,269.0 25,808.1 26,609.5 28,349.6 

รวมส่วนของเจ้าของ 40,522.7 41,059.4 41,849.0 43,575.1 
 

รวมส่วนของเจา้ของของบริษัทฯ ประกอบดว้ย ทุนที่ออกและช าระแลว้ องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ และ
ก าไรสะสม ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของเจา้ของรวม 40,522.7 ลา้นบาท และ 41,059.4 
ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 536.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 
4,500.8 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจ านวน 3,961.7 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวม 41,059.4 ล้านบาท และ 
41,849.0 ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 789.6 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ มีก าไรสทุธิ 
5,202.0 ลา้นบาท และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจ านวน 4,400.6 ลา้นบาท ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวม 41,849.0 ล้านบาท และ 
43,575.1 ลา้นบาท ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 1,726.1 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 4,882.3 ลา้นบาท 
และบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผล 3,121.5 ลา้นบาท ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  

ภายหลังงบการเงินส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรกจ านวน 13,000.0 ลา้นบาท คิดเป็น 4.75 บาทต่อหุน้ จากก าไรสะสมของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีมลูค่าส่วนของเจา้ของตามบญัชีเท่ากบั 15.93 บาทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวจะส่งผลใหก้ าไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรของบริษัทฯ และส่วนของผูถื้อ
หุน้ลดลงในจ านวน 13,000.00 ลา้นบาท และส่งผลใหห้นีสิ้นเพิ่มขึน้จากเงินปันผลคา้งจ่ายที่เพิ่มขึน้จ านวน 13,000.0 ลา้น
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บาท ซึ่งจะท าใหอ้ตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนทนุส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เปล่ียนแปลง
ไปดงันี ้

อัตราส่วนทางการเงิน ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที ่30 กันยายน 2562 

ภายหลังการจ่ายเงินปันผล 
ระหว่างกาล2 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ )รอ้ยละ( 15.241 17.981 

อตัราหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่า( 1.79 2.98 

อัตราหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ (Interest Bearing Debt) 
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ )เท่า( 

1.72 2.88 

 

หมายเหต ุ1 ค านวณโดยการปรบัยอดรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized) 

 2  อตัราส่วนทางการเงินภายหลงัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลค านวณจากงบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 
โดยไม่ค านึงถึงการบนัทึกรายการภายหลงังบการเงินดงักล่าว 

 

16.10 การวิเคราะหส์ภาพคล่องและแหล่งเงนิทุน 

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมาก )Capital intensive) และบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งรกัษาระดับ
สภาพคล่องไวใ้หเ้พียงพอตลอดเวลา ดงันัน้การเขา้ถึงและความสามารถของบรษิัทฯ ในการหาแหล่งเงินทนุที่หลากหลายใน
ปริมาณที่เพียงพอ เพื่อใชเ้ป็นทุนในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย และใชใ้นการขยายธุรกิ จของ 
บรษิัทฯ จึงเป็นส่ิงที่ส  าคญัอย่างยิ่ง ในอดีต บรษิัทฯ จดัหาแหล่งเงินทนุท่ีหลากหลายส าหรบัการด าเนินงานซึ่งรวมถึงการออก
ตั๋วเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว การขอวงเงินกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ การออกหุน้กู ้และกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงาน และภายหลงัจากการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะยังคงใช้
แหล่งเงินทนุเหล่านีแ้ละเครื่องมือทางการเงินในตลาดทนุเป็นแหล่งเงินทนุส าหรบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในอนาคต 

ในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาใชเ้งินทุนจากแหล่งเงินทนุที่ระบไุวข้า้งตน้ตามสมควรโดยไม่
มีขอ้จ ากดัว่าสามารถใชเ้งินทนุดงักล่าวไดเ้มื่อใด ทัง้นีส้ญัญาเงินกูบ้างฉบบัก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนของหนีสิ้น
ต่อส่วนของทุนไม่ใหส้งูเกินกว่า 3.0 : 1.0 ในช่วงระยะเวลาบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือ
จนกว่าจะไดร้บัเงินจากการน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้แต่อย่างใดจะถึงก่อน และหลงัจากนัน้ ใน
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของทุนไม่ใหส้งูเกินกว่า 2.0 : 1.0 โปรดพจิารณารายละเอียดเพิ่มเตมิในส่วนที ่2.2.8 หวัขอ้ “8.3.2 
เงินกูย้ืม” ในการนี ้บริษัทฯ ไม่ไดเ้ข้าท าข้อตกลงใด ๆ ที่เป็นการให้หลักประกัน หรือใช้สินทรัพยใ์ดมาเป็นหลักประกัน 
)collateral or asset reuse arrangements) 
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16.10.1 กระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กันยายน 2561และ 2562 บรษิัทฯ มีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด 1,606.4 ล้านบาท 1,158.9 ล้านบาท 1,031.6 ล้านบาท 1,698.1 ล้านบาท และ 1,537.7 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

ตารางดงัต่อไปนีแ้สดงกระแสเงินสดโดยสรุปของบรษิัทฯ 

กระแสเงินสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 

วันที ่30 กันยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก )ใช้ไปใน( 
กิจกรรมด าเนินงาน 3,424.4 3,816.7 8,176.6 5,046.1 (3,294.6) 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (111.4) (87.9) (60.9) (1,002.7) (5,652.5) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก )ใช้ไปใน( 
กิจกรรมจดัหาเงิน (3,316.6) (4,176.4) (8,243.0) (3,504.2) 9,453.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัตน้งวด 1,609.9 1,606.4 1,158.9 1,158.9 1,031.6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วนัสิน้งวด 1,606.4 1,158.9 1,031.6 1,698.1 1,537.7 

 

(ก) เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมด าเนินงาน 
3,424.4 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้4,915.9 ลา้นบาท เงินใหสิ้นเชื่อจากการ
ซือ้ลกูหนีท้ี่ลดลง 3,856.5 ลา้นบาท ทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง 1,714.2 ลา้นบาท และเงินสดรบัดอกเบีย้ 1,401.1 ลา้นบาท 
ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจากสถาบันการเงิน )5,411.3( ลา้นบาท เงินสดจ่ายดอกเบีย้ 
)1,224.7( ลา้นบาท และเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดที่เพิ่มขึน้ )1,185.8( ลา้นบาท  

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมด าเนินงาน 
3,816.7 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อจากการซื ้อลูกหนี ้ที่ลดลง 4,987.6 ล้านบาท ก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้4,509.0 ลา้นบาท เงินสดรบัดอกเบีย้ 2,015.9 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง 898.6 
ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจากสถาบนัการเงิน )4,734.3( ลา้นบาท เงินรอรบัจาก
การขายทอดตลาดที่เพิ่มขึน้ )1,785.5( ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบีย้ )1,484.9( ลา้นบาท  

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมด าเนินงาน 
8,176.6 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้5,209.3 ลา้นบาท เงินใหสิ้นเชื่อจากการ
ซือ้ลกูหนีท้ี่ลดลง 5,037.0 ลา้นบาท เงินสดรบัดอกเบีย้ 1,971.9 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง 1,513.9 ลา้นบาท 
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ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจากสถาบนัการเงิน (7,088.3) ลา้นบาท เงินรอรบัจากการขาย
ทอดตลาดที่เพิ่มขึน้ (2,129.5) ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1,801.3) ลา้นบาท 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมด าเนินงาน 
5,046.1 ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้5,342.0 ลา้นบาท ก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได ้3,313.7 ลา้นบาท เงินสดรบัดอกเบีย้ 3,069.0 ลา้นบาท เงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีท้ี่ลดลง 2,830.9 
ลา้นบาท และทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง 1,090.0 ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูชดเชยดว้ยเงินสดจ่ายค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจาก
สถาบนัการเงิน (4,402.3) ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (1,758.6) ลา้นบาท หนีสิ้นอื่นที่ลดลง (1,512.2) ลา้นบาท เงินรอรบั
จากการขายทอดตลาดที่เพิ่มขึน้ (1,379.5) ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1,331.1) ลา้นบาท 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมด าเนินงาน 
(3,294.6) ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดรบัดอกเบีย้ 7,917.6 ลา้นบาท เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนีท้ี่ลดลง 
5,057.3 ลา้นบาท ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้4,884.0 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นรอการขายที่ลดลง 639.3 ลา้น
บาท ซึ่งบางส่วนถกูชดเชยดว้ยเงินสดจา่ยค่าซือ้สินทรพัยร์บัโอนจากสถาบนัการเงิน (7,524.1) ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 
(6,423.6) ลา้นบาท เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรูท้ี่ลดลง (5,342.0) ลา้นบาท เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดที่
เพิ่มขึน้ (1,943.3) ลา้นบาท และเงินสดจ่ายดอกเบีย้ (1,383.1) ลา้นบาท 

(ข) เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน )111.4( ลา้นบาท  
ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(123.8) ลา้นบาท  

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน )87.9) ลา้นบาท  
ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์)99.4) ลา้นบาท 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (60.9) ลา้นบาท  
ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์(78.6) ลา้นบาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,002.7)  
ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (5,052.1) ลา้นบาท 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,652.5)  
ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัเป็นผลมาจากเงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย (11,187.8) ลา้นบาท 

(ค) เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมจัดหาเงิน 
)3,316.5( ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสารหนี ้)56,844.3( ลา้นบาท และเงินสด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ )3,842.7( ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถูกชดเชยดว้ยเงินสดรบัจากการกูย้ืมธนาคาร 50,979.7 ลา้น
บาท และเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้6,400.0 ลา้นบาท 
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ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมจัดหาเงิน 
(4,176.3) ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสารหนี ้)45,324.7( ลา้นบาท เงินสดจ่าย
ช าระหุน้กู ้)8,400.0( ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ )3,961.6( ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูชดเชยดว้ยเงินสด
รบัจากการกูย้ืมธนาคาร 30,943.3 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้22,600.0 ลา้นบาท 

ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมจัดหาเงิน 
(8,243.0) ลา้นบาท ซึ่งโดยหลกัประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสารหนี ้(21,779.0) ลา้นบาท เงินสดจ่าย
ช าระหุน้กู ้)6,600.0( ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ )4,400.6( ลา้นบาท ซึ่งบางส่วนถกูชดเชยดว้ยเงินสด
รบัจากการกูย้ืมธนาคาร 16,450.0 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้8,000.0 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมจดัหาเงิน 
(3,504.2) ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสารหนี ้(17,242.1) ลา้นบาท เงินสดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ )4,400.6( ลา้นบาท และเงินสดจ่ายช าระหุน้กู ้)4,300.0( ลา้นบาท ซึ่งถูกชดเชยดว้ยเงินสดรบัจากการกูย้ืม
ธนาคาร 14,450.0 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้8,000.0 ลา้นบาท 

ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจาก )ใชไ้ปใน( กิจกรรมจดัหาเงิน 
9,453.2 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยเงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมและตราสารหนี ้(35,990.9) ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระหุน้กู ้
(4,000.0) ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้)3,121.5( ลา้นบาท ซึ่งถูกชดเชยดว้ยเงินสดรบัจากการกูย้ืม
ธนาคาร 32,600.0 ลา้นบาท และเงินสดรบัจากการออกหุน้กู ้20,000.0 ลา้นบาท 

16.11 ภาระผูกพันและข้อผูกพันตามสัญญาทีมี่นัยส าคัญ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงขอ้มลูเก่ียวกบัภาระผกูพนัและขอ้ผกูพนัตามสญัญาที่มีนยัส าคญัของบรษิัทฯ ตามที่เกิดขึน้จริง 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
รวม น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี 

(ล้านบาท) 

ตั๋วเงินจ่าย 4,841.2 2,473.2 2,210.8 157.2 

เงินกูย้ืม 22,289.7 10,841.1 11,448.6 - 

หุน้กู ้ 48,200.0 4,030.0 22,200.0 21,970.0 

รวม 75,330.9 17,344.3 35,859.4 22,127.2 
 

16.12 รายการนอกงบดุล 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ ไม่มีรายการนอกงบดุลหรือหนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคตอย่างมีนยัส าคญั
แต่อย่างใด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 หวัขอ้ 16.2.8 “ขอ้พิพาททางกฎหมายและประมาณการ
หนีส้นิจากคดฟ้ีองรอ้ง” 

16.13 รายจ่ายฝ่ายทุนในอดีตและตามแผน 

รายจ่ายฝ่ายทนุของบรษิัทฯ โดยหลกัประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัท่ีดิน อปุกรณ ์และส่วนปรบัปรุงอาคาร 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 2.4.16 หนา้ที่ 70 

16.14 การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาด 

ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ บรษิัทฯ ประสบกับความเส่ียงดา้นตลาดหลายประการ รวมถึงความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง ความเส่ียงด้านเครดิต และความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี ้ย ทั้งนี ้ กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มี
วัตถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในทางลบของความเส่ียงด้านตลาดต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ โปรด
พจิารณารายละเอยีดในส่วนที ่2.2.2 หวัขอ้ “2.2.7 การบริหารความเสีย่ง” 

16.14.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์คือ ความเส่ียงที่บรษิัทฯ อาจตอ้งปรบัแผนกลยทุธเ์พื่อจดัการกบัปัจจยัภายนอกและปัจจยั
ภายใน ปัจจยัภายนอกประกอบดว้ยการแกไ้ขกฎหมายต่าง ๆ หรือความเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ทัง้นี ้
ปัจจยัภายในประกอบดว้ยการใชแ้ผนกลยทุธเ์พื่อพิจารณาว่าจ าเป็นตอ้งปรบัแผนกลยทุธด์งักล่าวหรือไม่ นอกจากนี ้บรษิัทฯ 
ยังมีการจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ทบทวนทิศทางขององคก์ร และวางแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้รหิารมีส่วนรว่มก าหนดทิศทางของบรษิทัฯ และจดัท าแผนงานท่ีเชื่อมโยงสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธเ์พื่อควบคมุความเส่ียง
ดา้นกลยุทธอ์ย่างเหมาะสม และสามารถเปรียบเทียบการด าเนินงานของบริษัทฯ กับแผนงานเพื่อประเมินผลส าเรจ็ของแผน
กลยทุธ ์

16.14.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ คือ ความเส่ียงเก่ียวกับกระบวนการภายในของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ การด าเนินงานตามปกติ
ประจ าวนั การบรหิารงานบคุคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการเพื่อ
ระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเส่ียง ซึ่งประกอบดว้ยการรายงานความเส่ียงเป็นประจ าต่อคณะกรรมการก ากับ
ความเส่ียงเพื่อรบัทราบระดบัความเส่ียงส าหรบัแต่ละธุรกรรม และสามารถรกัษาระดับความเส่ียงที่ยอมรบัได ้โดยบริษัทฯ 
พัฒนาเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการความเส่ียงดา้นปฏิบัติการ ประกอบดว้ยเครื่องมือในการติดตามและควบคุม
ความเส่ียงระดับองคก์ร ความเส่ียงระดับสายงาน และความเส่ียงระดบัปฏิบัติงาน ไดแ้ก่ การประเมินการปฏิบัติงานของ
ตนเอง และรายงานเหตุการณ์ความเสียหายรายเดือนเก่ียวกับเหตุการณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายระหว่างระยะเวลา
ดงักล่าว 

16.14.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความสามารถของบรษิัทฯ ในการจดัหาเงินทนุท่ีเพียงพอเพื่อบรหิารจดัการ ซือ้และ
รบัโอนทรพัยสิ์นและเพื่อใหธุ้รกรรมเสรจ็สิน้สมบูรณ ์บรษิัทฯ บริหารจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามแนวทางปฏิบตัิที่
ผ่านการอนุมตัิโดยคณะกรรมการก ากับความเส่ียงและสอดคลอ้งกับแนวนโยบายของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ เพื่อช่วย
ใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารจดัการสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ 

16.14.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

ส าหรบัธุรกิจบริหารสินทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีรายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเชื่อใหแ้ก่ลกูคา้ แต่มีรายไดจ้ากการ
บริหารจัดการและจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ธุรกิจของบริษัทฯ จะมีความเส่ียงจากคุณภาพ
ของสินทรพัยเ์ป็นหลกั โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของลกูหนีแ้ละคุณภาพหลกัประกันเพื่อก าหนดวิธีการ
ปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่เหมาะสมและลดความเส่ียงดา้นเครดิต และบรษิัทฯ ยงัติดตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้
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อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีลกูหนีไ้ม่สามารถช าระหนีภ้ายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้และบรษิัทฯ 
จะด าเนินมาตรการเยียวยาตามที่จ าเป็น 

16.14.5 ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเส่ียงดา้นตลาด คือ ความเส่ียงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของราคาอสงัหารมิทรพัย ์เนื่องจากสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพของบริษัทฯ มีหลกัประกันเป็นอสงัหาริมทรพัย ์ราคาประเมินทรพัยสิ์นขึน้อยู่กับปัจจยัภายนอกที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อทรพัยสิ์น เช่น การเปล่ียนแปลงของการจ าแนกพืน้ท่ีหรือกฎเกณฑท์ี่อาจส่งผลกระทบต่อทรพัยสิ์น หรือสภาวะตลาดทั่วไป 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองที่เหมาะสมส าหรบัการด้อยค่าของสินทรพัยต์ามนโยบายบัญชีและหลกัเกณฑท์ี่ใช้
บงัคบั 

16.14.6 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้ คือ ความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบในทางลบหรือเป็นคณุต่อธุรกิจของบรษิัทฯ ในดา้น
ต่าง ๆ การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ส่งผลใหต้น้ทุนของเงินทุนของบรษิัทฯ เพิ่มขึน้เช่นเดียวกบัดอกเบีย้ที่ลกูหนีข้องบรษิัทฯ 
มีหนา้ที่ตอ้งช าระใหแ้ก่บรษิัทฯ โดยอตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัอาจส่งผลใหม้ีการผิดนดัของ
ลกูหนีม้ากขึน้ ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้ยงัอาจส่งผลใหม้ีการผิดนดัของลกูหนีข้องธนาคารพาณิชย ์ซึ่ง
อาจท าใหป้ริมาณของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพในตลาดมีจ านวนเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี ถา้ตน้ทุนของเงินทุนของบริษัทฯ สูงขึน้ 
บริษัทฯ อาจตอ้งปรบัลดราคาประมูลสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเพื่อบรรลุอัตราเป้าหมายของผลตอบแทนจากสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลส าเรจ็ของการประมลูสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบรษิัทฯ ทัง้นี ้อตัรา
ดอกเบีย้ที่ต  ่าลงมีแนวโนม้ที่จะส่งผลกระทบในทางกลบักนักบักรณีขา้งตน้ 

16.15 ผลกระทบจากความเคลื่อนไหวตามฤดูกาล (Seasonality) 

บริษัทฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากความเคล่ือนไหวตามฤดูกาล )Seasonality) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แต่
อย่างใด 

16.16 การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

ขอ้มลูต่อไปนีเ้ป็นการอธิบายอตัราส่วนทางการเงินที่ส  าคญัของบรษิัทฯ  

16.16.1 อัตราส่วนซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ 

(ก) อัตรากระแสเงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพ 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มีอตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพเท่ากบัรอ้ยละ 13.32 รอ้ยละ 
12.83 รอ้ยละ 14.55 และรอ้ยละ 20.55 ตามล าดบั อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของ
บริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราส่วนดังกล่าวส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก )ก( ลกูหนีโ้ดยรวมช าระหนีน้อ้ยลงซึ่งสอดคลอ้งกบัคณุภาพสินเชื่อในระบบ
สถาบันการเงินที่ลดลง และ )ข( การเพิ่มขึน้ของเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีซ้ึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายฐาน
ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับอัตราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี
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สาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ ไดร้บัช าระหนีจ้ากลูกหนีร้ายใหญ่เพิ่มขึน้ และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบังคับคดี
เพิ่มขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดีอย่างต่อเนื่อง 

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีสาเหตหุลกัมา
จากเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดรบัจากกรมบงัคบัคดีเป็นผลมาจาก )ก( นโยบายเชิงรุกในการติดตาม
เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคบัคดีอย่างต่อเนื่อง และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากกรมบังคบัคดีจากลกูหนี ้
รายใหญ่รายหน่ึงจ านวน 5,342.0 ลา้นบาท ซึ่งรบัรูร้ายไดใ้นงวดส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

(ข) อัตรากระแสเงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยส์ินรอการขาย 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่  30 
กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีอตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายเท่ากับ  รอ้ยละ 31.83 รอ้ยละ 
24.88 รอ้ยละ 29.12 และรอ้ยละ 16.16 ตามล าดบั อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายของ
บริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก )ก( การลดลงของการขายที่ดินเปล่าซึ่งสอดคลอ้งกับการชะลอตัวของ
ภาวะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย์ และ )ข( การเพิ่มขึน้ของทรพัยสิ์นรอการขายซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการขยายฐาน
ทรพัยสิ์นของบริษัทฯ อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการทรพัยสิ์นรอการขายส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากบรษิัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดเพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ามีสาเหตุส าคญัมาจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ปรบัตวัดีขึน้ 

อตัรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขายของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุส าคญั
มาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรบัจากการขายทรพัยสิ์นรอการขายแบบเงินสดลดลง ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ามีสาเหตสุ าคญัมาจาก
ผลกระทบและความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้งประกอบกับการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินที่
เขม้งวดขึน้รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลสินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศยั )LTV( และการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลใหล้กูคา้ชะลอ
การซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ )ข( การเพิ่มขึน้ของทรพัยสิ์นรอการขายซึ่งเป็นไป
ตามกลยทุธใ์นการขยายฐานทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ 

16.16.2 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กันยายน 2562 บรษิัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ากับ 1.31 เท่า 1.43 เท่า 1.57 เท่า และ 1.79 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อตัราส่วนดงักล่าวเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของหุน้กูเ้นื่องจากบรษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นจ านวนที่
มากขึน้เพื่อบริหารสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุนในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมากกว่าการ
ช าระคืนหุน้กูท้ี่ครบก าหนด อตัราส่วนหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรบัรอบปีบญัชสิีน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึน้
เมื่อเทียบกบัอตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบรษิัทฯ บนัทึกเงิน
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รบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรูจ้  านวน 5,342.0 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ ไดร้บัเงินค่าขายทอดตลาดทรพัยห์ลกัประกนัจากกรม
บังคับคดีจากการขายหลักประกันของลูกหนี ้รายหนึ่ง อย่างไรก็ตามหากศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการขายตลาดทรัพย์
หลกัประกนัดงักล่าว บรษิัทฯ จะตอ้งคืนเงินท่ีไดร้บัมาใหก้องทรพัยสิ์นลกูหนี ้)กรมบงัคบัคดี( ภายในก าหนด  

อตัราหนีสิ้นต่อส่วนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวันที่ 30 กันยายน 2562 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับ
อตัราส่วนดงักล่าวส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากบรษิัท ฯ กูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้เพื่อบรหิารสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทนุในการซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายประกอบ
กบับรษิัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในงวดดงักล่าว  

16.16.3 อัตราการจ่ายเงนิปันผล  

ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บรษิัทฯ มีอตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 80.79 และ 
97.77 ของก าไรสุทธิส าหรบัรอบปีก่อนหนา้ ทั้งนี ้ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีอัตราการ
จ่ายเงินปันผลรอ้ยละ 60.00 ของก าไรสทุธิส าหรบัรอบปีก่อนหนา้  
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์ 

1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 
 

1.1 ลักษณะส าคัญของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามัญของบริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด )มหาชน( ) “บริษัทฯ”) ในครัง้นีจ้ะมี
จ านวนรวมไม่เกิน 1,535,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 50.9 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้)ไม่รวมจ านวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนจากบรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ซึ่งประกอบดว้ยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดยบรษิัทฯ ตาม
มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ และหุน้สามญัที่เสนอขายโดยผูถื้อหุน้เดิมตามรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเ่สนอขายโดยบริษัทฯ 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย ์ : บรษิัทฯ 

ประเภทหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 18.2 
ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี ้และคิด
เป็นรอ้ยละ 9.3 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นใน 
ครัง้นี ้)ไม่รวมจ านวนหุน้ท่ีผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรร
หุน้ส่วนเกิน( 

 

1.1.2 หุ้นสามัญทีเ่สนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม 

ผู้เสนอขายหลักทรัพย ์ : กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
)“กองทุนฟ้ืนฟูฯ” หรือ “ผู้ถือหุ้นเดิม”) 

ประเภทหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

จ านวนทีอ่อกและเสนอขาย : จ านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 81.8 
ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี ้และคิด
เป็นร้อยละ 41.6 ของจ านวนหุ้นสามัญที่ ออกและ
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขาย
ในครัง้นี ้)ไม่รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินอาจใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการ
จดัสรรหุน้ส่วนเกิน( 
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1.1.3 ข้อมูลหุ้นสามัญทีเ่สนอขายโดยบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิม 

มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ : 5.0 บาท 

ราคาเสนอขาย : 15.50 – 17.50 บาท ต่อหุน้ 

การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ้ บุคคลทั่วไปจะต้อง
ช าระเงินค่าจองซื ้อที่ ราคา 17.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาเสนอขายเบือ้งต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย
เบือ้งต้นที่  15.50 – 17.50 บาทต่อหุ้น และจะได้รบัคืน
เงินส่วนต่างค่าจองซื ้อหุ้นในกรณีที่ ราคาเสนอขาย
สดุทา้ยต ่ากว่าราคา 17.50 บาทต่อหุน้ ตามรายละเอียด
ในขอ้ 6.9.1 

บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ย
โดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถประกาศราคาดังกล่าว
ภายในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2562 

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (ไม่
รวมหุ้นส่วนเกินตามรายละเอียดในข้อ 1.5) 

: ไม่เกิน 23,792.50 – 26,862.50 ลา้นบาท 

มูลค่ารวมของหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย (รวม
หุ้นส่วนเกินกรณีทีม่ีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ทัง้จ านวนตามรายละเอียดในข้อ 1.5) 

: ไม่เกิน 27,357.50 – 30,887.5 ลา้นบาท 

ระยะเวลาจองซือ้ : ส าหรบับุคคลทั่วไป สามารถจองซือ้ไดร้ะหว่างวนัที่ 25 - 
29 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลาที่แต่ละส านกังานของ
ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ก าหนด 

ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน )รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่ เป็น 
Cornerstone Investors ในประเทศไทย( สามารถจอง
ซือ้ได้ระหว่างวันที่  3 – 4 และ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. 

1.1.4 การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 

นอกจากนี ้หาก ณ วนัปิดการเสนอขาย มีผูจ้องซือ้หุน้เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายโดยบริษัทฯ และหุน้สามญัที่เสนอขายโดยผูถื้อหุน้เดิมจ านวนรวมไม่เกิน 1,535,000,000 หุน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
และผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ (International Placement Agent) อาจพิจารณาให้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ 
ผูล้งทนุในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ 
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จ ากัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน )Over-Allotment Agent) จะยืมหุ้นจ านวนไม่ เกิน 
230,000,000 หุน้ จากกองทนุฟ้ืนฟฯู เพื่อน ามาส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ซึ่งจะไดร้บัการจดัสรรภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการ
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ส่งมอบหุน้ให้แก่ผูจ้องซือ้ซึ่งไดร้บัการจัดสรรจากหุน้ที่จัดจ าหน่าย ตามรายละเอียดในขอ้  1.5 ทั้งนี ้จ านวนการจัดสรรจะ
ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ  (International Placement Agent) 

จ านวนหุ้นส่วนเกิน : จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 15.0 ของหุน้สามญัที่เสนอขายทัง้หมดในครัง้นี ้ 

ผู้ให้สิทธิซือ้หุ้นส่วนเกิน : บรษิัทฯ 

 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุน้สามญัจ านวนรวมไม่เกิน 1,535,000,000 หุน้ โดยบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นีเ้ป็นการเสนอ
ขายต่อผูล้งทุนในประเทศผ่านผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย และเสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดจ าหน่ายหุ้นใน
ต่างประเทศ  (International Placement Agent) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2 โดยมีสดัส่วนการเสนอขายหุน้ในเบือ้งตน้ )ไม่รวม
กรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ดงันี ้

1.2.1 เสนอขายต่อผูล้งทนุในประเทศจ านวนประมาณ 1,327,750,000 หุน้ แบ่งเป็น 

เสนอขายต่อบคุคลทั่วไป จ านวนประมาณ :  414,500,000 หุน้ 

เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors จ านวนประมาณ :  706,000,000 หุน้ 

เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัท่ีไม่เป็น Cornerstone Investors จ านวนประมาณ :  207,250,000 หุน้ 

1.2.2 เสนอขายต่อผูล้งทุนในต่างประเทศประมาณ 207,250,000 หุน้ )“หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ”) 
ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2(  

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่  1/2561 เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2561  และ ที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ 
จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
230,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน )หากมีการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย( และสืบเนื่องจาก
การที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกนี ้
รวมเป็นหุน้สามญัที่เสนอขายในคราวนีท้ั้งสิน้ไม่เกิน 1,535,000,000 หุน้ )หรือไม่เกิน 1,765,000,000 หุน้ ในกรณีที่มีการ
จดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่ายเต็มทัง้จ านวน(  

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 21/2562 และที่ประชมุคณะกรรมการจดัการกองทนุของกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ จึงได้มีมติอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี ้บางส่วนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่ เป็น 
Cornerstone Investors เป็นจ านวนไม่เกิน 706,000,000 หุน้ )ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 46 ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายต่อประชาชน
ในครัง้นี ้หรือรอ้ยละ 40 ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจ านวนที่จัดจ าหน่ายเต็มทั้งจ านวน( และบริษัทฯ จึงไดเ้ขา้ท า
สญัญาลงทุนในหุน้ )Cornerstone Placing Agreement) กบัผูล้งทุนสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors ในประเทศไทย
จ านวนรวม 12 ราย ตามรายชื่อที่ปรากฏในตารางดา้นล่าง )รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุนสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors”( 
ซึ่งตกลงจองซือ้หุ้นสามัญที่เสนอขายในครัง้นีเ้ป็นจ านวนรวม 706,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ตามเงื่อนไขที่
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ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่าย )Underwriting 
Agreement) และสญัญาจดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agreement) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อผู้ลงทนุสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors จ านวนหุ้นสามัญทีต่กลงซือ้  
(หุน้) 

รายชือ่ผูล้งทนุสถาบนัทีเ่ป็น Cornerstone Investors ในประเทศ 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 134,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 113,000,000 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี จ ากดั )ประเทศไทย( 88,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั 80,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( 66,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 58,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 53,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั )มหาชน( 35,000,000 

บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั )มหาชน( 22,000,000 

AIA Company Limited, Thailand Branch 22,000,000 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 22,000,000 

บรษิัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั )มหาชน( 13,000,000 

รวม 706,000,000 

การจองซือ้หุน้ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุที่ ทจ. 29/2561 เรื่องการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชนใ์นการเสนอ
ขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ฉบบัลงวนัที่ 13 มีนาคม 2562 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( โดยหุน้ที่จองซือ้
โดยผูล้งทุนสถาบนัที่เป็น Cornerstone Investors จะมีสิทธิและผลประโยชนท์างกฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้สามญัที่ช  าระเต็ม
มลูค่าแลว้ที่เสนอขายในครัง้นีทุ้กประการ และจะถือเป็นการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้สามัญรายย่อย )Free Float) ภายหลงัการ
เสนอขายหุ้นครั้งนี ้ ผู้ลงทุนสถาบันที่ เป็น Cornerstone Investors ดังกล่าวจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใตข้อ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม( ทั้งนี ้ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ไดใ้ห้ค  ายืนยันและ 
ค ารบัรองไวใ้นสญัญาลงทนุในหุน้ )Cornerstone Placing Agreement) ว่าตนหรือกองทนุภายใตก้ารจดัการของตน )แลว้แต่
กรณี(ไม่ถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์และผูม้ีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัทที่
ออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( 
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นอกจากนี ้เท่าที่บริษัทฯ ทราบ ผูล้งทุนสถาบนัที่เป็น Cornerstone Investors แต่ละรายเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่
เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ไม่เป็นผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ าหรบั
การเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้นี ้

ขอ้มลูเก่ียวกบันกัลงทนุสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors แต่ละราย มีดงันี ้ 

รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors ในประเทศไทย 

(1) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั 

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด )“บลจ. กสิกรไทย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ใน
ประเทศไทย บริษัทใหญ่ของบริษัทคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน( )“ธนาคาร”( โดยทางธนาคารดงักล่าว
เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย บลจ. กสิกรไทยไดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัย ์ประเภท
กิจการจดัการลงทุนจากกระทรวงการคลงั ในเดือนมีนาคม 2535 ภายใตพ้ระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรพัย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์พ.ศ. 2522 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( นอกจากนัน้ บลจ. กสิกรไทย 
ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ  ในเดือนมิถุนายน 2539 และได้รับ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540 ดว้ยประสบการณท์ี่มากกว่า 27 
ปี ในธุรกิจจัดการลงทุน บลจ. กสิกรไทย เป็นบริษัทจัดการการลงทุนชั้นน าในประเทศดว้ยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ภายใตก้ารบริหารมากกว่า 1.30 ลา้นลา้นบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในธุรกิจกองทุนรวม )ขอ้มูล ณ 
เดือนตุลาคม ปี 2562) ดว้ยประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของทีมบุคลากรในแต่ละดา้นท าให ้บลจ. กสิกรไทย 
สามารถใหบ้รกิารการจดัการกองทนุท่ีครอบคลมุในแต่ละประเภทของสินทรพัยท์ี่หลากหลาย 

ในการด าเนินธุรกิจจัดการการลงทุนนั้น ทาง บลจ. กสิกรไทย เชื่อว่าความเชื่อมั่นและศรัทธาจาก
สาธารณะเป็นหัวใจส าคัญ ดังนั้น การก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมองคก์รใหเ้จริญเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้รวมถึงสรา้งความพึงพอใจแก่ลกูคา้ใหม้ากที่สดุ 

(2) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด )“บลจ. บวัหลวง”) เป็นบริษัทจดัการการลงทุนที่มี
การให้บริการที่หลากหลาย มุ่งเน้นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหนือกว่าแก่ผู้ลงทุน บลจ. บัวหลวง 
ใหบ้ริการจดัการกองทุนหลายประเภท ครอบคลมุทัง้กองทุนรวมตราสารทุน ตราสารหนี ้การวางแผนการจดัสรร
และบริหารสินทรัพย์ และการจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ส าหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อย 
ความส าเรจ็ของ บลจ. บวัหลวง มีส่วนส าคญัมาจากการบรหิารจดัการในเชิงรุกเพื่อสรา้งผลตอบแทนระยะยาวที่ดี
ที่สดุ บลจ. บวัหลวง มีปรชัญาการลงทนุ คือ การคดัสรรหุน้ท่ีโดดเด่นเพื่อสรา้งผลตอบแทนในอตัราที่สงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เพราะ บลจ. บัวหลวง เชื่อว่าทีมงานผูม้ีประสบการณ์และขั้นตอนการลงทุนที่มี วินัยจะสามารถสรา้ง
มลูค่าเพิ่มใหก้บัลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง และจากการท่ี บลจ. บวัหลวง เป็นบรษิัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
)มหาชน( ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศไทย และมีสดัส่วนการถือหุน้ใน บลจ. บวัหลวง 
รอ้ยละ 75.00 จึงท าให้ บลจ. บัวหลวง ไดร้บัการสนับสนุนดา้นการระดมทุนอย่างเต็มที่ผ่านเครือข่ายสาขาอัน
แข็งแกรง่มั่นคงของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ 
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(3) บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี จ ากดั )ประเทศไทย(  

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี จ ากัด )ประเทศไทย( เป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนที่ไดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยภ์ายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 )รวมทัง้
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม(  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน ยูโอบี  )ประเทศไทย( จ ากัด ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทนุรวม กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส่วนบคุคล 

(4) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ทิสโก ้จ ากดั 

บริษัท หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ทิสโก ้จ ากัด ก่อตัง้ในปี 2535 เพื่อด าเนินการใหบ้ริการจัดการกองทุน
รวมอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และประกอบดว้ยสินทรพัย์
รวมกันภายใตก้ารจัดการกว่า 1.0 แสนลา้นบาท และมีลูกคา้กว่า 380,000 ราย ทั้งนี ้บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการ
กองทนุ ทิสโก ้จ ากดั เป็นหนึ่งในบรษิัทจดัการกองทนุรวมที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย 

(5) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน(  

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( เป็นบรษิัทจดัการกองทนุแห่งแรกของประเทศ
ไทย จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 โดยความร่วมมือกันระหว่างรฐับาลไทยและบรรษัท
การเงินระหว่างประเทศ )International Finance Corporation – IFC ) เดิมภายใตช้ื่อ บรษิัทหลกัทรพัยก์องทนุรวม 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงคใ์นการจดัตัง้ใหเ้ป็นสถาบนัการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไป
เพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ และไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภท
กิจการจดัการลงทนุ เมื่อวนัท่ี 29 ธันวาคม 2518  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด )มหาชน( ในปัจจุบันประกอบดว้ย
กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสิน และบรษิัท คนัทรี่ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั )มหาชน( ในปี 2536 บรษิัทไดด้  าเนินการ
ขอจดทะเบียนเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดร้บัความเห็นชอบการจดทะเบียน
ดงักล่าวเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2536 และในปี 2544 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( 
ไดด้  าเนินการเปล่ียนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์โดยเปล่ียนชื่อบริษัทจากเดิม "บริษัทหลักทรพัยก์องทุนรวม 
จ ากดั )มหาชน(" เป็นชื่อใหม่ "บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน(" เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2544 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ ากดั )มหาชน( ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจจดัการกองทุน 
3 ประเภท ไดแ้ก่ )1( การจัดการกองทุนรวม ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรพัย์
ประเภทกิจการจดัการกองทุนเมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2518 )ใบอนุญาตเลขที่ 103/2518( )2( การจัดการกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทกิจการจัดการกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 162 )พ.ศ. 2526( ในปี 2527 และ )3( การจัดการกองทุนส่วน
บคุคล ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบคุคล ในปี 
2540 
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(6) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากัด )“บลจ. ไทยพาณิชย”์) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 
2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด )มหาชน( ซึ่งธนาคารถือหุน้ใน บลจ. ไทยพาณิชย ์รอ้ยละ 
99.99 ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกิจหลักทรพัยป์ระเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส่วนบคุคล จากความพรอ้ม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภณัฑ ์ประกอบกบั
ผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและค านึงถึง
ประโยชนส์งูสดุต่อผูล้งทนุ 

(7) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 

บริษัท หลักทรพัยจ์ัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด ไดจ้ัดตั้งขึน้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2535 ซึ่ง เป็นหนึ่งใน
บรษิัทจดัการกลุ่มแรกที่ไดร้บัการคดัเลือกใหไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดัการกองทนุรวม เพื่อท าหนา้ที่ระดม 
เงินลงทุนจากผูท้ี่ประสงคจ์ะลงทุนในตลาดทนุน ามาจดัการหาผลประโยชน ์และคืนส่วนแบ่งก าไรใหก้บัผูถื้อหน่วย
ลงทุน การด าเนินงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลอย่างเขม้งวดของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับ  
ผูล้งทนุ ต่อมาในปี 2540 ดว้ยคณุสมบตัิที่ดีและมีความพรอ้ม จึงไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในบรษิัทจดัการกลุ่มแรก
อีกเช่นกนั ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจจดัการกองทนุส่วนบคุคล และในปี 2544 ดว้ยความพรอ้มในการบรกิาร 
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั จึงไดก้า้วเขา้สู่การประกอบธุรกิจจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(8) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั )มหาชน(  

บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั )มหาชน( )“บลจ. กรุงไทย”) เป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุแห่งเดียวที่มีสถานะเป็นรฐัวิสาหกิจ โดยมีธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน( ถือหุน้รอ้ยละ 99.99 โดย บลจ. 
กรุงไทย รบัจัดการบริหารสินทรพัยใ์ห้กับสถาบัน องคก์ร และรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใตใ้บอนุญาตบริหาร
กองทนุรวม กองทนุส่วนบุคคล และกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยมีมลูค่าทรพัยสิ์นภายใตก้ารบรหิารจดัการมากกว่า 
7.0 แสนลา้นบาท 

(9) บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั )มหาชน(  

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด )มหาชน( ถูกก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2494 และไดใ้ห้บริการ
ประกนัชีวิต รวมทัง้ประกนัอบุตัิเหตุและประกนัสขุภาพใหก้บับคุคลโดยทั่วไปในประเทศไทย 

(10) AIA Company Limited, Thailand Branch  

AIA Group Limited, Thailand Branch และบริษัทในกลุ่ม เป็นกลุ่มธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจด
ทะเบียนบนกระดานหลัก )Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง )The Stock Exchange of Hong Kong 
Limited) ภายใต ้the Stock Code 1299 ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท AIA เป็นกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ประกอบกิจการใน 18 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ฮ่องกง ไทย สิงคโปร ์มาเลเซีย จีน 
เกาหลีใต ้ฟิลิปินส ์ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไตห้วนั เวียดนาม นิวซีแลนด ์มาเก๊า บรูไน ศรีลงักา และอินเดีย )ผ่าน
การประกอบธุรกิจรว่มคา้ )Joint Venture)) และมีส านกังานผูแ้ทนในประเทศกมัพชูา และเมียนมาร ์
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(11) บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม วรรณ จ ากดั 

บริษัท หลักทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากัด เป็นหนึ่งในผูน้  าดา้นการจัดการกองทุน ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อ
วนัท่ี 19 มีนาคม 2535 โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 105.0 ลา้นบาท และไดท้ าการจดัการโครงการจดัการลงทุน 
)Collective Investment Schemes) และกองทุนมาตัง้แต่เดือนมีนาคม 2535 โดยบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
วรรณ จ ากัด ไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ซึ่งรวมถึงการจดัการกองทุนรวม กองทนุส่วนบคุคล 
และกองทุนส ารองเลีย้งชีพจากกระทรวงการคลงัแห่งประเทศไทย โดยมีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นผูก้  ากับดูแล บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน วรรณ จ ากัด ใหบ้ริการจดัการกองทุนเต็ม
รูปแบบ ทัง้การบรหิารแบบเชิงรุก )Active) และเชิงรบั )Passive) ทัง้นี ้บรษิัทมุ่งที่จะใหบ้รกิารดา้นการบรหิารความ
มั่นคงโดยมีแผนการที่ชัดเจนในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพ
การตลาดและเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณ 

(12) บรษิัท ไทยประกนัชีวิต จ ากดั )มหาชน(  

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด )มหาชน( เป็นบริษัทประกันชีวิตไทยแห่งแรก โดยถูกก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 22 
มกราคม 2485 และไดใ้หบ้รกิารทางดา้นประกนัชีวิตใหก้บับคุคลโดยทั่วไปในประเทศไทย 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ  
(International Placement Agent) ขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจพิจารณาและตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดจ านวนหุน้ที่ เสนอ
ขายสุดทา้ยในครัง้นี ้และผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) 
ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุในแตล่ะประเภทขา้งตน้ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจดัสรร
หุน้ตามรายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.6 ภายใตข้อบเขตที่สามารถท าไดต้ามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซือ้ของผูล้งทุนแต่ละประเภท เป็นตน้ ทั้งนี ้เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ สามัญครัง้นีป้ระสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ดี สดัส่วนในการเสนอขายหุน้ใหก้ับบุคคลที่มิใช่บุคคลสญัชาติไทยจะไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้จ ากัดการ  
ถือหุน้โดยบคุคลที่มิใช่บคุคลสญัชาติไทยตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ในการพิจารณาประเภทของผูล้งทนุ ใหย้ึดตามนิยาม ดงัต่อไปนี ้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ผูล้งทุนสถาบันตามนิยามที่ระบุไวข้้างล่างนี ้ โดย 
ผู้ลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซือ้ผ่านส านักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling 
Agents) ตามขอ้ 6.2.3 ตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.7.1 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลทั่วไปจะจดัสรรผ่านกระบวนการสุ่ม
เลือก )Random) โดยระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย )“ตลาดหลักทรัพยฯ์”(ตามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.6.1 

ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้งทุนประเภทสถาบันที่จองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 ที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้

(ก) ธนาคารพาณิชย ์

(ข) บรษิัทเงินทนุ 
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(ค) บริษัทหลกัทรพัยเ์พื่อเป็นทรพัยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทนุส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรพัย ์และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร ์

(ง) บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

(จ) บรษิัทประกนัภยั 

(ฉ) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

(ช) กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

(ซ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฌ) กองทนุรวม และ 

(ญ) ผูล้งทนุต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตาม )ก) ถึง )ฌ) โดยอนโุลม 

ผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะตอ้งจองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดย 
ผูล้งทนุสถาบนัสามารถซือ้หุน้ไดต้ามวธีิการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.7.2 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัจะอยู่ในดลุพินิจ
ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ 6.6 และวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.6.2 

ผู้ลงทุนสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors หมายถึง ผูล้งทนุตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก) เป็นผูล้งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่  กจ. 17/2551 
เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  ฉบับลงวันที่  15 
ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(ข) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ 
ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของ
บรษิัทท่ีออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(ค) ไม่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของ
บรษิัทท่ีออกตราสารทนุ ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

(ง) ไม่เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยส์ าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้นี ้ตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน ์และเงือ่นไขอืน่ 

หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ และหุน้สามญัที่เสนอขายโดยผูถื้อหุน้เดิมจ านวน 
ไม่เกิน 1,255,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครัง้นี ้รวมถึงหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจจัดสรรพรอ้มกับการเสนอขายครัง้นี ้



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
   

 

ส่วนที่ 3.1 หนา้ที่ 10 

จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ รวมทั้งสิน้คิดเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 1,765,000,000 หุน้ จะมีสิทธิและผลประโยชนท์าง
กฎหมายเท่าเทียมกบัหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ของบรษิัทฯ ทกุประการ 

1.4 ตลาดรองของหลกัทรัพย ์

บรษิัทฯ ประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นีก้่อนท่ีจะไดร้บัทราบผลการพิจารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ในการรบัหุน้ของบริษัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทฯ จึงยงัมีความเส่ียงที่อาจจะไม่ไดร้บัอนุญาตจากตลาดทรพัยฯ์ 
อย่างไรก็ดี บรษิัทฯ ไดย้ื่นค าขอใหร้บัหุน้ของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ ตามเกณฑก์ารรบั
หลักทรพัย  ์เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 และอยู่ระหว่างการพิจารณาว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถว้นตามข้อบังคับของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2558 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( (“ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลักทรัพยจ์ดทะเบียน”) ยกเวน้คุณสมบัติตามขอ้ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุน้รายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะตอ้งมีผูถื้อหุน้
รายย่อยไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20.0 ของทุนช าระแลว้ และผูถื้อหุน้ดงักล่าวแต่ละราย
ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกว่า 1 หน่วยการซือ้ขาย  

เมื่อบริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้นีแ้ลว้ บริษัทฯ จะมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑก์ารกระจายการถือหุน้
รายย่อย และจะด าเนินการใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้สามญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนต่อไป 

1.5 การจัดสรรหุน้ส่วนเกิน 

ในการเสนอขายหุน้สามัญในครัง้นี ้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ  (International 
Placement Agent) อาจพิจารณาจดัสรรหุน้ส่วนเกินจ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15.0 
ของจ านวนหุน้ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้โดยบรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั ในฐานะผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน )Over-Allotment Agent) 
จะยืมหุน้ทัง้จ านวนดงักล่าวจากกองทนุฟ้ืนฟูฯ เพื่อน ามาส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ซึ่งไดร้บัการจดัสรรภายในระยะเวลาเดียวกัน
กบัการส่งมอบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ซึ่งไดร้บัการจดัสรรจากหุน้ท่ีจดัจ าหน่ายในครัง้นีต้ามดุลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และผูจ้ัดจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ  (International Placement Agent) โดยหากมีการจัดสรรหุน้ส่วนเกินดังกล่าวบริษัท
หลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากัด ในฐานะผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน )Over-Allotment Agent) จะด าเนินการจดัหาหุน้ภายในระยะเวลา 30 
วนันบัแต่วนัแรกที่หุน้ของบริษัทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อส่งมอบคืนใหแ้ก่กองทนุฟ้ืนฟฯู ผ่าน )ก( การซือ้
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือ )ข( การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบรษิัทฯ จ านวนรวมไม่เกิน 230,000,000 หุน้ ซึ่ง
จะใชสิ้ทธิไดเ้พียงครัง้เดียว 

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการจดัหาหุน้ดงักล่าวอาจสิน้สดุก่อนครบก าหนดระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัแรกที่หุน้
ของบรษิัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดค้รบจ านวนแลว้ 
และ/หรือใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจากบรษิัทฯ จ านวนรวมไม่เกิน 230,000,000 หุน้ โดยผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี ทธ. 72/2552 เรื่อง การจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดั
จ าหน่าย ฉบบัลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( 

นอกจากนั้น ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดผ่้อนผันการน าฝากหุน้จ านวน 230,000,000 หุน้ ดังกล่าวขา้งตน้ของกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ ซึ่งถูกสั่งหา้มขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนับจากวันที่หุน้ของบริษัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ ตาม
ขอ้บังคับของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน โดยอนุญาตใหก้องทุน
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ส่วนที่ 3.1 หนา้ที่ 11 

ฟ้ืนฟูฯ ซึ่งประสงคจ์ะใหผู้จ้ดัหาหุน้ส่วนเกินยืมหุน้จ านวนดงักล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อการจดัสรรหุน้ส่วนเกินไม่ตอ้งน าหุน้
ดงักล่าวเขา้ฝากไวก้บับรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์)ประเทศไทย( จ ากดั )“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์) จนกว่ากองทนุฟ้ืนฟูฯ 
จะไดร้บัการส่งมอบหุน้ท่ียืมคืน 

1.6 ข้อมูลอืน่ ๆ 

ภายใตข้อ้บังคับของตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2558 ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( และตามที่บรษิัทฯ ไดร้บัการผ่อนผนัการหา้มผูบ้รหิาร
หรือผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งขายหุน้และหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2559 จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทฯ 
หา้มกองทุนฟ้ืนฟูฯ น าหุน้ของตนในสัดส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 45.0 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้หลังการเสนอขายหุน้ต่อ
ประชาชนในครัง้นี ้)รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินอาจใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนจากบรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรร
หุน้ส่วนเกิน(  ออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือนนบัจากวนัท่ีหุน้ของบรษิัทฯ เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
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ส่วนที่ 3.2 หนา้ที่ 1 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขำย 
 

หุน้ของบรษิัทฯ สามารถโอนไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั เวน้แต่การโอนหุน้นัน้เป็นเหตใุหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีสญัชาติต่างดา้วถือหุน้
ในบรษิัทฯ เกินกว่ารอ้ยละ 49.0 ของหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอน
หุน้หากการโอนหุน้รายใดจะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบรษิัทฯ เกินอตัราส่วนขา้งตน้  

หากผูถื้อหุน้ที่มีสัญชาติต่างดา้ว ที่เป็น )ก) คนสหรฐัอเมริกา )U.S. Person)1 และ )ข) ผูล้งทุนสถาบนั )Qualified 
Institutional Buyer)1 และผูซ้ือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีคุณสมบตัิ )Qualified Purchaser)2 ที่มีความประสงคจ์ะจ าหน่ายหรือโอนหุน้
ของตนใหแ้ก่บคุคลอื่น ใหผู้ถื้อหุน้ที่มีสญัชาติต่างดา้วดงักล่าวมีหนา้ที่ด  าเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) จ าหน่ายหุน้ดังกล่าวหรือสิทธิที่จะใชห้รือไดร้บัประโยชนจ์ากหุน้นั้น ๆ ใหแ้ก่ผูล้งทุนอื่นในธุรกรรมนอก
ประเทศสหรฐัอเมรกิา )Offshore Transaction)1 หรือ 

(ข) จ าหน่ายหุน้ดงักล่าวหรือสิทธิที่จะใชห้รือไดร้บัประโยชนจ์ากหุน้นัน้ ๆ ใหแ้ก่ผูล้งทนุรายอื่นซึ่งเป็นผูล้งทุน
สถาบนั )Qualified Institutional Buyer) และผูซ้ือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีคณุสมบตัิ )Qualified Purchaser) 

ในกรณีที่การโอนหุน้ของผูถื้อหุ้นที่มีสัญชาติต่างดา้วไม่ไดเ้ป็นไปตามวิธีการดังกล่าวขา้งตน้ ใหผู้้ถือหุน้ที่ไดร้บั  
โอนหุน้จากผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างดา้วดังกล่าวด าเนินการโอนหุน้ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด เมื่อบริษัทฯ ไดท้ าการ 
รอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

หมายเหต:ุ 1 คนสหรฐัอเมริกา )U.S. Person) ผูล้งทุนสถาบัน )Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอกประเทศสหรฐัอเมริกา 
)Offshore Transaction) ใหมี้ความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นบทนิยามของค าดงักล่าวตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยข์อง
ประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( )United States Securities Act of 1933, as amended) 

2 ผูซ้ือ้หลกัทรพัยซ์ึ่งมีคณุสมบตัิ )Qualified Purchaser) ใหมี้ความหมายตามที่ก าหนดไวใ้นบทนิยามของค าดงักล่าวตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษัทบริหารจดัการเงินลงทนุของประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1940 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม( )United 
States Investment Company Act of 1940, as amended) 
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ส่วนที่ 3.3 หนา้ที่ 1 

3. ทีม่าของการก าหนดราคาหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 
 

การก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัโดยบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นีจ้ะกระท าผ่านการส ารวจความตอ้งการ
ซือ้หลักทรพัย ์)Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการส ารวจปริมาณความตอ้งการซือ้หุน้สามัญของผูล้งทุนสถาบันในแต่ละระดับ
ราคา โดยการตัง้ช่วงราคา )Price Range) และเปิดโอกาสใหผู้ล้งทุนสถาบันแจง้ราคาและจ านวนหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้
มายงัผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่น ามาใชท้ าการส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์
)Bookbuilding( อยู่ที่ระหว่างราคา 15.50 บาท – 17.50 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ผูถื้อหุน้เดิม ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และ
ผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agent) จะพิจารณารว่มกนัในการก าหนดราคาเสนอขายสดุทา้ย 
)Final Price( โดยพิจารณาจากราคาและจ านวนหุน้ที่ผูล้งทนุสถาบนัเสนอความตอ้งการซือ้เขา้มา โดยค านึงถึงราคาที่จะท า
ใหบ้รษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัเงินตามจ านวนที่ตอ้งการ และยงัมีความตอ้งการซือ้หุน้เหลืออยู่มากพอในระดบัท่ีคาดว่าจะ
ท าใหร้าคาหุน้มีเสถียรภาพในตลาดรอง 

การเสนอขายหุน้สามญัโดยบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เดิมในครัง้นี ้บุคคลทั่วไปจะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ที่ 17.50 บาท
ต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบือ้งตน้สงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ที่ 15.50 บาท – 17.50 บาทต่อหุน้ และจะไดร้บั
คืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้หุน้ในกรณีที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยต ่ากว่าราคา 17.50 บาทต่อหุน้ หรือกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรตามรายละเอียดขอ้ 6.9 

ทัง้นี ้ผูล้งทุนสถาบัน )รวมถึงผูล้งทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors( และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ 
)International Placement Agent) จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นเดิม ร่วมกับ
ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายจะด าเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ยโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการประกาศ
ราคาดังกล่าวภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ )www.bam.co.th( และเว็บไซตข์องผูจ้ัดการการจัด
จ าหน่าย ตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 
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ส่วนที่ 3.4 หนา้ที่ 1 

4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 
 

การเสนอขายหุ้นสามัญโดยบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นเดิมในครัง้นีไ้ดม้ีการก าหนดช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้อยู่ที่ 
15.50 บาท – 17.50 บาทต่อหุน้ หากพิจารณาส่วนของเจา้ของของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซึ่งเท่ากบั 43,575.11 
ลา้นบาท หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้จ านวน 3,015.0 ลา้นหุน้ (บนสมมติฐานว่ามี
การเสนอขายหุน้ทั้งหมดจ านวน 1,535.0 ลา้นหุน้ และไม่รวมกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( จะไดมู้ลค่าตามบัญชีต่อหุน้ 
(Book Value Per Share : BVPS) เท่ากับ 14.45 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to 
Book Value Ratio : P/BV) ประมาณ 1.07 – 1.21 เท่า ทัง้นี ้ภายหลงังบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 
ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จ านวน 13,000.00 ลา้นบาท คิดเป็น 4.75 บาทต่อหุน้ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะท าใหส่้วนของเจา้ของลดลงในจ านวน 
13,000.00 ลา้นบาท ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ จะมี BVPS)1( เท่ากับ 10.14 บาทต่อหุน้ และอัตราส่วน P/BV(1) ประมาณ 1.53 – 
1.73 เท่า  

หมายเหตุ: (1) อัตราส่วนทางการเงินภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลค านวณจากงบการเงินงวดเกา้เดือนสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 โดยไม่ค านึงถึงการบันทึก
รายการภายหลงังบการเงินดงักล่าว 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/BV ณ วันที่  18 
พฤศจิกายน 2562 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจที่คลา้ยคลงึหรือใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และธนาคารพาณิชย ์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ อย่างไรก็ตาม  บริษัทดังกล่าวอาจมีรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ หรือมีลกัษณะของเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้และการใหสิ้นเชื่อ แตกต่างจากบรษิัทฯ 

ทัง้นี ้ขอ้มลูของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีคลา้ยคลงึหรือใกลเ้คียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ตัวย่อ 
(Ticker) 

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

(เท่า) 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส 
จ ากดั )มหาชน( 

JMT ธุรกิจ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจใหบ้ริการติดตามเร่งรดั
หนี ้2) ธุรกิจบริหารหนีด้อ้ยคุณภาพ และ 3) ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือเช่าซือ้รถยนต ์

6.32 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ ากดั )มหาชน( CHAYO ธุรกิจเจรจาติดตามและเร่งรดัหนีส้ิน และบริหารสินทรพัย์
จากการรับซื ้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่ มี
หลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน และ
กิจการศนูยบ์ริการขอ้มลู 

3.25 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั )มหาชน( BAY ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 0.90 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั )มหาชน( BBL ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 0.77 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( KBANK ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 0.87 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( KKP ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 1.32 

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน( KTB ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 0.70 
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บริษัท ตัวย่อ 
(Ticker) 

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

(เท่า) 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป 
จ ากดั )มหาชน( 

LHFG ธุรกิจการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) โดยถือ
หุน้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  

0.66 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั )มหาชน( SCB ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 1.01 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั )มหาชน( TCAP ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน )Holding Company) โดยถือ
หุน้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจสนบัสนนุที่
เกี่ยวขอ้ง 

0.87 

บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
)มหาชน( 

TISCO ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน )Holding Company) โดยถือ
หุน้ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจสนบัสนนุที่
เกี่ยวขอ้ง 

2.04 

ธนาคารทหารไทย จ ากดั )มหาชน( TMB ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์และธุรกิจสนบัสนนุที่เกี่ยวขอ้ง 1.03 

ค่าเฉล่ีย 1.65 

ที่มา : SETSMART ณ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2562 

อย่างไรก็ดี อัตราส่วน P/BV ดังกล่าวค านวณจากข้อมูลทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงาน หรือความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือค่าใชจ้่ายทางภาษีที่อาจเพิ่มขึน้
ภายหลังการเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนในครัง้นี ้ นอกจากนี ้อัตราส่วน P/BV ดังกล่าวไม่ไดเ้ป็นอัตราส่วนที่สามารถ
น ามาเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง เนื่องจากเป็นการค านวณอตัราส่วนในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นปัจจัยส าคญัปัจจยัหนึ่งที่ 
ผูล้งทนุควรพิจารณาประกอบการตดัสินใจในการลงทนุ 
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5. ราคาหุ้นในตลาดรอง 
 

- ไม่มี -  
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6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหลกัทรพัย์ตามที่ระบุไวใ้น
เอกสารฉบับนี ้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรค  หรือข้อจ ากัดในการด าเนินการ ทั้งนี ้ เพื่ออ านวย 
ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทนุและเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ โดยค าตดัสินของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นที่สิน้สดุ โดยผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิโตแ้ยง้ หรือเรียกรอ้งค่าเสียหาย หรือเรียกรอ้งใหบ้รษิัทฯ หรือกองทุน
ฟ้ืนฟฯู หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายรบัผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ท่ีเกิดจากการด าเนินการดงักล่าว 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้นีจ้ะเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัยต์ามที่ระบุไวใ้นข้อ 6.2 โดยมีตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายเป็นผูด้  าเนินการรบั
จองซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ จากผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลทั่วไป 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์(เรียงตามล าดบัตวัอกัษร) 

6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

ก. บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 400/22 ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2696-0000 
โทรสาร 0-2696-0099 
www.kasikornsecurities.com 

ข. บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนีตี ้จ ากัด  
เลขที่ 179 ชัน้ 25-26, 29 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร ์ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท ์0–2801-9100 
โทรสาร 0-2801-9399 
www.trinityquicktrade.com 
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6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ (International Placement Agent) 

UBS AG Hong Kong Branch 
Two International Finance Centre 
52/F, Finance Street, Central 
Hong Kong 518 000 
โทรศพัท ์+852 2971 8888 
www.ubs.com 

6.2.3 ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) 

ก. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
1 ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ 
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ 
กรุงเทพมหานคร 10140 
โทรศพัท ์0-2470-3200-1 
โทรสาร 0-2470-1996-7 
www.kasikornbank.com  

ข. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2111-1111 
www.ktb.co.th  

ค. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท ์0-2544-6988 
โทรสาร 0-2544-2185 
www.scb.co.th  

6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

6.3.1 เงือ่นไขในการจัดจ าหน่ายหุ้น 

บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้ในการเสนอขายหุน้ครัง้นีต้กลงมอบหมายใหผู้จ้ัดการ 
การจดัจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) ตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.2 เป็นผู้ด  าเนินการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายไดม้อบหมายใหต้ัวแทน
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จ าหน่ายหุน้ (Selling Agent) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 เป็นผูด้  าเนินการรบัจองซือ้หุน้สามัญของบริษัทฯ จากผูล้งทุนที่เป็น
บุคคลทั่วไป เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนจ านวนไม่เกิน 1,535,000,000 หุน้ (ไม่รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินอาจใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจากบรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน) ตามสดัส่วนการจดัสรรและราคาตามที่ปรากฏในขอ้ 
1 โดยการจดัจ าหน่ายหุน้ดงักล่าวเป็นการจดัจ าหน่ายประเภทไม่รบัประกนัการจ าหน่าย )Best Efforts) ตามเงื่อนไขที่ระบใุน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่าย )Underwriting Agreement) และสัญญาจัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ 
(International Placement Agreement) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ  (International 
Placement Agent) )แลว้แต่กรณี( มีสิทธิใชดุ้ลยพินิจพิจารณายกเลิกการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้นีเ้มื่อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย )Underwriting Agreement) และสญัญาจดัจ าหน่ายหุน้ใน
ต่างประเทศ (International Placement Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือผูถื้อหุน้เดิมที่เสนอขายหุน้ในครัง้นี ้ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขใด ๆ ท่ีก าหนดไว้
ในสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย )Underwriting Agreement) หรือสัญญาจัดจ าหน่ายหุน้ใน
ต่างประเทศ (International Placement Agreement) หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยั หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือสภาวะราคาดชันีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนยัส าคญัในธุรกิจหรือการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายในครัง้นี ้  
หรือ 

(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจ าหน่าย )Underwriting Agreement) หรือสัญญาจัด
จ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agreement) หรือ 

(ง) เมื่อมีเหตทุี่ท  าใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ศาล หรือหน่วยงานราชการสั่งระงบัแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหลกัทรพัย ์หรือหนงัสือชีช้วน หรือด าเนินการอื่นใดที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ใน
ต่างประเทศ (International Placement Agent) เห็นว่าท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการเสนอขายหรือส่งมอบ
หลกัทรพัยท์ี่เสนอขายได ้

ในกรณีที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจดัจ าหน่ายหุน้ในครัง้นีจ้ากเหตขุา้งตน้ หรือเหตอุื่น
ที่ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย )Underwriting Agreement) หรือสญัญาจดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ 
(International Placement Agreement) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) จะด าเนินการ
คืนเงินค่าจองซือ้ทั้งจ านวนให้แก่ผู้จองซือ้แต่ละรายที่จองซือ้หุ้นในส่วนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 ทั้งนี ้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) จะไม่รบัผิดใด ๆ ต่อผูจ้องซือ้จากการยกเลิกการเสนอ
ขายหรือการจดัจ าหน่ายหุน้สามญั และผูจ้องซือ้ไม่มีสิทธิในการเรียกรอ้งดอกเบีย้  และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่าย หรือตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) จากการยกเลิกการเสนอขายหรือจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าว 
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6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหุ้น 

บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้ในครัง้นีต้กลงจ่ายค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agent) ตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.3 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 523.3 ลา้นบาท )กรณีที่มีการจดัสรรหุน้สามญัส่วนเกินทั้งจ านวน( แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการจัด
จ าหน่าย )ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม( ที่ช  าระโดยบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 164.1 ลา้นบาท และช าระ
โดยกองทนุฟ้ืนฟฯู เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 359.2 ลา้นบาท โดยการช าระเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามสญัญา
แต่งตั้งผู้จัดจ าหน่าย )Underwriting Agreement) สัญญาจัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ (International Placement 
Agreement) และสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agent Appointment Agreement) 

6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นทีบ่ริษัทฯ จะได้รับ 

6.3.3.1 ประมาณการจ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะไดร้บั )ไม่รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุจากบรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( )ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( 

หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนรวมไม่เกิน 280,000,000 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 15.50 บาท – 17.50 บาท 

4,340,000,000.0 – 4,900,000,000.0 บาท 

หกั ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 399,895,757.4 - 411,127,135.9  บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่บรษิัทฯ จะไดร้บั 3,940,104,242.6 - 4,488,872,864.1 บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่บรษิัทฯ จะไดร้บัต่อหุน้ 14.1 – 16.0 บาท 

6.3.3.2 ประมาณการจ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะไดร้บั )รวมจ านวนหุน้ที่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินใช้
สิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุจากบรษิัทฯ ในกรณีที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( )ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( 

หุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนรวมไม่เกิน 510,000,000 หุ้น 
ในราคาหุน้ละ 15.50 บาท – 17.50 บาท 

7,905,000,000.0 - 8,925,000,000.0 บาท 

หกั ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ 458,201,832.2 - 476,956,575.2 บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่บรษิัทฯ จะไดร้บั 7,446,798,167.8 - 8,448,043,424.8 บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุที่บรษิัทฯ จะไดร้บัต่อหุน้ 14.6 – 16.6 บาท 
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6.3.4 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหุ้นทีผู้่ถือหุ้นเดิมจะได้รับ 

หุ้นสามัญจ านวนรวมไม่ เกิน 1,255,000,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 15.50 บาท – 17.50 บาท 

19,452,500,000.0 - 21,962,500,000.0 บาท 

หกั ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญั 318,178,364.5 - 359,229,766.4 บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามัญที่ผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้
ในครัง้นีจ้ะไดร้บั 

19,134,321,635.5 - 21,603,270,233.6 บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้สามัญที่ผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้
ในครัง้นีจ้ะไดร้บัต่อหุน้ 

15.2 – 17.2 บาท 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย1์ 

6.4.1 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้ของบรษิัทฯ )ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( 

ค่าธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 200,000.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้2 18,502,500.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน3 50,000.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน3 3,000,000.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้ 250,000.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )โดยประมาณ( 87,043,183.4 - 98,274,561.9 บาท 

ค่าพิมพห์นงัสือชีช้วน ใบจองหุน้ และเอกสารอื่น ๆ )โดยประมาณ( 850,074.0 บาท 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ4 )โดยประมาณ( 290,000,000.0 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ (โดยประมาณ) 399,895,757.4 - 411,127,135.9 บาท 

หมายเหต ุ: 1  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรพัย์ข้างตน้ค านวณจากราคาเสนอขายเบือ้งต้นสูงสุดที่ 17.50 
   บาทต่อหุน้ และไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
  2 ตามสัญญาจา้งที่ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ัดจ าหน่ายหลักทรพัย์และรบัประกันการจ าหน่าย )Best Efforts) 

ส าหรบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยต์่อประชาชน และการน าหลกัทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด )"บสก."( กับ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จ ากัด )“Trinity”) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด 
)มหาชน( )“KS”) และ UBS AG (“UBS”) ("ที่ปรึกษา"( วนัที่ 4 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ตกลงจะเป็นผูร้บัผิดชอบ



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 3.6 หนา้ที่ 6 

ค่าธรรมเนียนแบบแสดงรายการขอ้มูลซึ่งตอ้งช าระใหแ้ก่ส  านกังาน ก.ล.ต. ส าหรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลในส่วน
ของกองทนุฟ้ืนฟฯู จ านวน 14,067,825.0 บาท )รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม( 

  3  ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 
  4  ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ รวมถึงค่าที่ปรกึษาทางการเงิน ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

6.4.2 ประมาณการค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม )ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม( 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้ 30,000.0 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย )โดยประมาณ( 318,148,364.5 - 359,199,766.4 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ (โดยประมาณ) 318,178,364.5 - 359,229,766.4 บาท 

6.5 วิธีการขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์

6.5.1 ส าหรับบุคคลทั่วไป 

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญั )แบบ ก.( ไดท้ี่ส  านกังานใหญ่และสาขาตามที่ตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 แต่ละรายก าหนด ระหว่างวนัที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ภายใน
เวลาที่แต่ละส านกังานก าหนด 

6.5.2 ส าหรับผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors ในประเทศ)  

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญั )แบบ ข.( ไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่าย
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ในวนัท าการตัง้แต่วนัท่ี 3 - 4 และ 6 ธันวาคม 2562 

นอกจากนี ้ผูล้งทนุสามารถดาวนโ์หลด )Download) หนงัสือชีช้วนซึ่งมีขอ้มลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนที่ยื่นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้สามัญใน 
ครัง้นีก้่อนท าการจองซือ้หุน้ 

6.6 วิธีการจดัสรรหลักทรัพย ์

บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้ในครัง้นีจ้ะกระจายหุน้ใหป้ระชาชนทั่วไปไดม้ีโอกาสเป็น
เจา้ของอย่างทั่วถึง และจดัสรรหุน้ที่เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยจะไม่มีการจดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีอปุการคุณ หน่วยงานของรฐั หรือ
รฐัวิสาหกิจ ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(ก) ลูกคา้ของสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรพัย์จะต้องจองหุ้นผ่านกระบวนการสุ่มเลือก )Random) 
พรอ้มกบับคุคลทั่วไป และ 

(ข) การกระจายหุน้ใหบ้คุคลทั่วไปจะจดัสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก )Random) โดยระบบคอมพิวเตอรข์อง
บรษิัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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การจัดสรรหุน้สามัญที่เสนอขายในครัง้นีจ้ะแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ )1( บุคคลทั่วไป )2( ผูล้งทุนสถาบัน )รวมถึง 
ผู้ลงทุนสถาบันที่ เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ( และ )3( ผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้จัดจ าหน่ายหุ้นใน
ต่างประเทศ (International Placement Agent) )รวมถึงผูล้งทนุสถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors ในต่างประเทศ( 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัจะอยู่ภายใตเ้กณฑด์งันี ้

(ก) บริษัทฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ 
(International Placement Agent) อาจพิจารณาและตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นที่เสนอขาย
สดุทา้ยในครัง้นี ้

(ข) ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและผูจ้ัดจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) อาจ 
ตกลงเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ที่เสนอขายต่อผูล้งทนุในประเทศและผูล้งทนุในต่างประเทศแต่ละประเภท
ดังระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ข้างตน้ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุน้ให้แก่ผู้ลงทุนใน
ประเทศและผูล้งทนุในต่างประเทศแต่ละประเภทดงักล่าว )Claw back / Claw forward) ในวนัท่ีก าหนด
ราคาเสนอขายสุดทา้ย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความตอ้งการซือ้หุน้ของผูล้งทุนใน
ประเทศและผูล้งทุนในต่างประเทศแต่ละประเภทดังระบุไวใ้นขอ้ 1.2 ขา้งตน้ สภาวะตลาดหลักทรพัย ์
และแนวโนม้การเคล่ือนไหวของราคาหุน้ในตลาดรอง เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ครัง้นีป้ระสบ
ความส าเรจ็สงูสดุ 

(ค) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายจะไม่จดัสรรหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี
อ  านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ตลอดจนบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบุคคลที่
ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ จัดสรรหุ้นให้ได้แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ก าหนดตาม ประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัทท่ีออกตราสารทุน ฉบบัลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม( เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด ทัง้นี ้เป็นไปตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ฉบับลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม(  

(ง) การก าหนดจ านวนหุน้ส่วนเกินท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใตด้ลุพินิจรว่มกนัของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) 

(จ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการใชดุ้ลพินิจเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนใน
ประเทศในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไป
เพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือในทาง
กลบักัน อาจพิจารณาจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัเพิ่มเติม หากพิจารณาแลว้เห็นว่า มีหุน้เหลือจาก
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การจัดสรรในส่วนของบุคคลทั่ วไป เป็นต้น ทั้งนี ้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี ้ประสบ
ความส าเรจ็สงูสดุ 

(ฉ) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจพิจารณาปิดจองซือ้หุน้  หรือแจง้ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ให้
ปิดจองซือ้หุน้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด หรือเปิดรบัจองซือ้หุน้เพิ่มเติม และ/หรือ ขยายระยะเวลาการจอง
ซือ้หุน้ ส าหรบัผูจ้องซือ้ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปล่ียนแปลงจ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภท
ใดประเภทหนึ่งก็ได ้ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายแต่
เพียงผูเ้ดียว โดยปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งด าเนินการแจง้ข่าวใหผู้ล้งทุนที่เก่ียวขอ้งได้
ทราบโดยทั่วกนัทางส่ือต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไปดว้ย 

(ช) การจัดสรรหุน้ในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคลอ้งกับคุณสมบัติที่ก าหนดตามขอ้ 4(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุน้รายยอ่ยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( 

(ซ) ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้รายใดรายหนึ่ง หากการ
จดัสรรดังกล่าวท าให ้หรืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บังคบัใด  ๆ 
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือด าเนินการใด  ๆ 
เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใต้
กฎหมายไทยหรือไม่เป็นไปตาม วิธีการ หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดในส่วนท่ี 3 นี ้

(ฌ) ผูจ้องซือ้หุน้สามญัที่ยื่นความจ านงจองซือ้หุน้และไดช้ าระเงินคา่จองซือ้หุน้ไวแ้ลว้จะยกเลิกการจองซือ้หุน้
และขอเงินคืนไม่ได ้และผูจ้ัดการการจ าหน่ายมีสิทธิใชดุ้ลยพินิจพิจารณาไม่จดัสรรหุน้หรือยกเลิกการ
จองซือ้ของผูจ้องซือ้หุน้ท่ีด  าเนินการไม่ครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นส่วนท่ี 3 นี ้

6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป 

(ก) บคุคลทั่วไปจะตอ้งจองซือ้ผ่านส านกังานใหญ่หรือสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) แต่ละ
รายตามข้อ 6.2.3 ตามวิธีที่ระบุไว้ใน 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไปแต่ละรายจะ
จัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก )Random) โดยระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม 
จ ากดั  

(ข) หากยอดจองซือ้หุน้ของบุคคลทั่วไปครบตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ขอสงวนสิทธิในการปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจอง
ซือ้ หากพบว่าจ านวนหุ้นที่รบัจองซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ทุกรายรวมกันเท่ากับ
หรือสูงกว่าจ านวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครัง้นี ้)รวมส่วนของการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน(  หรือคิดเป็น
จ านวนเท่ากบัหรือสงูกวา่ 1,765,000,000 หุน้ ทัง้นี ้หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัการพิจารณาจดัสรรจะพิจารณาจาก
จ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้ไดท้ าการจองซือ้และช าระเงินค่าจองซือ้ตามจ านวนภายในระยะเวลาจองซือ้ทัง้ใน
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กรณีเปิดจองครบตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ และ/หรือกรณีปิดจองซือ้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจอง
ซือ้แลว้เท่านัน้ 

(ค) ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายจะก าหนดใหต้ัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) แต่ละรายตรวจยอด
การรบัจองซือ้เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ของแต่ละวนัที่เปิดรบัจองซือ้ หากในการตรวจครัง้ใดพบว่า
จ านวนหุน้ที่รบัจองซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) ทุกรายรวมกันมีจ านวนเท่ากับหรือสูง
กว่าจ านวนหุน้ทัง้หมดที่เสนอขายในครัง้นี ้)รวมส่วนของการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน( ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ขอสงวนสิทธิในการแจ้งตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) ให้ปิดการรับจองซือ้หุ้นตามวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้

(1) หากตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไดร้บัแจง้ก่อนหรือ ณ เวลา 13.00 น.  

ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) จะปิดการรบัจองซือ้หุน้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบ
จองซือ้ )Hard Copy) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) 
ไดร้บัแจง้จากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย อย่างไรก็ดี ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) จะให้
สิทธิผู้จองซือ้ที่ได้รบับัตรคิวเพื่อท าธุรกรรมการจองซือ้หุ้นอยู่ก่อน เวลา 14.00 น. สามารถ
ด าเนินการจองซือ้หุ้นต่อไปได้จนเสร็จ  และจะปิดการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ )Online) 
ภายในเวลา 14.00 น. ของวนัท่ีตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไดร้บัแจง้ดงักล่าวเช่นกนั  

(2) หากตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไดร้บัแจง้ภายหลงัเวลา 13.00 น.  

ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) จะปิดการรบัจองซือ้หุน้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบ
จองซือ้ )Hard Copy) ณ สิน้วันและเวลาท าการ )ที่แต่ละส านักงานก าหนด( ของวันที่ตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไดร้บัแจง้ และจะปิดการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์)Online) 
ภายในเวลา 18.00 น. 

ตวัอย่างเช่น ณ เวลา 12.00 น. ของวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตรวจ
พบว่าจ านวนหุน้ท่ีรบัจองซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ทกุรายมีจ านวนรวมกนั
เท่ากบัหรือสงูกว่า 1,765,000,000 หุน้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจแจง้ใหต้วัแทนจ าหน่ายหุน้ 
(Selling Agents) ปิดรับจองซือ้หุ้นในวันนั้น โดยตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) จะ
เปิดรบัจองซือ้ต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และตอ้งปิดรบั
จองซือ้หุน้ทันที แต่ผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ )Hard 
Copy) ที่ได้รับบัตรคิวเพื่อท าธุรกรรมการจองซื ้อหุ้นอยู่ก่อน เวลา 14.00 น. แล้วสามารถ
ด าเนินการจองซือ้หุ้นต่อไปได้จนเสร็จ และจะปิดการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ )Online) 
ภายในเวลา 14.00 น. ของวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 เช่นกนั 
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(ง) ภายหลังการปิดรบัจองซือ้หุน้ หากพบว่าจ านวนหุน้ที่ไดม้ีการจองซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling 
Agents) มีจ านวนรวมกนัไม่เกิน 1,765.0 ลา้นหุน้ ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายจดัสรรหุน้ผ่านกระบวนการ
สุ่มเลือก (Random) โดยระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากดั ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทกุรายที่
จองซือ้หุ้นผ่านตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) ที่  )1( ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด )2( 
ตัวแทนจ าหน่ายหุน้ไดบ้ันทึกขอ้มูลเขา้ในระบบการจองซือ้ของตัวแทนจ าหน่ายหุน้ และ )3( ไดร้บัการ
ตรวจสอบผลการช าระเงินและผ่านการเรียกเก็บแลว้เท่านัน้ และ )4( ไม่ใช่บคุคลที่ถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้ 
โดยผู้จองซือ้ที่ เป็นบุคคลทั่วไปแต่ละรายจะไดร้ับการจัดสรรหุ้นตามจ านวนที่ จองซือ้ ซึ่งก าหนดเป็น
จ านวนขัน้ต ่า 500 หุน้ และจะตอ้งเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุน้ แต่มีจ านวนไม่เกิน 1,000,000 หุน้ต่อ
หนึ่งราย และใหผู้้จัดการการจัดจ าหน่ายน าหุน้ที่ยังมิไดม้ีการจองซือ้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่ ผูล้งทุน
สถาบนั หรือบคุคลอื่นตามแต่ดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายต่อไป 

(จ) ในกรณีที่จ  านวนหุน้ที่จองโดยบุคคลทั่วไปผ่านตัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ทุกรายมีจ านวน
รวมกันมากกว่า 1,765.0 ลา้นหุน้ ใหผู้จ้ดัการการจดัจ าหน่ายจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลทั่วไปที่จองซือ้ผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ที่ )1( ปฏิบตัิถูกตอ้งตามเงื่อนไขที่ก าหนด )2( ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ 
(Selling Agents) ไดบ้นัทึกขอ้มลูเขา้ในระบบการจองซือ้ของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) และ 
)3( ไดร้บัการตรวจสอบผลการช าระเงินและผ่านการเรียกเก็บแลว้เท่านัน้ )“บุคคลทั่วไปที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรร”( โดยใชว้ิธีสุ่มเลือก )Random) บคุคลทั่วไปที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรดว้ยระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากัด โดยระบบคอมพิวเตอรจ์ะท าการรวมใบจองของผู้จองซือ้ราย
เดียวกันที่มีเลขที่บตัรประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่นิติบุคคลเดียวกันจากตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling 
Agents) ทุกรายเป็น 1 สิทธิ และสุ่มเลือกบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรให้ไดจ้ านวนหุน้รวมกัน
เท่ากับจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ เสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปที่จองซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling 
Agents) พรอ้มทั้งสุ่มเลือกผู้จองซือ้ที่ยังไม่ไดร้บัการจัดสรรส ารองไว ้)“ ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป
ส ารอง (Waiting List)”( เรียงตามล าดับเพื่อใชใ้นกรณีที่มีบุคคลทั่วไปที่มีสิทธิไดร้บัการจัดสรรแต่มิได้
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขวิธีการจองซือ้ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.7.1 หรือเป็นบุคคลที่ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้ให ้ทัง้นี ้
บุคคลทั่วไปที่ไดร้บัการสุ่มเลือกแต่ละรายจะไดร้บัการจัดสรรหุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ซึ่งก าหนดเป็น
จ านวนขั้นต ่า 500 หุน้ และจะตอ้งเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุน้ )“Board Lot”( แต่จ ากัดจ านวนหุน้ที่
ไดร้บัจดัสรรไม่เกิน 1,000,000 หุน้ต่อหนึ่งราย โดยบุคคลทั่วไปที่ไดร้บัการจดัสรรเป็นอนัดบัสดุทา้ยและ 
ผู้จองซือ้ที่เป็นบุคคลทั่วไปส ารอง (Waiting List) จะไดร้ับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจ านวนหุ้นที่เหลือ ซึ่ง
อาจจะนอ้ยกว่าจ านวนที่จองซือ้หรือจ านวนจองซือ้ขัน้ต ่าที่ก าหนด 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัจดัสรรไม่เต็มจ านวนที่จองซือ้และจองซือ้มากกว่า 1 ใบจอง ระบบคอมพิวเตอรจ์ะ
ท าการกระจายหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรกลบัไปยงัแต่ละใบจอง โดยกระจายหุน้ที่ไดร้บัตามสัดส่วนของหุน้ใน 
แต่ละใบจอง และปัดเศษที่ไม่เต็มตาม Board Lot ลง (Round Down) โดยกรณีมีเศษเหลือจากการปัด
เศษลงขา้งตน้ ระบบคอมพิวเตอรจ์ะรวมเศษหุน้ที่เหลือทัง้หมดจากทุกใบจอง แลว้น ามากระจายต่อทีละ 
Board Lot โดยใชว้ิธีสุ่มเลือก (Random) ใบจอง โดยใบจองนัน้ ๆ จะตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีเหลือเพียงพอให้
สามารถกระจายกลบัได ้
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ทัง้นี ้บุคคลทั่วไปที่ไดร้บัการจัดสรรหุน้เป็นจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนที่จองซือ้หรือจ านวนจองซือ้ขั้นต ่าที่
ก าหนดหรือไดร้บัการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนใบจองที่ยื่นจอง จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้หุน้คืนในส่วนที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามรายละเอียดในขอ้ 6.9.3 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นโดยใช้วิธีสุ่มเลือก 
)Random) ดว้ยระบบคอมพิวเตอรข์องบรษิัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จ ากดั เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีจ านวนผูถื้อหุน้
รายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ์ เรื่อง การรบัหุ้นสามัญหรือหุ้น
บุรมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบบัลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 )รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม( 

(ฉ) ส าหรบักรณีที่บุคคลทั่วไปที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการช าระเงินค่า
จองซื ้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับ 
การจัดสรรหุ้นของผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลทั่วไปรายนั้น และจะจัดสรรหุน้ในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ 
ผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลทั่วไปรายอื่นต่อไป 

(ช) ผูท้ี่ยื่นความจ านงจองซือ้หุน้และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้ไวแ้ลว้จะยกเลิกการจองซือ้หุน้และขอเงินคืน
ไม่ได ้ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไม่ครบถว้น 

(ซ) รายชื่อของผูจ้องซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะประกาศที่เว็บไซต ์www.settrade.com ตัง้แต่เวลา 6.00 น. ของ
วนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone 
Investors ในประเทศ)  

การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัในประเทศใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 โดยจะจดัสรรหรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือในจ านวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธ
การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บคุคลใดก็ได ้โดยการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศจะมีจ านวนขัน้ต ่าที่ 1,000 หุน้ และเพิ่ม
เป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

หากยอดการจองซือ้หุน้ของผูล้งทุนสถาบนัในประเทศครบตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้เฉพาะในส่วนของผูล้งทนุสถาบนัในประเทศ 

หากปรากฏว่ายงัมีจ านวนหุน้สามญัคงเหลือภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ )รวมถึงผูล้งทุน
สถาบนัท่ีเป็น Cornerstone Investors ในประเทศ( ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายอาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัคงเหลือดงักล่าว
ใหแ้ก่บคุคลทั่วไปเพิ่มเติม  
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6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone 
Investors ในต่างประเทศ) 

บริษัทฯตกลงแต่งตัง้ให้ผูจ้ัดจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ (International Placement Agent) ตามที่ระบุเอาไวใ้น 
6.2.2 น าหุ้นจ านวน 207,250,000 หุ้น  ไปจ าหน่ายต่อให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ  รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่ เป็น 
Cornerstone Investors ในต่างประเทศ โดยการจ าหน่ายต่อให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น 
Cornerstone Investors ในต่างประเทศดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ (International 
Placement Agent)  

6.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 

ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและผูจ้ัดจ าหน่ายหุ้นในต่างประเทศ )International Placement Agent) อาจพิจารณา
จดัสรรหุน้ส่วนเกิน เป็นจ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 15.0 ของจ านวนหุน้สามญัที่เสนอ
ขายในครัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย 
ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม( และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2552 
เรื่อง การใหสิ้ทธิผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินซือ้หุน้ภายหลงัการจดัจ าหน่ายหุน้ที่มีการจดัสรรหุน้ส่วนเกิน ฉบับลงวนัที่ 3 สิงหาคม 
2552 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

หุน้ส่วนเกินอาจจะถูกจดัสรรใหท้ัง้บุคคลทั่วไป ผูล้งทนุสถาบนั และผูล้งทนุในต่างประเทศ โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agent) โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น ปรมิาณความตอ้งการซือ้จากผูล้งทุนแต่ละประเภท และสภาวะตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นตน้ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้
ครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ ส าหรบัการส่งมอบหุน้ส่วนเกินใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัการจดัสรรจะด าเนินการเหมือนการส่งมอบหุน้
ตามรายละเอียดขอ้ 6.10 

6.7 วันและวธิีการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

6.7.1 ส าหรับบุคคลทั่วไป 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลทั่วไปจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปจะตอ้งจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 500 หุน้ และจะตอ้งเป็นจ านวนทวีคูณของ 
100 หุน้ แต่จ ากดัจ านวนหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไม่เกิน 1,000,000 หุน้ต่อหน่ึงราย  

(ข) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนีอ้ย่างเครง่ครดั ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอก
รายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ )แบบ ก.( หรือขอ้มูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์)Online) ให้
ถกูตอ้งครบถว้นและชดัเจน ในกรณีที่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่และตอ้งการน าหุน้ท่ีไดร้บัการ
จดัสรรฝากเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยด์งักล่าว ชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกนักบัชื่อเจา้ของบญัชีซือ้
ขายหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ โดยผูจ้องซือ้สามารถเลือกจองซือ้หุน้ตามวิธีการจองซือ้หุน้สามญั ดงัต่อไปนี ้
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(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

(1.1) ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามัญ )แบบ ก.( ส าหรบับุคคล
ทั่วไป ใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคลจะตอ้งลง
นามโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท )ถ้ามี( ทั้งนี ้ 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือในกรณี
ที่ไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน ใหแ้นบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน
ที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบา้นหน้าที่มีเลขประจ าตัวประชาชน พรอ้มทั้งลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง )กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งแนบ
ส าเนาใบสตูิบตัร พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง 
)บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม( และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผู้เยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มให้
ผูป้กครอง )บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม( ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง รวมถึงหลกัฐาน
ที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย หรือกรณีผู้จองซือ้เป็นผู้เยาวท์ี่มีบัตร
ประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูเ้ยาวแ์ละ
ของผูป้กครอง )บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม( และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศัย
อยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครอง )บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม( ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
รวมถึงหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย(  

กรณีผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจเป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน ตอ้งแนบหนงัสือมอบอ านาจแสดงการมอบอ านาจดงักล่าว พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว  

ส าเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง )กรณี
ผู้จองซือ้เป็นผู้เยาวจ์ะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายของประเทศที่ผูเ้ยาวน์ัน้อยู่ในบงัคบั( 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอ์ายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ 
พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล )ถ้ามี( และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างดา้วหรือ
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ส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ )แลว้แต่กรณี( ของผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมอบอ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน ตอ้งแนบส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคล
ดังกล่าวมอบอ านาจให้ผูร้บัมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการจองซือ้แทน  พรอ้มแนบส าเนาบัตร
ประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ  และผูร้บัมอบอ านาจ 
พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ตอ้งลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบอ านาจและประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถา้มี( 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท )Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล )Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ และส าเนารายชื่อผู้มี
อ  านาจลงนามพรอ้มตัวอย่างลายมือชื่อ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจ 
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล )ถ้ามี( และแนบส าเนา  
ใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ)แลว้แต่กรณี( ของผูม้ีอ  านาจลงนามของ
นิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่
ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง 
ซึ่งไดล้งนามรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัท าหรือผูใ้ห้ค  ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือ
รบัรองความถกูตอ้งซึ่งไดล้งนามรบัรองลายมือชื่อและประทบัตราของเจา้หนา้ที่ Notary Public 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างดา้ว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศซึ่งไดผ่้านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ
เก่ียวกับลูกค้า  (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และได้
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง  (Suitability Test) กับตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 ที่จะท าการจองซือ้ในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ )แบบ 
ก.( ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผู้จองซือ้ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายหุรือหนงัสือรบัรองกรณีนิติบคุคล และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุ
ในเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานให้แก่ 
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ผูต้ัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ตามที่ระบุในขอ้ 6.2.3 ที่จะท าการจองซือ้โดยไม่ตอ้ง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบ
จองซื ้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปนี ้ 

(1.1.1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล 
และ/หรือ เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(1.1.2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (Customer Due Diligence & 
Know Your Customer: CDD/KYC) )กรณีไม่เคยผ่านขั้นตอนการรูจ้ักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Customer Due Diligence & Know 
Your Customer: CDD/KYC( ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะต้องมาด าเนินการด้วยตนเอง
เท่านัน้( 

(1.1.3) แบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) (กรณีไม่เคยจดัท า
หรือไม่ได้จัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กับ
ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น (Selling Agent) ที่จะท าการจองซือ้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อน
การจองซือ้) 

นอกจากนี ้การจองซือ้ในทุกกรณีขา้งตน้ หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้ในบญัชีของบรษิัท 
ผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิ่มเติมใน “แบบสอบถามเพื่อหา
ขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐั” ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร 
“แบบสอบถามส าหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรบั
ผู้จองซื ้อนิติบุคคลเท่านั้น  พรอ้มลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ 

(1.2) ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซือ้ได้ที่ส  านักงานใหญ่หรือสาขาตามที่ตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.3 แต่ละรายก าหนด ระหว่างวันที่ 25 – 
28 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลาท าการของแต่ละตัวแทนจ าหน่ายหุ้น )Selling Agents) 
จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคล
ทั่วไปจะตอ้งปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling 
Agents) ไดจ้ัดเตรียมไว ้ซึ่งอาจมีความต่างกันบา้งในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่  
ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัก่อนวนัและเวลาดงักล่าว ตวัแทนจ าหน่าย



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  
 

ส่วนที่ 3.6 หนา้ที่ 16 

หุน้ )Selling Agents) มีสิทธิปฏิเสธการรบัใบจองซือ้หุน้สามญั และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายมี
สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวและไม่น าเขา้รบัการพิจารณาจดัสรร 

(1.3) ทั้งนี ้ผูย้ื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญ  1 ราย อาจยื่นใบจองซือ้หุน้สามัญเพื่อให้ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น 
)Selling Agents) บันทึกเขา้ในระบบการรบัจองซือ้ไดไ้ม่จ ากัดจ านวนใบจอง และสามารถยื่น
กับตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไดม้ากกว่า 1 ราย โดยระบบคอมพิวเตอรจ์ะท าการ
รวมใบจองของผู้จองซือ้รายเดียวกันที่มีเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเลขที่นิติบุคคล
เดียวกันจากตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ทุกรายเป็น 1 สิทธิ เพื่อด าเนินการสุ่มเลือก
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.6.1 )จ( ต่อไป 

(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (เฉพาะธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
และธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ตาม
เวลา จ านวน และวิธีการที่ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) แต่ละรายไดก้ าหนด ระหว่าง
วนัท่ี 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 )เฉพาะ
รายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน ์ซึ่งไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน( และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด )มหาชน(( โดยในกรณีที่เป็นการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online)  
ผูจ้องซือ้จะสามารถช าระเงินไดต้ามวิธีการ และวงเงินการโอนสงูสุดต่อวนัผ่านระบบออนไลน์
ของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) แต่ละราย หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้และช าระ
เงินในวงเงินที่สูงกว่าจ านวนดังกล่าว ผู้จองซื ้อสามารถด าเนินการจองซื ้อโดยวิธีกรอก
รายละเอียดในใบจองซือ้ (Hardcopy( ผ่านสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) แต่
ละรายตามที่ระบุในขอ้ 6.7.1)ข()1(  โดยผู้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับตัวแทน
จ าหน่ายหุ้น )Selling Agents) ดังกล่าว ตามที่ระบุในขอ้ 6.2.3 เท่านั้น และผ่านขั้นตอนการ
รูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Customer Due Diligence & 
Know Your Customer: CDD/KYC) และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับ
ความเส่ียง )Suitability Test) กับตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) หรือบริษัทหลกัทรพัย์
ใดๆ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ โดยตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) 
แต่ละรายจะตอ้งมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนท์ี่รดักุมเพียงพอ และผูจ้องซือ้
ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้กึษาขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ในหนงัสือชีช้วนและ/หรือ ขอ้มลูสรุปของ
หนงัสือชีช้วน )Executive Summary) และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน และ/หรือขอ้มลูสรุป
ของหนงัสือชีช้วน )Executive Summary) และรบัรองว่าเขา้ใจ ยอมรบัความเส่ียง และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชีช้วนดังกล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ 
)Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทั้งนี ้ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น 
)Selling Agents) แต่ละรายจะจัดให้มีหนังสือชี ้ชวนและข้อมูลสรุปของหนังสือชี ้ชวน 
)Executive Summary) ในเว็บไซต์ )Website) ของตัวแทนจ าหน่ายหุ้น )Selling Agents) 
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)เท่าที่จะสามารถด าเนินการได้( ทั้งนี ้ วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือ
ขั้นตอนที่ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น )Selling Agents) )เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่านทางระบบ
ออนไลน(์ ก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีจองซือ้ โดยจะตอ้งช าระที่ราคา 17.50 บาทต่อ
หุน้ ซึ่งเป็นราคาสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ (Price Range) ) ที่ราคา 15.50 – 17.50 บาทต่อ
หุน้ ภายในระยะเวลารบัจองซือ้ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ )1( และ )2( ดา้นล่างนี ้ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่า
จองซือ้หุน้ดว้ยเงินสด การโอนเงิน หรือโดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยหากเป็นการจองซือ้ผ่าน
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั )มหาชน( หรือธนาคารกรุงไทย จ ากดั )มหาชน( จะตอ้งช าระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment และตอ้งช าระค่าจองซือ้ 1 Bill Payment ต่อ 1 ใบจองซือ้ ตามที่ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling 
Agents) แต่ละรายก าหนดเท่านั้น โดยสามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามัญดว้ยวิธีการอย่างใดอย่าง
หน่ึงดงัต่อไปนี ้

(1) กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ให้ช าระได้ที่ส  านักงานใหญ่หรือสาขาตามที่
ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ที่ท  าการจองซือ้แต่ละรายก าหนด ตัง้แต่เวลาเปิดท าการ
ของแต่ละสาขาของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 จนถึง
เวลา 12.00 น. ของวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 หรือเวลาปิดรบัเช็คของแต่ละตวัแทนจ าหน่าย
หุน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค  
หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 28 พฤศจิกายน 2562 เท่านัน้แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ โดยใหข้ีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้

หุ้นสามัญ บมจ. บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย์” (“Subscription Account for BAM 

IPO”) พรอ้มทั้งระบุชื่อ นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อไดไ้ว้ดา้นหลังของเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์อนึ่ง เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทด์งักล่าว ตอ้งสามารถเรียกเก็บได้
จากส านักหักบัญชีเดียวกันได้ภายใน 1 วันท าการ โดยชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับผู้จองซือ้เท่าน้ัน 

(2) กรณีช าระดว้ยเงินสด หรือการโอนเงิน ให้ช าระไดท้ี่ส  านักงานใหญ่หรือสาขาตามที่ตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ที่ท  าการจองซือ้แต่ละรายก าหนด ในวนัท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน 
2562 ระหว่างเวลาท าการของแต่ละตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ถึงเวลา 15.30 น. 
ของวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จอง
ซือ้ โดยช าระเงินเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเขา้ “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญ บมจ. บริหาร

สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย”์ (“Subscription Account for BAM IPO”)  

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียม
อื่นใดทีเ่กิดจากการท าธุรกรรมโอนเงนิค่าจองซือ้ทัง้หมด (หากมี) (จ านวนเงนิทีต่ัวแทน
จ าหน่ายหุ้น (Selling Agents) ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 
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(ง) ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลทั่วไปจะตอ้งปฏิบตัิตามรูปแบบ หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ตวัแทนจ าหน่าย
หุน้ )Selling Agents) แต่ละรายไดจ้ดัเตรียมไวซ้ึ่งอาจมีความแตกต่างกันบา้งในรายละเอียดของแต่ละ
สถานที่ การรบัจองซือ้หุน้จะสมบูรณแ์ละมีสิทธิไดร้บัการพิจารณาจดัสรรก็ต่อเมื่อ )1( ปฏิบตัิถกูตอ้งตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด )2( ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ไดบ้นัทึกขอ้มลูเขา้ในระบบการจองซือ้ของ
ตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) และ )3( ไดร้บัตรวจสอบผลการช าระเงินและผ่านการเรียกเก็บ
แลว้เท่านัน้ 

(จ) ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้แลว้ จะขอยกเลิก
การจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ทัง้นี ้ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
รบัจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ไม่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ขอ้ 6.7.1 )ก( – )ง( 

(ฉ) หากผูจ้องประเภทบุคคลทั่วไปมิไดป้ฏิบัติตามวิธีการจองซือ้และวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ หรือไม่ได้
ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดตามขอ้ 6.7.1 )ก( – )ง( เพื่อใหต้วัแทนจ าหน่ายหุน้ 
)Selling Agents) สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา
จองซือ้ )ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามดว้ยเหตทุี่มิใช่ความผิดของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents)( หรือ
จองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือชีช้วนฉบับนี ้หรือน าส่งเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่
ครบถว้น ตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) จะถือว่าผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปสละสิทธิในการ
จองซือ้หุน้สามัญดังกล่าว และตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการรบัจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายดงักล่าว 

(ช) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปกรอกขอ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้น ไม่ชดัเจน 
หรือไม่สัมพันธ์กัน ตัวแทนจ าหน่ายหุ้น  )Selling Agents) ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามที่เห็นสมควรในการรบัจองซือ้หุน้สามญั อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว ตวัแทน
จ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) มีสิทธิที่จะถือว่าผูจ้องซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญ และตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ขอสงวนสิทธิในการไม่รบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายดงักล่าว 

(ซ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปประสงคท์ี่จะใหค้ืนเงินค่าจองซือ้ )ตามที่ระบไุวใ้นขอ้  6.9 เก่ียวกับ
วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้( โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือ 
บญัชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้ับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็น
ชื่อเดียวกันกับชื่อเจา้ของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านัน้และตอ้งแนบส าเนาสมุดเงินฝากหนา้แรกที่มีชื่อ  
ผูจ้องซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝาก )ยกเวน้กรณีจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(online) ของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั )มหาชน( และ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) )ในฐานะตวัแทนจ าหน่ายหุน้( ไม่ตอ้งแนบส าเนา
เอกสารดงักล่าว( พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแนบมากบัใบจองซือ้ และหากผูจ้องซือ้รายใดมิได้
กระท าการดงักล่าว หรือในกรณีที่ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ไม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือ บญัชีกระแสรายวนัที่
เปิดไวก้ับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซื ้อได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ตวัแทนจ าหน่าย
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หุน้ )Selling Agents) แต่ละรายจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทั่วไปเป็น
เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทข์ีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ 

ทัง้นี ้ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) แต่ละรายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.3 จะโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนของตน
เขา้บญัชีรกัษาทรพัยสิ์น )Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนของตนใหก้บับรษิัทฯ และกองทนุฟ้ืนฟฯู ใน
ฐานะผูถื้อหุน้เดิมที่ขายหุน้ในการเสนอขายหุน้ครัง้นี ้ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นสญัญารกัษาทรพัยสิ์น (Escrow Agreement) 
ที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

6.7.2 ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันทีเ่ป็น Cornerstone Investors ในประเทศ) 

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ที่ผูจ้องซือ้
จะท าการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ประเภทผูล้งทุนสถาบนั และผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้ในต่างประเทศ )International Placement Agent) 
จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 หุน้ 
โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญั )แบบ ข.( ส าหรบัผูล้งทนุสถาบนัให้
ถกูตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามของนิติบุคคลนัน้พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล )ถา้มี( ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ดงัต่อไปนี ้

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  
)ถ้ามี( และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยัง 
ไม่หมดอายุ )แลว้แต่กรณี( ของผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

กรณีผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจเป็น
ผูด้  าเนินการจองซือ้แทน ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือมอบอ านาจที่ยงัไม่หมดอายุจากนิติบคุคลดงักล่าวมอบ
อ านาจใหผู้ร้บัมอบอ านาจเป็นผูด้  าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่าง
ดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
ตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยใบจองซือ้และ
เอกสารประกอบการจองซือ้ตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บัมอบอ านาจและประทบัตราส าคญั
นิติบคุคล )ถา้มี( 
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ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ  

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท )Certificate of Incorporation) หรือส าเนาหนงัสือแสดงความเป็น 
นิติบุคคล )Affidavit) และส าเนารายชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตัวอย่างลายมือชื่อพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล )ถา้มี( และ
แนบส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ )แลว้แต่กรณี( ของผูม้ีอ  านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมดที่ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดยเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถูกตอ้งซึ่งไดล้งนามรบัรองลายมือชื่อ
ของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จ้าหนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้งซึ่งไดล้งนามรบัรองลายมือชื่อ
และประทบัตราของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ และมีอายุไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้แทน 

ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูจ้องซือ้มอบอ านาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชนด์ าเนินการจองซือ้แทนที่
ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภท
ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวข้า้งตน้ )แลว้แต่กรณี( โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูด้แูลรกัษาผลประโยชน ์)แลว้แต่กรณี( และประทบัตราส าคญันิติบคุคล 
)ถา้มี( และแนบส าเนาบัตรประชาชน ใบต่างดา้วหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ )แลว้แต่
กรณี( ของผู้มีอ  านาจลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ )Custodian) พรอ้มลงนามรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสถาบนัไม่ตอ้งด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability 
Test) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทธ.  35/2556 เรื่อง มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ โครงสรา้งการบรหิารงาน ระบบงาน และการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยแ์ละ
ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ฉบบัลงวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 )รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม( 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่ส  านักงานของผู้จัดการการจัดจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวนัท่ี 3 - 4 และ 6 ธันวาคม 2562 

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุทา้ยครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยวิธีช าระเงินมี
ดงันี ้

(1) หากท าการจองซือ้ในวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 น. 
ของวนัที่ 4 ธันวาคม 2562 ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้โดยช าระเป็น )1) การโอนเงิน 
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หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต )BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค )หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท ์โดยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทน์ัน้ ๆ จะตอ้งลงวนัท่ีภายในระยะเวลา
การจองซือ้แต่ตอ้งหลังจากวันที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือชีช้วนมีผลใชบ้ังคับแลว้ 
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วนัท าการ โดยชื่อ
ของเจ้าของเช็คจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ หรือชื่อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน ์
(Custodian) ส าหรับกรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน ทัง้นี ้การช าระเงินค่าจองซือ้เป็น
เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก าหนด พรอ้มระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้ว้
ดา้นหลงั 

(2) หากจองซือ้หลงัเวลา 11:00 น. ของวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 หรือ เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของ
วนัที่ 6 ธันวาคม 2562 ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต )BAHTNET) เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กิด
จากการท าธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี) (จ านวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายได้รับต้อง
เท่ากับยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต )BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดราฟท ์ใหโ้อนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็คเขา้บญัชีจองซือ้หุน้ที่ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก าหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้าก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ )ก( พรอ้มหลกัฐานที่แสดงว่ามีการช าระ
ค่าจองซือ้หุน้มายื่นความจ านงขอจองซือ้ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 
9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวนัท่ี 3 - 4 และ 6 ธันวาคม 2562 โดยในการจองซือ้เจา้หนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลง
ลายมือชื่อหรือประทับตรา )ถา้มี( รบัจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัจองซือ้หุ้นใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ทั้งนี ้ให้
เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไขที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายแต่ละรายอาจก าหนดเพิ่มเติม
ส าหรบัลกูคา้ของตน 

(ฉ) หากผูจ้องไม่ช าระเงินค่าจองซือ้ หรือผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 ไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ หรือผูจ้องซือ้ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข วิธีการจองซือ้และวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ ตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้รายดงักล่าว และขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้
สามญัของบรษิัทฯ ดงักล่าวใหแ้ก่บคุคลอื่นต่อไป 
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(ช) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไม่ครบถว้น
ตามขอ้ )ก( ถึง (จ( ได ้

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายแต่ละรายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 จะโอนเงินค่าจองซือ้ในส่วนของตนเขา้บญัชีรกัษา
ทรพัยสิ์น )Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนของตนใหก้ับบริษัทฯ และกองทนุฟ้ืนฟฯู ในฐานะผูถื้อหุน้
เดิมที่ขายหุน้ในการเสนอขายหุน้ครัง้นี ้ตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นสญัญารกัษาทรพัยสิ์น (Escrow Agreement) ที่เก่ียวขอ้ง
ต่อไป 

6.8 การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลกัทรัพยเ์กนิกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

6.8.1 ส าหรับบุคคลทั่วไป 

ในกรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขาย ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
ที่จะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัสรรหุน้ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.6.1 และขอ้ 6.6.2 

ส าหรบัผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัการจัดสรรนอ้ยกว่าจ านวนที่จองซือ้จะไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนตาม
รายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.9 

6.9 วิธีการคนืเงนิค่าจองซือ้หลกัทรัพย ์

6.9.1 ในกรณีทีร่าคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาเสนอขายเบือ้งต้นสูงสุด 

ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) แต่ละรายจะด าเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคาเสนอขาย
สดุทา้ยและราคาเสนอขายเบือ้งตน้สงูสดุ ตามจ านวนหุน้ที่จองซือ้และไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทุกรายซึ่งเป็นบคุคลทั่วไปที่จองซือ้ผ่านตน โดยผูจ้องซือ้สามารถเลือกวิธีการคืนค่าจองซือ้โดยระบุไวใ้น
ใบจองซือ้หุน้ได ้2 วิธี กล่าวคือ )1( โดยการใหโ้อนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะกรณีผูจ้องซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ที่ไดแ้นบส าเนาสมดุบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหนา้แรกหรือส าเนา Bank Statement ที่มีชื่อ เลขท่ีบญัชี ประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชื่อเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้ หรือผูจ้องซือ้ผ่านระบบ
ออนไลน์เท่านั้น( หรือ )2( โดยการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซือ้ตามชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ และส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 10 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้โดยวิธีการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารประเภทออมทรพัย์
หรือบญัชีกระแสรายวนัของผูจ้องซือ้ไดต้ามขอ้มลูที่ผูจ้องซือ้ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของตัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ตัวแทนจ าหน่ายหุน้ (Selling Agents)จะคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่บุคคล
ทั่วไปเป็นเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้หุน้ตามชื่อที่ระบุในใบจองซือ้โดยส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้  
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ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค
ต่างธนาคาร )ถา้มี( 

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ยกเว้นกรณีตัวแทน
จ าหน่ายหุน้ (Selling Agents) ไม่สามารถคืนเงินไดต้ามขอ้มลูที่ระบุในใบจองซือ้ ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 
7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้ที่ยงัไม่ไดร้บัคืนนบัจากวนัที่พน้ก าหนดดงักล่าวจนถึงวนัที่ ไดม้ีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้คืนตามวิธีดงักล่าวขา้งตน้แลว้  

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินส่วนต่างค่าจองซือ้คืนเขา้บญัชีธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือบญัชีกระแส
รายวนัของผูจ้องซือ้ตามขอ้มลูที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ หรือส่งเช็คหรือแคชเชียรเ์ช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินส่วนต่างค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มี
สิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทั้งนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามได้
ระบไุวใ้นใบจองซือ้ ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.9.2 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จากผู้จองซือ้ที่ไม่ไดร้บั
การจดัสรรหุน้รายนัน้ ๆ ด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่จองซือ้
ผ่านตนและที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าว )1( โดยการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบุไวใ้นใบ
จองซือ้หุน้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะกรณีผูจ้องซือ้โดยวธีิกรอกรายละเอียดในใบจอง
ซือ้ที่ไดแ้นบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกหรือส าเนา Bank Statement ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อ
สาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชื่อเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อ
เดียวกับผูจ้องซือ้ หรือผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้( หรือ )2( จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ที่ระบุในใบ
จองซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจอง
ซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดของค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร )ถา้มี( ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ผูจ้ดัการ
การจดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ที่มีหนา้ที่ตอ้งคืนเงินค่าจองซือ้แต่ไม่สามารถจดัส่งคืนไดภ้ายใน
ระยะเวลาดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการใหม้ีการช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวน
เงินค่าจองซือ้หุน้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัที่ ไดม้ีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แลว้ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บัญชีธนาคารประเภทออมทรพัยห์รือบัญชีกระแส
รายวนัของผูจ้องซือ้ตามขอ้มลูที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน
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ใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ 
และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทั้งนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบไุวใ้นใบจอง
ซือ้ และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.9.3 กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบจ านวนทีจ่องซือ้ 

ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จากผูจ้องซือ้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้
ไม่ครบจ านวนที่จองซือ้รายนั้น ๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่จองซือ้ผ่านตนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ครบตามจ านวนที่จองซือ้ดงักล่าว )1( โดยการโอน
เงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หุน้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
จองซือ้ (เฉพาะกรณีผูจ้องซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ที่ไดแ้นบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกหรือ
ส าเนา Bank Statement ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชื่อเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้  หรือผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้( หรือ 
)2( จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ที่ระบใุนใบจองซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจอง
ซือ้ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดของค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ
หรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร )ถา้มี( ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้
หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว ตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents)ที่มีหนา้ที่ตอ้งคืนเงินค่าจองซือ้แต่ไม่
สามารถจดัส่งคืนไดภ้ายในระยะเวลาดงักล่าว จะตอ้งด าเนินการใหม้ีการช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุน้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรนับจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัที่ ไดม้ี
การช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แลว้ 

อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจอง
ซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ 
และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทั้งนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามได้
ระบไุวใ้นใบจองซือ้ ตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.9.4 กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเน่ืองมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซือ้หุ้น หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จากผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บั
การจดัสรรหุน้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ อนัเนื่องมาจากการถกูตดั
สิทธิการจองซือ้เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซือ้หุน้ได ้หรือเนื่องจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไข
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การจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่าย
หุน้ )Selling Agents) ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้องซือ้ไม่ท าการติดต่อ
ขอรบัเช็คดงักล่าว ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) รายที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จะจดัส่งเช็ค
ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ 
และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ ช าระเงินค่าจองซือ้
ดว้ยการโอนเงิน ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents)ที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้จากผูจ้องซือ้ที่ไม่ได้
รบัการจดัสรรหุน้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนค่าจองซือ้หุน้ในส่วนของตนโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ 
ผูท้ี่จองซือ้ผ่านตนและที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดังกล่าว )1( โดยการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่
ระบุไว้ในใบจองซือ้หุ้น ภายใน 7 วันท าการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะกรณีผู้จองซือ้โดยวิธีกรอก
รายละเอียดในใบจองซือ้ที่ไดแ้นบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกหรือส าเนา Bank Statement ที่มีชื่อ เลขที่บญัชี 
ประเภทบัญชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชื่อเจา้ของ
บญัชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัผูจ้องซือ้ หรือผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้( หรือ )2( จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้อง
ซือ้ที่ระบุในใบจองซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัท าการนับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดของค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ คต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร )ถา้มี( 

ทั้งนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจดัส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย เช่น ขอ้มลูชื่อ ที่อยู่ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้นตามไดร้ะบไุว้ในใบจอง
ซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.9.5 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น 

(ก) กรณีที่ เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ผู้จัดการการจัด
จ าหน่าย ใชสิ้ทธิยกเลิกการเสนอขายและจัดจ าหน่ายหุน้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ทุกรายไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการ
จองซือ้หุน้ทนัที 

(ข) กรณีที่เกิดเหตกุารณอ์ื่นใดที่ท  าใหบ้รษิัทฯ ตอ้งระงบั หรือหยดุการเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือไม่สามารถส่ง
มอบหลกัทรพัยท์ี่เสนอขายได ้ผูจ้องซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลกัทรพัย ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้
ความประสงคต์่อผูจ้ดัการการจัดจ าหน่าย และ/หรือตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ซึ่งเป็นผูร้บั
จองซือ้ ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

หากเกิดเหตุการณต์าม )ก( หรือ )ข( และผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัย ์ผู้จดัการการจดัจ าหน่าย 
และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) ที่รบัจองซือ้หุน้จากผูจ้องซือ้ที่ยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการ
คืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายที่ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 
ตามชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ )1( โดยการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภายใน 7 
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วนัท าการจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หรือนบัแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ (เฉพาะกรณีผูจ้องซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียด
ในใบจองซือ้ที่ไดแ้นบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกหรือส าเนา Bank Statement ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภท
บญัชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยชื่อเจา้ของบัญชีตอ้ง
เป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้ หรือผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลนเ์ท่านัน้( หรือ )2( จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผูจ้องซือ้ตาม
ชื่อที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 10 วันนับจากวันที่สิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ โดยผู้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู้รบัผิดของค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร )ถา้มี( 

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รบัจัดสรรให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย และตวัแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling Agents) รายที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าวจะตอ้ง
ด าเนินการใหม้ีการช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้ที่คืนใหน้บัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีไดม้ีการช าระคืนตามวิธีการดงักล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็
ดีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ หรือส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซือ้หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้
แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป  

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่ง เช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย หรือตัวแทนจ าหน่ายหุ้น )Selling Agents) )แลว้แต่กรณี( เช่น ขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ของ 
ผูจ้องซือ้ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถว้นตามที่ไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย และตัวแทนจ าหน่ายหุน้ )Selling 
Agents) จะไม่รบัผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

6.10 วิธีการส่งมอบหุน้ 

ปัจจุบัน บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์)ประเทศไทย( จ ากัด )“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์( ไดต้กลงรบัหนา้ที่เป็น
นายทะเบียนหุน้ใหก้ับบริษัทฯ และให้บริการรบัฝากใบหุ้นที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผูจ้องซือ้สามารถใช้
บรกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ าหุน้ท่ีตนไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ )Scripless System) 
ไดท้ันที ทั้งนี ้เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหุน้ในตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดท้ันทีที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษัทฯ 
เริ่มท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึ่งผูจ้องซือ้จะไม่สามารถ
ขายหุน้ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ 

ในการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

6.10.1 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ของศูนยร์บัฝาก
หลักทรพัย ์)Scripless System) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ และ/หรือกองทนุฟ้ืนฟฯู จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝาก
ไวก้ับ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย์ )ประเทศไทย( จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอด
บญัชีจ านวนหุน้ท่ีบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้อยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบั
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จากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกันบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้ที่ผูจ้อง
ซือ้ฝากไว ้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหบ้รษิัทฯ และ/หรือกองทนุฟ้ืนฟฯู ด าเนินการตามขอ้ 6.10.1 นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรง
กับชื่อเจ้าของบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว 
มิฉะนัน้แลว้บริษัทฯ และ/หรือกองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 6.10.3 ใหแ้ก่ 
ผูจ้องซือ้แทน 

6.10.2 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ของศูนยร์บัฝาก
หลักทรพัย ์)Scripless System) โดยผู้จองซือ้ประสงคท์ี่จะฝากหุน้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรพัย ์สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกขอ้มลูเพิ่มเติมใน “แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐั” ส าหรบัผูจ้องซือ้
ที่ เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA 
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” ส าหรบัผูจ้องซือ้นิติบุคคลเท่านั้น พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อ
น าส่งใหแ้ก่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยห์ากผูจ้องซือ้ด าเนินการตามที่ก าหนดในขอ้ 6.10.2 ไม่ครบถว้น บริษัทฯ และ/
หรือกองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นขอ้  6.10.3 กรณีนี ้
บริษัทฯ และ/หรือกองทุนฟ้ืนฟูฯ จะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์และศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้ตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อก
หลักทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วันท าการนับจากวันที่สิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้
และหากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหุน้ออกจากบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถ
ติดต่อไดท้ี่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ตามอตัราที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ทัง้นี ้
การถอนหลกัทรพัยท์ี่ฝากไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ 
ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น าฝากในบญัชีดงักล่าว อาจไม่สามารถถอนหลกัทรพัยไ์ดท้นัภายในวันที่หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 
เริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

6.10.3 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ บริษัทฯ และ/หรือกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนีผู้จ้อง
ซือ้ที่ไดร้บัการจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัของบรษิัทฯ ที่ไดร้บัการจดัสรรไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ ซึ่งอาจจะ
ไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้ของบรษิัทฯ ไดเ้ริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

หากผูจ้องซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้ บรษิัทฯ และ/หรือกองทนุฟ้ืนฟฯู ขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ตามขอ้ 6.10.3 ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม 
ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท  

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันทีข่องเอกสารฉบับนี ้ 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางทองอไุร ลิม้ปิติ 

- ประธานกรรมการ 
(17 เมษายน 2560)  
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- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ )การเงิน 
การลงทุน และการบัญชี( University of 
Wisconsin, Madison สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Advanced 
Management Program (AMP) 
Harvard Business School 
สหรฐัอเมริกา 

- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น
ราชอาณาจักร )วปอ.( รุ่นที่  52 โดย
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการอิสระ บ ริษั ท ไท ย เพ รซิ เด น ท์ฟู ด ส์  จ า กั ด 
)มหาชน( / ธุ รกิจผลิตและจ าหน่าย
บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป 

2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

ก ร รม ก า ร  /  ป ระ ธ า น ก ร รม ก า ร
ตรวจสอบ  

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาด
ย่อม 

2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรพัยส์ิน 

มห าวิ ท ย าลั ย ศ รีน ค ริน ท รวิ โรฒ  / 
สถาบนัการศกึษา 

2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการ
บริหารบา้นเมืองที่ดี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ / หน่วยงานของรฐั 

2559 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ที่ปรกึษา ส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์/ หน่วยงานของรฐั 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.) 
รุน่ที่ 12 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 โดยสถาบัน
วิทยาการพลงังาน 

- อบรมหลกัสตูร Macroeconomic 
Challenges of Global Imbalances, 
London School of Economics & 
Political Science ประเทศองักฤษ 

- อบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ
ส าหรบักรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
)PDI( รุน่ที่ 12 โดยสถาบนัพระปกเกลา้ 

- อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program )DCP(  รุ่ น ที่  8 /2001 โ ด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

  ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะ 
กรรมการบริหารกองทนุพฒันา
ผูป้ระกอบการเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี / 
หน่วยงานของรฐั 

2559 – 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

 

บริษัท ไอรา่ แฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) / 
ธุรกิจแฟคตอริ่ง  

2559 – 2561 ประธานสหกรณอ์อมทรพัย ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

2559 – 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2557 – 2559 รองผูว้่าการ ดา้นเสถียรภาพสถาบนั
การเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

2555 – 2557 รองผูว้่าการ ดา้นบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

2554 – 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบัน
การเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

2551 – 2554 ผูช้่วยผูว้่าการ สายจดัการกองทนุ ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program Update (DCPU) รุ่ น ที่ 
5 /2015 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2550 – 2551 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารกองทุน 
สายจดัการกองทนุ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

  - อบรมหลักสูตร Boards that Make a 
Difference )BMD( รุ่ น ที่  3/2016 โด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

  2548 – 2550 ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความ
เสี่ยง สายนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

  - อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่ น
ที่33/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2547 – 2548 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกลยทุธ์
สถาบนัการเงิน สายนโยบายสถาบนั
การเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  / หน่วยงาน
ของรฐั 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั* 

- กรรมการ 
)6 กรกฎาคม 2555( 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร 
)6 กรกฎาคม 2555( 
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- ปริญญาโท นิติศาสตร ์Temple 
University, School of Law 
สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูรนกัเรียนปลดัอ าเภอ  

(นปอ.) รุน่ที่ 48 โดยวิทยาลยัการ 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

 

ประธานกรรมการ 

 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาด
ย่อม / ธุรกิจให้บริการค า้ประกันสินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท
ธุรกิจ 

2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการ บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาด
ย่อม / ธุรกิจให้บริการค า้ประกันสินเชื่อ
แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกประเภท
ธุรกิจ 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  ปกครอง. 

- อบรมหลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ (วตท.)
รุน่ที่ 5 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที่ 119/2015 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุน่
ที่30/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

 

  2560 - ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด / ธุรกิจ
ผ ลิ ต ที่ น อน แล ะสิ น ค้ า ท าม าจ าก
ยางพาราธรรมชาติ 

2560 –  
ณ วนัที่ของ 
เอกสารฉบบันี ้

กรรมการ บริษัท เอเบิ ้ล แอสเสท กรุ๊ป จ ากัด  / 
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

2555 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร  

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง / รกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2559 – 2561 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจ
เมนท ์จ ากดั / ธุรกิจจดัการกองทรสัต ์

2558 – 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ธนาคารอาค ารส งเค ราะห์  / ธุ รกิ จ
ธนาคาร 

2557 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2557 – 2559 กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดสัเตรียล เซอรว์ิสเซส 

จ ากดั / ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

     2554 – 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  โอเอสเค 
)ประเทศไทย( จ ากัด )มหาชน( / ธุรกิจ
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

     2553 – 2555 ผู้เชี่ ยวชาญพิ เศษด้านการบริหาร
จดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2553 – 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  / ธุรกิจ
บริหารสินทรพัย ์

     2545 – 2553  กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2542 – 2545 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  / ธุรกิจ
บริหารสินทรพัย ์

     2527 – 2542 รองผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน( /
ธุรกิจธนาคาร 

3. นางสาววิไล ตนัตนินัทธ์นา* 

- กรรมการ 
)7 ธันวาคม 2561( 
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- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์)M.A) 
Tufts University สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2562 –  
ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดแีละความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
)4 มกราคม 2562( 

- ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการทีด่ีและความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 
)3 พฤษภาคม 2562( 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- ป ริญ ญ า ต รี  นิ ติ ศ า ส ต รบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  2561 –  
ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้

กรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 - ประกาศนียบตัรเทียบเท่าปริญญาโท
ดา้นภาษีอากร )International Tax 
Program) Harvard University
สหรฐัอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร วิ ท ย า ลั ย ป้ อ ง กั น
ราชอาณาจักร )วปอ.( รุน่ที่ 57 วิทยาลยั
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกนัประเทศ 

- อบรมหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 238/2017  

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- อบ รม ห ลั ก สู ต ร  Risk Management 
Program for Coporate Leaders 
(RCL) ปีที่  2017 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

 2561 - ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั / หน่วยงานของรฐั 

2558 – 2561 ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ยุ ท ศ า ส ต ร์ภ า ษี
สรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรฐั 

2556 – 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรฐั 

 2552 – 2556 ผูอ้  านวยการส านกัแผนภาษี กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรฐั 

    

    

    



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสตูร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 
7/2019โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Thai Information 
Technology Group (ITG) รุ่ น ที่ 
11/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

     

4. นางสาวรสา กาญจนสาย* 

- กรรมการ 

)27 เมษายน 2561( 

60 

 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
)เศรษฐศาสตร(์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

- ประธานคณะกรรมการก ากับ
ความเสี่ยง 

)4 พฤษภาคม 2561( 

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต )การ
บญัชี( มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัความเสี่ยง 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
)3 พฤษภาคม 2562( 

 - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต )CPA( โดยสภา 

วิชาชีพบญัชี ในพระพรมราชปูถมัภ ์

- อบรมหลกัสตูร Certified Professional 
Internal Auditor (CPIA) 

- อบรมหลกัสตูร Finance for 
Executives โดย Kellogg School of  

  ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท กฟผ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด / 
หน่วยงานของรฐั 

   ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

ประธานกรรมการ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ 
จ ากดั / หน่วยงานของรฐั 

   2560 - ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล
รฐัวิสาหกิจ 

ส านั ก งานคณ ะกรรมการน โยบาย
รฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั /  



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  Management  สหรฐัอเมริกา     หน่วยงานของรฐั 

  - อบรมหลกัสตูร University of Oxford, 
Said Business School ประเทศองักฤษ 

  2557 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารฐัวิสาหกิจ 2 ส านั ก งานคณ ะกรรมการน โยบาย
รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานของรฐั 

  - อบรมหลกัสตูร Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุน่ที่ 

  2553 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารฐัวิสาหกิจ 1 ส านั ก งานคณ ะกรรมการน โยบาย
รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานของรฐั 

  14/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Successful 
Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) รุน่ที่ 20/2014 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร How to Measure the 
Success of Corporate Strategy 
(HMS) รุน่ที่ 4/2014 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

อบรมหลกัสตูร Risk Management 
Committee Program (RMP) รุน่ที่ 
4/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee 

     



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 10 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Program (ACP) รุน่ที่ 45/2013 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification 
Program (DCP) รุน่ที่ 55/2005 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

5. นายบณัฑิต อนนัตมงคล* 

- กรรมการ 
(5 เมษายน 2562( 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) 
Stirling University ประเทศองักฤษ 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

- กรรมการบริหาร 

)5 เมษายน 2562( 

 - ปริญญาตรี ครุศาสตร ์เคมี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  2561  – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการลงทนุ กองทนุวายภุกัษ์ 1 / กองทนุรวม 

 
 

 - อบรมหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่ น ที่  75/2 00 6 โด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

  2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บริษัท เลเท็กซ ์ซิสเทมส ์จ ากัด )มหาชน( 
/ ผลิตและจ าหน่ายที่นอนและสินคา้ท า
มาจากยางพาราธรรมชาติ 

  - อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่ น
ที่30/2018 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2560  – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทนุ / 
กรรมการสรรหา 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสหกรรมขนาด
ย่อม / สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 11 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการพิจารณาลงทนุนวตักรรม Bangchak Initiative and Innovation 
Center 

     2539 - 2560 รองประธาน / ผูอ้  านวยการลงทนุ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่ นแนล 
แอสชัวรนัส ์จ ากัด / ผูดู้แลผลประโยชน ์
และจดัการทรพัยส์ินใหบ้คุคลอ่ืน 

6. นายสมพร มลูศรีแกว้* 

- กรรมการ 

)6 กรกฎาคม 2561( 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

)1 มิถนุายน 2561( 

- กรรมการบริหาร 

)1 มิถนุายน 2561( 

 

59 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร ์  
)การจดัการภาครฐัและเอกชน( สถาบนั 

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์)NIDA) 

- ปริญญาตรี คณะศกึษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที่ 150/2018 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /  
กรรมการบริหาร 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2562 - 2562 รกัษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์และจ าหน่าย
ทรพัยภ์มิูภาค 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2561 - 2562 กรรมการก ากบัความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 2556 – 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายจ าหน่ายทรพัย ์

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 2554 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรพัยภ์มิูภาค 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

    2553 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรพัยภ์มิูภาค 1 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 12 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นายวสนัต ์เทียนหอม 

- กรรมการอิสระ  
(1 ธันวาคม 2560) 

 

64 - ป ริญ ญ า โท ท า งก ฎ ห ม าย  ส า ข า 
International Banking Laws, Boston 
University สหรฐัอเมริกา 

 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ  / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
(1 ธันวาคม 2560) 

 - ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์ 
)เกียรตินิยม( จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการดา้น
การก ากบัดแูลกิจการที่ดีและการแสดง
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาด
ย่อม / ให้บริการค ้าประกันสินเชื่อแก่
ผูป้ระกอบการ SMEs ทกุประเภทธุรกิจ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณ าค่ าตอบแทน  
(1 ธันวาคม 2560) 

 - เนติบัณ ฑิตไทย ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

  2559 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ที่ปรกึษา ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร รม ก า รก า กั บ
หลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์  / 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและพฒันาตลาด
ทนุไทย 

  - อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Audit Committee 
Program )ACP( รุ่นที่  39 /2012 โดย
สมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program )DCP(  รุ่ น ที่  3 /2 0 00  โด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

  2554 – 2558 รองเลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์/ 
หน่วยงานที่ก ากบัดแูลและพฒันาตลาด
ทนุไทย 

       



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 13 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายยศ กิมสวสัดิ์ 

- กรรมการอิสระ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 

- กรรมการตรวจสอบ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 

- กรรมการก ากบัความเสี่ยง 

- (3 พฤษภาคม 2562) 

64 - ปริญญาโท Management Information 
Systems, University of Louisville, 
Kentucky สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สถติิศาสตรบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program )DAP( รุน่ที่ 148/2018 โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการก ากบัความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณ าค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริษัท (กรรมการ
อิสระ) 

บริษัท ไอแอนดไ์อ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากัด 
/ ธุ รกิ จ ที่ ป รึกษ า ใน กา รวา งระบ บ
สารสนเทศ 

   2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

   ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

ประธานส านกัระบบช าระเงิน สมาคมธนาคารไทย / สมาคม 

ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการ 

 

บริษัท เนชั่ นแนลดิจิทัลไอดี  จ ากัด  / 
ธุรกิจประมวลผลขอ้มลู 

9. นางมณีรตัน ์ศรีเสาวชาติ 

- กรรมการอิสระ  
)27 มิถนุายน 2561( 

- กรรมการตรวจสอบ 
)6 กรกฎาคม 2561( 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

61 

 

- MBA (Accounting) Illinois Institute of 
Technology, Chicago, Illinois 
สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2558 – 2560 ผูอ้  านวยการสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ/์ 
สภาวิชาชีพ 

   



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 14 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
(3 พฤษภาคม 2562) 

 - Program (DAP) รุ่ น ที่  150/2018 โด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไ ท ย อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Directors 
Certification Program (DCP) รุ่ น ที่ 
272/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

- อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  Advance Audit 
Committee Program (AACP) รุ่ น
ที่33/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2555 – 2559 เลขาธิการ 

 

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชีแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั / สมาคม 

      

10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์

- กรรมการอิสระ  
(1 พฤศจิกายน 2560) 

- กรรมการตรวจสอบ  
(1 พฤศจิกายน 2562) 

- กรรมการก ากบัความเสี่ยง 

(1 พฤศจิกายน 2562) 

 

47 

 

- MBA Finance, Case Western 
Reserve University, Ohio 
สหรฐัอเมริกา 

- B.S. Finance, University of Findlay 
สหรฐัอเมริกา 

อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการ
คลงัระดบัสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพัฒนา
บคุลากรดา้นการคลงัและบญัชีภาครฐั 

กรมบญัชีกลาง 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

ผูอ้  านวยการ / กรรมการ สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก / หน่วยงานของ
รฐัที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกจิ 

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการก ากบัความเสี่ยง  

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั)มหาชน(/ 
ใหบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตูเ้ตมิ
เงินอตัโนมตัิและการจ าหน่ายตูเ้ติมเงิน
อตัโนมตัิ 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 15 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Director Certification 
Program )DCP(  รุ่น ที่  231/2016 โด ย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร Corporate 
Governance for Capital Market 
Intermediaries )CGI( รุน่ที่ 7/2015 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

  2560 –  2562  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

    2560 –  2562 กรรมการ บริษัท ธนารกัษ์พฒันาสินทรพัย ์จ ากดั / 
หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ 

    2558– 2560 กรรมการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย 
จ า กั ด  )ม ห า ช น (  / ธุ ร กิ จ จั ด ก า ร
หลกัทรพัยก์ารลงทนุและกองทนุ 

    2557 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด )มหาชน(  / 
ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์

 

หมายเหต ุ: * กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ไดแ้ก่ )1( นายบรรยง วิเศษมงคลชยั )2( นางสาวรสา กาญจนสาย และ )3( นายสมพร มลูศรีแกว้ )4( นางสาววไิล ตนัตินนัทธ์นา และ  
)5( นายบณัฑิต อนนัตมงคล กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ  

  



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 16 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การท าบัญชี ณ วันทีข่องเอกสารฉบับนี ้

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายสมพร มลูศรีแกว้ 

- กรรมการ 
)6 กรกฎาคม 2561( 

- กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
)1 มิถนุายน 2561( 

- กรรมการบริหาร 
)1 มิถนุายน 2561( 

- กรรมการก ากับความเสี่ยง 
)1 มิถนุายน 2561( 

 

       

   

   

   

 อา้งถึงรายละเอียดของ นายสมพร มลูศรีแกว้ เพ่ิมเติมในขอ้ 1.6 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษัทขา้งตน้ 

2. นายชพูงษ์ โภคะสวสัดิ์ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรพัย์
ส  านกังานใหญ่  
(1 ตลุาคม 2559) 

54 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 

ไม่มี ไม่มี 2559 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรพัยส์  านกังานใหญ่ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2554 – 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรพัย ์2  

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 17 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายสมบญุ เรืองสรุเกียรติ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายจ าหน่ายทรพัย ์
)1 ตลุาคม 2561( 

59 - ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร ์
คณะนิติศาสตร ์

ไม่มี ไม่มี 2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายจ าหน่ายทรพัย ์

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2558 – 2561 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

สายจ าหน่ายทรพัย ์1 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2557 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายจ าหน่ายทรพัย ์

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2552 –2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายจดัการทรพัย ์

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

4. นายสมชาย ธนรุกัษ์ไพโรจน ์

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
ส า ย ส นั บ ส นุ น ธุ ร กิ จ  
)1 ตลุาคม 2559) 

59 

 

- ปริญญาโท สาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตรแ์ละบริหารธุรกิจ คณะ
รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2559 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  - ป ริญ ญ า ต รี  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  2557 – 2559 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

     2556 – 2560 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษัท ที.เอส.เอ็น. โมเดิรน์ เทรด จ ากัด / 
ธุรกิจรา้นขายปลีก 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 18 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นายสนัธิษณ ์วฒันกลุ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิงาน  
(1 ตลุาคม 2558) 

- ผู้ที่ ได้ รับ ม อบ หมาย ให้
รบัผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน  )CFO)  
(16 ธันวาคม 2554) 

52 - ป ริญ ญ าโท  ส าขาสถิ ติ ป ระยุ กต ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
)NIDA) 

- ปริญญาโท สาขา Computer and 
Engineering Management 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Orientation ส าหรบั 
CFO Focus on Financial Reporting  
รุน่ที่ 1/2018 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์

- อบรมหลกัสตูร Strategic CFO 
ส าหรบับริษัทจดทะเบียน โดยศนูย์
ส่งเสริมการพฒันาความรูต้ลาดทนุ 
)TSI( ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- อบรมหลกัสตูร กา้วทนัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ที่จะ
น ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 รุน่ที่  

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษัท พฒันธร จ ากดั /  
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

2562 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษัท สหพาณิชยก์ิจภณัฑ ์จ ากดั / 
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

2558 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน  

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2556 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม บริษัท สหธร จ ากดั /  
ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

2554 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน )CFO) 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

    2554 – 2558 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทนุ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2552 – 2554 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรพัย ์1 

 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 19 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  1/2562 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระ
บรมราชปูถมัภ ์

     

6. นายพงศธร  มณีพิมพ ์

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายพฒันาสินทรพัยแ์ละ
จ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค 

)1 ตลุาคม 2562( 

- เลขานกุารบริษัท  
(5 มิถนุายน 2558) 

49 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศกึษา
กฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

- อบรมหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Company Reporting 
Program (CRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Effective Minute 
Taking (EMT) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรมหลกัสตูร Board Reporting 
Program (BRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562-ณ วนัที่ของ
เอกสารฉบบันี ้

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพฒันา
สินทรพัยแ์ละจ าหน่ายทรพัยภ์มิูภาค 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2558 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

เลขานกุารบริษัท บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายพฒันาสินทรพัย ์1 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2557 – 2560 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2552 – 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายสนบัสนนุธุรกิจ 1 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2551 

 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ 

 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2547 – 2550 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

   

 
     



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 20 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นายชาญวิทย ์กวีสนุทรเสนาะ 

- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายบริหารเงินและ 

การลงทนุ  
)16 ตลุาคม 2560( 

 

47 - ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการ 
Drexel University สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะ 

พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- อบรมหลกัสตูร Orientation ส าหรบั  

CFO Focus on Financial Reporting  
รุน่ที่ 1/2018 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน 

- พระบรมราชปูถมัภ ์

ไม่มี ไม่มี 2560 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทนุ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  2556 – 2560 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารเงินและการ
ลงทนุ 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  2551 – 2556 ผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาสินทรพัย ์3 – 2  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  2550 – 2551 รองผูจ้ดัการ กลุ่มพฒันาสินทรพัย ์ 
3 - 2  

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

8. นางวรรณี พนัธุข์ะวงศ ์

- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี  

และสมหุบ์ญัช ี
(1 ตลุาคม 2561) 

50 - ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี  คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

2561 – ณ วนัที่
ของเอกสารฉบบันี ้ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และสมหุบ์ญัชี บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 - ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี  คณะ
บญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  2553 – 2561 ผูจ้ดัการ กลุ่มบริหารเงิน ประมวลผล 
ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  - อบรมหลกัสตูรเตรียมความพรอ้มใน
การออกงบการเงิน และประเด็นทาง
ภาษีอากรที่พึงระวงั โดยกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ 

  2560 รกัษาการผูจ้ดัการ กลุ่มประมวลผล 
ฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

    2552 – 2553 กลุ่มพฒันาระบบบญัชี  ฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 21 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจบริหาร
สินทรพัย:์ หลกัการพืน้ฐานและ 

     

  กระบวนการทางบญัชีเพื่อใหน้ักบญัชี
สามารถปิดบญัชีรายวนัและรายเดือน 

ไดต้ามมาตรฐานการรายงานทาง 

     

  การเงิน โดยบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัท
ส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

- อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการรายงาน 

     

  ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจบริหาร
สินทรพัย์: การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ของไทย มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรบัธุรกิจบริหารสินทรพัย ์โดย
บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 

 

     



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 22 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจบริหาร
สินทรพัย:์ การปรบัตวัของธุรกิจการ
บริหารสินทรพัยใ์หก้า้วทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรา่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบั
เครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัท ดี
ลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี
จ ากดั 

- อบรมหลกัสตูรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจบริหาร
สินทรพัย:์ การบญัชีเบือ้งตน้ที่ 

     

  เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจบริหารสินทรพัยเ์พ่ือ
การบริหารเชิงกลยทุธส์  าหรบัผูบ้ริหาร 

โดยบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 

- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจบริหาร 

     

  สินทรัพย์: อบรมเจาะลึกมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย 

     



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 23 

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบรษัิทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ )ส รุปหลักการที่
ส  าคญัและแนวทางในการปฏิบตัิงาน( 
โดยบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 

- อบรมหลักสูตร การบัญชีเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับ ให ม่ใน
อนาคตที่จะน ามาใช้ในปี 2562 และ 
2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
ราชปูถมัภ ์

 
  



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 24 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วันทีข่องเอกสารฉบับนี ้

ช่ือ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศธร  มณีพิมพ ์

- รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายพฒันาสินทรพัย์
และจ าหนา่ยทรพัย์
ภมิูภาค 

)1 ตลุาคม 2562( 

- เลขานกุารบริษัท  
(5 มิถนุายน 2558) 

       

   

   

 อา้งถึงรายละเอียดของ นายพงศธร  มณีพิมพ ์เพิ่มเติมในขอ้ 2.8 2. รายละเอียดเกี่ยวกบัผูบ้ริหารขา้งตน้ 



  บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 25 

4. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบรษิัทมีขอบเขต อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 
แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสัตยส์ุจริต รวมทั้ง
ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ของบรษิัทฯ ทัง้นี ้หนา้ที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบรษิัทมีดงันี ้

4.1 จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

• ทะเบียนกรรมการ 

• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บรษิัทฯ  

• หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

4.2 เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้
เสียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

4.3 ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  

นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิัทยงัมีหนา้ที่อื่นตามที่บรษิัทฯ มอบหมาย ดงันี ้

• ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชมุผูถื้อหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ใหป้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ์ และดูแล
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามกฎหมาย 

• จดัใหม้ีการปฐมนิเทศและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

• หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

  



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

เอกสารแนบ 2 หนา้ที่ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทัย่อย 

 

 - ไม่มี - 



บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 2 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯ (Compliance) ณ วันทีข่องเอกสารฉบับนี ้

 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนนัต ์
)1 ตลุาคม 2561(  

52 - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณ ฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั 

- การบริหารความเสี่ยง 
- การสรา้งดชันีชีว้ดัความส าเรจ็ของงาน 

KPI : KEY PERFORMANCE 
INDICATOR 

ไม่มี ไม่มี 2561 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

2556 – 2561 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายพฒันาองคก์รและ
บริหารความเสี่ยง 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 2554 – 2556 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายปฏิบตัิการสินทรพัย์
และหลกัประกนั 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

 2551 – 2554 ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์

  - การพฒันาระบบการบริหารผลงานบน
พืน้ฐานของ Balanced Scorecard & 
KPIs รุน่ 19 

- The Supervisory Grid 
- Strategic Human Capital 

Management 
- Executive Development Program  

( EDP ) 

     



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 3 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

- ระบบประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจ 
- มาตรการทางวินัยตามกฎหมาย

ส าหรบัรฐัวิสาหกิจ 
- Leader & Coach 
- การบริหารการจัดการทรพัยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ )Advanced GRID) 
- แนวทางการประเมินการควบคุม

ภายใน )CSA) 
- ความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
- ธรรมาภิบาลกบัการจดัการยคุใหม่ 
- การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2554 

- การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร 
รุน่ที่ 16 

- การขบัเคลื่อนกลยทุธไ์ปสู่ความส าเรจ็ 
- Practical Implementation 

Approach to BCMS 
- โครงการพัฒ นาผู้บ ริห ารยุค ให ม่ 

)MOBEX) 
- กฎหมายบริษัทมหาชน จ ากดั 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 4 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

- การประเมินมูลค่าทรพัย์สิน-ส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

- IT ในยคุ Digital 4.0 
- Workshop CG Cord หลักการก ากับ

ดแูลกิจการที่ดี 
- การบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด

และสภาพคล่อง 
- แนวปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการก ากับ

ดแูลกิจการ )CG Code) 
- การสร้างความตระหนักด้านความ

ปลอดภยัไซเบอรฯ์ 
- (CAE) Chief Audit Executive 

Professional Leadership  
2. นางสาววารินทร ์ ฉนัทศาสตรร์ศัมี 

ผูอ้  านวยการฝ่ายก ากบัการ
ปฏิบตัิงาน 
)1 เมษายน 2562( 
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- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
)MBA( มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการ ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน 
 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ ากดั )มหาชน( / ธุรกิจบริหารสินทรพัย ์



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 5 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

  - ปริญญาตรบีริหารธุรกิจบณัฑิต  
)การบญัชี( มหาวิทยาลยัรงัสิต 
)เกียรตินิยมอนัดบั 1( 

- หนงัสือรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรบัวฒิุบตัรผูต้รวจสอบภายใน
วิชาชีพของสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย )Certified 
Professional Internal Auditor of 
Thailand :CPIAT( 

- วฒิุบตัรหลกัสตูรผูก้  ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงานดา้นธุรกิจการธนาคาร
พาณิชย ์)Compliance Officer( รุน่ที่  
8 คณะนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- วฒิุบตัรหลกัสตูรการบริหารความ
เสี่ยงองคก์ร รุน่ที่ 4 คณะ
เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  2557 – 2562 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายสอบทานการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 
ส านกัก ากบัดแูลการปฏบิตัิงาน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2555 – 2557 ผูจ้ดัการ ฝ่ายตรวจสอบทั่วไป  
สายตรวจสอบภายใน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2553 – 2554 ผูจ้ดัการ ฝ่ายสอบทานสินเช่ือ  
สายตรวจสอบภายใน 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2552 – 2553 ผูจ้ดัการแผนงาน BCM/ BCP งานก ากบั
การปฏิบตัิงาน ฝ่ายกิจการสาขา 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2551 – 2552 ผูช้่วยผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ดา้นปฏิบตัิการ 

ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จ ากดั 
)มหาชน( / ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2548 – 2551 ผูว้ิเคราะห ์ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
พฒันาระเบียบปฏิบตัิงาน 

บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย / ธุรกิจ
บริหารสินทรพัย ์

2545 – 2548 เจา้หนา้ที่ฝ่ายควบคมุภายใน  
ฝ่ายควบคมุภายใน 

บริษัทเงินทนุ ทิสโก ้จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2543 – 2545 พนกังานชัน้อาวโุส งานตรวจสอบ 5 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั )มหาชน( / 
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2539 – 2540 ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ  
สอบบญัชี จ ากดั / ธุรกิจตรวจสอบบญัชี 

       



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 6 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

  - หลกัสตูรการบริหารความเสีย่งดา้นการ
ก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
)Compliance Risk Management(  
รุน่ที่ 3 โดยส านกัสิริพฒันา สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- หลกัสตูร Auditor - in - Charge 
Tools and Techniques โดยสมาคม
ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร Consulting Activities, 
Skill, Attitudes โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- หลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทาง
ระบบการควบคมุภายในใหม่ล่าสดุ รุน่ที่ 
2 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม 
ราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูร The Financial Analyst 
โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

     
     

  - หลกัสตูรความรูเ้กี่ยวกบัการฟอกเงิน
และการป้องกนัการสนบัสนนุทาง
การเงินแกผู่ก้่อการรา้ย โดยชมรมผู้
ตรวจสอบภายในธนาคารและ 

     



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 7 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

สถาบนัการเงิน 
- หลกัสตูรการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ทางการดา้นธุรกรรมการขายหน่วย
ลงทนุผ่านธนาคารพาณิชย ์และขอ้ควร
ระวงั โดยชมรมผูบ้ริหารกิจการสาขา
ธนาคาร )วิทยากรจาก ก.ล.ต.( 

- หลกัสตูรเทคนิคการตรวจสอบสินเชื่อ
เพื่อพบขอ้บ่งชี/้ประเด็นทจุริตใน
กระบวนการพิจารณาอนุมตัิสินเชื่อ 
โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบดา้น
สินเชื่อ ชมรมผูต้รวจสอบภายใน
ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

- หลกัสตูรหลกัเกณฑก์ารด ารงสนิทรพัย์
สภาพคล่องและการค านวณ LCR และ
หลกัเกณฑก์ารอนญุาตและการก ากบั
ดแูลธุรกรรมอนพุนัธซ์ึ่งสบืเนื่องจากการ
ปรบัปรุงประกาศที่เกี่ยวขอ้งกบั
หลกัเกณฑก์ารอนญุาตและการก ากบั
ดแูลอนพุนัธแ์ละธุรกรรมเงินกูย้ืมที่มี
อนพุนัธแ์อบแฝงส าหรบัธนาคาร
พาณิชย ์ครอบคลมุประกาศจ านวน 6 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 8 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

ฉบบั โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบ
ดา้นต่างประเทศและบริหารเงิน ชมรม
ผูต้รวจสอบภายในธนาคารและสถาบนั
การเงิน )วทิยากรจาก ธปท.( 

- หลักสูตรมาตรฐานดา้นสินเชื่อ )Credit 
Training( โดยสมาคมสถาบนัการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย ร่วมกับ
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั )มหาชน( 

- หลกัสตูรความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร ์)Cyber Risk 
Awareness 

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้ับองคก์ร 
โดยบรรษั ทบริหารสิ นทรัพย์ ไทย 
)วิทยากรจากอนุกรรมการประเมินผล
รฐัวิสาหกิจ( 

- หลักสูตรการประเมินระบบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ TRIS โดย
บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย )วิทยากร
จาก TRIS( 

- หลกัสตูรกฎหมายการทวงถามหนี ้โดย



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 9 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( 
)วิทยากรจากส านกัการสอบสวนและนติิ
การ กรมการปกครอง( 

- หลกัสตูรบทบาทหนา้ที่ของสถาบนั
การเงินในการป้องกนัการฟอกเงินและ
ป้องกันการสนบัสนนุทางการเงินแก่การ
ก่อการรา้ย โดยธนาคารเกียรตินาคิน 
จ ากดั )มหาชน( )วิทยากรจากกอง
ก ากบัและตรวจสอบ ส านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน( 

- หลักสูตรหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม  )Market Conduct( รุ่ น  2/2561 
โดยธนาคารเกี ยรติ นาคิ น  จ ากั ด 
)มหาชน( 

- หลกัสตูรกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลของสหภาพยุโรป )General 
Data Protection Regulation: GDPR( 
และรา่งพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลของประเทศไทย )Data 
Protection Act: PDPA( จดัโดย



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 10 

ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( 
- หลกัสตูรอบรมส าหรบัสายงานบรหิาร

หนีเ้พื่อหนีส้นิเชื่อธุรกิจ โดยธนาคาร
เกียรตินาคนิ จ ากดั )มหาชน( 

- หลกัสตูรความรูเ้บือ้งตน้กฎหมายสถาบนั
การเงิน โดยธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั 
)มหาชน( 

- หลกัสตูร Product Training - FX & 
Commodity Options โดยธนาคาร
เกียรตินาคิน จ ากดั )มหาชน( 

- การบรรยายพิเศษ Chief Audit 
Executive )CAE( Forum 2017: 
Leading Internal Audit In the Era 
of Digital Disruption โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อสรา้งมูลค่ากิจการ โดย
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
พ าณิ ชย ศ าสต ร์ แ ล ะก า รบั ญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ร่วมกับ ตลท. 
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การปรับ
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ช่ือ – สกุล / ต าแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

โครงสรา้งหนี ้ส  าหรบักิจการ SMEs โดย
ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
พ าณิ ชย ศ าสต ร์แ ล ะก า รบั ญ ชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- เสวนาคลินิกไอเอ เรื่อง 
(1) “Top Risks for 2019"  
(2) Transformation to automated 

control audit 
(3) Data Privacy & Governance 

for Auditor 
(4) Super IA New Gen Winning 

Digital Fraud 
(5) New GEN: Hybrid IA Can 

Audit Business and IT 
(6) Risk: Disruptive technology 
(7) How Modern IA Audit Fraud 

in New Technology World 
(8) Anti-Corruption Culture Can 

We Make It Happen 
โดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 12 

1. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) 

หัวหนา้งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รบัผิดชอบดูแลฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน )Compliance 
Department( ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มก ากับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) กลุ่มก ากับ
กฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑด์า้น IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) และกลุ่มก ากับ
และสอบทานกฎระเบียบบรษิัท )Business Compliance and Review Division( โดยมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1.1 กลุ่มก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Regulations Compliance Division) 

• ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตัิงาน 

• ใหค้  าแนะน าหรือค าปรกึษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์่าง ๆ กบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

• ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรว่มกนัพฒันาระบบการบรหิารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์

• ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และ
ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ที่ประกาศเพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามที่หน่วยงานก ากับดูแลภายนอก
ก าหนด เช่น กฎเกณฑต์่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง )พระราชบัญญัติการ
จดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั( และกรมการปกครอง )การสืบทะเบียนราษฎร(์ เป็นตน้ 
พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข และรายงานผลการสอบทานต่อผูบ้รหิาร
และ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ระบคุวามเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑภ์ายนอกองคก์ร 

• ให้ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรบัปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ 
ค าสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคลอ้งกับกฎเกณฑ์ภายนอกที่บังคับใชก้ับ
บรษิัทฯ 

• รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานก ากบัดแูล มาพฒันาปรบัปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพิ่มเติม 

• สนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

• ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการ
ปฏิบตัิงานตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

• สนบัสนนุใหฝ่้ายงานต่าง ๆ และพนกังานของบรษิัทฯ มีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน 

• ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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1.2 กลุ่มก ากับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑด์้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance 
Division) 

• ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตัิงานดา้นการก ากับและป้องกันการฟอกเงินและการต่อตา้น
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
กฎเกณฑด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ )IT( และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• ใหค้  าแนะน าหรือค าปรกึษาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายป้องกนัการฟอกเงินและกฎหมายการ
ป้องกนัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้ง
สูง กฎเกณฑ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ )IT( และพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลกับ
ผูบ้รหิารและพนกังาน 

• ก าหนดมาตรการ ระเบียบ ค าสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคลอ้งกับนโยบายว่าดว้ยการป้องกัน
การฟอกเงิน การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายลา้งสูงตามแนวทางปฏิบัติที่ส  านักงาน ปปง. ก าหนด กฎเกณฑ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ )IT( และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ตลอดจนทบทวน ปรบัปรุงมาตรการ 
ระเบียบ ค าสั่ง และคู่มือปฏิบตัิงาน อย่างสม ่าเสมอ 

• ก าหนดและพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรม  และลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
ส านักงาน ปปง. ภายใตเ้งื่อนไขและข้อก าหนดของกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันการฟอกเงินและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

• บริหารจดัการเพื่อพฒันาขอ้มูลต่าง ๆ ดา้นการก ากับและป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสงู เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มลูและปฏิบตัิตามกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างถกูตอ้ง อาทิ ขอ้มลูของ
บคุคลผูก้ระท าความผิดมลูฐาน หรือกระท าความผิดหรือเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
(ML/FT Sanction List) รายชื่อของ PEPs รายชื่อประเทศที่ระบเุป็น NCCTs/Countries subject to 
monitoring รายชื่อของลูกค้าที่ เคยถูกบริษัทฯ รายงาน STR และยังไม่ได้แจ้งเพิกถอนจาก
ส านกังาน ปปง. เป็นตน้ 

• ก ากบัและสอบทานการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ค าสั่ง และแนวทาง
ปฏิบัติที่ ส  านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ) IT( และ
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกันแกไ้ข 
และรายงานผลการสอบทานต่อผูบ้รหิาร และ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของการจดัท าหรือปรบัปรุงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
ของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง กฎเกณฑ์ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ )IT( และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• สอบทานและติดตามการจดัส่งรายงานการท าธุรกรรมของทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ปปง.   
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• ระบคุวามเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละนโยบายว่าดว้ยการป้องกัน
การฟอกเงินและการป้องกนัการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่ส  านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ )IT( และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ส านกังาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น ๆ มาพฒันาปรบัปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพิ่มเติม 

• สนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบรษิัทฯ เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บังคับของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ส  านักงาน ปปง. ก าหนด 
รวมถึงกฎเกณฑด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ )IT( และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลได้
อย่างถกูตอ้ง 

• ประสานงานกบัส านกังาน ปปง. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิงาน
ตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

• ประเมินความรูค้วามเขา้ใจในกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อ
หาทางป้องกนัความเส่ียงในอนาคต 

• ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

1.3 กลุ่มก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) 

• ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานดา้นการก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท รวมถึง
นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานภายในบรษิัทฯ 

• ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย ระเบียบ 
ค าสั่ง และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานภายในบรษิัทฯ กบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

• ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง 
และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ โดยมุ่งเนน้ความถกูตอ้งของกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้
ลูกหนี ้ หลักประกัน ทรัพย์สินรอการขาย ลูกหนี ้กรมบังคับคดี เงินวางซือ้ทรัพย์จากการขาย
ทอดตลาด และบัญชีเงินพักรบัช าระหนี ้เป็นตน้ พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกัน
และแกไ้ข และรายงานผลการสอบทานต่อผูบ้รหิาร และ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ระบคุวามเส่ียงที่อาจเกิดขึน้กบับรษิัทฯ ในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑภ์ายในองคก์ร 

• ให้ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรบัปรุงระเบียบ ขอ้บังคับ 
ค าสั่ง และขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ 

• รวบรวมขอ้มูล ประเด็นดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ของหน่วยงานภายในบรษิัทฯ มาพฒันาปรบัปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากบัเพิ่มเติม 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

 

เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 15 

• สนบัสนุนใหม้ีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

• ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทฯ เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิงานตามขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

• ประเมินความรูค้วามเขา้ใจในกฎระเบียบบริษัทของผูป้ฏิบัติงาน คน้หาสาเหตุของความผิดพลาด
เพื่อหาทางป้องกนัความเส่ียงในอนาคต 

• ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
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แบบประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 

 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
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การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซ่ือตรง  
และการรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1 การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 
1.1.2 การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

 

  

1.2 มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผูบ้ริหารและพนักงานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1 มีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม (code of conduct) ส าหรับผู ้บริหารและพนักงาน 
ท่ีเหมาะสม 

1.2.2 มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชนัอนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

1.2.3 มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4 มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ

โดยระบุไว้ในคู่มือพนักงาน เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่
พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 

  

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก ากบัดูแลการ

ปฏิบติั (compliance unit) 
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

 

  

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1 มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2 มีกระบวนการท่ีท าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม  

และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3 มีการแก้ไขการกระท าท่ีขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด าเนินการด้านการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1 มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน 

 

  

2.2  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้  
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

  

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลให้บริษทัก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน 

 

  

2.4 คณะกรรมการเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกับธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์  
ต่อบริษทั หรือสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆได ้

 

  

2.5 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  ไม่ มี
ความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ  
ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในในองคก์ร ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการ
ส่ือสาร และการติดตาม 

 

  

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส่ังการและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญัซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั 
มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

 

  

3.2 ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกับ
อ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

 

  

3.3 มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1 บริษัท มีนโยบายและวิ ธีการปฏิบัติ เพื่ อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ี มีความ รู้  
และความสามารถท่ีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้ น 
อยา่งสม ่าเสมอ 

 

  

4.2 บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่ือสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบ 

 

  

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
และความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

 

  

4.4 บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบ  
ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

 

  

4.5 บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (succession plan) ท่ีส าคญั 
 

  

5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีท่ี
จ าเป็น 

 

  

5.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวลัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถุประสงค์ในระยะ
สั้นและระยะยาวของบริษทัเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาการเล่ือนต าแหน่ง การปรับเงินเดือน  
การจ่ายโบนสั เป็นตน้ 

 

  

5.3 คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวลัอย่ างต่อเน่ืองโดยเน้นให้
สามารถเช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากรแต่ละคน 
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6. องค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  
ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1 บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจ 
ในขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือ
ภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้นถูกตอ้ง 

 

  

6.2 บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง 
 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบาย การบริหาร
ความเส่ียงให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ขององคก์ร 

 

  

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมท่ัว
ท้ังองค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้ งระดับองค์กร 
หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหนา้ท่ีงานต่าง ๆ 

 

  

7.2 บริษทัวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร 
ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

  

7.3 ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 
 

  

7.4 บริษัทได้ประเมินความส าคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้ งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

  

7.5 บริษทัมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วม
รับความเส่ียง (sharing) 

 

  

 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
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8. องค์กรได้พจิารณาถึงโอกาสท่ีจะเกดิการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1 บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้ น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น  
การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์ รัปชั่น การท่ีผูบ้ริหาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 

  

8.2 บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายท่ีก าหนดแล้ว รวมทั้ งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ ส่ิงจูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น  
ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริง จนท าให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต 
และมาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

 

  

8.4 บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้
 

  

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่นแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

  

9.2 บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุ รกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 
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10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับท่ี 
ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1 มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน  ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

 

  

10.2 บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกับธุรกรรมดา้นการเงิน 
การจดัซ้ือ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  และล าดับชั้นการ
อนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดับไวอ้ย่างชัดเจน รัดกุม  เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได ้  
เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั  ขั้นตอนในการอนุมติั
โครงการลงทุน  ขั้นตอนการจดัซ้ือและวิธีการคดัเลือกผูข้าย  การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการ
ตดัสินใจจดัซ้ือ  ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยได้
จดัใหมี้กระบวนการส าหรับกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร และผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบ
ทานการท ารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสัญญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผูกพนั
บริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท าสัญญาซ้ือขายสินคา้ การให้กูย้ืมการค ้าประกนั บริษทัได้
ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผล
ผูกพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ีตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของ
สัญญา เป็นตน้ 

 

  

10.3 บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

 

  

10.4 บริษทัก าหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษทั 
หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

  

 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.5 บริษทัมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 

(1) หนา้ท่ีอนุมติั 
(2) หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ 
(3) หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

 

  

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ในกระบวนการ
ปฏิบติังานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

 

  

11.2 บริษัทควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม 

 

  

11.3 บริษทัควรก าหนดการควบคุมด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
 

  

11.4 บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 

 

  

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติ  
เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้น้ันสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกุมเพื่อติดตามให้การท าธุรกรรมของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบั
ของบริษทั เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส านักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกนั
การหาโอกาสหรือน าผลประโยชน์ของบริษทัไปใชส่้วนตวั 

 

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระท าโดยผู ้ท่ีไม่มีส่วนได้เสีย  
ในธุรกรรมนั้น 

 

  

12.3 บริษทัมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
ส าคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้ ง
ก าหนดแนวทางให้บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือร่วม
นั้น ถือปฏิบติั (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.5 บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย
ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการน าไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดย
บุคลากรท่ีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

 

  

12.7 บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ 
 

  

13. องค์กรข้อมูลท่ีเกีย่วข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร 
ท่ีมีคุณภาพและเก่ียวขอ้งต่องาน 

 

  

13.2 บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

  

13.3 บริษทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบ
ต่อบริษทั ทางเลือกต่าง ๆ 

 

  

13.4 บริษทัด าเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขั้นต ่าตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

  

13.5 บริษทัด าเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สังเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา 
ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

 

  

13.6 บริษทัมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่  
13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบัญชีหรือผูต้รวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการ

ควบคุมภายใน บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 

  

 
 

 

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ การควบคุมภายในท่ีจ าเป็น 
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสาร  
ท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน 

 

  

14.2 บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทัสามารถเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ 
ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็นศูนยติ์ดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอขอ้มูลอ่ืนนอกจาก
ท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดั
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะ
หารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

 

  

14.3 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

  

15. องค์กรได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัให้มีเจา้หน้าท่ี
หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน เป็นตน้ 

 

  

15.2 บริษทัจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์ร
สามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัได้
อยา่งปลอดภยั 

 

  

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก าหนดห้าม  
ฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผูบ้ังคับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว ้โดยการ
ประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 

  

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของบริษทั 
 

  

16.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ   
16.5 บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  

16.6 บริษทัส่งเสริมให้ผูต้รวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การปฏิบติังานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 
IIA) 

 

  

17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อติดตามแกไ้ข
อยา่งทนัท่วงที หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

 

  

17.2 บริษทัมีนโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
17.2.1 ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์

หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างรา้ยแรง มีการปฏิบติัที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าที่
ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้่าจะได้
เร่ิมด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อคณะกรรมการ
บรษิัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

  

 



  บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
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ส่วนที ่1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

1.1 สถานการณโ์ดยทั่วไปด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยขยายตวัรอ้ยละ 2.4 จากไตรมาสที่ 2 

ของปี พ.ศ. 2562 การขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 มีปัจจยั

สนบัสนุน ไดแ้ก่ (1) การขยายตวัของการบรโิภคภาคเอกชนที่ขยายตวัจากการที่อตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อและอตัราการว่างงาน

ของไทยยงัอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ และมาตรการช่วยเหลือผูม้ีรายไดน้อ้ยของภาครฐั (2) การขยายตวัของ

การใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของภาครฐั (3) การขยายตัวของการลงทุนรวม โดยการลงทุนของภาครฐัขยายตัวขึน้จากการ

ขยายตวัของการลงทุนของรัฐบาล ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวขึน้จากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจกัร และ

มลูค่าการขอรบัการส่งเสริมการลงทุนไดข้ยายตัวเพิ่มขึน้เช่นกันโดยเฉพาะในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern 

Economic Corridor (EEC) (4) การผลิตสาขาก่อสรา้งที่ขยายตัวขึน้จากการก่อสรา้งของภาครฐั (5) การผลิตภาคเกษตรท่ีกลบัมา

ขยายตวัในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 หลงัจากไดร้บัผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้และฝนทิง้ชว่งในไตรมาสก่อนหนา้ (6) การผลิต

สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรบัอากาศ ที่ขยายตวัขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสก่อนหนา้ ซึ่งมีปัจจยัสนบัสนนุหลกัมาจากกิจกรรมโรงแยก

ก๊าซที่ขยายตวัขึน้มาก ในขณะที่กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าชะลอตวัตามการลดลงของความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม (7) 

การบรกิารการขนส่งทางบก บริการขนส่งทางอากาศ บรกิารไปรษณียแ์ละบรกิารสนบัสนุนการขนส่งที่ขยายตวัขึน้ (8) การขยายตวั

ของภาคที่พกัแรมและบริการดา้นอาหาร จากจ านวนนกัท่องเที่ยวที่ขยายตวัเพิ่มขึน้จากไตรมาสก่อนหนา้ และการขยายระยะเวลา

ของมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa on Arrival) ใหก้ับนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 21 ประเทศ ไปจนถึง

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 และ (9) การขยายตัวของภาคการขายส่ง ขายปลีกและการซ่อมยานยนตแ์ละจักรยานยนต ์ซึ่งยัง

ขยายตวัไดด้ีแมว้่าจะชะลอตวัลงอย่างชา้ ๆ จากการชะลอตวัของการใชจ้่ายภาคครวัเรือน 

อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ไดร้บัแรงกดดันจาก (1) มลูค่าการ

ส่งออกทรงตวั โดยมีอตัราการขยายตวัที่รอ้ยละ 0.0 และปริมาณการส่งออกที่ลดลงในอตัรารอ้ยละ 0.4 จากไตรมาสก่อนหนา้ หาก

พิจารณา 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มลูค่าการส่งออกของไทยปรบัลดลงรอ้ยละ 2.7 และปรมิาณการส่งออกของไทยปรบัลดลง

รอ้ยละ 3.0 จากปี พ.ศ. 2561 ซึ่งการปรบัลดลงของภาคการส่งออกเป็นผลจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้และมาตรการ

กีดกันทางการคา้ที่เพิ่มมากขึน้ (2) การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรบัตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการส่งออกที่ปรบัลดลง ซึ่ง

สอดคลอ้งกับดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมและอตัราการใชก้ าลงัการผลิตเฉล่ียที่ปรบัลดลงจากไตรมาสก่อนหนา้ (3) การบริการขนส่ง

ทางน า้ที่ปรบัตวัลดลงจากการชะลอตวัลงของการบรกิารขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศและการผลิตภาคอตุสาหกรรม จากปัจจยักดดนั

ดงัที่กล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหส้ านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ปรบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของผลิตภณัฑม์วล

รวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 จากเดิมที่คาดการณไ์วท้ี่รอ้ยละ 3.6 (โดยมีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 3.3 ถึง 
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3.8) เป็นรอ้ยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 2.7 ถึง 3.2) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และปรบัเป็นรอ้ยละ 2.6 ในการแถลง

ข่าววนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 ขยายตวัต ่ากว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลใหอุ้ปสงคภ์ายในประเทศและ

อตัราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโนม้ต ่ากว่ากรอบเป้าหมายและอตัราที่คาดการณไ์ว ้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติใหล้ด

อตัราดอกเบีย้นโยบายลงจากรอ้ยละ 1.75 ต่อปี เป็นรอ้ยละ 1.50 ต่อปี ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 และปรบัลดอีกครัง้จากรอ้ยละ 

1.50 ต่อปี เป็นรอ้ยละ 1.25 ต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีความเห็นว่า การ

ด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะช่วยใหอ้ตัราเงินเฟ้อทั่วไปกลบัสู่กรอบเป้าหมายและสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจ  

ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 สินเชื่อภาคเอกชนของไทยชะลอตัวลงทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อภาคครวัเรือน โดยสินเชื่อภาค

ธุรกิจชะลอตวัจากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่สินเชื่อภาคครวัเรือนไทยชะลอตวัเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนของสินเชื่อที่

อยู่อาศยัที่ชะลอตวัจากการออกมาตรการ Loan To Value (LTV) นอกจากนี ้ธนาคารพาณิชยย์งัเพิ่มความระมดัระวงัในการปล่อย

สินเชื่อมากขึน้ เนื่องจากคณุภาพของสินเชื่อโดยรวมที่ปรบัตวัลดลง และสดัส่วนหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้่อสินเชื่อรวมที่ปรบัเพิ่มขึน้ 

อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร ์สรอ. ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 แข็งค่าขึน้จากไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งเป็น

ผลจากการไหลเขา้ของเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งในตลาดหลักทรพัยแ์ละตลาดตราสารหนี ้ในขณะที่ค่าเงินของประเทศอื่น ๆ ใน

ภูมิภาคเดียวกันกลบัอ่อนค่าลง ในส่วนของเงินทุนเคล่ือนยา้ยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 เป็นเงินทุนเคล่ือนยา้ยไหลเข้าสทุธิครัง้

แรกในรอบ 8 ไตรมาส จากการที่ผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศไดน้ าเงินทุนกลบัเขา้มาในประเทศในรูปแบบของรายการเงินสด

และเงินฝาก อีกทัง้นกัลงทุนต่างชาติก็น าเงินเขา้มาลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของดุลบญัชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ 3 ปี 

พ.ศ. 2562 เกินดลุสงูกว่าช่วงเดียวกนัของปี พ.ศ. 2561 

ในดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ยงัอยู่ในเกณฑด์ี โดยอตัราการว่างงานและอตัราเงินเฟ้อ

ยงัอยู่ในระดบัต ่า อย่างไรก็ตาม การขยายตวัทางเศรษฐกิจที่ต  ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้ระดบัหนีสิ้นภาคครวัเรือนต่อ GDP ที่ปรบัเพิ่ม

สงูขึน้ และการแข็งค่าของค่าเงินบาทยงัคงเป็นปัจจยัที่ตอ้งเฝา้ติดตาม 
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1.2 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการขยายตัว และผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว  

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ าปี: ล้านล้านบาท) และอัตราการขยายตัว พ.ศ. 2540 ถึง 2563F 

 
ทีม่ำ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ       F = ประมำณกำร 
หมำยเหต ุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ รำคำประจ ำปี) ในปี พ.ศ. 2562 เป็นตวัเลขจำกกำรประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ณ วนัที ่18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 

 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจ าปี: ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ) และอัตราการขยายตัว พ.ศ. 2540 ถึง 2563F 

 
ทีม่ำ World Bank, ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ                        F = ประมำณกำร 
หมำยเหต ุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ รำคำประจ ำปี) ในปี พ.ศ. 2562 เป็นตวัเลขจำกกำรประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ณ วนัที ่18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ณ ราคาปีฐาน: ล้านล้านบาท) และอัตราการขยายตัว พ.ศ. 2540 ถึง 2563F 

 
ทีม่ำ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, ธนำคำรแห่งประเทศไทย    F = ประมำณกำร  
หมำยเหต ุ(1) วิธีแบบปริมำณลูกโซ่ รำคำปีฐำน พ.ศ. 2545 เป็นปีอำ้งอิง 
(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ รำคำปีฐำน) ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เป็นตวัเลขจำกกำรประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ณ วนัที ่
18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
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ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ณ ราคาปีฐาน: ล้านล้านดอลลารส์หรัฐ) และอัตราการขยายตัว พ.ศ. 2540 ถึง 2563F 

 
ทีม่ำ World Bank, ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, ธนำคำรแห่งประเทศไทย    F = ประมำณกำร 

หมำยเหต ุ(1) วิธีแบบปริมำณลูกโซ่ รำคำปีฐำน พ.ศ. 2553 เป็นปีอำ้งอิง 
(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ รำคำปีฐำน) ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เป็นตวัเลขจำกกำรประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ณ วนัที ่
18 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว และอัตราการขยายตัว พ.ศ. 2557 ถึง ประมาณการ ปี พ.ศ. 2562 
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว 2557 2558 2559 2560 2561 2562F 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว ณ ราคา
ประจ าปี (บาท) 

197,458.40 204,406.30 215,767.10 228,398.30 240,568.7 248,406.5 

- อตัราการขยายตวั (%)  3.5% 5.6% 5.9% 5.3% 3.3% 
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว ณ ราคาปีฐาน 
(บาท) 

137,786.16 141,611.73 145,889.76 151,315.12 157,150.88 160,859.4 

- อตัราการขยายตวั (%)  2.8% 3.0% 3.7% 3.9% 2.3% 
ทีม่ำ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
หมำยเหต ุ(1) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ณ รำคำประจ ำปี พ.ศ. 2562 เป็นตวัเลขประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ณ วนัที ่ 18 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 
(2) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ณ รำคำปีฐำน ใชว้ิธีแบบปริมำณลูกโซ่ รำคำปีฐำน พ.ศ. 2545 เป็นปีอำ้งอิง 
(3) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั ณ รำคำปีฐำน พ.ศ. 2562 เป็นตวัเลขจำกผลวิเครำะห์ของ Ipsos Business Consulting 

 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศของไทย (ณ ราคาปีฐาน) ขยายตวัขึน้ที่รอ้ยละ 2.4 โดยมีการ

ขยายตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ที่ขยายตวัเพียงรอ้ยละ 2.3 โดยอตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ (ณ ราคาปีฐาน) ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 เป็นอตัราการขยายตัวที่ต  ่าที่สุดในรอบ 5 ปี นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 

จากมลูค่าและปรมิาณการส่งออกของไทยที่ปรบัตวัลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ และมาตรการการกีดกัน

ทางการคา้ที่เพิ่มขึน้จากสงครามการคา้ 

เนื่องจากเศรษฐกิจไทยขยายตวัต ่ากว่าที่คาดการณไ์วจ้ากปัจจัยกดดนัหลกั ไดแ้ก่ ภาคการส่งออกที่ปรบัตวัลดลง สถาบนัต่าง ๆ

จึงไดป้รบัลดประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในปี พ.ศ. 2562 โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ส านักงานสภา

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดการณว์่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 จะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.6 
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ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติคาดการณว์่ารายไดเ้ฉล่ียต่อหวัในปี พ.ศ. 2562 จะขยายตวัขึน้ท่ีรอ้ยละ 

3.3 โดยปรบัเพิ่มขึน้จาก 240,568.7 บาทในปี พ.ศ. 2561 เป็น 248,406.5 บาทในปี พ.ศ. 2562 (คาดการณ ์ณ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2562) การเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อเป็นตวับ่งชีว้่ามาตรฐานการครองชีพของคนไทยไดพ้ฒันาขึน้ 

1.3 ภาพรวมประชากรไทย (ประชากรในเขตเมือง ประชากรในเขตชนบท และอัตราความเป็นเมือง)  

 

 2543-2547 2548-2552 2553-2557F 2558F-2562F 2563F-2567F 

อตัราความเป็นเมือง (รอ้ยละ) 1.0 1.0 1.9 1.7 1.6 
ทีม่ำ ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ และ ผลวิเครำะห์ของ Ipsos Business Consulting 
F = ประมำณกำรโดยส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
หมำยเหตุ อตัรำควำมเป็นเมือง ค ำนวณจำกอตัรำกำรขยำยตวัของจ ำนวนประชำกรในเมืองหกัลบดว้ยอตัรำกำรขยำยตวัของจ ำนวนประชำกร

ทัง้หมด โดยอตัรำควำมเป็นเมืองทีเ่ป็นบวกหมำยถึงจ ำนวนประชำกรในเมืองมีอตัรำกำรขยำยตวัเร็วกว่ำประชำกรทัง้หมด 

 

เช่นเดียวกบัประชากรในหลายๆ ประเทศที่พฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่ น สิงคโปร ์ ประชากรผูส้งูอายใุนประเทศไทยเพิ่มขึน้จ านวนมาก 

อตัราการขยายตวัของประชากรในประเทศมีการเติบโตในอตัราที่ชา้ลง โดยเติบโตในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.3 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 

2558 ถึง พ.ศ. 2563 แนวโนม้เช่นนีส่้งผลโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต เนื่องจากการลดลงของประชากรวยัเด็ก

ต่อจ านวนประชากรทัง้หมดจะส่งผลใหใ้นอนาคตภาคแรงงานจะมีประชากรท่ีอยู่ในก าลงัแรงงานลดลงพรอ้มกันกับก าลงัผลิตทาง

เศรษฐกิจและรายไดเ้ฉล่ียต่อหวัที่จะลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรนีจ้ะส่งผลกระทบต่อสถานภาพทาง

การเงินของประชากรจ านวนมากแลว้ ภาษีซึ่งเป็นรายไดห้ลกัของรฐับาลจะไดร้บัผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่

สามารถสรา้งรายไดห้รือมีรายไดเ้พียงเล็กนอ้ย ประชากรวยัแรงงานจึงจ าเป็นตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายของสงัคมไทยที่ก าลงัเขา้สู่

สงัคมผูส้งูอาย ุ 
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ในส่วนของความเป็นเมือง คาดการณว์่า ในปี พ.ศ. 2562 ประชากรไทยรอ้ยละ 51 อาศยัอยู่ในเขตเมือง ในขณะที่รอ้ยละ 49 

อาศยัอยู่ในเขตชนบท ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตเมืองไดข้ยายตวัมากขึน้สืบเนื่องจากประเทศไทยมีความเป็นอุตสาหกรรมมากขึน้ 

เห็นไดจ้ากค่าเฉล่ียของอัตราความเป็นเมืองที่มีอัตราสูงขึน้ที่รอ้ยละ  1.9 และรอ้ยละ 1.7 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 

และช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ ศ. 2562 ตามล าดบั 

ทัง้นีก้ารพฒันาความเป็นเมืองส่วนใหญ่นัน้กระจุกตวัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตใกลเ้คียง จึงก่อใหเ้กิดภาวะสมองไหล 

กล่าวคือ คนท่ีมีทกัษะทางวิชาชีพหรือมีการศกึษาสงูไม่สามารถหาอาชีพที่เหมาะสมกบัตนไดใ้นต่างจงัหวดั ดงันัน้ เพื่อโอกาสในการ

หางานท่ีดีขึน้ กลุ่มคนท่ีมีทกัษะและการศกึษาที่สงูเหล่านีจ้ึงยา้ยจากเขตชนบทไปยงัเขตเมือง ท าใหจ้ านวนประชากรในเขตกรุงเทพฯ

และปรมิณฑลมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ในขณะท่ีจ านวนประชากรในต่างจงัหวดัมีแนวโนม้ลดลง 

1.4 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  

ดัชนีราคาผู้บริโภคชุดท่ัวไปทัง้ประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหต ุ
1) ตวัเลขดชันรีำคำผูบ้ริโภคทีแ่สดงในกรำฟเป็นดชันรีำคำผูบ้ริโภค ณ เดือนตลุำคมของทกุปี 
2) ค ำอธิบำยกำรเปลีย่นแปลงปีฐำนของดชันรีำคำผูบ้ริโภคแสดงในภำคผนวก 1 

ดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยยงัคงฟ้ืนตัวไดช้า้ โดยดชันีราคาผูบ้ริโภคของไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 102.74 ปรบัตัว

ลดลงรอ้ยละ 0.16 จากเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2562 และขยายตัวเพียงรอ้ยละ 0.11 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

หนา้ โดยการขยายตวัเพียงรอ้ยละ 0.11 เป็นอตัราการขยายตวัแบบชะลอตวัมาที่สดุในรอบ 28 เดือนนบัตัง้แต่เดือนมิถนุายน ปี พ.ศ. 

2560 ซึ่งมีสาเหตมุาจากการปรบัลดลงราคาน า้มนัขายปลีกในประเทศ ดงันัน้ ถึงแมว้่าราคาสินคา้ในกลุ่มอาหารสดหลายประเภทจะ

ปรบัเพิ่มสงูขึน้ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 การลดลงของราคาน า้มนัขายปลีกในประเทศเป็นปัจจยัหลกัที่ท  าใหด้ชันีราคาผูบ้รโิภค

ชะลอตวั 
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ส าหรบัแนวโนม้ดชันีราคาผูบ้รโิภคของไทย ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาน า้มนัดิบ การแข็งค่าของค่าเงินบาทยงัคงเป็น

ปัจจยัลบต่อการฟ้ืนตวัของดชันีราคาผูบ้รโิภคของไทย 

1.5 รายได้สุทธิหลังหักภาษีและค่าใช้จ่ายส าหรับครัวเรือน จ าแนกตามครัวเรือนในเขตเทศบาล และครัวเรือนนอกเขต
เทศบาล  

รายจ่ายและค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560 

 
ทีม่ำ ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ          E = ประมำณกำร 
หมำยเหต ุ          
1) รำยไดท้ัง้สิน้เฉลีย่ต่อเดือนของครวัเรือนจดัท ำทกุ 2 ปี  
2) วิธีกำรประมำณกำรรำยไดท้ัง้สิน้เฉลีย่ต่อเดือนของครวัเรือนส ำหรบัปีคี ่(E) แจกแจงในภำคผนวก 2 

ครวัเรือนไทยที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลมีรายไดส้ทุธิหลงัหกัภาษีและค่าใชจ้า่ยเฉล่ียต่อเดือนสงูกวา่ครวัเรือนที่อาศยัอยู่นอกเขต
เทศบาล รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยต่อครวัเรือนไทยมีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 ในปี พ.ศ. 2560 ครวัเรือน
ไทยในเขตเทศบาลมีรายไดส้ทุธิหลงัหกัภาษี 32,744 บาทต่อเดอืน และมีค่าใชจ้่ายเฉล่ีย 25,581 บาทต่อเดือน และครวัเรือนไทย
นอกเขตเทศบาลมีรายไดส้ทุธิหลงัหกัภาษี 21,862 บาทต่อเดือน และมีค่าใชจ้่ายเฉล่ีย 17,802 บาทต่อเดือน ซึง่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ทัง้ของครวัเรือนในเขตเทศบาลและของครวัเรือนนอกเขตเทศบาลไดป้รบัตวัลดลงเล็กนอ้ยจากปี พ.ศ. 2559 ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายต่อ

เดือนปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ 

ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้เฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือนจ าแนกตามรายการ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2560 
ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล ์ 31.0% 32.0% 32.1% 32.5% 32.5% 32.2% 32.7% 33.9% 33.7% 36.1% 35.1% 

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัท่ีอยู่อาศยั เครื่องแต่งบา้นและ
เครื่องใชต่้าง ๆ 

20.1% 19.1% 20.1% 19.4% 20.4% 20.0% 19.2% 20.0% 20.4% 19.7% 20.3% 

ค่าใชจ้่ายเดินทางยานพาหนะ และ ท่องเท่ียว 18.2% 19.3% 17.7% 18.9% 18.9% 19.4% 20.0% 19.5% 18.3% 17.4% 17.4% 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 30.7% 29.6% 30.1% 29.2% 28.2% 28.4% 28.1% 26.6% 27.6% 26.8% 27.2% 
รวมท้ังหมด 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ทีม่ำ ส ำนกังำนสถิติแห่งชำต ิ
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เมื่อพิจารณาค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อเดือนของครวัเรือนตามประเภทของค่าใชจ้่าย พบว่า ครวัเรือนไทยมีการจบัจ่ายใชส้อยในส่วน

ของค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลม์ากที่สุด ซึ่งมีสัดส่วนรอ้ยละ 35 ของค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2560 โดย

ครวัเรือนจบัจ่ายใชส้อยในส่วนของค่าที่อยู่อาศยั เครื่องแต่งบา้นและเครื่องใชต้่างๆ มากเป็นล าดบัท่ีสอง และค่าเดินทางยานพาหนะ 

และท่องเที่ยว มากเป็นล าดบัท่ีสาม ที่สดัส่วนรอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 17 ของค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อเดือน ตามล าดบั 

1.6 อัตราการว่างงาน 

อัตราการว่างงานท่ัวประเทศ (ร้อยละของผู้อยู่ในก าลังแรงงาน) พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที ่3 พ.ศ. 2562  

 
ทีม่ำ กรมกำรปกครอง, ส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ และส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเษรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 

อตัราการว่างงานทั่วประเทศไทยอยู่ที่รอ้ยละ 1.1 ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 1.0 ในไตรมาส

ก่อนหนา้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอตัราการว่างงาน 5 ปียอ้นหลงั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 จะเห็นว่า

อตัราการว่างงานมีแนวโนม้ปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจยักดดนั ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยีทดแทนแรงงานที่มากขึน้ การลดลงของความ

ตอ้งการแรงงานภาคการเกษตร และแนวโน้มการส่งออกที่ปรับตัวลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและ

มาตรการการกีดกันทางการคา้ที่เพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม อตัราการว่างงานของไทยยงัอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับอตัราการ

ว่างงานของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  

ในปี พ.ศ. 2561 มีการประกาศอัตราค่าแรงขั้นต ่าใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ โดยประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป โดยมีการก าหนดค่าแรงขัน้ต ่าตามพืน้ท่ี โดยพืน้ที่จงัหวดัชลบุรี ภูเก็ตและระยองมีค่าแรงขัน้ต ่าที่สงู
ที่สุด ที่ 330 บาทต่อวัน ตามมาดว้ยพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีค่าแรงขั้นต ่าสูงเป็นอันดับสอง ที่ 325 บาทต่อวนั โดยพืน้ที่
นราธิวาส ปัตตานี และยะลามีค่าแรงขั้นต ่าน้อยที่สุด ที่ 308 บาทต่อวัน โดยมีการคาดการณ์ว่า การปรับขึน้ค่าแรงขั้นต ่าจะมี
ผลกระทบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เช่น การเกษตร ส่ิงทอ เป็นตน้ และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก 
(SMEs) อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากการปรบัขึน้ค่าแรงจะยังคงจ ากัดหากภาครฐัมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม
อตุสาหกรรมแรงงานเขม้ขน้ เช่น ลดหย่อนภาษี หรือใหสิ้นเชื่อดอกเบีย้ต ่า เพื่อช่วยลดรายจ่ายหรือตน้ทุนของกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบ
โดยหลงัจากการปรบัขึน้อัตราค่าแรงขัน้ต ่าใน ปี พ.ศ. 2561 รฐับาลไดอ้อกนโยบายช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่ไดร้บัผลกระทบจาก
ค่าจา้งแรงงานท่ีสงูขึน้โดยการออกมาตรการภาษี โดยใหผู้ป้ระกอบการสามารถน ารายจ่ายค่าจา้งรายวนัที่จ่ายใหล้กูจา้ง มาหกัเป็น
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รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลได ้1.15 เท่าของค่าจา้งรายวันที่จ่ายแก่ลูกจา้ง ภายใตเ้งื่อนไขว่า 
ผูป้ระกอบการที่จะมาตรการลดหย่อนภาษีดงักล่าว ตอ้งมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการในรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 100
ลา้นบาทและมีลกูจา้งไม่เกิน 200 คน มาตรการทางภาษีดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบท่ีผูป้ระกอบการไดร้บัจากการ
ปรบัขึน้ค่าแรงขึน้ต ่า 

1.7 เงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จ าแนกตามธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 
FDI 

(พันล้านบาท) 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2562 
Q1 

2562 
Q2 

กจิกรรมทาง
การเงนิและการ
ประกนัภยั 

153.9 15.4 52.1 58.7 (6.5) 205.6 (13.2) 57.8 99.9 57.7 99.4 37.5 114.2 134.8 (61.1) 17.4 

กิจกรรม
เกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัย ์

2.5 52.9 47.8 38.7 44.6 33.0 35.2 32.3 48.9 41.8 44.4 50.5 61.0 73.2 19.7 15.9 

การขายส่งและ
การขายปลีก 
การซ่อมยาน
ยนตแ์ละ
จกัรยานยนต ์

21.1 26.8 4.5 26.5 70.3 15.5 8.1 (5.4) 41.1 16.3 54.1 (38.1) 35.1 58.5 16.1 17.4 

การผลิต
คอมพิวเตอร ์
อิเล็กทรอนิกส ์

12.7 30.0 39.6 (3.0) 106.5 42.8 20.1 2.0 20.3 4.2 46.9 (13.3) 26.4 27.4 8.3 16.8 

การผลิตยาน
ยนต ์รถพ่วง
และรถก่ึงพ่วง 

5.5 5.9 7.7 2.5 4.3 8.2 11.8 (3.9) 0.9 2.2 6.2 24.9 9.5 1.2 5.8 (2.3) 

การผลิตอาหาร 15.6 22.7 11.3 11.8 7.0 11.5 13.5 16.1 17.4 8.8 27.9 10.2 2.8 (1.5) 1.0 2.0 

การผลิตยาง
และพลาสติก 

16.5 6.9 (3.8) 17.1 52.4 35.1 12.2 30.6 11.5 14.8 38.5 (8.2) (5.8) 20.8 10.1 1.4 

อื่นๆ 103.2 179.2 138.7 136.0 (54.3) 114.4 (17.2) 271.4 254.5 15.5 (12.1) 39.2 30.1 112.6 20.9 (5.3) 

รวมท้ังหมด 331.0 339.7 297.9 288.3 224.3 466.1 70.4 400.9 494.5 161.3 305.3 102.7 273.3 427.0 20.8 63.3 

ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
หมำยเหต ุ 
1) รำยกำรอืน่ๆ ประกอบดว้ย กำรท ำเหมืองแร่และเหมืองหิน กำรผลิตเครือ่งจกัรและเครือ่งมือ กำรผลิตเครือ่งดืม่ กำรผลิตเภสชัภณัฑ์ กำรผลิตอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เกษตรกรรม กำรป่ำไมแ้ละ
กำรประมง กำรผลิตเฟอร์นเิจอร์ กำรก่อสรำ้ง กำรผลิตกระดำษ กำรผลิตถ่ำนโคก้และปิโตรเลียม ไฟฟ้ำ ก๊ำซ ไอน ้ำและระบบกำรปรบัอำกำศ กำรขนส่งและสถำนทีเ่ก็บสินคำ้ กำรผลิต
เคมีภณัฑ์ 
2) ค ำอธิบำยควำมหมำยของแผนภำพแสดงในภำคผนวก 3 

ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็น 63.3 พนัลา้นบาท เพิ่มขึน้
จาก 20.8 พนัลา้นบาทในไตรมาสก่อนหนา้ โดยกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และกิจกรรมการขายส่งและการขายปลีก 
การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนตม์ปีรมิาณเงินลงทนุสงูที่สดุในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ที่17.4 พนัลา้นบาท ตามมาดว้ย การ
ผลิตคอมพิวเตอร ์อิเล็กทรอนิกส ์และกิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัย ์มีปรมิาณเงินลงทนุมากเป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ในไตรมาสที่ 2 
ของปี พ.ศ. 2562 ที่ 16.8 พนัลา้นบาท และ15.9 พนัลา้นบาท ตามล าดบั 
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ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (บีโอไอ) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ต่างชาติยื่นขอส่งเสรมิการ

ลงทุนคิดเป็นจ านวนกว่า 689 โครงการ เป็นมูลค่าเงินลงทุน 203,366 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 69 จากมูลค่าเงินลงทุนในช่วง  

9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลมีจ านวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด ในขณะที่

อตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสม์ีจ านวนมลูค่าเงนิลงทนุมากที่สดุ เมื่อพิจารณาตามประเทศของบรษิัทท่ียื่นขอส่งเสรมิ

การลงทุน พบว่า ญ่ีปุ่ นเป็นประเทศที่มีจ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีค าขอรบัการส่งเสริมการ

ลงทุนทั้งหมด 167 โครงการซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิน 59,187 ลา้นบาท ตามมาดว้ยประเทศจีนซึ่งมีจ านวนโครงการและ

มลูค่าเงินลงทุนสงูที่สุดเป็นอนัดับที่ 2 โดยมีค าขอรบัการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 139 โครงการซึ่งคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิน 

45,439 ลา้นบาท และประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดเป็นอันดับที่  3 โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิน 11,710  

ลา้นบาท 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ยงัระบุว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 จ านวนโครงการขอรบัการ

ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่ EEC มีจ านวนทัง้สิน้ 360 โครงการ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 37 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็

ตาม มลูค่าเงินลงทุนรวมในพืน้ท่ี EEC ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 167,930 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 มีโครงการลงทนุในกิจการผลิตน า้มนัเชือ้เพลิงส าเรจ็รูปขนาดใหญ่ในพืน้ท่ี EEC 

โดยโครงการลงทุนของบริษัท เอ็กซอน โมบิล เป็นหนึ่งในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ยื่นขอการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2561 

โดยบริษัท เอ็กซอน โมบิลมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางส่งออกปิโตรเคมีในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแผนที่จะลงทุน

โครงการก่อสรา้งโรงกลั่นน า้มนัและโรงผลิตแครกเกอรใ์นพืน้ที่ใกลโ้รงกลั่นเดิมของบริษัทในจงัหวดัชลบุรีและพืน้ที่ใกลท้่าเรือแหลม

ฉบงั เป็นมลูค่าการลงทนุรว่มทัง้สิน้ 6.3 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

การขยายตัวของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีปัจจัยสนับสนุนหลัก คือ การประกาศพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโครงการของภาครัฐเพื่อปรบัโครงสรา้งภาคการผลิต 

ยกระดบัอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และสนบัสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดย

โครงการดงักล่าวจะใหสิ้ทธิในการยกเวน้ภาษีนิติบคุคลแก่บริษัทในโครงการสงูสดุ 13-15 ปี หากเป็นการลงทนุใน 10 อตุสาหกรรมที่

ใชเ้ทคโนโลยีเป้าหมาย ไดแ้ก่ ยานยนตส์มยัใหม่ อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ การท่องเที่ยวกลุ่มผูม้ีรายไดส้งูและการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์การบินและอากาศยานครบวงจร การแพทย์

และการดูแลสขุภาพครบวงจร  เศรษฐกิจชีวภาพ และเทคโนโลยีดิจิตอล โดยมีการรเิริ่มโครงการระยะแรกในพืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี และระยอง ทั้งนีร้ฐับาลคาดหวังว่า จะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการ ไม่ต ่ากว่า 5 แสนลา้นบาทต่อปี 

ภายในปี 2564 
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อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศส่งผลใหค้่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา โดยเงินทุนไหลเขา้ส่งผลใหค้วามตอ้งการเงินสกุลบาทเพิ่มมากขึ ้นและท าใหเ้งินบาทแข็งค่าขึน้เทียบกับเงินสกุลอื่น ๆ เช่น 
ดอลลารส์หรฐั ยูโรและเยน โดยการแข็งค่าขึน้ของเงินบาทส่งผลกระทบในทางลบกับผูส่้งออกของไทยเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึน้
ท าใหค้วามสามารถในการแข่งขันดา้นราคาของไทยลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เช่น อินเดีย และเวียดนาม 
ดงันัน้ มีการคาดการว์่ามลูค่าการส่งออกในปี พ.ศ. 2562 จะปรบัตวัลดลง โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้เกษตร แต่อย่างไรก็ตาม เงิน
บาทที่แข็งค่าขึน้เปิดโอกาสใหบ้ริษัทต่าง ๆ สามารถน าเขา้สินคา้ทุน เครื่องจกัรและอุปกรณต์่าง ๆ ไดใ้นราคาที่ถูกลง ซึ่ งจะช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพของไทยซึ่งเป็นประโยชนก์บัเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

1.8 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

การเปล่ียนแปลงอัตราของดอกเบีย้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2548 ถึง เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยงัคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องโดยคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายที่รอ้ยละ 1.50 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจ ส่งผลใหใ้นปี พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบีย้นโยบายอยู่ที่รอ้ยละ1.50 เกือบตลอด
ทัง้ปี จนในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 เมื่อเศรษฐกิจขยายตวัดีขึน้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงปรบัอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายสูงขึน้อีกรอ้ยละ 0.25 เป็นรอ้ยละ 1.75 เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า การใชอ้ตัราดอกเบีย้ระดับต ่าในช่วงที่ผ่านมาได้
สนบัสนนุใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตวัขึน้สอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงมีความจ าเป็นที่จะใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
นอ้ยลง นอกจากนี ้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายยงัช่วยรกัษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในภาพรวม โดยอตัราดอกเบีย้
นโยบายที่รอ้ยละ 1.75 ยงัถือว่าอยู่ในระดบัต ่าและยงัเอือ้ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดป้ระกาศปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้จากรอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 1.50 และไดป้ระกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 จากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโนม้ขยายตวัต ่ากว่าที่คาดการณไ์วจ้าก
การหดตัวของมูลค่าการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลง อีกทั้ง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต ่ากว่ากรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลงังานท่ีลดลง ดงันัน้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงมีมติปรบัลดอตัราดอกเบี ้ยนโยบายลง 
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เนื่องจากเห็นว่าการลดอตัราดอกเบีย้นโยบายจะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของเศรษฐกิจและช่วยใหอ้ตัราเงินเฟ้อทั่วไปกลบัสู่กรอบ
เป้าหมาย 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบีย้เงินกูลู้กคา้รายใหญ่ชั้นดีอยู่ที่รอ้ยละ 6.03 – 6.6 และอัตราดอกเบีย้เงินฝากออม
ทรพัยอ์ยู่ที่รอ้ยละ 0.3 – 0.63 เมื่อพิจารณาอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยข์องไทย จะเห็นว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยย์งั
อยู่ในระดบัต ่า ประชาชนและนกัลงทุนบางส่วนจึงโยกยา้ยเงินทุนไปลงทุนในทรพัยสิ์นอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะใหผ้ลตอบแทนที่สงูกว่าการ
ฝากออมทรพัย ์อย่างไรก็ตาม การที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 จากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 ท าใหอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูแ้ละอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยม์ีแนวโนม้ปรบัตวัลดลง 

1.9 เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย 

การเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (อัตราอ้างอิง : ดอลลารส์หรัฐ) พ.ศ. 2550 ถึง ไตรมาสที ่3 พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

หนีต้่างประเทศ และ อัตราส่วนเงินส ารองระหว่างประเทศต่อหนีต้่างประเทศ พ.ศ. 2550 ถึง ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ค่าเงินบาทเฉล่ียอยู่ที่ 30.71 บาทต่อดอลลาร ์สรอ. แข็งค่าขึน้จากเงินบาทเฉล่ีย 32.31 บาท
ต่อดอลลาร ์สรอ. ในปี พ.ศ. 2561 โดยการแข็งค่าของเงินบาทส่วนหนึ่งไดร้บัปัจจัยสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินลงทุนจาก
ต่างชาติทั้งในตลาดหลักทรพัยแ์ละตลาดตราสารหนี ้โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางสหรฐัฯ เริ่มส่ง
สญัญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งสรา้งแรงกดดันใหค้่าเงินดอลลารเ์คล่ือนไหวอ่อนค่าลง   และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งสัดส่วนหนีต้่างประเทศต่อ GDP ที่ยังอยู่ในระดับต ่า เนื่องจากพึ่งพา
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เงินทุนจากต่างประเทศค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกบัมาตรฐานสากล โดยมีสดัส่วนหนีต้่างประเทศต่อ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 
2562 อยู่ที่รอ้ยละ 34.8 และเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง โดยเงินส ารองระหว่างประเทศ ณ สิน้เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2562 มีจ านวน 215.8 พนัลา้นดอลลาร ์สรอ. สงูเป็น 3.5 เท่าของหนีต้่างประเทศระยะสัน้ และ 1.3 เท่าของหนีต้่างประเทศทัง้หมด 
สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศมากเพียงพอรองรบักรณีที่หนีต้่างประเทศทัง้หมดไม่ไดร้บัการต่ออายุได้  ท าให้
ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไม่แน่นอนต่างๆ ของเศรษฐกิจโลกค่อนขา้งนอ้ยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบา้น 
อาทิ วิกฤตค่าเงินท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (emerging markets: EMs) 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) คาดการณว์่าค่าเงินบาทเฉล่ียทัง้ปี พ.ศ. 2562 จะแข็งค่าขึน้จาก
ปี พ.ศ. 2561 โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 31.0 บาทต่อดอลลาร ์สรอ. จากปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ ทิศทางการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศส าคัญ  ๆ ซึ่งมีการคาดการว่า ธนาคารกลางของหลาย  ๆ ประเทศจะปรบัลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายเนื่องจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก 

1.10 ระดับหนีภ้าคครัวเรือน 

เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือน และ อัตราส่วนเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP พ.ศ. 2550 ถึง ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2562 

 

ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

หนีสิ้นภาคครวัเรือนของไทยยงัคงเป็นปัจจยักดดนัการขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยระดบัหนีค้รวัเรือนของไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึง พ.ศ. 2558 เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง อตัราหนีสิ้นภาคครวัเรือนของไทยต่อ GDP มีระดบัสงูสดุที่รอ้ยละ 81.2 ในปี พ.ศ. 2558 
และมีการปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 
อัตราส่วนหนีสิ้นของภาคครวัเรือนของไทยต่อ GDP อยู่ที่รอ้ยละ 78.7 ปรบัตัวเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 78.6 ในปี พ.ศ. 2561 และเป็น
อตัราส่วนท่ีสงูที่สดุในรอบ 2 ปีครึง่ 

หนีค้รวัเรือนไทยที่เติบโตขึน้อย่างรวดเรว็ในชว่งปี พ.ศ. 2550 – 2558 มีปัจจยัสนบัสนนุจาก (1) การแข่งขนัการขยายสินเชื่อของ
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่สงูขึน้ (2) เหตกุารณม์หาอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 และ (3) นโยบายประชานิยม
ของรฐับาลที่มุ่งเนน้เพื่อเพิ่มยอดการอปุโภคและบรโิภคของภาคเอกชน เช่น นโยบายรถคนัแรกและนโยบายบา้นหลงัแรก 



 
 

โอกาสทางธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)         พฤศจิกายน  2562 
 

 
บริษัท อิปซอสส ์จ ำกดั   
ชัน้ 19 อำคำรเอ็มไพร์ เลขที ่1 ถ.สำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 2088 0100 โทรสำร +66 2088 0200 เว็บไซต ์www.ipsosconsulting.com หนา้ 18 

อตัราหนีค้รวัเรือนของไทยไดข้ยายตวัในอตัราที่ลดลงตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2559 เนื่องจากสถาบนัการเงินไดเ้พิ่มความเขม้งวดในการ
อนมุตัิสินเชื่อมากขึน้ ประกอบกับการออกมาตรการดูแลสินเชื่อบตัรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในช่วงครึง่ปีหลงัของ ปี พ.ศ. 2560 
ท าใหค้รวัเรือนกูเ้งินไดย้ากขึน้หรือกูไ้ดใ้นวงเงินที่นอ้ยลง เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รบัวงเงินแก่ผูข้อสินเชื่ อบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบคุคลใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี ้อีกทัง้ ยงัปรบัลดเพดานอตัราดอกเบีย้บตัรเครดิตลงอีก
ดว้ย 

อย่างไรก็ตาม อตัราหนีค้รวัเรือนของไทยปรบัตวัเพิ่มขึน้อีกครัง้ใน ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากอัตราการเติบโตของหนีค้รวัเรือนมี
แนวโนม้สงูกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2561 จึงส่งผลใหอ้ตัราหนีสิ้นครวัเรือนของไทยต่อ 
GDP มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ 

ปัญหาหนีค้รัวเรือนของไทยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากการเป็นหนี ้ท  าให้
ประชาชนใชจ้่ายไดน้อ้ยลง ส่งผลใหก้ารบรโิภคภายในประเทศเติบโตไดช้า้ นอกจากนี ้ระดบัหนีค้รวัเรือนที่สงูขึน้แสดงใหเ้ห็นว่า ภาค
ครวัเรือนมีความเปาะบางต่อปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องภาคครวัเรือนใน
อนาคตได ้

1.11 การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย ์

การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 ชะลอตัวลงจากปี พ.ศ. 2561 โดยศูนย์ข้อมูล
อสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) ระบุว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2562 ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยไ์ด้
ชะลอตวัการเปิดโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่ลงเป็นจ านวนมาก และเรง่น าที่อยู่อาศยัที่เหลือขายจากโครงการท่ีอยู่อาศยัที่สรา้งเสรจ็แลว้
ออกมาขายก่อนจะมีการบงัคบัใชม้าตรการควบคมุสินเชื่อบา้น (LTV) ในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ส่งผลใหภ้าคอสงัหารมิทรพัย์
ไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2562 ขยายตวัขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10 จากการท่ีผูป้ระกอบการและลกูคา้เร่งโอนกรรมสิทธ์ิก่อนการ
บงัคบัใชม้าตรการควบคมุสินเชื่อบา้น (LTV)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเขา้สู่ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ผลประกอบการของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรพัยไ์ทยโดยรวมติดลบ
มากกว่ารอ้ยละ 10 เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และการบงัคบัใชม้าตรการ
ควบคุมสินเชื่อบา้น (LTV) ส่งผลให้ความต้องการซือ้อสังหาริมทรพัยล์ดลงทั้งกลุ่มลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี ้
ผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยไ์ดท้ยอยเปิดขายโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีความกังวลว่า ถา้หากไม่
เริ่มทยอยเปิดขายโครงการใหม่ในช่วงครึง่ปีแรกและเลือกไปเปิดตวัในครึ่งปีหลงั ผูป้ระกอบการอาจไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนและ
การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลใหจ้ านวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่และจ านวนที่อยู่อาศัยเหลือขายเพิ่มสูงขึน้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 
2562  

ในช่วงครึง่ปีหลงั ของปี พ.ศ. 2562 ตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องไทยยงัคงเผชิญกบัปัจจยักดดนัหลายๆปัจจยั เช่น เศรษฐกิจไทยที่

เติบโตต ่ากว่าที่คาดการณไ์ว ้ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกจากสงครามการคา้ ระดบัหนีค้รวัเรือนของไทยที่สงูขึน้ และการบงัคบัใช้

มาตรการควบคุมสินเชื่อบา้น (LTV) ส่งผลใหภ้าครฐัไดอ้อกมาตรการกระตุน้การเติบโตของภาคอสังหาริมทรพัยไ์ทย ในวันที่ 22 
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ตลุาคม พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ (1) มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและลดค่าจดจ านอง โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจาก

เดิมที่รอ้ยละ 2 เป็นรอ้ยละ0.01 และลดค่าจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรพัยจ์ากรอ้ยละ 1 เป็นรอ้ยละ 0.01 ซึ่งการโอนและจด

จ านองตอ้งด าเนินการในคราวเดียวกัน โดยมาตรการนีจ้ะครอบคลมุเฉพาะที่อยู่อาศยัที่มีราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย โดยจะมี

ผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัที่วนัที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบงัคบัใช ้จนถึงวนัที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (2) มาตรการสินเชื่อที่อยู่

อาศยั โดยธนาคารอาคารสงเคราะหไ์ดเ้ตรียมวงเงนิสินเชื่อ 50,000 ลา้นบาท ส าหรบัใหสิ้นเชื่อแก่ประชาชนที่ตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศยัที่

ระดับราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย ดว้ยดอกเบีย้เงินกูพ้ิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน (คิดอัตราดอกเบีย้พิเศษคงที่ที่รอ้ยละ 2.5 

ในช่วง 3 ปีแรก) โดยจะมีผลบงัคบัใชถ้ึงวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยทัง้ 2 มาตรการมีเป้าหมายเพื่อกระตุน้การเติบโตของภาค

อสงัหารมิทรพัยไ์ทยที่ชะลอตวัอย่างหนกัตัง้แต่ครึง่ปีแรกของปี พ.ศ. 2562 

สถาบันต่างๆ ไดว้ิเคราะหว์่า แม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาต ่ากว่า 3 ลา้นบาท  

ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดที่อยู่อาศยัของไทยทัง้หมด โดยอาจจะส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทานของที่อยู่อาศยัในระดบัราคาต ่ากว่า 3 

ลา้นบาทเพิ่มสงูขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการดงักล่าวไม่ไดค้รอบคลมุตลาดที่อยู่อาศยัทกุระดบัราคา รวมไปถึงแนวโนม้

เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตวัลง ปัญหาหนีค้รวัเรือนที่สงูขึน้ และการท่ีสถาบนัการเงินเพิ่มความเขม้งวดในการใหสิ้นเชื่อมากขึน้ มาตรการ

กระตุน้ภาคอสังหาริมทรพัยข์องภาครฐัดังกล่าวอาจจะช่วยกระตุน้การฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรพัยไ์ดใ้นระดับหนึ่ง แต่ยังไม่

สามารถช่วยกระตุน้ใหภ้าคอสงัหารมิทรพัยไ์ทยฟ้ืนตวัไดส้งูเหมือนในอดีต อีกทัง้ ตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจาก

การชะลอตวัของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และยงัตอ้งใชเ้วลาปรบัตวักับมาตรการควบคมุสินเชื่อบา้น (LTV) 

ส าหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี พ.ศ. 2563 หลายสถาบันคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า ตลาด

อสงัหารมิทรพัยไ์ทยจะโตมากกว่าปี พ.ศ. 2562 โดยศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยค์าดการณว์่า ในภาพรวมตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทย

จะเติบโตประมาณรอ้ยละ 5 ถึงรอ้ยละ 20 จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตวัขึน้จากปี พ.ศ. 2562 และจากมาตรการกระตุน้

ภาคอสงัหารมิทรพัยข์องภาครฐัที่ช่วยกระตุน้ใหอ้ปุสงคแ์ละอปุทานของที่อยู่อาศยัในระดบัราคาต ่ากว่า 3 ลา้นบาทเพิ่มสงูขึน้ 

1.12 แนวโน้มเศรษฐกิจ  

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยจะขยายตวั

ที่รอ้ยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2562 ลดลงจากรอ้ยละ 4.1 ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยงัอยู่ภายใตปั้จจยักดดนัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

(1) ความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก (2) การส่งออกที่ปรบัลดลงจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้และมาตรการกีดกัน

ทางการคา้ที่เพิ่มมากขึน้ (3) การแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐั (4) สถานการณภ์ยัแลง้ที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร 

(5) หนีค้รวัเรือนที่เพิ่มสงูขึน้ซึ่งส่งผลใหค้รวัเรือนมีความเปาะบางมากขึน้ (6) จ านวนนกัท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตวัชา้กว่าที่คาดการณไ์ว ้และ 

(7) การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐัที่ล่าชา้ ในดา้นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยยังคงอยู่ในเกณฑด์ีในปี พ.ศ. 2562 โดย

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียคาดการณ์ทั้งปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 0.8 ปรบัลดลงจากอตัราเงินเฟ้อเฉล่ียปี พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 1.1 

จากการปรบัลดลงของราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก 
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ส าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑม์วลรวม

ในประเทศ (GDP) ของไทยจะขยายตวัมากกว่าปี พ.ศ. 2562 โดยคาดการณว์่า จะขยายตวัที่รอ้ยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2563 (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่รอ้ยละ 2.7 ถึง 3.7) จากปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก่ (1) การใช้จ่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวขึน้ (2) การใชจ้่ายภาครฐัจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 (3) การลงทนุของภาครฐัที่เพิ่มขึน้ 

(4) การส่งออกที่คาดว่าจะปรบัตวัขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัอตัราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะอยู่ที่รอ้ยละ 0.5 ถึงรอ้ย

ละ 1.5 ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อเฉล่ียในปี พ.ศ. 2562 

อย่างไรก็ตาม การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก ความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลก มาตรการการกีดกนัการคา้

ที่เพิ่มมากขึน้ ยงัคงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 
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ส่วนที ่2 ภาพรวมอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของไทย 

2.1 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของไทย 

เหตุการณ์ส าคัญที่น าไปสู่พัฒนาการของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของไทย  

มีดงัต่อไปนี ้

สภาพเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มามีลักษณะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งของภาพลักษณ์ของภาค

การเงินในขณะนัน้เป็นสาเหตใุหร้ัฐบาลมีแนวคิดที่จะท าใหป้ระเทศไทยเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นการเงินของภมูิภาคเอเชียเฉก

เช่น ฮ่องกงและสิงคโปร ์ ในปี พ.ศ. 2536 มีการจดัตัง้กิจการวิเทศธนกิจหรือที่รูจ้กัในนาม บีไอบีเอฟ (หรือ Bangkok International 

Banking Facility) เพื่อสนบัสนุนการเปิดเสรีตลาดการเงินของประเทศ  ซึ่งรฐับาลไทยตอ้งการใหเ้ป็นกลไกหลกัในการระดมเงินทุน

จากต่างประเทศ  มีการเพิ่มอตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสงูเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเขา้มา และภายใตก้ารด าเนินงาน

ของบีไอบีเอฟ  มีการอนุญาตให้ธนาคารที่จัดตั้งขึน้ทั้งในประเทศและธนาคารต่างประเทศสามารถให้บริการบัญชีการเงินนอก

ประเทศ (Offshore Banking) ได ้ ดงันัน้ จึงเกิดช่องทางในการกูเ้งินในอตัราดอกเบีย้ต ่าจากสถาบนัการเงินต่างชาติเขา้มาสู่ประเทศ  

เงินทนุท่ีไหลเขา้มามหาศาลอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2539 ท าใหส้ถาบนัการเงินสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง้่าย

ยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกัน การใชอ้ตัราแลกเปล่ียนแบบคงที่ท  าใหป้ระชาชนจ านวนมากคิดว่าตนไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  

โดยธนาคารกลางเป็นผูร้บัความเส่ียงนัน้เอง ท าใหส้ถาบนัการเงินและประชาชนท าธุรกรรมที่เส่ียงมากขึน้ ทัง้ความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) และความเส่ียงจากความแตกต่างของอายุคงเหลือ (Maturity Risk) หนีร้ะยะสัน้ที่กูม้าในสกุล

เงินดอลลาร ์สรอ.จากต่างประเทศเพิ่มขึน้สูงมากอย่างรวดเร็ว โดยหนีส่้วนใหญ่ถูกน ามาปล่อยกูแ้บบระยะยาวในสกุลเงินบาทให้

ธุรกิจภายในประเทศ ท าให้เกิดภาวะการไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch) และระยะเวลาการกู้ยืม (Maturity 

Mismatch) โดยเงินที่ไหลเขา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นถูกน าไปลงทุนในภาคที่ไม่ก่อใหเ้กิดผลผลิต (Non-Productive Sector) 

โดยเฉพาะในภาคอสงัหารมิทรพัย ์ ความตอ้งการซือ้อสงัหาริมทรพัยใ์นช่วงเวลาดงักล่าวมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัซึ่งส่งผลใหร้าคา

อสงัหารมิทรพัยท์ะยานสงูขึน้ไปดว้ย  

เศรษฐกิจไทยทรุดตวัลงในปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 เนื่องจากการส่งออกที่หดตวั และการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั ส่งผลให้
เจา้หนีต้่างประเทศเริ่มกังวลเก่ียวกับหนีต้่างประเทศของไทยและศกัยภาพในการเจรญิเติบโต และการสิน้สดุของการเกิดฟองสบู่ใน
ราคาอสังหาริมทรพัย ์(Asset Price Bubble) ความตอ้งการขายอสังหาริมทรพัยท์ี่มีมากกว่าความตอ้งการซือ้เป็นเหตุใหส้ถาบัน
การเงินทกุแห่งประสบปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ1 (Non-Performing Loan หรือ NPL) ท่ีเพิ่มขึน้ไปพรอ้มกบัการลดลงอย่างรุนแรง
ของราคาทรพัยสิ์น  ส่งผลใหเ้งินทุนมีการไหลออกจากไทยอย่างฉับพลัน รวมถึงหนีร้ะยะสัน้ในสกุลเงินต่างประเทศมีมากกว่าทุน
ส ารองเงินตราระหว่างประเทศ การไหลออกของเงินทุนอย่างฉบัพลนัท าใหเ้กิดวิกฤติงบดุล สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) เพิ่มสงูขึน้

 
1 หมำยเหต:ุ ค ำจ ำกดัควำมของ NPL ใหห้มำยถึง “สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภำพ” และ NPA ใหห้มำยถึง “ทรพัย์สนิรอกำรขำย” โดยอำ้งอิงตำมกำรนยิำมของ บรษิัทบริหำร
สนิทรพัย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) (บสก.) โดยหน่วยงำนและสถำบนักำรเงนิแต่ละแห่งอำจมีกำรใหค้ ำจ ำกดัควำมในภำษำไทยทีแ่ตกต่ำงกนัออกไป 
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หนึ่งเท่าตัวในปี พ.ศ. 2539 และเพิ่มขึน้อย่างน่ากังวลอีกเท่าตัวในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2540 ซึ่งในขณะนั้น สินทรัพยด์อ้ย
คณุภาพ (NPL) ของสถาบนัการเงินต่างๆ สงูถึง 225 พนัลา้นบาท  

รฐับาลขณะนั้นจึงใชทุ้นส ารองเงินตราระหว่างประเทศในการปกป้องค่าเงินบาทเป็นจ านวนมหาศาล และรกัษาระบบอัตรา
แลกเปล่ียนคงที่ยิ่งท าใหทุ้นส ารองลดลงไปอย่างมาก ในที่สุดรฐับาลภายใตก้ารบริหารงานของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จึงประกาศ
เปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนจากคงที่ใหเ้ป็นการลอยตวัค่าเงิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มตน้ของ
วิกฤติการเงินเอเชีย เพราะค่าเงินบาทอ่อนตัวลงทันทีที่รอ้ยละ 18 และอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีราคา 55.50 บาทต่อ
ดอลลาร ์สรอ.ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541  

สถาบนัการเงินรวมทัง้ภาคธุรกิจและบรษิัทต่างๆ ของไทยที่ไดกู้ย้ืมเงินสกุลดอลลาร ์สรอ. ในช่วงเวลานัน้ไดร้บัผลเสียอย่างหนกั 
มลูค่าของหนีสิ้นทะยานขึน้อย่างรวดเร็วเนื่องจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลงอย่างรุนแรง ท าให้หนีต้่างประเทศเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาท
เพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดด ส่งผลใหค้วามสามารถในการช าระหนีข้องผูป้ระกอบการไทยที่มีหนีใ้นสกุลเงินต่างประเทศลดลงอย่างมี
นยัส าคญั  โดยเฉพาะผูป้ระกอบการไทยที่มีหนีร้ะยะสัน้ในสกุลเงินต่างประเทศในสดัส่วนท่ีมาก ซึ่งไดร้บัผลกระทบอย่างฉบัพลนัต่อ
สภาพคล่อง ผลกระทบจากวิกฤตการณท์างการเงินในครานัน้ไม่เพียงจ ากัดแค่ภาคการเงิน แต่ยงักระทบไปถึงภาคอสงัหารมิทรพัย์
และภาคธุรกิจหลกัอื่นๆ อีกดว้ย  วิกฤติที่ลกุลามสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียท าใหเ้ศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ยิ่งไปกว่านัน้ การ
ขาดการบรหิารจดัการท่ีดีและการขาดการควบคมุและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถาบนัการเงนิยงัชว่ยซ า้เติมใหว้กิฤติค่าเงนิเลวรา้ย
ลง  อตัราการว่างงานเพิ่มสงูขึน้ ผูป้ระกอบการภาคธุรกิจลม้ละลายอย่างกวา้งขวาง การปิดตวัของธุรกิจท าใหม้ีการผิดนดัช าระหนี ้
และเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ 

ภาคการธนาคารและการเงินไทยทรุดตวัลงอย่างรุนแรง เป็นเหตใุหใ้นช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 ธปท. มีค  าสั่งใหส้ถาบนัการเงิน 58 
แห่ง ระงบัการด าเนินกิจการชั่วคราวเนื่องจากเกิดภาวะลม้ละลายหรือขาดสภาพคล่อง โดยมีเจา้หนีร้ายใหญ่ที่สดุคือ กองทุนฟ้ืนฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (The Financial Institutions Development Fund) ซึ่งขณะนัน้มีมลูค่าหนีถ้ึง 1.4 ลา้นลา้นบาท  

จากการที่ทุนส ารองเงินตราระหว่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าใหใ้นที่สุดรฐับาลไทยตัดสินใจกูเ้งินจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (International Monetary Fund) มาเพื่อพยงุสถานะทางการเงินของประเทศในขณะนัน้  

2.2 ประวัติศาสตรก์ารพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของไทย 

พัฒนาการอุตสาหกรรมตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อรฐับาลกูเ้งินจากไอเอ็มเอฟ จึงตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใหไ้ดร้บัเงินช่วยเหลือ ซึ่งหน่ึงในนัน้คือการปิดกิจการสถาบนั
การเงินที่มีสภาพคล่องต ่า โดยในที่สดุ มีการสั่งปิดสถาบนัการเงิน 56 แห่ง จากทัง้หมด 58 แห่งที่ไดถู้กระงบักิจการชั่วคราว ต่อมา 
รฐับาลจึงไดจ้ดัตัง้องคก์รเพื่อการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน หรือ ปรส. (The Financial Sector Restructuring Authority) ในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินปรบัปรุงแผนฟ้ืนฟู และจดัการสินทรพัยข์องสถาบันการเงิน 56 แห่งที่ถูกปิดไป  
โดย ปรส. ตอ้งการคดัแยกหนีเ้สียออกจากระบบเพื่อน ามาปรบัโครงสรา้ง  หนีเ้สียบางส่วนถูกประมลูซือ้โดยสถาบนัการเงินต่างชาติ  
ส่วนท่ีเหลือรฐับาลไดจ้ดัตัง้บรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงินตามพระราชก าหนดบรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2540 เพื่อซือ้และรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงิน ทัง้ 56 แห่งที่ถูกปิดตัวลงในช่วงวิกฤติ
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เศรษฐกิจเอเชียและน ามาบริหารจดัการก่อนน าออกจ าหน่าย  ดงันัน้ บรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงินจึงถือเป็นองคก์รบรหิาร
สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายแห่งแรกในประเทศไทย 

ผลการด าเนินงานของปรส. โดยสรุปคือ สามารถจ าหน่ายสินทรพัยม์ลูค่ารวม 206 พันลา้นบาท จากทัง้สิน้ 860 พันลา้นบาท
ใหแ้ก่ภาคเอกชน และจ าหน่ายสินทรพัยม์ลูค่ารวม 185 พนัลา้นบาทใหแ้ก่บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ทัง้นี ้สินทรพัยท์ี่ปรส. สามารถเรียก
คืนไดน้ัน้ มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 96 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 25.0 มลูค่าตัง้ตน้ของสินทรพัย ์

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ธปท.ไดม้ีการจัดตัง้ ส านกังานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้หรือ สปน.  
(ซึ่งปัจจบุนัไดย้กเลิกไปแลว้) เพื่อดแูลและสนบัสนนุกระบวนการการปรบัโครงสรา้งหนีข้องลกูหนีร้ายใหญ่ โดยเครื่องมือที่สปน.ใชใ้น
การส่งเสริมการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้คือ หลกัการปรบัโครงสรา้งหนี ้ Bangkok Framework ซึ่งมีจุดประสงคเ์พื่อลดสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) ผ่านการผลักดันการปรบัโครงสรา้งหนี ้ที่มีความละเอียดถ่ีถ้วนขึน้ และการลดอุปสรรคทางกฎหมายและภาษี  
ในกระบวนการการปรบัโครงสรา้งหนี ้ทัง้ยงัเสรมิการตรวจสอบความคืบหนา้ในการปรบัโครงสรา้งหนีอ้ย่างใกลช้ิดอีกดว้ย 

แมส้ปน.จะสามารถแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) ไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการ
ขายที่มีอยู่ในระบบยงัคงมีอยู่สงู รฐับาลตอ้งการแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ 
จึงมีการอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรพัย์  พ.ศ. 2541 (พ.ร.ก. บริษัทบริหาร
สินทรพัย)์ โดยบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยไ์ดภ้ายใตก้ารก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้พ.ร.ก. ดงักล่าวไดก้ าหนดหลกัเกณฑสิ์นทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่สถาบนัการเงิน
สามารถจ าหน่ายหรือโอนให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ได ้ซึ่งประกอบดว้ย (1) สินทรัพยข์องสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นต ่ากว่า
มาตรฐาน (2) จดัชัน้สงสยั (3) จดัชัน้สงสยัจะสญู และ (4) ทรพัยสิ์นรอการขายที่อยู่ในข่ายตอ้งจดัชัน้เนื่องจากมีมลูค่าตลาดต ่ากว่า
ตน้ทุนที่ไดม้า  และต่อมาภายในปีเดียวกัน ธปท. ก็ไดม้ีการเพิ่มขอบเขตของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายอีก 2 
ประเภท คือเพิ่ม (5) สินทรพัยจ์ดัชัน้สญู และ (6) สินทรพัยท์ี่สถาบนัการเงินไดจ้ าหน่ายออกจากบญัชีไปแลว้  

ในปี พ.ศ. 2541 บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด มหาชน (บสก.) ถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายจากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดย้ตุิการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไ์ปเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2541  ปัจจุบนั บสก. มีสถานภาพเป็นรฐัวิสาหกิจที่มีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ถือหุน้อยู่
รอ้ยละ 99.99  

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 บริษัท บริหารสินทรพัยส์ุขุมวิท จ ากัด (บสส.) ไดถู้กจัดตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตรีเพื่อรบัโอน
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  บสส. มีกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทรอ้ยละ 99.99 เช่นเดียวกบั บสก.  

ในปี พ.ศ. 2544 บรรษัทบริหารสินทรพัยไ์ทย หรือ บสท. ถูกจดัตัง้ขึน้ตามพ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 เพื่อแกไ้ข
ปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยส่งเสรมิใหส้ถาบนัการเงินของรฐัและเอกชนด าเนินการโอนสินทรพัยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) ออกจากระบบใหแ้ก่ บสท.เพื่อบริหารจดัการ พ.ร.ก.ดงักล่าวระบุใหส้ถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มี
กองทุนฟ้ืนฟู หน่วยงานของรฐัหรือรฐัวิสาหกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือรวมกันเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แล้ว โอนสินทรัพย์ที่จัดเป็นสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย ทั้งหมดให้แก่บสท. ภายในเวลาที่บสท. ก าหนด 
นอกจากนีส้ถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นนอกจากระบุในพ.ร.ก.ดังกล่าว สามารถโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ
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ทรพัยสิ์นรอการขาย ใหแ้ก่บสท. ไดเ้ช่นกัน ทั้งนี ้บสท. ไดร้บัโอน สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย มูลค่ารวม 770 
พนัลา้นบาท โดยรอ้ยละ 81.0 ของ สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย มาจากธนาคารของรฐับาล โดยพ.ร.ก.บรรษัท
บริหารสินทรพัย ์ระบุใหบ้สท. ยุบเลิกกิจการภายในสิน้ปีของปีที่ 10 และช าระบัญชีใหแ้ลว้เสร็จภายในปีที่ 12 ทั้งนี ้สินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายส่วนใหญ่ของ บสท. นัน้เป็นเงินกูร้ว่ม 

ในปี พ.ศ. 2548 คณะรฐัมนตรีไดม้ีมติใหบ้รรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบันการเงิน โอนขายสินทรพัยห์ลัก ไดแ้ก่ เงินลงทุนใน
สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ทรพัยสิ์นรอการขาย และเงินลงทุนในหลกัทรพัยท์ัง้หมดใหแ้ก่ บสก. รวมทั้งให ้บสก. รบัโอนพนักงานของ
บรรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบนัการเงินมาตามความสมคัรใจอีกดว้ย ซึ่งช่วยเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งในการด าเนินงานของ บสก. 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 บรรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบันการเงินไดเ้ลิกกิจการ ตามพ.ร.บ.ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2549 การยุบเลิกนั้นเพื่อลดภาระของภาครฐัในการจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในระบบ
สถาบันการเงิน เนื่องจากขณะนั้นระบบสถาบันการเงินของประเทศประสบความส าเร็จในการปฏิรูปบางส่วนแลว้ อีกทั้งยังมีการ
ควบคมุที่ดีและแข็งแกรง่พอท่ีจะจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายไดเ้อง  

ในปี พ.ศ. 2554  บสท. ท าการโอนกลบัสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่คงคา้ง และขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
และทรพัยสิ์นรอการขายนัน้ใหแ้ก่สถาบนัการเงนิเพื่อยบุเลิกกิจการ เนื่องจาก บสท. เป็นสถาบนัการเงินเฉพาะกิจที่จดัตัง้ขึน้เพื่อแกไ้ข
ปัญหาหนีเ้สียของระบบโดยมีอายกุ าหนดเพียง 10 ปี ตามมาตรา 95 แห่งพ.ร.ก.บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย พ.ศ. 2544 

ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จ านวนบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับธปท. มีทั้งสิน้ 63 แห่ง โดยมี
บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์58 แห่งที่มีการด าเนินธุรกิจ และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อธปท.  

พัฒนาการสนิทรัพยร์วมของธนาคาร  

สินทรัพยข์องธนาคารพาณิชยทั์ง้ระบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
1) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ
2) ธนำคำรพำณิชย์ทัง้ระบบ หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศ และสำขำของธนำคำรต่ำงประเทศ 
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เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิจ าแนกตามธนาคารพาณิชย ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ 
1) ชือ่เต็มของธนำคำรแสดงใน ภำคผนวก 4 
2) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ
3) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
4) อืน่ๆ ไดแ้ก่ ธ.สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ธ.ซีไอเอ็มบี ธ.เกียรตินำคิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์และธ.ไอซีบีซี (ไทย) 
5) กรำฟแสดงเงินใหส้นิเชือ่แก่ลูกหนีส้ทุธิของธนำคำรพำณิชย์จดทะเบียนในประเทศเท่ำนัน้ 

ระบบธนาคารพาณิชย์มีสินทรัพยร์วมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่  30 กันยายน 2562 ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมี

สินทรพัยร์วม 19.7 ลา้นลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 7.3 ลา้นลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2547 สินทรพัยห์ลักของธนาคารพาณิชย ์ณ 

วนัที่ 30 กันยายน 2562 ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนี ้รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ และเงินลงทุน คิดเป็นรอ้ยละ 64 

รอ้ยละ 14 และรอ้ยละ 13 ตามล าดบั 

หากจ าแนกตามรายธนาคารพาณิชย ์ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 ธนาคารพาณิชยท์ี่มีเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีม้ากที่สดุ 4 อนัดบั

แรก คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ตามล าดบั ทัง้นี ้ธนาคารพาณิชยท์ัง้ 4 แห่ง

ดงักล่าวนัน้มีเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีร้วมกนัเกินกว่าครึง่หน่ึงของเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีข้องธนาคารพาณิชยท์ัง้ระบบ ซึ่งการขยายตวั

ของพอรต์เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีน้ัน้มีผลสอดคลอ้งโดยตรงกบัการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม  
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พัฒนาการเงนิลงทนุในลกูหนีร้วมและเงนิให้สนิเชื่อจากการรับซือ้/โอนหนีท้ัง้หมดของบริษัทบริหารสินทรัพย ์ 

ยอดคงค้างของเงินลงทุนในลูกหนี้รวม และเงินให้สินเช่ือจากการรับซือ้/โอนหนีทั้้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562

 

ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
หมำยเหต ุ 
1) ค ำอธิบำยตำรำงแสดงในภำคผนวก 5 
2) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ

 
ยอดเงินคงค้างทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิของบริษัทบริหารสินทรัพย ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
หมำยเหต ุงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบุ หรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ
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ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทบริหารสินทรพัยม์ียอดคงคา้งของเงินลงทุนและเงินใหสิ้นเชื่อในลกูหนีร้วม (เงิน

ลงทุนในลูกหนีแ้ละเงินใหสิ้นเชื่อจากการรบัซือ้/โอนหนี)้ มลูค่าประมาณ 269.8 พนัลา้นบาท ในขณะที่ยอดเงินคงคา้งทรพัยสิ์นรอ

การขายสทุธิมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เป็น 40.6 พนัลา้นบาท จาก 39.1 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 

2.3 ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายต่อเศรษฐกิจและ

สังคมไทย 

วตัถปุระสงคส์ าคญัของสถาบนัการเงินในการจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 3 ประการ ไดแ้ก่ 

• เพื่อใหก้ารด าเนินการบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพเป็นไปอย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อตดัจ าหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารพาณิชย ์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ  

• เพื่อพัฒนาคุณภาพของหนี ้สูญโดยการถ่ายโอนความรบัผิดชอบในการจัดการสินทรพัย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทบริหาร

สินทรพัยท์ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในการท าใหสิ้นทรพัยท์ี่มีปัญหานัน้สามารถเพิ่มมลูค่าขึน้มาได ้  

บริษัทบริหารสินทรพัยช์่วยแกไ้ขปัญหาสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในระบบสถาบันการเงิน โดยเนน้การ

เจรจาประนอมหนีก้ับลูกหนีบ้นพืน้ฐานของความร่วมมือกันระหว่างบริษัทบริหารสินทรพัย ์(เจา้หนี)้ และลูกหนี ้ผ่านมาตรการที่

หลากหลาย อาทิ การขยายระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ้การใหร้ะยะเวลาปลอดหนีเ้งินตน้และ/หรือดอกเบีย้ การลดเงินตน้ การลด

อตัราดอกเบีย้ หรือการพกัช าระดอกเบีย้ และการแปลงหนีเ้ป็นทนุ ดว้ยการปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้การจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย 

และการฟ้ืนฟูธุรกิจของลูกหนี ้ให้มีประสิทธิภาพ ท าให้สถาบันการเงินสามารถจัดการคุณภาพของสินทรัพยไ์ด้คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนีก้ารปรับปรุงโครงสรา้งหนีข้องลูกหนี ้ใหส้ามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดย้ังเป็นการช่วยใหเ้ศรษฐกิจ

สามารถขบัเคล่ือนต่อไปขา้งหนา้ และสรา้งเสถียรภาพต่อภาคการเงินอีกดว้ย 

นอกจากนี ้บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถบริหารจัดการทรพัยสิ์นรอการขายไดอ้ย่างมีประสิท ธิภาพ ผูป้ฏิบัติหนา้ที่จัดการ

ทรพัยสิ์นมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพทรพัยสิ์นใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการซือ้ของกลุ่มเป้าหมาย โดย

มีการตรวจสอบ การบ่งชีจุ้ดที่ตอ้งปรบัปรุงใหม่ และอาจมีการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อจ าเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรพัยสิ์นนั้น การ

กระท าดงักล่าวส่งผลใหม้ลูค่าของสินทรพัยเ์พิ่มสงูขึน้และน าเงินกลบัมาหมนุเวียนในระบบเศรษฐกิจไดอ้ีกครัง้  
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พัฒนาการของสนิทรัพยด์้อยคุณภาพและอตัราส่วนสนิทรัพยด์้อยคณุภาพของธนาคารพาณิชย ์

ยอดคงค้างของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ในระบบธนาคารพาณิชย ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2562 

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
หมำยเหต ุ

1) ค ำนยิำมของ NPL ในแต่ละช่วงปีตำมธนำคำรแห่งประเทศไทย แสดงในภำคผนวก 6 
2) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ

ภาพรวมสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของไทยมีแนวโนม้การเพิ่มขึน้แบบชะลอตวัลง โดยอตัราส่วนยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณ

ภาพรวม (Gross NPLs) ต่อเงินใหสิ้นเชื่อรวมอยู่ที่รอ้ยละ 3.0 ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราที่ชะลอลง

ต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 สะทอ้นภาพรวมคุณภาพสินเชื่อที่เริ่มทรงตัวจากมาตรการที่รดักุมในการอนุมตัิสินเชื่อของธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และธปท. 

ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ธนาคารพาณิชยท์ั้งระบบมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมที่ระดับ 469.5 

พนัลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 443.7 พนัลา้นบาท และ 429.0 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ.2561 และพ.ศ. 2560 นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 3 

ของปี พ.ศ. 2562 อตัราส่วนยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพรวม (Gross NPLs) ต่อสินเชื่อรวมรอ้ยละ 3.0 เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 

2.2 ในปี พ.ศ. 2556 สาเหตุการเพิ่มขึน้ของยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) เกิดจากสินเชื่อธุรกิจขนาด

ใหญ่ในภาคเหมืองแร ่และบางอตุสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์อย่างไรก็ตามอตัราการเพิ่มขึน้ของอตัราส่วน

ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ชะลอตัวลงจากปี พ.ศ.2559 เมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มขึน้ของเงินให้

สินเชื่อรวม จากการขยายตวัของคุณภาพทรพัยสิ์นธุรกิจ SME โดยเฉพาะ SME ขนาดกลางในธุรกิจพลงังาน อสงัหาริมทรพัย ์และ

ก่อสรา้ง รวมถึงการบรโิภคภาคเอกชน โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัที่ขยายตวัขึน้ต่อเนื่อง และการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึน้ในช่วงไตร

มาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 ก่อนที่มาตรการ Loan To Value (LTV) ซึ่งเป็นมาตรการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ก าหนดขึน้เพื่อรักษา
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เสถียรภาพระบบการเงินโดยค านวณจากอตัราส่วนมลูค่าสินเชื่อ (เงินท่ีสามารถกูไ้ด)้ เทียบกบัมลูค่าหลกัประกนั (บา้น/คอนโด) มีผล

บงัคบัใชใ้นเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2562  

หากพิจารณาแยกตามประเภทของธนาคารพาณิชย ์ธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณ

ภาพรวม (Gross NPLs) ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 465.7 พันลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25.6 พันลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ 

นอกจากนี ้ธนาคารพาณิชยม์ีการกันเงินส ารองเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัคุณภาพสินเชื่อที่อาจดอ้ยลง และเตรียมรองรบั เกณฑม์าตรฐาน

บัญชีใหม่ การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9) ส่งผลให ้ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2562 ระบบธนาคารพาณิชยม์ีเงิน

ส ารอง 680.6 พนัลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12.6 พนัลา้นบาทจากปีก่อนหนา้ โดยเกณฑ ์IFRS 9 ดงักล่าว ก าหนดใหธ้นาคาร และบรษิัทที่มี

หลกัทรพัยท์างการเงินมีเกณฑก์ารตัง้ส ารองของสินทรพัยท์างการเงิน ซึ่งรวมถึงเงินใหสิ้นเชื่อที่รดักมุมากขึน้ และอาจส่งผลใหก้ าไร

ของธนาคารลดลง เมื่อคณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบวิชาชีพบญัชี (กกบ.) ประกาศใชม้าตรฐานบญัชีดงักล่าวใหม้ีผลตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างเสนอใหพ้ิจารณาเล่ือนบังคับใชม้าตรฐาน

ดังกล่าว ส าหรบัสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรฐัออกไปก่อน จากเดิมที่จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2563 พรอ้มธนาคารพาณิชย ์เพื่อให้

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐัมีเวลาในการเตรียมความพรอ้มออกไปอีก 5 ปี เป็นปี พ.ศ. 2568 ส าหรบัสาขาธนาคารต่างประเทศมี

ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 3.8 พนัลา้นบาท ใกลเ้คียงกับ

ยอดคงค้างของสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ในปีก่อนหน้าที่  3.6 พันล้านบาท ขณะที่อัตราส่วนยอดคงค้างของ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ต่อเงินให้สินเชื่อรวม ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่รอ้ยละ 3.0 มีอัตรา

ใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2561 ที่รอ้ยละ 2.9 

ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัวสอดคล้องกับยอดคงค้างของสนิทรัพยด์้อยคุณภาพรวม และเงนิลงทนุในลกูหนี้

รวมและเงนิให้สนิเชื่อจากการรับซือ้/โอนหนีร้วมของบริษัทบริหารสินทรัพย ์ 

ความสัมพันธร์ะหว่างสินทรัพยด์้อยคุณภาพและผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561

 
ทีม่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย, ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
หมำยเหต ุ 
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1) ค ำนยิำมของ NPL ในแต่ละช่วงปีตำมธนำคำรแห่งประเทศไทย แสดงในภำคผนวก 6 
2) NPL ของบริษัทบริหำรสนิทรพัย์ไม่ไดร้วมใน NPL ระบบธนำคำรพำณิชย์ 
3) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ
4) Gross NPA มำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจของธนำคำร 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวัปรบัตัวสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพมีแนวโนม้ลดลง

ต ่าสดุ 254.2 พนัลา้น ในปี พ.ศ. 2555 จาก 570.4 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ

ปรบัตวัสูงขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผลจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพของสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัย และสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME การเพิ่มขึน้ของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพอาจส่งผลใหม้ีการประมลูและจ าหน่ายพอรต์

สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพมากขึน้ในระยะเวลาต่อมา 

 ยอดเงินลงทุนในลูกหนีร้วมและเงินใหสิ้นเชื่อรวมของบริษัทบริหารสินทรพัยล์ดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.

2559 จากยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพที่ลดลง โดยเศรษฐกิจที่ชะลอในบางช่วงเวลาส่งผลใหบ้ริษัทบริหารสินทรพัยเ์พิ่ม

ความระมดัระวงัในการใหสิ้นเชื่อเพิ่มเติมจากการรบัซือ้/โอนหนีม้ากขึน้ เห็นไดจ้ากตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 ที่แมย้อดคง

คา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมในระบบธนาคารพาณิชยม์ีการปรบัตวัสงูขึน้ แต่เงินลงทนุในลกูหนีร้วมและเงินใหสิ้นเชื่อจากการ

รบัซือ้/โอนหนีข้องบริษัทบริหารสินทรพัยร์วมทั้งระบบกลับมีแนวโนม้ลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดเงินลงทุนในลูกหนีร้วมและเงินให้

สินเชื่อรวมของบรษิัทบรหิารสินทรพัยไ์ดป้รบัตวัสงูขึน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้มา เนื่องจากการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินเฉพาะกิจดีขึน้ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวมในระบบธนาคาร

พาณิชยอ์ยู่ที่ 108.8 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก 91.3 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2558 
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ส่วนที่ 3 ผู้เกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการ
ขายของประเทศไทย 

อตุสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของประเทศไทยประกอบดว้ยผูม้ีส่วนร่วมหลกั 4 
ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) ผูข้ายหรือประมลูขายพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย (2) ผูซ้ือ้หรือประมลูซือ้พอรต์สินทรพัย์
ดอ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย (3) หน่วยงานก ากับดูแล และ (4) ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่น เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะในการประเมินมลูค่า
สินทรพัยแ์ละส านกังานกฎหมาย เป็นตน้ ซึ่งบสก. และบสส. นบัว่าเป็นผูซ้ือ้หรือประมลูซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์น
รอการขายจากสถาบนัการเงินรายใหญ่ที่สุด 2 แห่งของอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการ
ขาย ซึ่งด าเนินกิจการบรหิารจดัการสินทรพัยแ์ละสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้ก่ระบบภาคการเงินได ้ 

3.1 ผู้จ าหน่ายหรือผู้ประมูลขายพอรต์สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

ผูจ้  าหน่ายหรือผูป้ระมลูขายในอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายหมายความถึงผู้
จดัหาหรือน าส่งสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย โดยพ.ร.ก.บริษัทบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2562) ระบุว่า ผูจ้  าหน่ายที่สามารถโอนหรือจ าหน่ายสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บริษัทบริหารสินทรพัย ์
ไดแ้ก่ 

1) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน) 
ประกอบดว้ย 

ก. ธนาคารพาณิชย ์
ข. บรษิัทเงินทนุ 
ค. บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

2) บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์
3) บรรษัทบรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน (ยบุเลิกแลว้)  
4) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
6) ธนาคารออมสิน 
7) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
10) กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
11) บรรษัทบรหิารสินทรพัยไ์ทย (ยบุเลิกแลว้)  
12) ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินตาม พ.ร.ก. บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์

13) นิติบคุคลอื่นท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
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ธนาคารพาณิชยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบนัการเงินนบัว่าเป็นผูจ้  าหน่ายหรือประมลูขายพอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและ
ทรพัยสิ์นรอการขายหลกั โดยสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่บริษัทบริหารสินทรพัยร์บัโอนส่วนใหญ่คือพอรต์เงิน
ลงทนุในสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) 

3.2 ผู้ซือ้หรือผู้ประมูลซือ้พอรต์สินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ์ก าหนดให้ผู้ซือ้หรือประมูลซือ้พอรต์สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและทรัพยสิ์นรอการขายตอ้งจด
ทะเบียนรบัอนุญาตประกอบธุรกิจบรหิารสินทรพัยก์ับธปท. ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีบรษิัทบริหารสินทรพัยท์ี่จดทะเบียน
แลว้ 63 แห่งในประเทศไทย โดยสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ บรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินภายใตก้ฎหมายว่าดว้ย
พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน จ านวน 9 แห่ง และบรษิัทท่ีมิไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ  ซึ่งบรษิัทท่ีมิไดส้งักดัอยู่
ในกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ จะสามารถถือครองทรพัยสิ์นดอ้ยคุณภาพไดโ้ดยไม่มีกรอบเวลาที่จ ากดั ต่างจากบรษิัทในเครือของกลุ่ม
สถาบนัการเงินท่ีจะสามารถถือครองทรพัยสิ์นดงักล่าวไดเ้พียง 5 ปี และผ่อนผนัใหถื้อครองต่อไดอ้ีก 5 ปีหลงัเกินก าหนดจาก 5 ปีแรก 
โดยบรษิัทบริหารสินทรพัยท์กุแห่งสามารถจ าหน่ายสินทรพัยผ่์านสาขาของตนหรือตวัแทน เช่น สาขาของธนาคาร เป็นตน้ โดยบรษิัท
บรหิารสินทรพัยร์ายใหญ่จ าแนกตามมลูค่าสินทรพัย ์ประกอบดว้ย บสก. บสส. และ บบส. ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย 

3.3 หน่วยงานก ากับดูแล 

ธปท. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทบริหารสินทรพัย ์โดยบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดสามารถยื่นจดทะเบียนเป็น
บรษิัทบรหิารสินทรพัยไ์ด ้การจดทะเบียนเป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัยน์ัน้ตอ้งผ่านการอนมุตัจิากผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
ธุรกรรมต่างๆ อาทิ การซือ้ขายถ่ายโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย การซือ้หุน้เพิ่มทุนใน
กิจการท่ีบริษัทบรหิารสินทรพัยถื์อหุน้ที่ไดม้าจากการช าระหนีห้รือการปรบัโครงสรา้งหนีก้ับลกูหนี ้การรบัจา้งบริหารจดัการเงินกูท้ี่ มี
ปัญหา และการรบัเป็นที่ปรกึษาในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้จะตอ้งรายงานหรือไดร้บัอนุญาตจากธปท. ก่อน ตามพ.ร.ก.บริษัท
บรหิารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562) ประกาศธปท. ท่ี สนส. 23/2552 และประกาศธปท. ท่ี สนส. 5/2562  

3.4 ผู้เกี่ยวข้องอื่น 

ผูม้ีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในฐานะตัวกลางหรือบุคคลที่สามในการให้บริการต่างๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม ซึ่งตอ้งใช้ความรูค้วาม
ช านาญและทกัษะเฉพาะในระดบัมืออาชีพ ประกอบดว้ย  

1) ผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าสินทรพัย ์ท่ีด าเนินการประเมินมูลค่าของหลักประกันที่เก่ียวขอ้งกับสินทรพัยด์อ้ย
คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย เช่น ท่ีดิน อสงัหารมิทรพัย ์และพาหนะยานยนต ์เป็นตน้  

2) ส านกังานกฎหมาย มีส่วนในการท างานตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทบรหิารสินทรพัย  ์

ผูเ้ก่ียวขอ้งอื่นๆ ในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ไดแ้ก่ 

1) ลกูหนีท้ี่รบัโอนมาจากสถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นลกูหนีจ้ากพอรต์สินเชื่อดอ้ยคณุภาพท่ีซือ้มาโดยบรษิัทบรหิารสินทรพัย์ 
2) ผูซ้ือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย ทัง้ผูซ้ือ้บรษิัท และผูซ้ือ้รายย่อย 
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ส่วนที่ 4 ลักษณะของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของ
ไทย 

บรษิัทในอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายสามารถปรบักลยทุธ ์และด าเนินงานใน
แต่ละช่วงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได ้กล่าวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจเขา้ซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) และ ทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ เนื่องจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจะ
เกิดขึน้มากในช่วงเวลาเศรษฐกจิตกต ่าดงักล่าว จากนัน้จะมีการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ถกูซือ้ 
และเมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตวัหรือขยายตวั ทรพัยสิ์นที่เป็นหลกัประกันและทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) จะถูกจ าหน่ายทอดตลาด  ธุรกิจ
หลกัของบริษัทบริหารสินทรพัยป์ระกอบดว้ยการซือ้หรือรบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) หรือทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) หรือ
สินทรพัยค์  า้ประกัน จากสถาบนัการเงินที่ยงัด าเนินกิจการที่ระบุไปแลว้ขา้งตน้ โดยรายไดข้องบริษัทบรหิารสินทรพัยจ์ะมาจากสอง
ช่องทางหลัก ไดแ้ก่ 1) การปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละการบริหารจัดการหนี ้(การบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ) และ 2) การ
จ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายหรือสินทรพัยค์  า้ประกนั (การบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย)  

บริษัทบรหิารสินทรพัยด์  าเนินการช่วยลกูหนีใ้นการปรบัโครงสรา้งหนีผ่้านมาตรการต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการเจรจาปรบัปรุงขอ้ตกลง
และระยะเวลาในการช าระเงนิใหม ่โดยบรษิัทบรหิารสินทรพัยจ์ะมีรายไดม้าจากดอกเบีย้ที่เรียกเก็บจากลกูหนีจ้ากการปรบัโครงสรา้ง
หนี ้นอกจากนี ้บริษัทบรหิารสินทรพัยย์งัสามารถมีก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยห์ลกัประกนัของลกูหนีจ้ากการโอนทรพัยช์ าระหนี ้ซึ่ง
การบรหิารจดัการและจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวมีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพของอสงัหาริมทรพัยก์่อนถกูน ากลบัคืนสู่ระบบเพื่อ
ประโยชนท์างเศรษฐกิจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสรมิการพฒันาภาคธุรกิจและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

4.1 ขนาดของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

สินทรัพยร์วมและก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวมของบริษทับริหารสินทรัพย ์ 

 

ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหต ุ 
1) บบส. ย่อมำจำกบริษัทบริหำรสนิทรพัย์ 
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2) รำยชือ่ บบส. ในเครือของสถำบนักำรเงิน และ บบส. ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในเครือของสถำบนักำรเงิน แสดงในภำคผนวก 7 
3) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ
4) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสถาบันการเงินใดๆ มี
สินทรพัยร์วมที่เติบโตขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2560 สินทรพัยร์วมของบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสถาบัน
การเงินใดๆ มีมูลค่าอยู่ที่ 174.6 พันลา้นบาท เติบโตสูงขึน้กว่ารอ้ยละ 25.9 จาก 138.7 พันลา้นบาทในปี พ.ศ. 2559 โดยมีปัจจัย
หลักเนื่องมาจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไดก้่อตั้ง บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามมติที่
ประชุมคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อท าหน้าที่รบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบริหารจดัการ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2561 สินทรพัยร์วมของบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัท
ในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ ไดเ้ติบโตขึน้อีก โดยมีมลูค่าอยู่ที่ 210.2 พนัลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทบรหิารสินทรพัยห์ลายราย
มีสินทรพัยร์วมที่เพิ่มสงู เช่น บบส. มหานคร จ ากัด บบส. แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และ บบส. เจ จ ากัด ขณะที่บรษิัทบริหาร
สินทรพัยท์ี่เป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงินนัน้มีอตัราการเติบโตของสินทรพัยร์วมลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดรวมก าไรสทุธิ
ของอุตสาหกรรมนั้นยังคงเติบโตจาก 7.3 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 15.0 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 โดยในอดีต ยอด
ก าไรสุทธิของอุตสาหกรรมลดลงจาก 23.2 พันล้านบาท และ 21.9 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ตามล าดับ 
เนื่องจากตน้ทุนที่สูงขึน้ของ บริษัทบริหารสินทรพัยใ์นการรบัซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) และราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่เพิ่มขึน้ใน
อตัราที่ลดลง ในส่วนของยอดรวมก าไรสทุธิ ณ ปี พ.ศ. 2556 ที่มีการเติบโตสงูเป็นพิเศษนัน้ เป็นผลมาจากส่วนแบ่งผลก าไรท่ีมาจาก
การยุบเลิกขอ รวมมูลค่าประมาณ 28.9 พันลา้นบาทของ บสท. โดย พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรพัย ์ระบุให้ บสท. ยุบเลิกกิจการ
ภายในสิน้ปีของปีที่ 10 และช าระบญัชีใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีที่ 12 

บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่เป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงินนัน้ มียอดรวมก าไรสทุธิเพิ่มจาก 538.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 7.3 
ของยอดรวมก าไรสุทธิทั้งอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 3.3 พันล้านบาท หรือรอ้ยละ 22.0 ของยอดรวมก าไรสุทธิทั้ง
อตุสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากบบส. ทวี จ ากัด มียอดก าไรจากการรบัช าระหนีท้ี่สงูเป็นพิเศษอยู่ที่ 2.7 พนัลา้นบาท ขณะที่
ในปี พ.ศ. 2555 นัน้ บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของสถาบนัการเงินมียอดรวมก าไรสทุธิคิดเป็นรอ้ยละ 27.9 ของยอด
รวมก าไรสทุธิทัง้หมด เนื่องจาก บบส. ที เอส จ ากดั มียอดก าไรจากการรบัช าระหนีท้ี่สงูเป็นพิเศษอยู่ที่ 2.2 พนัลา้นบาท ณ ปีนัน้ 

บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ มีก าไรสทุธิอยู่ที่ 11.7 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 78.0 ของยอดรวมก าไรสุทธิทั้งอุตสาหกรรมที่มียอดรวมก าไรสุทธิ 15.0 พันลา้นบาท โดยยอดรวมก าไรสุทธิที่
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัของบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 
2556 นัน้เป็นผลมาจากการกลบัรายการประมาณการหนีสิ้น เช่น บสส. ที่มีการบนัทึกก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้น
ในปี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวน 10.7 พนัลา้นบาท และส่วนแบ่งผลก าไรจากการบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย
ของ บสท. เป็นจ านวน 26.1 พนัลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทบริหารสินทรพัยร์ายใหญ่อย่าง บสส. และ บสก. ยงัสามารถท าก าไร
สทุธิไดส้งูที่สดุเมื่อเทียบกบักลุ่มอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 
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อุปทานของสนิทรัพยด์้อยคณุภาพเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของเศรษฐกิจ 

ภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเช่ือของสถาบันการเงิน รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที ่1 ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 

 
หมำยเหตุ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไดจ้ัดท ำแบบส ำรวจภำวะและแนวโนม้สินเชื่อโดยส ำรวจเป็นประจ ำทุกไตรมำส ซึ่งเป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นผูบ้ริหำรระดบัสูงที่ดูแลงำนดำ้นสินเชื่อ
ของสถำบนักำรเงินจ ำนวน 54 แห่ง แบ่งเป็นธนำคำรจ ำนวน 28 แห่ง และ Non bank 26 แห่ง แบบสอบถำมจะส่งออกในช่วงทำ้ยของเดือนสุดทำ้ยของไตรมำสและมีกำรส ำรวจรวบรวมภำยใน
เดือนแรกของไตรมำสถดัไป 
วิธีกำรกำรอ่ำนค่ำ Diffusion Index; 
หำกค่ำ DI < 0 หมำยถึงสินเชือ่ลดลงหรือมำตรฐำนกำรให ้สินเชือ่เขม้งวดจำกไตรมำสก่อน  
หำกค่ำ DI = 0 หมำยถึง สินเชือ่หรือมำตรฐำนกำรให ้สินเชือ่ไม่เปลีย่นแปลงจำกไตรมำสก่อน  
หำกค่ำ DI > 0 หมำยถึง สินเชือ่เพิ่มขึน้หรือมำตรฐำนกำรให ้สินเชือ่ผ่อนคลำยจำกไตรมำสก่อน 

ความตอ้งการสินเชื่อภาคธรุกิจในภาพรวมในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ปรบัเพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ทัง้ความ

ตอ้งการสินเชื่อธุรกิจของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และความตอ้งการสินเชื่อของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) โดยกลุ่มธุรกิจ

ขนาดใหญ่ตอ้งการสินเชื่อเพื่อน าไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอตุสาหกรรมการเกษตรและโครงการลงทนุผลิตไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทน ในขณะที่กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและย่อมตอ้งการสินเชื่อเพื่อน าไปเป็นเงินทนุหมนุเวียนโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคา้

ลีกคา้ส่ง และธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าวไดร้บัประโยชนจ์ากมาตรการชิมช้
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อปใชข้องภาครฐั ส าหรบัมาตรฐานการใหสิ้นเชื่อภาคธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถาบนัการเงินเพิ่มความเขม้งวด

มากขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของการให้สินเชื่อภาคธุรกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งมีคุณภาพดอ้ยลงจากกลุ่มธุรกิจการเกษตรและ

อตุสาหกรรมการเกษตรที่ผลิตเพื่อส่งออก 

ส าหรบัความตอ้งการสินเชื่อภาคครวัเรือนในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ความตอ้งการสินเชื่อบตัรเครดิตปรบัเพิ่มขึน้จากการ

ส่งเสริมการขายและการออกผลิตภัณฑใ์หม่ของสถาบันการเงิน รวมถึงความตอ้งการสินเชื่อเช่าซือ้รถยนตก์็ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 

ในทางตรงกันขา้ม ความตอ้งการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัไดป้รบัลดลงจากการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั

ใหม่ (มาตรการ LTV) และความตอ้งการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคอื่น  ๆ ก็ปรบัลดลง ส าหรับมาตรฐานการให้สินเชื่อภาค

ครวัเรือนในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 พบว่า สถาบนัการเงินเพิ่มความเขม้งวดมากขึน้ในการปล่อยสินเชื่อภาคครวัเรือน ยกเวน้ 

การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั โดยสถาบนัการเงินบางแห่งลดความเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัลงเล็กนอ้ยเนื่องจาก

การแข่งขนัระหว่างสถาบนัการเงิน ในส่วนของการปล่อยสินเชื่อบตัรเครดิตและสินเชื่อเชา่ซือ้รถยนตม์ีความเขม้งวดมากขึน้จากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงซึ่งท าใหค้วามเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้บ้างส่วนเพิ่มสงูขึน้ 

ส าหรบัแนวโนม้สินเชื่อของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 มีการคาดการณว์่า ความตอ้งการสินเชื่อภาคธุรกิจและความ

ตอ้งการสินเชื่อภาคครวัเรือนมีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ตามภาวะเศรษฐกิจและแนวโนม้การบรโิภคช่วงปลายปี ส าหรบัมาตรฐานการให้

สินเชื่อทัง้ภาคธุรกิจและภาคครวัเรือนในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2562 มีการคาดการณว์่า สถาบนัการเงินจะเพิ่มความเขม้งวดใน

การอนมุตัิสินเชื่อมากขึน้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงและคณุภาพสินเชื่อที่ดอ้ยลง 

การก ากบัดูแลของธนาคารแหง่ประเทศไทยเร่ืองอัตราส่วนเงนิกองทุนและสภาพคล่องตามหลักเกณฑ ์Basel III และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 

หลักเกณฑ์ Basel III คือหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่ง 

BCBS ไดอ้อกหลกัเกณฑ ์Basel III ฉบบัสมบรูณเ์มื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยธปท. มีก าหนดบงัคบัใชห้ลกัเกณฑต์ามแนวทาง 
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Basel III ในส่วนของการด ารงเงนิกองทนุ (Pillar 1) เท่านัน้ ทัง้นีก้ารปรบัปรุงหลกัเกณฑด์งักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบั

โลก หลักเกณฑ์ฉบับใหม่จึงมีก าหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป ส าหรับหลักเกณฑ์การก ากับดูแล

เงินกองทนุของธนาคารพาณิชยต์ามธปท. สรุปไดด้งันี ้

- เพิ่มคุณภาพและปริมาณของเงินกองทุนขั้นต ่า และปรบัอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่า โดยก าหนดให้ธนาคารพาณิชย ์

ด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของอย่างนอ้ยรอ้ยละ 4.5 อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ทัง้สิน้อย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 6.0 และอตัราส่วนเงินกองทนุทัง้หมดอย่างนอ้ยรอ้ยละ 8.5 

- ปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารค านวณสินทรพัยเ์ส่ียง 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดให้ธนาคารพาณิชยท์ี่มีความส าคัญเชิงระบบ (Domestic 

Systemically Important Banks: D-SIBs) ต้องด ารงเงินกองทุนชั้นที่  1 เพิ่มจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าเดิมอีกรอ้ยละ 1.0 

ภายในปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาธนาคารในกลุ่ม  D-SIBs จากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ (1) ขนาดของสถาบันการเงิน (2) ความ

เชื่อมโยงในการท าธุรกรรมระหว่างกัน (3) การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงินที่ส  าคญัหรือเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัในโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ระบบสถาบนัการเงิน และ (4) ความซบัซอ้นของผลิตภณัฑท์างการเงินหรือกระบวนการด าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกับ

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ผู้ก  ากับดูแลในต่างประเทศใช้ เช่น ประเทศสิงคโปร ์ประเทศญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และ ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยใ์นกลุ่ม D-SIBs ทั้ง 5 แห่ง ไดแ้ก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรี

อยุธยา ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย ์ทยอยด ารงเพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 0.5 ในแต่ละปี โดยเริ่มตัง้ปี พ.ศ. 2562 จนถึง ปี พ.ศ. 

2563 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 ธนาคารพาณิชยไ์ทยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์ส่ียงเฉล่ียรอ้ยละ 18.3 ซึ่งสูงกว่า

มาตรฐานปัจจุบนั และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่ธปท.ก าหนด นอกจากนีคุ้ณภาพเงินกองทุนส่วนใหญ่ที่ถือครองสถาบนัการเงินไทยเป็น

เงินกองทุนที่มีคุณภาพดีประเภทหุน้สามญัและก าไรสะสมเป็นหลกั ท าใหไ้ม่ไดร้บัผลกระทบจากการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารด ารง

เงินกองทนุตามหลกัเกณฑ ์Basel III มากนกั 

4.2 อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายของ
ประเทศไทยของคู่แข่งรายใหม่ 

บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีสินทรพัยร์วมใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ บสก. ซึ่งมีนโยบายเขา้รว่มประมลูซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ

และทรพัยสิ์นรอการขายที่มีหลกัประกนัทุกครัง้ที่สถาบนัการเงินน าออกขาย ตลอดจนติดต่อซือ้โดยตรงจากสถาบนัการเงิน ท าใหบ้

สก. สามารถครองอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยมีขนาดสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจาก 59.2 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 

2554 ถึง 107.7 พันล้านบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 หรือเติบโตโดยเฉล่ียรอ้ยละ 8.91 ต่อปี ขณะที่บสส. เป็นผู้น าอันดับสองใน

อุตสาหกรรม มีขนาดสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้จาก 41.1 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2554 เป็น 43.1 พันลา้นบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 
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หรือเติบโตโดยเฉล่ียรอ้ยละ 0.65 ต่อปี โดยขนาดสินทรพัยข์องสองผูน้  าในอตุสาหกรรมรวมกนั ณ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นรอ้ยละ 

66.5 ของสินทรพัยร์วมทัง้อตุสาหกรรม  

บสก. และ บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรพัยข์องไทยที่มีสินทรพัยร์วมขนาดใหญ่ที่สดุสองอนัดับแรก ซึ่งมีขอ้ไดเ้ปรียบที่ชดัเจน

กว่าบริษัทบริหารสินทรพัยอ์ื่นในดา้นต่างๆ เช่น ความแข็งแกรง่ดา้นเงินทนุ ประสบการณใ์นอุตสาหกรรม บุคลากรที่มีความ เป็นมือ

อาชีพ พนัธมิตรที่เป็นสถาบนัการเงินซึ่งท าหนา้ที่เป็นแหล่งเงินกูใ้หก้บัลกูคา้ของบรษิัท และเครือข่ายการจดัจ าหน่ายและใหบ้รกิารที่

ครอบคลุม  ท าใหท้ั้งสองบริษัทยงัคงด ารงสถานะผูน้  าในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและ

ทรพัยสิ์นรอการขาย 

ความแข็งแกร่งด้านเงนิทนุ 

ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได ้บริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะตอ้งมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการขยาย

พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย เพื่อรองรบัโอกาสในการเขา้แข่งขนัประมลูซือ้จากผูจ้  าหน่ายเป็นหลกั บรษิัทท่ีมี

สินทรพัยร์วมขนาดใหญ่ที่สดุสองอนัดบัแรกต่างเป็นผูป้ระกอบการที่ไดร้บัการสนบัสนุนจากกระทรวงการคลงัโดยผ่านเอฟดีไอเอฟ 

ความน่าเชื่อถือของเอฟดีไอเอฟในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ และชื่อเสียงของบสก.ส่งผลใหบ้สก.มีความไดเ้ปรียบคู่แข่งดา้นการเขา้ถึงแหล่ง

เงินทนุ อาทิ สินเชื่อสถาบนัการเงิน การออกหุน้กู ้หรือเครื่องมือในการกูย้ืมอื่นๆ 

ประสบการณใ์นตลาด 

บริษัทที่มีสินทรพัยร์วมขนาดใหญ่ที่สุดสองอันดับแรก ซึ่งไดแ้ก่ บสก. และ บสส.  ก่อตัง้ขึน้หลังจากการเกิดวิกฤตการณ์ทาง

การเงินเอเชีย ซึ่งประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตการณด์งักล่าวเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2540 จึงผ่านการด าเนินงานและสั่ง

สมประสบการณใ์นอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน แมว้่าการจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทบรหิารสินทรพัยจ์ะไม่ไดม้ีขัน้ตอนที่ยุ่งยากมาก

นกั หากแต่ผูป้ระกอบการรายใหม่จะตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ่งในการสะสมประสบการณ ์และพัฒนาบุคลากรใหม้ีความเขา้ใจตลาด 

การมีทักษะ ความรู ้และความเขา้ใจที่สมบูรณ์ซึ่งจะช่วยใหก้ารประเมินมลูค่าสินทรพัยแ์ละหลักประกันรวมถึงการประเมินความ

เส่ียงของทรพัยสิ์นมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และแม่นย า เพื่อด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ บริษัททัง้ 2 แห่งที่มีทั้ง

พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายขนาดใหญ่ที่สดุ จึงมีขอ้ไดเ้ปรียบของการเป็นผูร้เิริ่มในตลาดรายแรกๆ 

บุคลากรทีมี่ความเป็นมืออาชพี  

บสก. และ บสส. สามารถสรา้งทีมงานท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยเริ่มตัง้แต่การสรรหา และพฒันาบคุลากร จากการเป็นผูน้  าใน

อุตสาหกรรมและมีชื่อเสียงที่สั่งสมมานาน จึงท าใหบ้ริษัททัง้ 2 แห่ง สามารถดึงดูดและรกัษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไวไ้ด ้ ดงันั้น

การที่ผูป้ระกอบการรายใหม่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์รวมถึงความสามารถให้ทัดเทียมกับระดับความ

ช านาญของบคุลากรในบรษิัทชัน้น านัน้ก็มิอาจท าไดโ้ดยง่าย จึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอีกขอ้หน่ึงของบรษิัทชัน้น าทัง้สอง  
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พันธมิตรทีเ่ป็นสถาบนัการเงนิ 

บสก. และ บสส. มีพนัธมิตรท่ีท าหนา้ที่เป็นแหล่งเงินกูใ้หก้ับลกูคา้ที่ซือ้ทรพัยสิ์นของ บสก. และ บสส. เช่น ธ.อาคารสงเคราะห์ 
ธ.ออมสิน และธ.ทหารไทย ท าใหล้กูคา้ของบสก. สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง้่ายขึน้และสะดวกมากขึน้ ซึ่งเป็นขอ้ไดเ้ปรียบอีกขอ้
หน่ึงที่ส  าคญัอีกขอ้หน่ึงที่ท  าใหบ้รษิัทชัน้น าทัง้สอง 

 

เครือข่ายและช่องทางการใหบ้ริการ  
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มูลทีส่ำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะจำกเว็บไซต์ของบริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ข่ำว และกำรสมัภำษณ์ 

หมำยเหต ุขอ้มูล ณ เดือนมิถนุำยน พ.ศ. 2562 

บสก. และ บสส. มีการขยายเครือข่ายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆในประเทศเพื่อเป็นฐานในการด าเนินธุรกิจ  การขยายจุด

ใหบ้ริการที่ครอบคลมุช่วยเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) กลับเขา้สู่ตลาดมากขึน้และเป็นเหตุใหผ้ลการ

ด าเนินการดีขึน้ตามล าดบั อีกทัง้ ยงัท าให ้บสก. และ บสส. สามารถบรหิารจดัการกบัลกูหนีแ้ละทรพัยสิ์นท่ีมีอยู่ทั่วประเทศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยในปี พ.ศ. 2562 บสก. ยังคงมีเครือข่ายและช่องทางการใหบ้ริการมากที่สุดในอุตสาหกรรม ส าหรบั

บรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่นๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวตามขา้งตน้นัน้ แต่ละรายมีเพียงส านกังานใหญ่ที่ตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล สาขา

เดียว และยังไม่มีการขยายสาขาย่อยไปยังส่วนภูมิภาค การลงทุนขยายเครือข่ายการจัดจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายและการ

ใหบ้รกิารจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นอปุสรรคหนึ่งของผูป้ระกอบการรายใหม่ที่ตอ้งการเขา้มาแข่งขนัใหท้ดัเทียม

ผูน้  าในอนาคตอนัใกล ้ 

4.3 การพัฒนาของกฏระเบียบในธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพยใ์นเชิงพาณิชย ์

นบัตัง้แต่การก่อตัง้บริษัทบรหิารสินทรพัยใ์นปี พ.ศ. 2541 ธปท. ไดป้รบัแกก้ฏระเบียบอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทบริหารสินทรพัย ์โดยกฏระเบียบที่มีการปรบัปรุงนั้นไดส้รา้งโอกาสในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทบริหารสินทรัพย ์ จ านวนสาขา 

บบส. กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 25 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สำขำย่อยตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บบส. เจ จ ากดั 
(บมจ .เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส) 

ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 8 สาขา 
(ส านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สาขาย่อยทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บบส. สขุมุวิท จ ากดั ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 4 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สำขำย่อยทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บริษัทบริหารสินทรพัยอ่ื์นๆ ส านกังานใหญ่ 1 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
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บริษัทบรหิารสินทรพัยม์ากขึน้  ทัง้การเพิ่มขึน้ของอุปทานสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีการขยายตวัไปยงัภาค

ธนาคารและสถาบนัการเงนิหลากหลายแห่งกว่าในอดีต  ในขณะท่ีขอบเขตค าจ ากดัความของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอ

การขายไดถู้กขยายมากขึน้ทั้งในส่วนของหลักเกณฑก์ารจัดชั้นหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้หลักทรพัยค์  า้ประกัน และเงินลงทุน  ซึ่ง

ปัจจุบันค าจ ากัดความของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2562 

อาจแบ่งเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ (1) สินทรพัยข์องสถาบนัการเงินที่ถูกจดัชัน้ตามประกาศธปท. ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการกัน

เงินส ารองของสถาบนัการเงิน อนัไดแ้ก่ สินทรพัยจ์ดัชัน้สญู สินทรพัยจ์ดัชัน้สงสยัจะสญู สินทรพัยจ์ดัชัน้สงสยั และสินทรพัยจ์ดัชัน้ต ่า

กว่ามาตรฐาน (2) สินทรพัยจ์ดัชัน้ที่สถาบนัการเงินไดจ้ าหน่ายออกจากบญัชีไปแลว้ (3) ทรพัยสิ์นรอการขาย และ (4) เงินลงทนุของ

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์นอกจากนีก้ารเพิ่มขึน้ของจ านวนผูข้ายและมลูค่าที่ตราไวข้องสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

จะมีส่วนเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์และความตอ้งการขายสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่

มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในอนาคต    

โดยทั่วไปแลว้ สถาบนัการเงินถือครองอสงัหาริมทรพัยร์อการขายไวไ้ด ้5 ปี และสามารถผ่อนผนัระยะเวลาการถือครองอีก 5 ปี 

หรือ 10 ปี ขึน้อยู่กับกลุ่มของอสังหาริมทรพัยร์อการขายที่จ าแนกตามประกาศ โดยจะตอ้งเป็นกรณีที่สถาบันการเงินมีอัตราส่วน

อสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ถือครองมาเกินกว่าระยะเวลาไม่เกินรอ้ยละ  10.0 ของเงินกองทุน แต่หากเกินรอ้ยละ 10.0 ของ

เงินกองทุน ธปท.จะผ่อนผนัระยะเวลาใหใ้นกรณีที่สถาบันการเงินสามารถกันเงินส ารองตามก าหนดขั้นต ่าตามประกาศซึ่งเป็นถือ

ภาระอย่างหน่ึง สถาบนัการเงินจะตอ้งด ารงเงินทนุส ารองไวส่้วนหนึ่งเพื่อการถือครองทรพัยสิ์นรอการขาย ซึ่งจ านวนเงินดงักล่าวจะมี

ค่าก าหนดขัน้ต ่าคงที่ในระยะ 5 ปีแรก และค่าก าหนดจะค่อยๆ เพิ่มขึน้ส าหรบัการถือครองทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ในช่วงผ่อนผนั  

การด าเนินการดังกล่าวท าให้สถาบันการเงินไม่สามารถน าเงินทุนไปใชใ้นการอื่นๆ ได ้ท าให้สถาบันการเงินมีแนวโน้มที่จะขาย

ทรพัยสิ์นรอการขายใหแ้ก่บรษิัทบริหารสินทรพัยก์่อนที่จะถึงก าหนดระยะเวลาถือครองที่ตอ้งกันเงินทุนส ารองเพิ่มไวเ้พื่อปลดภาระ

ของการส ารองเงินทุน กฎระเบียบดงักล่าวไดส้รา้งโอกาสใหบ้ริษัทบรหิารสินทรพัยส์ามารถเขา้ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบัน

การเงินไดใ้นราคาที่ถกูลง 

ในปี พ.ศ. 2562 ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อขยาย

ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบรษิทับรหิารสินทรพัยใ์หส้ามารถรบัซือ้ รบัโอน และรบัจา้งบรหิารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์น

รอการขายจากผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ตลอดจนการรบัเป็นที่ปรกึษาใหแ้ก่ลูกหนีส้ถาบัน

การเงิน หรือผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้การปรบัปรุงแกไ้ขดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหา

หนีค้รวัเรือนของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัไดม้ีการก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการและผูม้ีอ  านาจ

ในการจดัการบรษิัทบรหิารสินทรพัยเ์พื่อใหก้ารด าเนินงานมีความโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลมากยิ่งขึน้  
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ส่วนที่ 5 การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย

ของไทย 

5.1 ภาพรวมการแข่งขันของกลุม่บริษัทบริหารสินทรัพยใ์นไทย โดยจัดหมวดหมู่ในแง่ของการอนุญาตให้ใชส้ิทธิขอบเขต

ธุรกิจภายใต้ใบอนุญาต ลักษณะการด าเนินธุรกิจ แหล่งก าเนิด ฯลฯ 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรพัย ์พ.ศ. 2541 ก าหนดใหผู้ซ้ือ้หรือประมูลซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย

ตอ้งจดทะเบียนรบัอนุญาตประกอบธุรกิจบรหิารสินทรพัยก์บัธปท. โดยปัจจบุนัมีบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่จดทะเบียนแลว้ 62 แห่งใน

ประเทศไทย (ขอ้มลู ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) โดยมีบริษัทบริหารสินทรพัย ์58 แห่งที่มีการด าเนินธุรกิจ และมีการรายงานผล

การด าเนินงานต่อธปท. บริษัทบริหารสินทรพัย ์สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ (1) บรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายว่าดว้ยพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 และ (2) บรษิัทท่ีมิไดเ้ป็นบรษิัทในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินใดๆ 

1. บริษัทบริหารสินทรัพยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ. ธุรกิจ

สถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 

บริษัทบริหารสนิทรัพยใ์นเครอื สถาบันการเงนิทีเ่ป็นบริษทัแม่ 
บบส. ที เอส จ ากดั 
บบส. เอ็น เอฟ เอส จ ากดั 
บบส. แม๊กซ ์จ ากดั 

บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

บบส. ทวี จ ากดั ธ. กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บบส. เพทาย จ ากดั ธ. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
บบส. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั ธ. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
บบส. พหลโยธิน จ ากดั 
(บบส. พญาไท จ ากดั เดิม) 

ธ. ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

บบส. สาทร จ ากดั ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
บบส. รชัโยธิน จ ากดั ธ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีม่ำ ขอ้มูลทีส่ำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะจำกรำยงำนประจ ำปีของสถำบนักำรเงินทีเ่ป็นบริษัทแม่ 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

พ.ศ. 2551 จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบของธปท. ดา้นหลกัเกณฑก์ารรายงานงบการเงิน อาทิ การจดัท างบการเงินรวม

ของสถาบนัการเงินและบริษัทบริหารสินทรพัย ์รวมถึงหลกัเกณฑใ์นการถือครองอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที่ก าหนดให้

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงิน สามารถถือครองอสงัหาริมทรพัยร์อการขายไวท้ี่ 5 ปี และ

สามารถผ่อนผนัระยะเวลาการถือครองอีก 5 ปี หรือ 10 ปี ขึน้อยู่กับกลุ่มของอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที่ถูกจ าแนกตาม
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ประกาศธปท. ที่ สนส. 23/2552 หากมีการผ่อนผนัระยะเวลา จะตอ้งเป็นกรณีที่สถาบนัการเงินที่เป็นบรษิัทแม่มีอตัราส่วน

อสังหาริมทรพัยร์อการขายที่ถือครองเกินระยะเวลาไม่เกินรอ้ยละ 10.0 ของเงินกองทุน แต่หากเกินรอ้ยละ 10.0 ของ

เงินกองทุน ธปท.จะผ่อนผันระยะเวลาให้ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถกันเงินส ารองตามก าหนดขั้นต ่าตาม

ประกาศ อันได้แก่ การกันเงินส ารองอัตรารอ้ยละ 20.0, 40.0, 55.0 และสูงสุดที่รอ้ยละ 70.0 ของมูลค่าที่ได้จากการ

ประเมินราคาหรือราคาตามบญัชีอสงัหาริมทรพัย์ แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า ภายในปีที่ 2, 3, 4 และ 5 ของระยะเวลาการ

ถือครองเพื่อการกันเงินส ารอง ตามล าดับ โดยเงินส ารองส าหรบัปีที่ 1 ของระยะเวลาการถือครองเพื่อการกันเงินส ารอง 

ไดร้บัยกเวน้ท่ีอตัรารอ้ยละ 0.0   

ขณะที่บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของสถาบนัการเงินใดสามารถถือครองสินทรพัยร์อการขายได้

อย่างไม่มีก าหนด บรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่เป็นบรษิัทในเครือของสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จะไดร้บัความช่วยเหลือดา้นเงิน

ลงทนุท่ีใชใ้นการเขา้ประมลูซือ้พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากสถาบนัการเงินท่ีเป็นบรษิัทแม่  

2. บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มิได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ธุรกิจ

สถาบันการเงนิ พ.ศ. 2551 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ประกอบดว้ยบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นองคก์ร

ของรฐัและบรษิัทบรหิารสินทรพัยข์องเอกชน  

ส าหรบัอุตสาหกรรมนี ้บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุสองอนัดบัแรก คือ บสก.และ บสส. โดยทัง้สองเป็น

บรษิัทที่เป็นรฐัวิสาหกิจที่มีความแข็งแกรง่ในการจดัหางบประมาณและเงินกู ้เนื่องจากถือหุน้โดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละ

พฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

ส าหรบัภาคเอกชน บริษัทบรหิารสินทรพัย ์เจ จ ากัด และ บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์เอส ดบับลิว พี จ ากดั (ชื่อเดิม บรษิัท

บริหารสินทรพัย ์ศรีสวัสดิ์ จ ากัด) เป็นบริษัทบริหารสินทรพัยใ์นเครือของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร ์1979 จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ บริษัทแม่ทัง้สองมีการด าเนินกิจการธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งกบัอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัย ์แต่ไม่ถือเป็นสถาบนัการเงิน เช่น ธุรกิจใหบ้รกิารติดตามเรง่รดัหนีสิ้น 

หรือ ธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล และเมื่อบรษิัทตอ้งการซือ้หรือประมลูซือ้พอรต์สินเชื่อดอ้ยคณุภาพ จึงตอ้งจดทะเบียน

ประกอบธุรกิจบรหิารสินทรพัยก์บัธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชก าหนดบริษัทบรหิารสินทรพัย ์โดยบรษิัทในเครือที่

จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยน์ัน้จะมีขอบเขตธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทบริหารสินทรพัยท์ั่วไปที่มิไดเ้ป็นบริษัทใน

เครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน บริษัทแม่ที่มิใช่สถาบันการเงินนีจ้ะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินกิจการที่นอกเหนือไปจาก

การบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย อีกทัง้ยงัสามารถด าเนินธุรกิจอื่นๆ ที่มิไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะ
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ในกลุ่มของธุรกิจภาคการเงินเท่านัน้ ในขณะเดียวกัน บริษัทบริหารสินทรพัยป์ระเภทนีซ้ึ่งมิไดเ้ป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม

ภาคการเงินจะไม่ถกูจ ากดัเรื่องระยะเวลาการถือครองทรพัยสิ์นรอการขายอีกดว้ย  

5.2 วิเคราะหก์ารแข่งขันและจัดอันดับคู่แข่งรวมทัง้ส่วนแบ่งการตลาดของ บสก. 

สินทรัพยร์วมและโครงสร้างสินทรัพยข์องบริษัทบริหารสินทรัพย ์10 อันดับแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
หมำยเหต ุ 
1) ชือ่เต็มของบริษัทบริหำรสนิทรพัย์แสดงในภำคผนวก 7 
2) รอ้ยละในกรำฟ คืออตัรำส่วนของรำยกำรนัน้ต่อสนิทรพัย์รวม  
3) แกนซำ้ยแสดงสนิทรพัย์รวมของ บสก. และบสส. และแกนขวำแสดงสนิทรพัย์รวมของบริษัทบริหำรสนิทรพัย์อืน่ๆ 
4) สนิทรพัย์อืน่ๆ ประกอบดว้ย เงินสด, ทีด่ิน อำคำรและอปุกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน ทัง้นีส้นิทรพัย์อืน่ๆ ไม่จ ำกดัเพยีงรำยกำรที่กล่ำวขำ้งตน้ ใหยึ้ดตำมงบแสดงฐำนะกำรเงินที่
เผยแพร่  
5) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 
6) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สินทรพัยร์วมของอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการ

ขายมีมูลค่าถึง 227.7 พันล้านบาท ในขณะที่ผู้น าหลัก บสก. มีขนาดสินทรัพย์รวมคิดเป็นรอ้ยละ 47.3 ของสินทรัพย์รวม

อุตสาหกรรม สินทรพัยส่์วนใหญ่ของบสก. ประกอบดว้ยเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้และทรพัยสิ์นรอการขาย โดย บสก. มี

นโยบายเขา้ร่วมประมูลซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีหลักทรพัยค์  า้ประกันและเขา้เจรจาซือ้ตรงทุกครัง้ที่

สถาบนัการเงินน าออกจ าหน่าย บสก. จึงยงัคงมีสินทรพัยร์วม เงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้และทรพัยสิ์นรอการขายสูงที่สุดใน

อุตสาหกรรมที่ 107.7 พันลา้นบาท 75.4 พันลา้นบาท และ 20.6 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 ตามล าดับ นอกจากนี ้บสก. ได้

ประมูลซือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) และทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงินทั้งสิน้ 11.0 พันลา้นบาท และ 1.1 

พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 ตามล าดบั โดยเพิ่มขึน้จาก 10.3 พนัลา้นบาท และ 0.3 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2560 



 
 

โอกาสทางธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)         พฤศจิกายน  2562 
 

 
บริษัท อิปซอสส ์จ ำกดั   
ชัน้ 19 อำคำรเอ็มไพร์ เลขที ่1 ถ.สำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย 
โทรศพัท ์+66 2088 0100 โทรสำร +66 2088 0200 เว็บไซต ์www.ipsosconsulting.com หนา้ 44 

บริษัทบรหิารสินทรพัยส่์วนใหญ่ยงัคงด าเนินธุรกิจโดยมีก าไรสะสมเป็นบวก และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนในระดบัต ่า โดยเฉพาะ

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ในเครือของสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ บบส. ทวี จ ากดั บบส. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั บบส. สาทร จ ากดั บบส. ที เอส 

จ ากดั และ  บบส. เพทาย จ ากดั ซึ่งมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนในระดบัต ่า จากการสนบัสนุนทางการเงินของบรษิัทแม่ และ/หรือ บรษิัท

ในเครือ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทบริหารสินทรพัย ์เช่น บบส.รชัโยธิน บบส.ไทย (เอ) จ ากัด และ บสส. สขุุมวิท ยงัคงมี

อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนติดลบกว่า 5.4 เท่า 2.8 เท่า และ 1.2 เท่า ตามล าดับ ส่งผลให้ค่าเฉล่ียอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนของ

อตุสาหกรรมยงัคบติดลบ 2.7 เท่า ในปี พ.ศ. 2561 

บสส. มีสินทรพัยร์วมในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 43.1 พันลา้นบาท เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 22.8 จาก 35.1 พันลา้นบาทในปี พ.ศ. 

2560 เนื่องจาก บสส. มีเงินสดรบัที่ขยายตวัเพิ่มขึน้ทัง้จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) และการบรหิารจดัการสินทรพัย์

ดอ้ยคณุภาพ (NPL) อย่างไรก็ตาม การประมลูซือ้สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) และทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงิน 

ลดลงจาก 3.68 พนัลา้นบาท และ 0.02 พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2560 ตามล าดบั เป็น 2.32 พนัลา้นบาท และ 0.01 พนัลา้นบาท ใน

ปี พ.ศ. 2561 ตามล าดบั โดยยงัคงมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุเป็นลบ 1.2 เท่า จากการขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม ยอดขาดทนุสะสม

ของ บสส. ปรบัตัวดีขึน้เป็น 199.2 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 จาก 204.7 ในปีก่อนหนา้ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ที่ดีขึน้ของ

อตุสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย ขณะที่ บบส. รชัคาร จ ากัด และ บบส. แอลเอสเอฟ 

(ไทยแลนด)์ จ ากัด มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนสูงกว่า 2,081 เท่า และ 35.2 เท่า ตามล าดับ เป็นผลมาจากตราสารหนีท้ี่ออกและเงิน

กูย้ืมที่เพิ่มสงูขึน้ ส าหรบัการด าเนินธุรกิจ ในขณะท่ีก าไรสะสมยงัคงอยู่ในระดบัต ่าจากการเปิดกิจการและไดร้บัใบอนญุาตจาก ธปท. 

ใน ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2560 ตามล าดบั 

นอกเหนือจากนีย้งัมีบรษิัทต่างชาติที่มีการด ารงเงินกองทนุอาทิเช่น โลน สตาร ์ฟันด ์ท่ีไดเ้ขา้มาเป็นคู่แข่งใหม่ส าหรบั บสก. ใน

การหาสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) และทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) เนื่องจาก โลน สตาร ์ฟันด ์ซึ่งเดิมไม่มีส านกังานในประเทศไทย 

ไดเ้ขา้มาจัดตัง้ บบส. แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จ ากัด ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 และมีสินทรพัยร์วมในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 4,371 

พนัลา้นบาท ซึ่งมากเป็นอนัดบัที่ 6 เมื่อเทียบกับบริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรม ในขณะที่ บ. แอคครีทีพ จ ากัด ซึ่งเป็นอีกบริษัทที่มี

โอกาสเป็นคู่แข่งของ บสก. นัน้ ก็ไดม้ีการจดัตัง้ บบส. แอคครีทีฟ (ประเทศไทย) จ ากัด อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2561 บบส. แอคครี

ทีฟ (ประเทศไทย) มีสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 160.5 ลา้นบาท ซึ่งยงัถือว่าค่อนขา้งต ่าเมื่อเที่ยบกบัค่าเฉล่ียอตุสาหกรรม 
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จัดอันดับ บริษัทบริหารสินทรัพยใ์นอุตสาหกรรม โดยข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ (ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561) 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์
สินทรัพย์
รวม 

(ล้านบาท) 

อัตราการ
เปล่ียนแปลง
สินทรัพย์
รวมจากปีที่

แล้ว 

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 
(ล้านบาท) 

อัตราส่วน
หนีสิ้นต่อทุน 

(D/E) 

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

เฉล่ีย (ROE) 

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์

เฉล่ีย   
(ROA) 

อัตราก าไร
สุทธิ 
(NPM) 

อัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อ

รายได้ 

บสก.  107,653  7.7%  41,849.0           1.6  12.6% 5.0% 53.3% 30.1% 

บสส.  43,056  22.8%  -199,209.4        -1.2 -2.5% 12.9% 68.0% 18.9% 

บบส. ธนาคารอิสลาม  24,551  7.2%  1,312.8         17.7  119.2% 6.4% 53.5% 25.3% 

บบส. มหานคร จ ากดั  9,742  328.0%  1,974.4           3.9  0.1% 0.0% 0.4% 55.7% 

บบส. ทวี จ ากดั  6,649  -38.1%  3,433.2           0.9  48.2% 31.1% 66.6% 15.9% 

บบส. แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์   4,371  106.8%  120.7         35.2  1688.3% -6.7% -95.6% 95.6% 

บบส. เอส ดบับลิว พี จ ากดั  3,811  28.0%  248.3         14.3  45.5% 3.8% 40.8% 16.9% 

บบส. เจ จ ากดั  3,512  54.3%  999.9           2.5  35.0% 10.3% 38.5% 32.6% 

บบส. กรุงศรีอยธุยา จ ากดั  3,481  1.1%  3,208.7           0.1  2.3% 2.1% 20.8% 64.9% 

บบส. รชัคาร จ ากดั  2,819  -  1.4    2,081.0  -3493.3% -1.7% -37128.2% 23086.3% 

บบส. อลัฟาแคปปิตอล จ ากดั  1,525  -20.3%  1,232.7  0.2 27.6% 18.9% 58.5% 24.3% 

บบส. เอ็น เอฟ เอส จ ากดั  1,035  -19.9%  292.9  2.5 2.4% 1.2% 11.4% 25.7% 

บบส. ชโย  จ ากดั  665  95.5%  262.6  1.5 25.0% 13.2% 30.2% 25.1% 

บบส. ไนท คลบั แคปปิตอล  511  41.7%  347.7  0.5 15.0% 10.3% 36.2% 25.4% 

บบส. รชัโยธิน จ ากดั  299  -9.5% -67.7 -5.4 -1.8% 0.4% 1604.8% 2239.1% 

บบส. เพทาย  จ ากดั  297  -23.1%  293.3  0.0 7.7% 7.5% 59.3% 25.9% 

บบส. ธนภทัร  จ ากดั  242  7.4%  126.5  0.9 12.8% 6.5% 75.2% 19.3% 

ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรม 4,648 19.3% -2,873 7.9 -30.6% 0.5% 12.1% 40.7% 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  
หมำยเหต ุขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
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จัดอันดับ 10 ผู้เล่นในตลาด โดยก าไรสุทธิ ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

บริษัทบริหารสินทรัพย ์
 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

บสก. 2,935.1 3,261.5 6,767.4 4,593.3 6,675.2 4,912.2 4,501.0 5,202.0 

บสส. 2,933.3 3,655.1 45,519.2 15,914.6 11,524.6 6,382.7 7,594.4 5,037.5 

บบส. ทวี จ ากดั -978.8 -261.9 236.7 325.9 3,053.7 1,539.6 625.1 2,703.9 

บบส. ธนาคารอิสลาม - - - - - -0.2 30.7 782.3 

บบส. อลัฟาแคปปิตอล -95.3 -194.7 63.2 229.6 191.3 256.2 280.9 325.8 

บบส. เจ จ ากดั  - - -0.6 5.2 -4.1 131.5 269.9 297.9 

บบส. ที เอส จ ากดั 273.8 256.2 117.8 314.9 117.6 132.4 210.3 237.0 

บบส. แม๊กซ ์จ ากดั 208.4 280.4 103.2 130.1 68.5 91.9 44.9 200.6 

บบส. ออเรอสั จ ากดั - - - -0.6 3.1 3.6 -33.9 151.1 

บบส. เอส ดบับลิว พี จ ากดั - 112.6 75.1 120.6 0.0 160.5 174.9 129.1 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  
หมำยเหต ุ 
* ก ำไรสุทธิของบสส. ในช่วงปี 2556ถึง 2559 ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญนัน้เป็นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรหนีส้ิน และ ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกกำร
บริหำรสินทรพัย์ดอ้ยคุณภำพและทรพัย์สินรอกำรขำยจำกกำรยุบเลิกของ บสท. รวมไปถึงกำรบนัทึกค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสูญซึ่งสูงเกินกว่ำเกณฑ์ที่ธปท.ก ำหนดคืนเป็นรำยได้
จ ำนวน 4.79 พนัลำ้นบำทในปี 2558 และ 778.7 ลำ้นบำทในปี 2559 ตำมล ำดบั 
1) ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคมของปีทีร่ะบ ุ
2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
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สินทรัพยร์วมของ 10 อันดับบริษัทบริหารสินทรัพยต์ั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
หมำยเหต ุ 
1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบุ 
2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 

 
 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
หมำยเหต ุ 
1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบุ 
2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 

50.1%

17.6%

11.5%

5.4%

1.7%
1.6%
1.5%1.3%

สินทรัพยร์วมของบริษัทบริหารสินทรัพย ์
ณ ปี พ.ศ. 2560

บบส. กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั

บบส. สขุมุวิท จ ากดั

บบส. ธนาคารอิสลาม

บบส. ทวี จ ากดั

บบส.กรุงศรีอยธุยา จ ากดั

บบส.พญาไท จ ากดั

บบส. เอส ดบับลิว พี จ ากดั

บบส. ที เอส จ ากดั

อ่ืนๆ

สินทรัพยร์วม
199.5

พันล้านบาท

47.3%

18.9%

10.8%

4.3%

2.9%
1.9%
1.7%

1.5%

สินทรัพยร์วมของบริษัทบริหารสินทรัพย ์
ณ ปี พ.ศ. 2561

บบส. กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั

บบส. สขุมุวิท

บบส. ธนาคารอิสลาม

บบส. มหานคร จ ากดั

บบส. ทวี จ ากดั

บบส. แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์

บบส. เอส ดบับลิว พี จ ากดั

บบส. เจ จ ากดั

อ่ืนๆ

สินทรัพยร์วม
227.7

พันล้านบาท
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บสก. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่ยาวนานกว่า 20 ปี

นบัตัง้แต่เริ่มกิจการ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 บสก.ยงัคงเป็นบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่มีขนาดสินทรพัยร์วมมากที่สดุใน

อตุสาหกรรมที่ 107.7 พนัลา้นบาท หรือรอ้ยละ 47.3 ของอุตสาหกรรมรวม รายไดด้อกเบีย้ของ บสก. เติบโตจาก 1,226.9 ลา้นบาท

ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 1,975.6 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 

นอกจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรพัยร์วมของ บสก. แลว้ บสก. ยงัมีการพฒันาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ

องคก์รในการปรบัโครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ลกูหนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ าไรจากเงินใหสิ้นเชื่อจากการซือ้ลกูหนีอ้ยู่ในระดบัสงูที่ 

4,438.3 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 3,509.1 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี ้บสก. ยงัมีช่องทางเครือข่ายสาขาที่มากที่สดุในประเทศ 

คือมีส านกังานใหญ่ 1 แห่ง และส านกังานสาขารวมทัง้สิน้ 25 แห่ง ครอบคลมุทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งมากกว่าบริษัทที่มีจ านวน

สาขามากเป็นอนัดบัสองมาก ท าใหบ้รษิัทสามารถท าก าไรจากการขายทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ไดม้ากถึง 3,105.5 ลา้นบาท โดย

ปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก 1,740.9 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2560 จากยอดอปุสงคท์ี่อยู่อาศยัเหลือขายที่มีปรมิาณมากกว่าปีที่ผ่านมา 

ในปี พ.ศ. 2561 บสก. มีก าไรสุทธิสูงที่สุดในอุตสาหกรรมรวมที่  5,202.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 2,935.1 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 
2554 โดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ีย (ROE) อยู่ที่รอ้ยละ 12.6  

บสก. มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E ratio) ในระดับ 1.6 เท่า ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเท่ากับอัตรา ณ สิน้ปี พ.ศ. 2557 อตัราส่วน

ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและศกัยภาพในการเติบโต ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก

บริษัทยังคงมีความสามารถในการกูย้ืมเพื่อต่อยอดการลงทุนในสินทรพัย ์โดยในปี พ.ศ. 2561 บสก. มีมูลค่าของส่วนของเจา้ของ

มากถึง 41,849.0 ลา้นบาท ซึ่งจากขอ้มลูแสดงฐานะการเงินรายงานโดยกรมพฒันาธุรกิจ ถือว่า บสก. มีมลูค่าของส่วนของเจา้ของ

ใหญ่ที่สดุในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายในประเทศ อนัสืบเนื่องมาจากการท าก าไร

สะสมเพิ่มขึน้จาก 11,266.3 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2554 เป็น 28,232.0 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 หรือเติบโตโดยเฉล่ียรอ้ยละ 14.0  

ต่อปี 

เมื่อเปรียบเทียบกับ บสส. ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ใหญ่เป็นอันดับสองในดา้นสินทรพัยร์วม บสส.  มีสินทรพัยร์วมในปี 

พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 43.1 พนัลา้นบาท เติบโตขึน้กว่ารอ้ยละ 22.8 จาก 35.1 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2560 เนื่องจาก บสส. มียอดเงินสด

รบัท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้จากการจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) และการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) ในขณะท่ียงัมี

มลูค่าของส่วนของเจา้ของติดลบอยู่ที่  199,209.4 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนสะสมจ านวนมาก ทัง้นี ้ใน

ส่วนของก าไรสะสมของ บสส. ในช่วงปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 ที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญนั้นเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้น และ ส่วนแบ่งผลก าไรจากการบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจากการยุบ

เลิกของ บสท. ในช่วงปีดงักล่าว ซึ่งบสส. มีอตัราก าไรสทุธิมากกว่ารอ้ยละ 100.0 เนื่องมาจากมีการโอนกลบัเงินส ารองหนีส้ญูและ

หนีส้งสยัจะสญู ส่งผลใหก้ าไรสทุธิมีสงูกว่ารายไดร้วมทั้งหมดที่บสส.ไดร้บั แมว้่าบสส.มีอตัราก าไรสทุธิ และ อตัราผลตอบแทนต่อ
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สินทรพัยเ์ฉล่ียที่สงู แต่กระแสเงินสดมีมูลค่านอ้ยกว่านั้นมาก จากก าไรสทุธิของบสส. ณ สิน้ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 45,519.2 ลา้น

บาท ส่วนหนึ่งเป็นก าไรจากการเปล่ียนแปลงประมาณการหนีสิ้นมลูค่า 10,740.6 ลา้นบาท 

จัดอันดับ 10 ผู้เล่นในตลาด โดยเครือข่ายสาขา (ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) 

 

 

 
ทีม่ำ ขอ้มูลทีส่ำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะจำกเว็บไซต์ของบริษัททีเ่กีย่วขอ้ง ข่ำว และกำรสมัภำษณ์ 

การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายและเครือข่ายการใหบ้ริการที่ครอบคลุม เป็นปัจจัยส่งเสริมใหบ้ริษัท

บริหารสินทรพัยม์ีการเจริญเติบโตที่ดี โดยบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่มีจ านวนสาขามากที่สุดคือ บสก. บสส. และ บบส. เจ จ ากัด 

(บรษิัทในเครือของ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส) ไดม้ีการพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่ายและเครือข่ายการใหบ้รกิารไปยงั

ภมูิภาคที่ส  าคญัในประเทศไทย ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาธุรกิจใหค้รอบคลมุในระดบัประเทศ  

ในส่วนของบรษิัทบรหิารสินทรพัยอ์ื่นๆ ที่ไม่ไดก้ล่าวถึงนัน้ แต่ละรายมีสาขาเพียง 1 สาขาในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล และยงั

ไม่มีการขยายสาขาออกไปยงัส่วนภูมิภาค การลงทุนเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายทรพัยสิ์นรอการขายและเครือข่ายการใหบ้รกิารที่

จะตอ้งใชเ้งินลงทนุจ านวนมากนัน้ อาจจะเป็นอปุสรรคหนึ่งต่อผูป้ระกอบการรายใหม่อีกดว้ย 

 
 

  

บริษัทบริหารสินทรัพย ์ จ านวนสาขา 
บบส. กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 25 สาขา 

(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สำขำย่อย
นอกกรุงเทพฯ) 

บบส. เจ จ ากดั 
(บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ 
เซอรว์ิสเซ็ส) 

ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 8 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สำขำย่อย
ทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บบส. สขุมุวิท จ ากดั ส านกังานใหญ่ 1 สาขา + สาขาย่อย 4 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพฯ สำขำย่อย
ทัง้หมดตัง้อยู่นอกกรุงเทพฯ) 

บริษัทบริหารสินทรพัยอ่ื์นๆ ส านกังานใหญ่ 1 สาขา 
(ส ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) 
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ส่วนที่ 6 ปัจจัยขับเคล่ือนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ

ทรัพยส์ินรอการขายของไทย 

6.1 การเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองของอุปทานสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย และโอกาสทางธุรกิจส าหรับ
บริษัทบริหารสินทรัพย ์

6.1.1 สนิทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายจากธนาคารพาณชิย ์

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้สุทธิจ าแนกตามธนาคาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2562

 
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ 
1) ชือ่เต็มของธนำคำรแสดงใน ภำคผนวก 4 
2) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ
3) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
4) อืน่ๆ ไดแ้ก่ ธ.สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) ธ.ซีไอเอ็มบี ธ.เกียรตินำคิน ธ.แลนด์ แอนด์ เฮำ้ส ์และ ธ.ไอซีบีซี (ไทย) 

ระบบธนาคารพาณิชยย์งัคงมีการเติบโตของสินทรพัยอ์ย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อของภาคธนาคารมีการเติบโตขึน้ทุกปีในช่วงปี 

พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 โดยประเภทของสินเชื่อธนาคารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุ  ไดแ้ก่ สินเชื่ออุปโภคบริโภคส่วน

บคุคล สินเชื่อในกิจกรรมทางการเงินและประกนัภยั และสินเชื่อภาคการผลิต โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 30, 22 และ 14 ของยอดคง

คา้งเงินใหสิ้นเชื่อรวมตามล าดบั โดยสินเชื่อของ ธ. กรุงศรีอยธุยา มีอตัราการเติบโตเฉล่ียสงูที่สดุในอตุสาหกรรมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 

ถึงปี พ.ศ. 2561 ที่รอ้ยละ 13.4 ต่อปี ซึ่งเป็นผลมาจากเพิ่มขึน้ของสินเชื่อกลุ่มลกูคา้ธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 จาก

ความส าเรจ็ในการควบรวมกิจการกบั ธ.แห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จ ากดั (BTMU) สาขากรุงเทพ 
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หากจ าแนกตามรายธนาคารพาณิชย ์ธนาคารท่ีมีเงินใหสิ้นเชื่อแกล่กูหนีม้ากที่สดุ 4 อนัดบัแรก ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 

ไดแ้ก่ ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ และธ.กสิกรไทย ตามล าดบั โดย ธนาคาร 4 แห่งดงักล่าวมีเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีร้วมกัน

เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีข้องทัง้ระบบธนาคารพาณิชย ์ซึ่งการขยายตวัของพอรต์เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีน้ัน้มีผ ล

สอดคลอ้งโดยตรงกบัการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยร์วม โดยระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2561 สินเชื่อของ ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงไทย 

ธ.กรุงเทพ และธ.กสิกรไทย มีอตัราการเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 7.4, 4.0, 4.9 และ 6.0 ต่อปี ตามล าดบั 

ยอดคงค้างของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศจ าแนกตามธนาคาร  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562

 
                    (Y) มี AMC ในเครือ (N) ไม่มี AMC  
ทีม่ำ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ   1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ

2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
3) Gross NPL และเงินใหส้นิเชือ่รวม มำจำกงบกำรเงินรวมของธนำคำร 

ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศยงัคงมีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพรวม (Gross NPLs) เติบโต

จาก 256.8 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 465.7 พันลา้นบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 โดย ธ. กรุงไทยมียอดคงคา้ง

ของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) สงูสดุ ธ. กรุงไทยมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) สูงถึง 

106.4 พนัลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2562 จากการผิดนดัช าระหนีข้องลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคเหมืองแร ่

และบางอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบจากราคาสินคา้โภคภัณฑ ์ขณะที่ ธ. กรุงเทพมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม 

(Gross NPLs) มากที่สุดเป็นอันดับสอง ดว้ยมูลค่าสูงถึง 85.1 พันลา้นบาท เติบโตอย่างมากจากมูลค่า 41.4 พันลา้นบาท ในปี  

พ.ศ. 2554 
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ยอดคงค้างของทรัพยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศจ าแนกตามธนาคาร พ.ศ. 2554 ถึง 

พ.ศ. 2561

 
                    (Y) มี AMC ในเครือ (N) ไม่มี AMC 
 

ทีม่ำ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ   1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ

2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
3) Gross NPA มำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจของธนำคำร 

ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศลดลงเล็กนอ้ยในชว่งปี พ.ศ. 

2554 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) ลดลงเฉล่ียรอ้ยละ 2.7 ต่อปี จาก 132.2 พันลา้น

บาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 108.8 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 โดย ธ. กรุงไทยมียอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross 

NPAs) สูงสุดที่ 37.9 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ธ. กรุงไทยมียอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross 

NPAs) ลดลงในอตัราเฉล่ียรอ้ยละ 3.3 ต่อปี จาก ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) 47.8 พันลา้นบาท ในปี 

พ.ศ. 2554 ขณะที่ ธ. กสิกรไทยมียอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) มากที่สดุเป็นอนัดบัสอง ดว้ยมลูค่าสงูถึง 

24.7 พันลา้นบาท โดยมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 8.8 ต่อปี จากยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) ที่ 13.6 

พนัลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554 
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อัตราส่วนของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวมต่อเงินให้สินเช่ือรวมจ าแนกตามรายธนาคาร ปี พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที ่3 ของปี พ.ศ. 2562

 
ทีม่ำ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ
1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุหรือวนัสดุทำ้ยของไตรมำสทีร่ะบ ุ
2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
3) Gross NPL และเงินใหส้นิเชือ่รวม มำจำกงบกำรเงินรวมของธนำคำร 

 

 
 

ธนาคาร 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562Q3

 มี AMC ในเครือ

 ธ. ซีไอเอ็มบี 3.3% 2.7% 2.7% 3.3% 3.1% 6.1% 4.8% 4.3% 4.6%

 ธ. กรุงเทพ 2.7% 2.3% 2.2% 2.1% 2.8% 3.2% 3.9% 3.4% 3.7%

 ธ. กสกิรไทย 2.5% 2.2% 2.1% 2.2% 2.7% 3.3% 3.3% 3.3% 3.5%

 ธ. ไทยพาณิชย์ 2.6% 2.1% 2.1% 2.1% 2.9% 2.7% 2.8% 2.9% 3.0%

 ธ. ทหารไทย 5.7% 4.1% 3.9% 2.9% 3.0% 2.5% 2.4% 2.8% 2.5%

 ธ. กรุงศรีอยธุยา 3.7% 2.4% 2.7% 2.8% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 1.9%

 ธ. ธนชาต 2.7% 2.6% 3.0% 3.0% 2.2% 1.9% 1.9% 2.0% 2.3%

 ไม่มี AMC ในเครือ

 ธ. กรุงไทย 4.0% 3.2% 2.7% 2.4% 3.2% 4.0% 4.2% 4.5% 4.6%

 ธ. เกียรตินาคิน 3.4% 3.3% 3.8% 5.6% 5.8% 5.6% 5.0% 4.1% 4.1%

 ธ. สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 2.8% 3.3% 4.0% 5.4% 6.1% 5.6% 2.8% 3.6% 4.0%

 ธ. ทิสโก้ 1.4% 1.2% 1.7% 2.6% 3.2% 2.5% 2.3% 2.9% 2.8%

 ธ. ยโูอบี 3.1% 2.1% 1.7% 2.3% 1.9% 2.6% 2.5% 2.5% 2.4%

 ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 1.6% 1.8% 1.8% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.9% 1.6%

 ธ. ไอซีบซีี (ไทย) 1.7% 1.7% 1.2% 1.0% 1.1% 1.3% 1.3% 0.7% 0.3%

อัตราส่วน Gross NPL ตอ่เงนิให้สินเช่ือรวม
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อัตราส่วนของทรัพยสิ์นรอการขายรวมต่อเงินให้สินเช่ือรวมจ าแนกตามรายธนาคาร พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561

 
ทีม่ำ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของธนำคำรพำณิชย์แต่ละแห่ง 
หมำยเหต ุ
1) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ
2) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 
3) Gross NPA มำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจของธนำคำร 

ธ. กรุงไทยมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพรวม (Gross NPLs) สงูสดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดยมียอดคงคา้ง

ของสินทรพัยด์้อยคุณภาพรวม (Gross NPLs) สูงถึง 106.4 พันลา้นบาท และยอดคงค้างของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross 

NPAs) สงูสดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมียอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวม (Gross NPAs) 37.9 พนัลา้นบาท โดย

ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมต่อสินเชื่อรวมปรบัตวัขึน้จากรอ้ยละ 2.4 ในปี พ.ศ. 2557 เป็นรอ้ยละ 4.6 ในไตรมาสที่ 3 

ของปี พ.ศ. 2562 จากการผิดนดัช าระหนีข้องลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคเหมืองแร ่และบางอุตสาหกรรมที่ไดร้บัผลกระทบ

จากราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ขณะที่ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายรวมต่อสินเชื่อรวมในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่รอ้ยละ 1.9 ลดลงจาก

รอ้ยละ 3.3 ในปี พ.ศ. 2554 

ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ธ. กรุงเทพมียอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) มากที่สดุเป็นอันดับ

สอง ดว้ยมลูค่าสงูถึง 85.1 พนัลา้นบาท โดยเติบโตจากมลูค่า 41.4 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 3 ของปี 

พ.ศ. 2562 ธ. กรุงเทพ มีระดบัเงินส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 158.1 พนัลา้นบาท หรือรอ้ยละ 183.4 ของสินทรพัยด์อ้ยคุณ

ธนาคาร 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

 มี AMC ในเครือ

 ธ. กสกิรไทย 1.2% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3%

 ธ. ไทยพาณิชย์ 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

 ธ. กรุงเทพ 1.7% 1.3% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%

 ธ. ซีไอเอ็มบี 1.7% 1.5% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4%

 ธ. ทหารไทย 1.2% 0.6% 0.5% 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4%

 ธ. ธนชาต 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3%

 ธ. กรุงศรีอยธุยา 1.3% 0.9% 0.5% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%

 ไม่มี AMC ในเครือ

 ธ. เกียรตินาคิน 4.9% 3.5% 2.5% 2.2% 3.8% 3.2% 3.5% 2.8%

 ธ. กรุงไทย 3.3% 2.4% 1.8% 1.6% 1.6% 2.0% 2.0% 1.9%

 ธ. ไอซีบซีี (ไทย) 2.3% 1.4% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8%

 ธ. ยโูอบี 2.6% 1.7% 1.3% 1.2% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5%

 ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

 ธ. สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 ธ. ทิสโก้ 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

อัตราส่วน Gross NPA ตอ่เงนิให้สินเช่ือรวม
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ภาพรวม (Gross NPLs) เพิ่มขึน้จาก 85.8 พนัลา้นบาท หรือรอ้ยละ 5.8 ในปี พ.ศ. 2554 ขณะที่ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขาย

รวม (Gross NPAs) ในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตัวลดลงเหลือ 13.1 พันลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.6 ต่อสินเชื่อรวม จาก 24.9 พนัลา้นบาท 

หรือรอ้ยละ 1.7 ในปี พ.ศ. 2554 

6.1.2 สนิทรัพยด์้อยคุณภาพจากสถาบันการเงนิอืน่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย ์

ยอดคงค้างของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย และสหกรณ ์

พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561

 

 อัตราส่วนของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวมต่อเงินให้สินเช่ือรวมจ าแนกตามรายสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศัย 
และสหกรณ ์พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

 ทีม่ำ รำยงำนประจ ำปีทีร่ำยงำนในเว็บไซต์ของสถำบนักำรเงินเฉพำะกิจแต่ละแห่ง เว็บไซต์ของบรรษัทตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั และเว็บไซต์ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 หมำยเหต ุ 

อัตราส่วนของสินทรัพยด์้อยคุณภาพรวมต่อเงินให้สินเช่ือรวม 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

 ธพว. (SME) 15.7% 32.3% 33.7% 37.6% 27.0% 19.0% 16.8% 18.3% 

 ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย 2.7% 20.6% 29.8% 44.0% 48.6% 57.0% 23.6% 17.8% 

 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 18.8% 5.6% 3.3% 2.4% 5.0% 36.3% 14.2% 14.8% 

 ธอส. (GHB) 7.1% 7.7% 6.1% 5.3% 5.5% 5.1% 4.2% 4.2% 

 ธกส. (BAAC) 5.3% 4.0% 4.1% 3.4% 3.2% 4.0% 4.3% 3.9% 

 ธสน. (EXIM) 5.1% 4.2% 4.4% 5.6% 5.4% 3.6% 3.6% 3.6% 

 ธ. ออมสิน (GSB) 0.9% 1.1% 1.1% 1.4% 1.6% 2.0% 2.1% 2.8% 

 สหกรณ ์ 2.4% 2.3% 2.2% 2.4% 2.8% 2.9% 2.5% 2.5% 
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1) สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจประกอบดว้ย ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรเพือ่
กำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และธนำคำรออมสนิ 
2) ปัจจุบนับริษัทบริหำรสนิทรพัย์ในประเทศไทยยงัไม่สำมำรถซือ้ NPL จำกสหกรณ์และธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรได ้ 
3) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ
4) ขอ้จ ำกดัในดำ้นกำรเปรียบเทียบขอ้มูลทำงกำรเงิน แสดงในภำคผนวก 12 

นอกเหนือจากสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) จากภาคธนาคารพาณิชย ์อุปทานสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย

ยงัมีที่มาจากแหล่งที่มาอื่นๆ อาทิ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั และสหกรณ ์ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึน้

ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในภาคการเงิน  

ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวม (Gross NPLs) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

และสหกรณเ์พิ่มขึน้ดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียรอ้ยละ 6.3 ต่อปี จาก 161.4 พนัลา้นบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2554 เป็น 247.9 พนัลา้นบาท ณ 

สิน้ปี พ.ศ. 2561 โดย ธ. ออมสิน สหกรณ ์และธกส. มีสดัส่วนของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมสงูที่สดุในกลุ่มที่รอ้ยละ 24 23 และ 22 

ของยอดคงคา้งรวมในอตุสาหกรรมตามล าดบั 

หากพิจารณาตามคุณภาพของสินเชื่อในแต่ละธนาคารแลว้ ธพว. มีอตัราส่วนของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมต่อเงินใหสิ้นเชื่อ

รวมสูงสุดที่รอ้ยละ 18.3 ในปี พ.ศ. 2561 ปรับตัวสูงขึน้จากรอ้ยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2560 ขณะที่ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทยมี

อตัราส่วนของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมต่อเงินใหสิ้นเชื่อรวมที่รอ้ยละ 17.8 ในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตัวลดลงอย่างมากจากรอ้ยละ 

57.0 ในปี พ.ศ. 2559 เนื่องจาก ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ไดก้่อตัง้บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามมติ

ที่ประชมุคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีสถานะเป็นบรษิัทบริหารสินทรพัยแ์ห่งเดียวที่กระทรวงการคลงัถือหุน้ 

100% ถือเป็นรฐัวิสาหกิจ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ เพื่อท าหนา้ที่รบัโอนสินทรพัยด์อ้ย

คุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบริหารจัดการ ส่วนบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มี

อตัราส่วนของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพรวมต่อเงินใหสิ้นเชื่อรวมที่รอ้ยละ 14.8 ในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตัวลดลงอย่างมากจากรอ้ยละ 

36.3 ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินงานและการเรง่แกปั้ญหาหนีเ้สีย รวมทัง้การปรบัปรุงกระบวนการภายใน และขยาย

ฐานคู่คา้ไปถึงกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มคู่คา้ที่มีศกัยภาพอื่นๆ ภายใตเ้งื่อนไขการจดัซือ้ใหม่เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด

ปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ 

โดยรวม ยอดคงคา้งเงินให้สินเชื่อดอ้ยคุณภาพรวมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และ

สหกรณ ์ยงัคงมียอดรวมที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ดงันัน้อุปทานสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมี

โอกาสที่จะเติบโตมากขึน้ จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีต่อบรษิัทบรหิารสินทรพัยใ์นการขยายตวัในอนาคต  

เงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคุณภาพของบริษัทประกันภยัรายใหญ่ 3 รายหลัก ซึ่งประกอบดว้ย เอไอเอ ไทยประกันชีวิต และ เมืองไทย

ประกันชีวิตนัน้ มียอดคงคา้งเงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคุณภาพ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประมาณ 422.0 ลา้นบาท ลดลงจากยอด
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สงูสดุเมื่อ พ.ศ. 2556 ที่ 1,036.7 ลา้นบาท โดยเมืองไทยประกันชีวิตมียอดคงคา้งเงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคุณภาพสงูที่สดุที่ 359.8 ลา้น

บาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 โดยมาจากเงินใหกู้ย้ืมที่มีทรพัยสิ์นจ านองเป็นประกนัเป็นส่วนมาก 

ในส่วนของยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคุณภาพรวมของบริษัทประกันภยันั้น มีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย ์

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั และสหกรณ ์นอกจากนี ้ยอดคงคา้งเงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคุณภาพรวมของ

บรษิัทประกนัภยัยงัมีแนวโนม้ลดลง 

 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ 
หมำยเหต ุ 
1) ยอดคงคำ้งเงินใหส้นิเชือ่ดอ้ยคณุภำพ ประกอบดว้ย สนิเชือ่จดัชัน้ต ่ำกว่ำมำตรฐำน สงสยั และสงสยัจะสูญ  
2) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีร่ะบ ุ
3) ปัจจุบนั บริษัทบริหำรสนิทรพัย์ยงัไม่สำมำรถซือ้สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภำพจำกบริษัทประกนัภยัได ้
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สินทรัพยด์้อยคณุภาพ (NPL) จากภาคธุรกิจทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิ 

 
ทีม่ำ กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
หมำยเหตุ ปัจจุบนั บริษัทบริหำรสินทรพัย์สำมำรถรบัซือ้หรือรบัโอนสินทรพัย์ดอ้ยคุณภำพจำกผูข้ำยตำมที่พระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสินทรพัย์ และประกำศจำกธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยก ำหนดเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ตำม สนิทรพัย์จำกภำคธุรกิจทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงินนัน้เป็นโอกำสทีด่ี หำกในอนำคตมีกำรแกไ้ขพระรำชก ำหนดบริษัทบริหำรสนิทรพัย์ พ.ศ. 2541 ให้
สำมำรถด ำเนินกำรได ้บริษัทบริหำรสินทรพัย์ในประเทศไทยอำจมีโอกำสรบัซือ้สินทรพัย์จำกสถำบนักำรเงินทีมิ่ใช่ธนำคำร และจำกภำคอตุสำหกรรมอืน่ๆ ทีมิ่ใช่ภำคกำรเงินเช่นเดียวกบั
บริษัทบริหำรสนิทรพัย์ในต่ำงประเทศ เช่น บริษัทบริหำรสินทรพัย์ในสำธำรณรฐัประชำชนจีนไดร้บัซือ้สนิทรพัย์ดอ้ยคณุภำพจำกภำคธุรกิจทีไ่ม่ใช่สถำบนักำรเงินในกำรบริหำรจดักำร 

 

ภาคยานยนตแ์ละภาคการผลิตซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลกัของประเทศไทย ถือบญัชีลกูหนีก้ารคา้ที่มีมลูค่าสงูกว่า 1.6 ลา้นลา้นบาท 

และ 2.4 ลา้นลา้นบาท และมีสดัส่วนลูกหนีก้ารคา้ต่อสินทรพัยท์ัง้หมดมีค่าสูงมากกว่ารอ้ยละ 24.9 และ 17.2 ซึ่งถือเป็นสดัส่วนที่

ใกลเ้คียงกบัตวัเลขในช่วงปี 2556  

โดยลกูหนีก้ารคา้ภาคยานยนตก์ว่า 1.6 ลา้นลา้นบาท มาจากกลุ่มธุรกิจขายส่ง ขณะที่ภาคการผลิตประกอบไปดว้ยกลุ่มธุรกิจ

ย่อยจ านวน 24 กลุ่ม ลกูหนีก้ารคา้หลกัของกลุ่มธุรกิจนัน้มาจากกลุ่มการผลิตหลกั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ถ่านโคก้และ

ผลิตภณัฑจ์ากการกลั่นปิโตรเลียมและเชือ้เพลิงปรมาณ ูและผลิตภณัฑอ์าหาร บรษิัททัง้ 3 กลุ่มดงักล่าว สรา้งมลูค่าใหภ้าคการผลิต

ราว 971,241 ลา้นบาท หรือเทียบเท่ารอ้ยละ 42 ของลกูหนีก้ารคา้ในภาคการผลิตทัง้หมด 
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ส่วนที ่7 ภาพรวมภาคอสังหาริมทรัพยป์ระเทศไทย 
7.1 มูลค่าเงนิลงทุนรวม 

จ านวนหน่วยทัง้หมดของทีอ่ยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำริมทรพัย์ 
หมำยเหต ุทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบ ไดแ้ก่ ตึกแถวพกัอำศยั ทำวนเ์ฮำ้ส ์บำ้นเดีย่ว และบำ้นแฝด 

มูลค่ารวมทัง้หมดของทีอ่ยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำริมทรพัย์ 
หมำยเหต ุทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบ ไดแ้ก่ ตึกแถวพกัอำศยั ทำวนเ์ฮำ้ส ์บำ้นเดีย่ว และบำ้นแฝด 

ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่รวมทั้งหมดในพื ้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ปรบัตัวขึน้ที่รอ้ยละ  22 จาก 

105,213 หน่วย (แบ่งเป็น แนวราบจ านวน 40,662 หน่วย และคอนโดมิเนียมจ านวน 64,551 หน่วย) ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 128,314  

หน่วย ในปี พ.ศ. 2561 (แบ่งเป็น แนวราบจ านวน 49,395 หน่วย และคอนโดนิเนียมจ านวน 78,919 หน่วย) เมื่อพิจารณาตาม

ประเภทท่ีอยู่อาศยั พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนท่ีอยู่อาศยัแนวราบเปิดขายใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 8,733 หน่วย (ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 21) และจ านวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ 14,368 หน่วย (ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22) จากปี พ.ศ. 2560 
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ในส่วนของมลูค่ารวมทัง้หมดของอยู่อาศยัเปิดขายใหม่รวมทัง้หมดในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล ในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัขึน้

ที่รอ้ยละ 24 จาก 454.2 พนัลา้นบาท (แบ่งเป็น แนวราบจ านวน 178.9 พนัลา้นบาท และคอนโดมิเนียมจ านวน 275.3 พนัลา้นบาท) 

ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 565.1 พันลา้นบาท (แบ่งเป็น แนวราบจ านวน 293.6 พนัลา้นบาท และคอนโดมิเนียมจ านวน 271.5 พนัลา้น

บาท) ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาตามประเภทที่อยู่อาศยั พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าที่อยู่อาศยัแนวราบเปิดขายใหม่ปรบัตัว

เพิ่มขึน้ 114.7 พนัลา้นบาท (ปรบัตวัเพิ่มขึน้ที่รอ้ยละ 64) ในขณะที่มลูค่าคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ปรบัตวัลดลง 3.8 พนัลา้นบาท 

(ปรบัตวัลดลงที่รอ้ยละ 1) จากปี พ.ศ. 2560 

จ านวนและมูลค่าที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่รวมที่สูงขึน้ในปี พ.ศ.  2561 เป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจัยพืน้ฐานทาง

เศรษฐกิจ และการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของภาครฐั โดยในปี พ.ศ. 2561 มีการเปิดขายที่อยู่อาศยัทัง้ในแนวราบและ

คอนโดมิเนียมในท าเลที่ตัง้ตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ หลายโครงการ 

ท าเลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีจ านวนที่อยู่อาศยัแนวราบเปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อนัดบัแรก ในปี พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ 

(1) บางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้าใตด้ินสายสีม่วง มีจ านวนเปิดขายใหม่ 6,643 หน่วย (2) ล า

ลกูกา-คลองหลวง-ธัญบรุ-ีหนองเสือ ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ก าลงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง มีจ านวนเปิดขายใหม่ 5,716 

หน่วย (3) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง ซึ่งเป็นท าเลใกลท้างพิเศษบูรพาวิถี มีจ านวนเปิดขายใหม่ 4,715 หน่วย (4) เมืองปทุมธานี-

ลาดหลมุแกว้-สามโคก ซึ่งเป็นท าเลที่ตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมและประชากรอาศยัอยู่เป็นเป็นจ านวนมาก มีจ านวนเปิดขายใหม่ 

4,365 หน่วย และ (5) คลองสามวา-มีนบรีุ-หนองจอก-ลาดกระบงั ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพทูี่ก าลงัอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

มีจ านวนเปิดขายใหม่ 3,461 หน่วย 

ท าเลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีจ านวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากที่สุด 5 อนัดับแรก ใน ปี พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ (1) 

หว้ยขวาง-จตจุกัร-ดินแดง ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้าใตด้ินสายสีน า้เงิน มีจ านวนเปิดขายใหม่ 15,402 หน่วย (2) สขุมุวิท ซึ่งเป็นท าเล

แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (สายสุขุมวิท) มีจ านวนเปิดขายใหม่  8,675 หน่วย (3) พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ ซึ่งเป็น

ท าเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (สายสขุุมวิท) มีจ านวนเปิดขายใหม่ 5,539 หน่วย (4) พญาไท-ราชเทวี ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้า

สายสีเขียวอ่อน (สายสขุมุวิท) มีจ านวนเปิดขายใหม่ 5,536 หน่วย และ (5) ธนบรุี-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่-บางพลดั 

ซึ่งเป็นท าเลแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ (สายสีลม) มีจ านวนเปิดขายใหม่ 3,461 หน่วย 
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7.2 พืน้ทีก่่อสร้างรวม (GFA) ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในประเทศไทย (พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561) 

 

พืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561 มีแนวโนม้ปรบัตวัตามสภาพของ

เศรษฐกิจไทย เช่น ในปี พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2551 มีพืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ได้รับอนุญาตลดลงจากปี พ.ศ. 2549 เป็นผลมาจาก

เศรษฐกิจของไทยไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตสินเชื่อซบัไพรมใ์นสหรฐัอเมรกิาในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2554 

ถึงปี พ.ศ. 2556 พืน้ท่ีก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนญุาตปรบัตวัเพิ่มขึน้หลงัจากที่ประเทศไทยประสบปัญหามหาอทุกภยัในปี พ.ศ. 2554 

ในปี พ.ศ. 2561 พืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งในประเทศไทยมีขนาดรวมทั้งหมด 59.4 ลา้น ตร.ม. โดยพืน้ที่ที่

ไดร้บัอนุญาตส าหรบัการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัที่ส  าคัญ คือบา้นเดี่ยวซึ่งมีพืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ไดร้ับอนุญาตประมาณรอ้ยละ 41 ของ

พืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนุญาตทัง้หมดในปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม ตลาดบา้นเดี่ยวมีแนวโนม้ลดลงทุกปีจาก 36.6 ลา้น ตร.ม. 

ในปี พ.ศ. 2547 เหลือเพียง 24.3 ลา้น ตร.ม. ในปี พ.ศ. 2561 

ในขณะเดียวกนั พืน้ที่ก่อสรา้งคอนโดมิเนียมกลบัมีแนวโนม้สงูขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2547 พืน้ท่ีก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนญุาตส าหรบั

คอนโดมิเนียมมีเพียง 5.8 ลา้นตรม. ขณะที่ ในปี พ.ศ. 2561 มีพืน้ท่ีก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนญุาตส าหรบัคอนโดมิเนียมเพิ่มขึน้เป็น 6.7 

ลา้นตรม. หรือเพิ่มขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 1 ต่อปี ซึ่งพืน้ที่ก่อสรา้งรวมที่ไดร้บัอนุญาตส าหรบัคอนโดมิเนียมนั้นไดเ้ติบโตมาถึงจุดสูงสุดที่ 

11.8 ลา้นตรม.ในปี พ.ศ. 2549 และ 10.9 ลา้นตรม. ในปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552  
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ในช่วง ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2561 พืน้ที่ก่อสรา้งบา้นแฝดและทาวนเ์ฮา้สย์ังคงมีแนวโนม้เติบโตขึน้ ในขณะที่พืน้ที่ก่อสรา้ง

ตกึแถวพกัอาศยัและอาคารพาณิชยก์ลบัมีแนวโนม้ลดลง 

7.3 ประมาณการจ านวนหน่วยทีข่ายได้ (เฉพาะคอนโดมิเนียม และบ้านทีส่ร้างโดยบริษัทมหาชน) 
ประมาณจ านวนหน่วยทีข่ายได้ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2561  

(เฉพาะคอนโดมิเนียม และบ้านทีส่ร้างโดยบริษัทมหาชน)

 
ทีม่ำ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

ในปี พ.ศ. 2561 คอนโดมิเนียมยงัคงไดร้บัความนิยมสงูสดุในพืน้ท่ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยมีหน่วยที่ขายไดร้วมกว่า 70,066  

หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 59 ของหน่วยที่อยู่อาศยัที่ขายไดท้ัง้หมดในปี พ.ศ. 2561 ในขณะท่ีทาวนเ์ฮา้ส ์และบา้นเดี่ยวมีหน่วยที่ขาย

ได ้30,914 หน่วย และ 18,601 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 15 ของหน่วยที่อยู่อาศยัที่ขายไดท้ัง้หมด ตามล าดบั  

โดยจ านวนท่ีอยู่อาศยัที่ขายไดใ้นกรุงเทพฯ และปรมิณฑลรวมในปี พ.ศ. 2561 เติบโตขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ในทกุกลุ่มประเภทที่

อยู่อาศยั โดยยอดขายคอนโดมิเนียมมีการเติบโตสงูสดุ ท่ีรอ้ยละ 13.6 ตามมาดว้ยบา้นเดี่ยว และทาวนเ์ฮา้ส ์ซึ่งเติบโตที่รอ้ยละ 9.6 

และรอ้ยละ 6.0 ตามล าดับ การเติบโตของยอดขายที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม

ลูกคา้ตลาดระดับกลางถึงบน โดยใน ปี พ.ศ. 2561 ยอดขายที่อยู่อาศัยในกลุ่มลูกคา้ระดับบนเติบโตขึน้อย่างมีนัยส าคัญ เช่น 

ยอดขายของคอนโดมิเนียม, บา้นเดี่ยวและทาวนเ์ฮา้สท์ี่ระดบัราคามากกว่า 7 ลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 23, รอ้ยละ 42 และรอ้ยละ 

31 ตามล าดบั การเติบโตของจ านวนท่ีอยู่อาศยัที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 นัน้ เป็นผลมาจากการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเฉพาะ

การขยายของรถไฟฟ้าไปยงัพืน้ที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ท าใหม้ีการเปิดขายที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้ามากขึน้ ซึ่งเป็นท าเลที่ลกูคา้มี

ความตอ้งการซือ้สงู อีกทัง้ การประกาศการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสินเชื่อที่อยู่อาศยั ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่ง

มีผลบงัคบัตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 ท าใหบ้รษิัทอสงัหาริมทรพัยแ์ข่งขนักันออกกลยุทธส่์งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ในช่วง
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ปลายปี พ.ศ. 2561 เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหซ้ือ้อสงัหารมิทรพัยก์่อนท่ีจะมีการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑใ์หม่ในปี พ.ศ. 2562 เช่น ใหส่้วนลดเงิน

สดหรือส่วนลดดอกเบีย้สินเชื่อในช่วงปีแรก ใหอ้ยู่ฟรีในช่วงปีแรก เป็นตน้ ท าใหย้อดการท าธุรกรรมโอนอสงัหารมิทรพัยเ์ตบิโตขึน้มาก 

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2561 

เมื่อพิจารณาจ านวนคอนโดมิเนียมที่ขายไดต้ามกลุ่มราคา พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 คอนโดมิเนียมในกลุ่มราคา 2-3 ลา้นบาทมี

สดัส่วนหน่วยที่ขายไดม้ากที่สดุคิดเป็นรอ้ยละ 26 ของหน่วยคอนโดมิเนียมที่ขายไดท้ัง้หมดในปี พ.ศ. 2561 โดยคอนโดมิเนียมขาย

ไดใ้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี พ.ศ. 2561 กว่ารอ้ยละ 78 เป็นคอนโดมิเนียมตลาดลกูคา้กลางถึงล่าง (กลุ่มราคาไม่เกิน 5 ลา้น

บาท) โดยคอนโดมิเนียมใกลแ้นวรถไฟฟ้ายงัคงเป็นท่ีตอ้งการของลกูคา้ 

จากขอ้มลูของศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์พบว่า ท าเลคอนโดมิเนียมที่ขายดีที่สดุในเขตกรุงเทพฯ  และปรมิณฑล 5 อนัดบัแรก 

ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาจากสดัส่วนที่ขายไดต้่อหน่วยทัง้หมดในโครงการ ไดแ้ก่  (1) สีลม-สาทร-บางรกั (2) คลองสามวา-มีน

บรุี-หนองจอก-ลาดกระบงั (3) พระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ (4) บางซื่อ-ดสิุต และ (5) บงึกุ่ม-คนันายาว-สะพานสงู 

ส าหรบัจ านวนบา้นเดี่ยวที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 พบว่า บา้นเดี่ยวในกลุ่มราคา 3-5 ลา้นบาทมีสดัส่วนที่ขายไดม้ากที่สดุคิดเป็น

รอ้ยละ 44 ของหน่วยบา้นเดี่ยวที่ขายไดท้ัง้หมด ตามมาดว้ยบา้นเดี่ยวในกลุ่มราคา 5-7 ลา้นบาท และกลุ่มราคาสงูกว่า 7 ลา้นบาท 

ที่รอ้ยละ 26 และรอ้ยละ 22 ของหน่วยบา้นเดี่ยวที่ขายได ้ตามล าดบั โดยบา้นเดี่ยวในแถบชานเมืองและปริมณฑลท ายอดขายไดด้ี

ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยไ์ดข้ยายโครงการเขา้ไปในพืน้ท่ีดงักล่าวมากขึน้และการพฒันาระบบขนส่งมวลชน 

ท าใหก้ารเดินทางจากชานเมืองเขา้สู่ตวัเมืองมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ 

และในส่วนของทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 พบว่า ทาวนเ์ฮา้สใ์นกลุ่มราคา 2-3 ลา้นบาทมีสดัส่วนที่ขายไดม้ากที่สดุคิด

เป็นรอ้ยละ 46 ของหน่วยทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดท้ัง้หมด โดยทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดใ้นกรุงเทพฯและปรมิณฑลในปี พ.ศ. 2560 กว่ารอ้ยละ 

95 ที่ขายไดเ้ป็นทาวนเ์ฮา้สใ์นส่วนของตลาดลกูคา้กลางถึงล่าง (กลุ่มราคาไม่เกิน 5 ลา้นบาท) โดยทาวนเ์ฮา้สใ์นบรเิวณแนวรถไฟฟ้า

ที่ก าลงัอยู่ระหว่างก่อสรา้งไดร้บัความนิยมมากที่สดุใน ปี พ.ศ. 2561 

จากขอ้มลูของศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์พบว่า ท าเลที่อยู่อาศยัแนวราบ (รวมบา้นเดี่ยวและทาวนเ์ฮา้ส)์ ท่ีขายดีที่สดุในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนที่ขายไดต้่อหน่วยทั้งหมดในโครงการ ไดแ้ก่ (1) 

เมืองสมุทรสาคร (2) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง (3) พุทธมณฑล-นครชยัศรี-สามพราน (4) เมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระ

สมทุรเจดีย ์(5) บางใหญ่-บางบวัทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย 
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7.4 ประมาณการจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยตลาดลูกค้ากลาง-ล่างที่ขายได้ (เฉพาะคอนโดมิเนียม และบ้านที่สร้างโดย

บริษัทมหาชน) 
ประมาณการจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยตลาดลูกค้ากลาง-ล่างทีข่ายได้รวม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 

(เฉพาะคอนโดมิเนียม และบ้านทีส่ร้างโดยบริษัทมหาชน) 

 
ทีม่ำ บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหต ุอยู่อำศยัตลำดลูกคำ้กลำง-ล่ำง ไดแ้ก่ คอนโดมิเนยีม บำ้นเดีย่ว และทำวนเ์ฮำ้ส ์ทีมี่รำคำขำยต่อหน่วยต่อกว่ำ 5 ลำ้นบำท 

ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนหน่วยคอนโดมิเนียมและทาวนเ์ฮา้สก์ลุ่มลกูคา้กลางถึงล่างที่ขายไดใ้นกรุงเทพฯ และปรมิณฑลมีจ านวน

เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 โดยจ านวนคอนโดมิเนียมของบรษิัทมหาชนที่ขายไดใ้นกลุ่มตลาดลกูคา้กลางถึงล่าง (มีราคาขายต่อหน่วย

ไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 55,323 หน่วย เพิ่มขึน้ 5,232 หน่วย (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10) จากปี พ.ศ. 2560 

และจ านวนทาวนเ์ฮา้สข์องบริษัทมหาชนที่ขายไดใ้นกลุ่มตลาดลกูคา้กลางถึงล่าง (มีราคาขายต่อหน่วยไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ทัง้หมด 

ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 29,506 หน่วย เพิ่มขึน้ 1,559 หน่วย (เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6) จากปี พ.ศ. 2560 โดยคอนโดมิเนียมและทาวน์

เฮา้สท์ี่อยู่ในช่วงราคา 2-3 ลา้นบาทมีสดัส่วนการขายไดม้ากที่สดุในปี พ.ศ. 2561 ที่รอ้ยละ 33 และรอ้ยละ 48 ตามล าดบั 

ในขณะท่ีจ านวนหน่วยคอนโดมิเนียมและทาวเฮา้สก์ลุ่มตลาดลกูคา้กลางถึงล่างที่ขายไดป้รบัตวัเพิ่มขึน้ จ านวนหน่วยบา้นเดี่ยว

ที่ขายไดก้ลบัปรบัตวัลดลง โดยจ านวนหน่วยของบา้นเดี่ยวของบริษัทมหาชนที่ขายไดใ้นกลุ่มตลาดลกูคา้กลางถึงล่าง (มีราคาขาย

ต่อหน่วยไม่เกิน 5 ลา้นบาท) ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนทัง้หมด 9,649 หน่วย ลดลง 265 หน่วย (ลดลงรอ้ยละ 3) จาก ปี พ.ศ. 2560 

เพื่อพิจารณาตามช่วงราคาของบา้นเดี่ยวของกลุ่มตลาดลกูคา้กลางล่างที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 พบว่า บา้นเดี่ยวที่อยู่ในช่วงราคา 

3-5 ลา้นบาทมีสดัส่วนการขายไดม้ากที่สดุในปี พ.ศ. 2561 ที่รอ้ยละ 84 ของยอดขายบา้นเดี่ยวกลุ่มตลาดลกูคา้กลางล่างทัง้หมด 

เมื่อพิจารณาแนวโนม้ที่อยู่อาศยักลุ่มตลาดลกูคา้กลางล่างที่ขายไดใ้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทัง้หมด ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 

ถึง ปี พ.ศ. 2561 จะพบว่า จ านวนหน่วยคอนโดมิเนียมและทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดม้ีแนวโนม้ปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่จ านวน

หน่วยบา้นเดี่ยวที่ขายไดก้ลบัมีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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เมื่อพิจารณาแนวโนม้หน่วยขายที่อยู่อาศยักลุ่มตลาดลกูคา้กลางล่างแต่ละประเภทตามช่วงราคาขาย จะพบว่า สดัส่วนของที่

อยู่อาศัยที่ขายไดใ้นช่วงราคาสูงปรบัตัวเพิ่มขึน้ในทุกประเภทที่อยู่อาศัย ในขณะที่สัดส่วนของที่อยู่อาศัยที่ขายไดใ้นช่วงราคาต ่า

ปรบัตวัลดลงในทกุประเทศที่อยู่อาศยัเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรบัตวัเพิ่มขึน้ของราคาที่ดินและตน้ทนุในการก่อสรา้ง และ

ก าลงัซือ้ของกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบัล่างที่ลดลงจากปัญหาหนีค้รวัเรือน 

7.5 ราคาขายเฉลี่ยของตลาดทีอ่ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยของทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)และ ผลวิเครำะห์ของ Ipsos Business Consulting 

โดยรวมแลว้ราคาขายเฉล่ียต่อหน่วยของที่อยู่อาศยัในกรุงเทพฯ และปรมิณฑลยงัคงมีแนวโนม้ปรบัตัวสงูขึน้ จากการวิเคราะห์

พบว่า ราคาขายเฉล่ียของคอนโดมิเนียมปรบัตวัสงูขึน้ จาก 4.0 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 4.2 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกิด

จากการที่ผู้ประกอบการไดป้รับกลยุทธ์โดยเน้นกลุ่มลูกคา้ระดับกลางและบนมากขึน้ในปี พ.ศ. 2561 โดยเน้นพัฒนาโครงการ

คอนโดมิเนียมที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่บริเวณใจกลางเมือง ศูนยก์ลางธุรกิจหรือตามแนวรถไฟฟ้ามากขึน้ เนื่องจากท าเลดังกล่าวมีตน้ทุน

ราคาที่ดินและการก่อสรา้งค่อนขา้งสงู ส่งผลใหร้าคาขายเฉล่ียต่อหน่วยของคอนโดมิเนียมเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้ราคาคอนโดมิเนียม

โดยเฉล่ียตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 ยังปรบัตัวเพิ่มขึน้ดว้ยอัตราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 6.5 ซึ่งเป็นผลของการ

เพิ่มขึน้ของอุปทานคอนโดมิเนียมลูกคา้ระดับกลางถึงบน จากข้อมูลของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) พบว่า ตลาด

คอนโดมิเนียมลกูคา้ระดบักลางถึงบน (ราคา 3 ลา้นบาทขึน้ไป) มีจ านวนหน่วยที่ขายไดเ้พิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดด จาก 16,519 หน่วย 

ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 31,691 หน่วยขาย ในปี พ.ศ. 2561 ในขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียมลกูคา้ระดบัล่าง (ราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท) มี

จ านวนหน่วยที่ขายไดเ้พิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย โดยเพิ่มขึน้จาก 34,263 หน่วย ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 38,375 หน่วยขาย ในปี พ.ศ. 2561 

จ านวนหน่วยขายคอนโดมิเนียมลกูคา้กลางถึงบนที่เพิ่มขึน้ท าใหร้าคาขายเฉล่ียของคอนโดมิเนียมเติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั 

ในส่วนของตลาดบา้นเดี่ยว พบว่า ราคาขายเฉล่ียของบา้นเดี่ยวปรบัตวัสงูขึน้ จาก 5.9 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 6.6 ลา้น

บาทในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกิดจากการท่ีจ านวนหน่วยของบา้นเดี่ยวที่ขายไดท้ี่ราคา 7 ลา้นบาทขึน้ไป เพิ่มขึน้ จาก 2,875 หน่วย ในปี 

พ.ศ. 2560 เป็น 4,079 หน่วย ในปี พ.ศ. 2561 จึงท าให้ราคาเฉล่ียของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี ้ จากการ
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วิเคราะหร์าคาเฉล่ียของบา้นเดี่ยวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2561 ยงัพบว่า ราคาบา้นเดี่ยวโดยเฉล่ียปรบัตวัเพิ่มขึน้ดว้ยอตัรา

เติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 5.3 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาที่ดินและตน้ทุนที่ใช้ในการก่อสรา้งปรบัตัวสูงขึน้ ท าให้ราคาบา้น

ปรบัตวัเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะราคาบา้นเดี่ยวที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

ส าหรบัตลาดทาวนเ์ฮา้ส ์พบว่า ราคาเฉล่ียของทาวนเ์ฮา้สป์รบัตวัสงูขึน้ จาก 2.7 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2560 เป็น 3.0 ลา้นบาทใน

ปี พ.ศ. 2561 และปรบัตวัเพิ่มขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 ดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 6.0 ซึ่งเกิดจากจ านวน

ทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดใ้นช่วงราคา 3-5 ลา้นปรบัตัวเพิ่มขึน้อย่างมีนยัยะส าคัญ จาก 3,275 หน่วย ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 8,163 หน่วย 

ในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากตน้ทนุราคาที่ดิน ตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุก่อสรา้งในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลไดป้รบัตวัสงูขึน้ 

ท าใหผู้ป้ระกอบการเลือกที่จะพฒันาทาวนเ์ฮา้สใ์นช่วงราคา 3-5 ลา้นบาทมากขึน้เพื่อทดแทนการควบคมุราคาขายต่อหน่วยใหอ้ยู่

ในช่วงไม่เกิน 2.5 ลา้นบาทแต่ตอ้งไปพฒันาโครงการในพืน้ที่ที่ไกลออกไปกว่าเดิม โดยทาวนเ์ฮา้สใ์นช่วงราคา 3-5 ลา้นบาทมักจะ

ตัง้อยู่ในท าเลที่ลกูคา้มีความตอ้งการซือ้สงู จ านวนหน่วยขายทาวนเ์ฮา้สใ์นช่วงราคา 3-5 ลา้นบาทที่สงูขึน้ท าใหร้าคาขายเฉล่ียของ

ทาวนเ์ฮา้สป์รบัเพิ่มขึน้ 

7.6 ยอดจ าหน่ายรวมตลาดทีอ่ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จ านวนทีอ่ยู่อาศัยเปิดใหม่และจ านวนหน่วยทีข่ายได้ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ AREA 

ยอดอุปทานที่อยู่อาศยัในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ณ ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนทัง้สิน้ 125,118 หน่วย เพิ่มขึน้ 10,641 หน่วย 

หรือรอ้ยละ 9.3 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดอุปทานที่อยู่อาศยัในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนโครงการอสงัหาริมทรพัย์

เปิดใหม่ทัง้หมด 450 โครงการ คิดเป็นมลูค่าโครงการรวมทัง้สิน้ 565,811 ลา้นบาท (เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 28.1 จากปี พ.ศ. 2560) ซึ่งถือ

ว่าเป็นมลูค่าที่สงูที่สดุในรอบ 25 ปีตัง้แต่ บจก. เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) ไดท้ าการส ารวจไวต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2537 

โดยอสังหาริมทรพัยป์ระเภทคอนโดมิเนียมมีจ านวนหน่วยเปิดขายใหม่สงูที่สดุใน ปี พ.ศ. 2561 ที่ 74,380 หน่วย (เพิ่มขึน้ 10,754 

หน่วย จากปี พ.ศ. 2560) รองลงมาคือ อสังหาริมทรพัยป์ระเภททาวนเ์ฮา้ส ์ซึ่งมีจ านวนหน่วยเปิดขายใหม่  31,717 หน่วย (ลดลง 

3,745 หน่วย จากปี พ.ศ. 2560) และบา้นเดี่ยวเปิดใหม่จ านวน 11,071 หน่วย (เพิ่ม 854 หน่วย จากปี พ.ศ. 2560) 
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จ านวนที่อยู่อาศยัที่ขายไดใ้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนทัง้หมด 120,577 หน่วย เพิ่มขึน้ 16,998 

หน่วย หรือรอ้ยละ 16.4 จาก ปี พ.ศ. 2560 โดยคอนโดมิเนียมมียอดขายสงูที่สดุในปี พ.ศ. 2561 ที่ 69,352 หน่วย ตามมาดว้ยทาวน์

เฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยวที่ขายไดท้ัง้หมด 31,066 หน่วย และ 12,610 หน่วย ตามล าดบั  

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2550 ถึง พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า ปี พ.ศ. 2561 มียอดขาย

อสังหาริมทรัพย์สูงที่สุด ซึ่งเกิดจากโครงการพัฒนารถไฟฟ้าสายใหม่และส่วนต่อขยายในกรุงเทพฯ ท าให้เกิดการพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยใ์นเขตแนวรถไฟฟ้าใหม่ที่จะเกิดขึน้ ส่งผลใหอ้ปุสงคข์องอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มขึน้ เนื่องจากท าเลใกลแ้นวรถไฟฟ้าเป็น

ที่นิยมของผูซ้ือ้ส่วนใหญ่ อีกทัง้การประกาศปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศยั ในปลายปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผล

บงัคบัใชใ้นเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 ท าใหย้อดซือ้อสงัหารมิทรพัยใ์นช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก  

นอกจากนี ้บจก. เอเจนซี่ ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ (AREA) ยังไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับอุปสงคข์องอสังหาริมทรพัยใ์น ปี 

พ.ศ. 2561 ว่า อปุสงคใ์นปี พ.ศ. 2561 มาจากลกูคา้ตลาดกลางถึงบนเป็นส่วนใหญ่ โดยมาจากลกูคา้กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มบคุคลที่มี

ฐานะทางการเงินมั่นคง กลุ่มนกัเก็งก าไร และกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ในขณะที่ยอดซือ้มาจากกลุ่มลูกคา้ตลาด

ระดบัล่างนอ้ยลง เนื่องจากลกูคา้กลุ่มนีป้ระสบปัญหาหนีค้รวัเรือน หรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิสินเชื่อเนื่องจากสถาบนัการเงินเพิ่มความ

เขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อรายย่อยมากขึน้ 

จ านวนอุปทานทีอ่ยู่อาศัยส่วนเกินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ AREA 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ตลาดอสังหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยไดฟ้ื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา และมีการแข่งขันระหว่าง

ผูป้ระกอบการท่ีสงูขึน้ ท าใหอ้ปุทานของอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อจ านวนท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ใน

แต่ละปีมีจ านวนมากกว่าจ านวนอสงัหาริมทรพัย์ที่ขายได ้จึงส่งผลใหเ้กิดอุปทานส่วนเกินสะสมขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยอุปทานที่อยู่

อาศยัส่วนเกินในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2561 มีอตัราเติบโตโดยเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 5.7 
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ในปี พ.ศ. 2561 อปุทานท่ีอาศยัส่วนเกินปรบัตวัเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ยจาก 195,227 หน่วย ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 199,768 หน่วย 

ในปี พ.ศ. 2561 (หรือปรบัตวัเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 2.3) เนื่องจากจ านวนอสงัหาริมทรพัยท์ี่ขายไดใ้น ปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก

ปี พ.ศ. 2560 ที่รอ้ยละ 16.4 ในขณะที่จ านวนอสงัหารมิทรพัยเ์ปิดขายใหม่ในปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัเพิ่มขึน้จาก ปี พ.ศ. 2560 ที่เพียง

รอ้ยละ 9.3 ท าใหใ้นปี พ.ศ. 2561 มีอปุทานท่ีอยู่อาศยัส่วนเกินนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วง 5 ปีก่อนหนา้ 

จากขอ้มลูของศูนยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยแ์ละ TERRABKK พบว่า คอนโดมิเนียมเหลือขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วน

ใหญ่เป็นประเภทคอนโดมิเนียม 1 หอ้งนอน และคอนโดมิเนียมที่อยู่ในช่วงราคา 2-3 ลา้นบาท โดยท าเลที่มีที่คอนโดมิเนียมเหลือ

ขายมากที่สดุในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 5 อนัดบัแรก ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ (1) เมืองนนทบุรีปากเกรด็ ซึ่งมี

หน่วยเหลือขาย 9,202 หน่วย (2) เมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดยี ์ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 6,645 หน่วย (3) หว้ยขวาง-

จตุจกัร-ดินแดง ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 6,493 หน่วย (4) ตลิ่งชนั-บางแค-ภาษีเจริญ-หนองแขม-ทวีวฒันา ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 4,954 

หน่วย (5) ธนบรุี-คลองสาน-บางกอกนอ้ย-บางกอกใหญ่- บางพลดั ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 4,617 หน่วย 

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ พบว่า อสังหาริมทรัพย์แนวราบที่เหลือขายมากที่สุด คือ ทาวน์เฮ้าส์  และ

อสังหาริมทรพัยแ์นวราบที่อยู่ในช่วงราคา 2-3 ลา้นบาท โดยท าเลที่มีที่อยู่อาศัยแนวราบเหลือขายมากที่สุดในเขตกรุงเทพฯ  และ

ปรมิณฑล 5 อนัดบัแรก ในช่วงครึง่ปีแรกของปี พ.ศ. 2561 ไดแ้ก่ (1) ล าลกูกา-คลองหลวง-ธัญบุรีและหนองเสือ ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 

13,346 หน่วย (2) บางใหญ่-บางบัวทอง-บางกรวย-ไทรนอ้ย ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 11,367 หน่วย (3) บางพลี-บางบ่อ-บางเสาธง 

นอ้ย ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 9,327 หน่วย (4) เมืองสมทุรปราการ-พระประแดง-พระสมทุรเจดีย ์ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 5,376 หน่วย (5) 

คลองสามวา-มีนบรุ-ีหนองจอก-ลาดกระบงั  ซึ่งมีหน่วยเหลือขาย 4,704 หน่วย 

จากข้อมูลจ านวนอสังหาริมทรัพย์เหลือขายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่า อสังหาริมทรัพย์เหลือขายส่วนใหญ่เป็น

อสงัหารมิทรพัยก์ลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางล่าง ท่ีอยู่ในช่วงราคา 2-3 ลา้นบาท 
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7.7 ราคาประเมินทีด่ินในประเทศ  

ภูมิภาค 
ราคาประเมินในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง 

พ.ศ. 2562 (บาทต่อตารางวา*) 
อัตราเปล่ียนแปลงราคาประเมิน
ทีด่ินจากราคาประเมินช่วงปี พ.ศ. 

2555 ถึง พ.ศ. 2558 (ร้อยละ) ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด 
กรุงเทพ  1,000,000   500   15.8  
ปริมณฑล 170,000 125 19.0 
ภาคกลาง  107,500   20   22.8  
ภาคเหนือ  250,000   10   37.3  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  200,000   25   33.5  
ภาคตะวนัออก  220,000   50   23.0  
ภาคตะวนัตก  150,000   40   39.6  
ภาคใต ้  400,000   40   21.0  
ทัง้หมด 27.7 

ทีม่ำ กรมธนำรกัษ์ วำรสำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ข่ำว และ ผลวิเครำะห์ของ Ipsos Business Consulting  
หมำยเหต ุรำคำประเมินมูลค่ำทีด่ินมีกำรศึกษำทกุ 4 ปี 
* 1 ตำรำงวำ เทียบเท่ำ 4 ตำรำงเมตร 

การเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทยด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 การศึกษาราคาประเมินที่ดิน
ของกรมธนารกัษ์ในทุกช่วง 4 ปีแสดงใหเ้ห็นถึงการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องของราคาประเมิน โดยในรอบปีล่าสุด (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 
2562) ราคาประเมินที่ดินโดยเฉล่ียทั้งประเทศไทยมีการปรบัขึน้ถึงรอ้ยละ 27.7 เมื่อเทียบกับรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 
2558)  โดยราคาประเมินที่ดินโดยเฉล่ียในกรุงเทพฯเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ 15.8 และราคาประเมินที่ดินโดยเฉล่ียในภาคเหนือมอีตัรา
เปล่ียนแปลงราคาประเมินที่ดินสงูสดุรอ้ยละ 37.3 โครงการพฒันาระบบขนส่งในกรุงเทพและการพฒันาเมืองในจงัหวดัส าคญัต่างๆ
ของประเทศเป็นปัจจยัหลกัที่ท  าใหอ้ตัราเปล่ียนแปลงราคาประเมินที่ดินเฉล่ียในกรุงเทพฯ และภาคเหนือเพิ่มสงูขึน้ 

ในการประเมินราคาที่ดนิรอบปีล่าสดุ ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าปัจจบุนั และแนวรถไฟฟ้า

ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อสรา้ง เช่น สถานีกลางบางซื่อ มีการปรบัตัวสงูขึน้อย่างเห็นไดช้ัด ตอบรบักับอุปสงคส์ าหรบัที่อยู่อาศัย 

และสถานบริการ นอกจากนี ้ท่ีดินย่านธุรกิจใจกลางเมืองบนถนนสีลมจากช่วงศาลาแดงถึงถนนนราธิวาสราชนครนิทร์ยงัคงมีราคา

สงูสดุในประเทศที่ 1,000,000 บาทต่อตารางวา ปรบัเพิ่มขึน้จาก 800,000 บาทต่อตารางวา จากราคาประเมินรอบ 4 ปีที่ผ่านมา 
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ส่วนที ่8 ภาพรวมอสังหาริมทรัพยท์ีอ่ยู่อาศัยลูกค้าตลาดระดับกลาง-ล่างในประเทศไทย 

8.1 บทวิเคราะหแ์นวทางการแข่งขันของทีอ่ยู่อาศัยลูกค้าตลาดระดับกลาง-ล่าง 
ประมาณการจ านวนหน่วยที่อยู่อาศัยลูกค้าตลาดระดับกลาง-ล่างที่ขายได้รวม และราคาที่ขายได้เฉล่ียต่อหน่วย ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 (เฉพาะคอนโดมิเนียม และบ้านทีส่ร้างโดยบริษัทมหาชน) 

 

                                 
ทีม่ำ บริษัท พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน)และ ผลวิเครำะห์ของ Ipsos Business Consulting 
 

จ านวนหน่วยของคอนโดมิเนียมกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.4  เป็น 

55,323 หน่วย จาก 50,091 หน่วย ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2561 คอนโดมิเนียมที่ระดบัราคา 2-3 ลา้นบาท มียอดขายสงูที่สดุ 

ที่จ  านวน 18,311 หน่วย โดยคอนโดมิเนียมที่ระดับราคา 1-2 ล้านบาทและ 3-5 ลา้นบาท มียอดขายเป็นล าดับที่สองและสาม 

ตามล าดับ โดยราคาคอนโดมิเนียมกลุ่มลูกคา้ตลาดระดับกลางถึงล่างที่ขายไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 2.24 ลา้นบาท 

ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ที่มีราคาขายเฉล่ียที่ 2.18 ลา้นบาท ราคาคอนโดมิเนียมมีแนวโนม้ปรบัตวัขึน้ทกุปี โดยปรบัตวัสงูขึน้

ดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 0.7 ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 
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เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยคอนโดมิเนียมที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 พบว่า จ านวนหน่วยคอนโดมิเนียม

กลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงล่างที่ขายได้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของ

คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าสเ์ปิดขายใหม่ที่ใกลแ้นวรถไฟฟ้าซึ่ งเป็นท าเลที่เป็นที่ตอ้งการของตลาด เมื่อพิจารณาสัดส่วนของ

คอนโดมิเนียมที่ขายไดต้ามระดบัราคา พบว่า สดัส่วนของจ านวนคอนโดมิเนียมที่ขายไดท้ี่ระดบัราคา 2-3 ลา้นบาท และ 3-5 ลา้น

บาทปรบัตัวเพิ่มขึน้ทุกปี ซึ่งเกิดจากการที่ราคาที่ดินและตน้ทุนการก่อสรา้งเพิ่มสูงขึน้ ผู้ประกอบการจึงตั้งราคาเปิดขายสูงขึน้ 

ประกอบกบัการที่ลกูคา้มีความตอ้งการซือ้คอนโดมิเนียมในท าเลแนวรถไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทและ 

3-5 ลา้นบาท ท าใหค้อนโดมิเนียมที่ระดับราคาดังกล่าวขายไดม้ากขึน้ ในขณะที่คอนโดมิเนียมที่ระดับราคา 1-2 ลา้นบาทขายได้

นอ้ยลงเนื่องจากผูป้ระกอบการเปิดขายคอนโดมิเนียมที่ระดบัราคาดงักล่าวนอ้ยลง อีกทั้ง ปัญหาหนีค้รวัเรือนส่งผลใหก้ าลงัซือ้ใน

กลุ่มตลาดลกูคา้ระดบัล่างลดลง หรือท าใหล้กูคา้บางส่วนไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงินได  ้

จ านวนหน่วยของบา้นเดี่ยวกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 ปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ยที่รอ้ยละ 2.7 เป็น 

9,649 หน่วย จาก 9,914 หน่วย ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2561 บ้านเดี่ยวที่ระดับราคา 3-5 ลา้นบาทมียอดขายสูงที่สุดที่ 

8,135หน่วย และบา้นเดี่ยวที่ระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทมียอดขายรองลงมา โดยราคาบา้นเดี่ยวกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่

ขายไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 2.86 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2560 ที่มีราคาขายเฉล่ียที่ 2.80 ลา้นบาท ราคาบา้น

เดี่ยวมีแนวโนม้ปรบัตวัขึน้ทกุปี โดยปรบัตวัสงูขึน้ดว้ยอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 0.8 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนหน่วยบา้นเดี่ยวที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 ตามระดบัราคา พบว่า จ านวนบา้นเดี่ยว

กลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่ขายไดล้ดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาที่ดินที่สงูขึน้และขอ้จ ากัดในการพฒันาบา้นเดี่ยวใน

เขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่เปิดโครงการบา้นเดี่ยวเปิดขายใหม่ในท าเลชานเมืองหรือปรมิณฑลมากขึน้ 

ท าเลของบา้นเดี่ยวที่อยู่ไกลจากตวัเมืองท าใหก้ารเดินทางเขา้เมืองล าบากหรือใชเ้วลานานมากขึน้ ประกอบกบัราคาของบา้นเดี่ยวที่

สงูกว่าราคาของที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและทาวนเ์ฮา้ส ์ท าใหล้กูคา้จึงซือ้บา้นเดี่ยวนอ้ยลง เมื่อพิจารณาสดัส่วนบา้นเดี่ยว

ที่ขายไดต้ามระดบัราคา พบว่า สดัส่วนของจ านวนบา้นเดี่ยวที่ขายไดท้ี่ระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ในขณะที่สดัส่วน

จ านวนบา้นเดี่ยวที่ขายไดท้ี่ระดับราคา 1-2 ลา้นบาทและ 2-3 ลา้นบาทปรบัตัวลดลง เนื่องจากตน้ทุนราคาที่ดินและตน้ทุนการ

ก่อสรา้งที่เพิ่มสงูขึน้ 

จ านวนหน่วยของทาวน์เฮา้สก์ลุ่มลูกคา้ตลาดระดับกลางถึงล่างที่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2561 ปรบัตัวเพืมขึน้ที่รอ้ยละ 5.6 เป็น 

29,506 หน่วย จาก 27,947 หน่วย ในปี พ.ศ. 2560 โดยในปี พ.ศ. 2561 ทาวนเ์ฮา้สท์ี่ระดบัราคา 2-3 ลา้นบาทมียอดขายสงูที่สดุที่ 

14,230 หน่วย และทาวนเ์ฮา้สท์ี่ระดบัราคา 3-5 ลา้นบาทมียอดขายรองลงมา โดยราคาทาวนเ์ฮา้สก์ลุ่มลูกคา้ตลาดระดบักลางถึง

ล่างที่ขายไดโ้ดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 2.15 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ที่มีราคาขายเฉล่ียที่ 2.18 ลา้นบาท ราคา

ทาวนเ์ฮา้สม์ีแนวโนม้ปรบัลดลงอย่างต่อเนื่อง ดว้ยอตัราลดลงเฉล่ียสะสมต่อปีที่รอ้ยละ 0.5 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนหน่วยทาวนเ์ฮา้สท์ี่ขายไดใ้นปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 พบว่า จ านวนทาวนเ์ฮา้สก์ลุ่มลกูคา้ตลาด

ระดบักลางถึงล่างที่ขายไดม้ีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เนื่องจากลกูคา้บางส่วนท่ีไม่สามารถซือ้บา้นเดี่ยวที่มีราคาสงูไดเ้ลือกที่จะซือ้ทาวน์เฮา้ส์

แทนการซือ้คอนโดมิเนียม เนื่องจากจุดแข็งบางขอ้ของทาวนเ์ฮา้สเ์มื่อเปรียบเทียบกับคอนโดมิเนียม เช่น มีพืน้ที่ใชส้อยที่มากกว่า 

สามารถรองรบัการขยายของครอบครวัในอนาคต สามารถเลีย้งสัตวไ์ด ้สามารถประกอบอาหารไดอ้ย่างเต็มที่ และมีที่จอดรถที่

แน่นอน อย่างไรก็ตาม การที่ราคาขายเฉล่ียของทาวนเ์ฮา้สป์รบัตัวลดลงเป็นผลมาจากในช่วงที่ผ่านมาผูป้ระกอบการไดใ้หค้วาม

สนใจตลาดทาวนเ์ฮา้สม์ากขึน้ การแข่งขนัท่ีมากขึน้ในตลาดท าใหร้าคาขายปรบัลดลง 

8.2 ปัจจัยหรือปัญหาอื่นๆทีส่่งผลกระทบต่อตลาดทีอ่ยู่อาศัยตลาดลูกค้ากลาง-ล่าง 

ประเทศไทยไดด้  าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 หลงัจากประสบ

ปัญหาอุทกภยัครัง้ใหญ่และปัญหาความไม่สงบทางการเมือง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายอย่าง

ต่อเนื่องจากอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.5 ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2554 จนมาอยู่ที่ระดบัอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.5 ในเดือนเมษายน ปี 

พ.ศ. 2558 และคงอตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัรอ้ยละ 1.5 มาจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561 อตัราดอกเบีย้นโยบายที่อยู่ใน

ระดบัต ่าส่งผลใหอ้ปุสงคท์ี่อยู่อาศยัตลาดลกูคา้กลางถึงล่างเติบโตขึน้เนื่องจากลกูคา้สามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศยัไดท้ี่อตัราดอกเบี ้ย

ที่ถูกลง ลูกคา้จึงมีความตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศัยมากขึน้ การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายส่งใหเ้ศรษฐกิจไทยขยายตัวขึน้ 

ประกอบกับการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าของภาครฐั ส่งผลใหอุ้ปทานที่อยู่อาศัยตลาดลูกคา้กลางถึงล่างเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง

จากการที่ผูป้ระกอบการไดแ้ข่งขนักันเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ตามแนวรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ราคาที่ดินที่ปรบัสูงขึน้จากการ

พฒันาของเมืองและโครงสรา้งพืน้ฐาน และตน้ทุนการก่อสรา้งที่สงูขึน้ซึ่งเป็นผลจากอตัราค่าแรงขัน้ต ่าใหม่และพระราชก าหนดการ

บรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 ท าใหผู้ป้ระกอบการพฒันาที่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ที่ระดบัราคานอ้ยกว่า 2 ลา้น

บาทนอ้ยลง และไปเนน้ตลาดลกูคา้ระดบักลางมากขึน้  

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลใหต้ลาดที่อยู่อาศัยตลาดลกูคา้กลางถึงล่างจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณว์่า

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป ตลาดที่อยู่อาศยัลกูคา้กลางถึงล่างจะขยายตวัดว้ยอตัราเติบโตที่ลดลงเนื่องจากเกณฑก์ารก ากับดแูล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ซึ่งบังคับใชต้ัง้แต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการก าหนดเงินดาวนข์ั้นต ่าหรืออตัราส่วนสินเชื่อต่อ

มลูค่าหลักประกัน (LTV) ใหม่ โดยมีการก าหนดว่าการผ่อนที่อยู่อาศัยหลังที่สองที่มีราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาทและผูกู้ย้งัผ่อนที่อยู่

อาศยัหลงัแรกไม่หมดผูกู้จ้ะตอ้งวางนเ์งินดาวนข์ัน้ต ่ารอ้ยละ 10 หากผ่อนท่ีอยู่อาศยัหลงัแรกมาแลว้ 3 ปีขึน้ไป และตอ้งวางเงินดาวน์

ขัน้ต ่ารอ้ยละ 20 หากผ่อนท่ีอยู่อาศยัหลงัแรกไม่ถึง 3 ปี หลกัเกณฑใ์หม่จะส่งผลใหล้กูคา้ขอสินเชื่อที่อยูอ่าศยัหลงัที่สองไดย้ากขึน้ จึง

ส่งผลใหอ้ปุสงคท์ี่อยู่อาศยัเปิดขายใหม่ปรบัลดลง 
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ส่วนที ่9 ภาพรวมเชิงคุณภาพของตลาดอสังหาริมทรัพยม์ือสอง 
9.1 ทศิทางและแนวโน้มของตลาดมือสองในไทย 

ยอดการโอนบ้านมือสองในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำริมทรพัย์ 

ในปี พ.ศ. 2561 ยอดการโอนบา้นมือสองในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลอยู่ที่ 72,966 หน่วย เพิ่มขึน้ 13,096 หน่วย หรือรอ้ยละ 

21.9 จากยอดโอนบ้านมือสองในปี พ.ศ. 2560 โดยยอดโอนบ้านมือสองเติบโตขึน้ในทุกประเภทที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ. 2561 

คอนโดมิเนียมมือสองมียอดโอนมากที่สดุในปี พ.ศ. 2561 ที่จ  านวน 25,240 หน่วย ตามมาดว้ยทาวนเ์ฮา้สม์ือสองที่มียอดโอนสงูเป็น

อนัดบัท่ีสอง ที่จ  านวน 25,026 หน่วย และบา้นเดี่ยวมือสองซึ่งมียอดโอนสงูเป็นอนัดบัท่ีสาม ที่จ  านวน 13,532 หน่วย 

การเติบโตของยอดโอนบา้นมือสองใน ปี พ.ศ. 2561 ที่เติบโตขึน้เป็นอย่างมาก เกิดจากความต้องการซือ้บา้นมือสองที่ปรบัตวั

สงูขึน้ เนื่องจากในปัจจบุนั ผูซ้ือ้ส่วนใหญ่ตอ้งการซือ้ที่อยู่อาศยัที่อยู่ในท าเลในเมืองใกลแ้นวรถไฟฟ้าหรือใกลส่ิ้งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ เพื่อลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการเดินทางจากชานเมืองมาในตวัเมืองกรุงเทพฯ บา้นมือสองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผูซ้ือ้ใหค้วาม

สนใจ บา้นมือสองส่วนใหญ่ยงัมีราคาต ่ากว่าบา้นมือหน่ึงที่มีขนาดเท่ากนัและตัง้อยู่ในท าเลเดียวกนัอีกดว้ย 

นอกจากนี ้การประกาศหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสินเชื่อที่อยู่อาศยัใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบงัคบัในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2562 ส่งผลใหย้อดซือ้ขายและโอนบา้นมือสองในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากผูซ้ือ้บางส่วนกงัวลว่า

จะไม่สามารถกูซ้ือ้บา้นไดแ้ละผูข้ายบางส่วนกงัวลว่าจะขายบา้นมือสองไดย้ากขึน้ โดยหลกัเกณฑใ์หม่มีการก าหนดใหว้างเงินดาวน์

ส าหรบัสญัญากูท้ี่อยู่อาศยัราคามากกว่า 10 ลา้นบาทขึน้ไปแมจ้ะเป็นการซือ้หลงัแรก และก าหนดใหว้างเงินดาวนส์ าหรบัสญัญากูท้ี่

อยู่อาศยัราคาต ่ากว่า 10 ลา้นบาทหลงัที่ 2 ขึน้ไป (ในกรณีที่ผูกู้ย้งัผ่อนบา้นหลงัแรกไม่หมด) หลกัเกณฑใ์หม่มีผลกระทบกับตลาด

บา้นมือสอง เนื่องจากแต่เดิมผูกู้บ้างส่วนสามารถกูเ้พื่อซือ้บา้นมือสองไดโ้ดยไม่ตอ้งวางเงินดาวน ์โดยเฉพาะการกูเ้พื่อซือ้บา้นมือสอง

ที่มีราคาไม่สงูมากนกั 
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ตลาดบา้นมือสองนับว่ายังมีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากปัจจุบันทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซือ้ที่อยู่อาศัยของ

ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป โดยไม่ไดใ้หน้ า้หนกัที่ความใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เนน้ถึงการตอบสนองความตอ้งการที่ตรง

จดุและความคุม้ค่าตามก าลงัทรพัยข์องตน ขอ้จ ากัดในการพฒันาที่ดินหรืออสงัหารมิทรพัยใ์หม่ในพืน้ท่ีใจกลางเมืองหรือศูนยก์ลาง

ธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ ท าให้บ้านมือสองเป็นทางเลือกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ การขยาย ของเมืองและการพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคไปยงัเขตปรมิณฑลท าใหบ้า้นมือสองในพืน้ท่ีดงักล่าวไดร้บัความนิยมมากขึน้เช่นกนั 

นอกเหนือจากผู้ซื ้อไทยแล้ว นักลงทุนต่างชาติก็ให้ความสนใจในตลาดบ้านมือสองของไทยเช่นกันโดยเฉพาะตลาด

คอนโดมิเนียมมือสอง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีนไดเ้ขา้มาซือ้คอนโดมิเนียมในไทยทั้ง

คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่และมือสองเป็นจ านวนมาก เนื่องจากคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศยัรูปแบบเดียวที่ต่างชาติสามารถถือ

ครองไดต้ามพระราชบญัญัติอาคารชดุ (ฉบบัท่ี 4 ปี 2551) บา้นมือสองหรือคอนโดมิเนียมมือสองที่ตัง้อยู่ในท าเลใกลแ้หล่งท่องเที่ยว

ที่ส  าคญัของไทยหรือท าเลใกลโ้รงเรียนนานาชาติก็ไดร้บัความนิยมมากขึน้ทั้งในกลุ่มนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวต่างชาติ 

เนื่องจากนกัลงทนุมีความตอ้งการซือ้บา้นหรือคอนโดมิเนียมมือสองในท าเลดงักล่าวเพื่อปล่อยเช่าในกลุ่มชาวต่างชาติในอนาคต 

นอกจากนี ้รฐับาลยงัมีการใชม้าตรการภาษีเพื่อส่งเสริมตลาดบา้นมือสอง ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

• ยกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ผู้ขายอสังหาริมทรพัยท์ี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีและกรณีครอบครอง

อสงัหารมิทรพัยม์ากกว่า 5 ปี 

• ยกเวน้เงินไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์ดิมเพื่อซือ้อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งใหม่เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ภายใน 1 ปี 

• ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี และผู้ขายบ้านซื ้อ

อสงัหารมิทรพัยใ์หม่ภายใน 1 ปี หลงัจากท าสญัญาขาย 

• ลดค่าจดทะเบียนโอนจากรอ้ยละ 2 เหลือรอ้ยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจ านองจากรอ้ยละ 1 เหลือรอ้ยละ 

0.01 หากผูข้ายใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบา้นไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

ทัศนคติเชิงบวกต่อบา้นมือสองของคนไทย ความตอ้งการซือ้จากนักลงทุนต่างชาติ และการสนับสนุนของภาครฐัเป็น

สาเหตุใหอุ้ปสงคบ์า้นมือสองขยายตัวขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและมีแนวโนม้เติบโตในอนาคต ซึ่งเพิ่มโอกาสของบริษัทบริหาร

สินทรพัยใ์นการจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยใ์นตลาดมือสองมากขึน้ 

ส าหรับแนวโน้มอุปทานบ้านมือสองในอนาคต มีการคาดการณ์ว่า อุปทานบ้านมือสองในตลาดจะเพิ่มขึ ้นจาก

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคบัใชใ้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะส่งผลใหน้ักเก็งก าไรที่นิยมสะสม

อสงัหาริมทรพัยป์ล่อยขายบา้นมือสองมากขึน้เพื่อลดตน้ทุนในการถือครองอสงัหาริมทรพัย ์เนื่องจากตามพ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิง
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ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 เจา้ของที่ดินหรือส่ิงปลกูสรา้งจะตอ้งเสียภาษีตามอตัราที่ก าหนด โดยการคิดภาษีจะใชม้ลูค่าประเมินทนุทรพัย์

จากกรมธนารกัษ์ ส าหรบัท่ีดินหรือส่ิงปลกูสรา้งที่เป็นท่ีอยู่อาศยั โดยมีการก าหนดอตัราภาษีในช่วง 2 ปีแรกของการจดัเก็บภาษี ตาม

พ.ร.บ. คือ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี ้ 

อัตราภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้างประเภททีอ่ยู่อาศัย ปี พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2564 ตาม พ.ร.บ. ภาษีทีด่ินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
1. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทีด่ินและ
ส่ิงปลูกสร้าง และมีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านใน

วันที ่1 มกราคม ของปีภาษีน้ัน 
(บ้านหลัก) 

2. กรณีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะส่ิง
ปลูกสร้าง และมีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านใน

วันที ่1 มกราคม ของปีภาษีน้ัน 
(บ้านหลัก) 

3. กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 
(เช่น เจ้าของบ้านรอง) 

มูลค่าทีอ่ยู่อาศัย อัตราภาษี มูลค่าทีอ่ยู่อาศัย อัตราภาษี มูลค่าทีอ่ยู่อาศัย อัตราภาษี 
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท ยกเวน้ ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ยกเวน้ ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 0.02% 
50 – 75 ลา้นบาท 0.03% 10 – 50 ลา้นบาท 0.02% 50 – 75 ลา้นบาท 0.03% 
75 – 100 ลา้นบาท 0.05% 50 – 75 ลา้นบาท 0.03% 75 – 100 ลา้นบาท 0.05% 
มากกว่า 100 ลา้นบาท 0.10% 75 – 100 ลา้นบาท 0.05% มากกว่า 100 ลา้นบาท 0.10% 
  มากกว่า 100 ลา้นบาท 0.10%   
ทีม่ำ iTAX 

9.2 แนวโน้มการกระจายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยมื์อสองโดยเน้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมือง

จังหวัดใหญ่ 

จากการประมาณการของศูนยข์อ้มูลอสังหาริมทรพัย ์มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิบา้นมือสองในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 มี

มลูค่ารวมประมาณ 290,000 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 16 จากปี พ.ศ. 2560 โดยประมาณรอ้ยละ 50 ของมลูค่าการ

รวมทัง้ประเทศจะเป็นการโอนในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอีกรอ้ยละ 50 ของมลูค่าการโอนรวมทัง้ประเทศเป็นการโอนใน

พืน้ที่ภูมิภาค และรอ้ยละ 20 ของมูลค่าการโอนรวมทัง้หมดเป็นมูลค่าการโอนคอนโดมิเนียมมือสอง ส่วนอีกรอ้ยละ 80 ของมูลค่า

การโอนรวมทั้งหมดเป็นการโอนที่อยู่อาศัยแนวราบมือสอง จะเห็นไดว้่ามูลค่าการโอนคอนโดมิเนียมมือสองยังมีสัดส่วนน้อย 

เนื่องจากคอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และพืน้ท่ีหวัเมืองใหญ่ในภมูิภาคต่างๆ เท่านัน้ 

ส าหรบัการกระจายตวัของตลาดอสงัหารมิทรพัยม์ือสองในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล มีการคาดการณว์่า คอนโดมิเนียมมือ

สองที่ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพฯ จะเป็นที่ตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ เนื่องจากคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในพืน้ที่ใจกลางกรุงเทพฯ มี

ราคาขายค่อนขา้งสงูและมีขนาดหอ้งเล็กกว่าคอนโดมิเนียมมือสอง ในส่วนของที่อยู่อาศยัแนวราบมือสอง มีการคาดการณว์่า บา้น

เดี่ยวหรือบา้นแฝดมือสองที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่บางนา และทาวนโ์ฮมที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่เอกมัยและรามอินทรา จะไดร้บัความนิยมมากขึน้

เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางจากพืน้ที่ดงักล่าวเข้าสู่พืน้ที่กรุงเทพฯ ชัน้ใน นอกจากนี ้มีการคาดการณว์่า บา้นเดี่ยว

หรือคอนโดมิเนียมที่ตัง้อยู่ใกลห้รือโรงเรียนนานาชาติจะไดร้บัความนิยมมากขึน้เช่นกนั 
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อย่างไรก็ตาม ตลาดบา้นมือสองในพืน้ท่ีหวัเมืองจงัหวดัใหญ่ มีการคาดการณว์่า ตลาดบา้นมือสองมีแนวโนม้เติบโตขึน้เช่นกัน 

โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) หรือในท าเลใกลแ้หล่งท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยม แต่การเติบโตของตลาดบา้นมือ

สองในพืน้ที่หวัเมืองจงัหวดัใหญ่ เช่น ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต  หรือ นครราชสีมา จะยงักระจุกตวัอยู่ในเขตเมืองชัน้ในหรือเขตการคา้

ของจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากขอ้จ ากัดในพืน้ที่ใจกลางเมืองท าใหก้ารพัฒนาที่ดินหรืออสังหาริมทรพัยใ์หม่เป็นไปไดย้าก ส่งผลให้

ผูบ้รโิภคตอ้งซือ้บา้นมือสองในท าเลดงักล่าว โดยผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นิยมซือ้บา้นมือสองในท าเลใจกลางเมืองหรือเขตการคา้เพื่อน าไป

พัฒนาต่อเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรมและสถานบริการต่างๆ ในขณะที่การเติบโตของตลาดบา้นมือสองในเขตชานเมืองของ

จงัหวดัหวัเมืองใหญ่เป็นไปไดย้าก เนื่องจากยงัมีการพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัใหม่อย่างต่อเนื่อง  

9.3 แนวโน้มราคาของตลาดอสังหาริมทรัพยม์ือสอง 
มูลค่าการโอนบ้านมือสองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำริมทรพัย์ 

มูลค่าการโอนบ้านมือสองต่อยอดรายการในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 

 
ทีม่ำ ศูนย์ขอ้มูลอสงัหำริมทรพัย์, ผลวิเครำะหข์อง Ipsos Business Consulting 
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ในปี พ.ศ. 2561 มลูค่าการโอนบา้นมือสองในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเติบโตขึน้เป็น  154,182 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 32,597 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26.8 จาก ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสอดคลอ้งกับยอดโอนบา้นมือสองที่เติบโตขึน้เช่นกันในปี พ.ศ. 2561 โดย

มลูค่าการโอนคอนโดมิเนียมมีสดัส่วนมากที่สดุ ที่รอ้ยละ 32 ของมลูค่าการโอนบา้นมือสองในพืน้ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลทัง้หมด 

ตามมาดว้ยมูลค่าการโอนบา้นเดี่ยวและทาวนเ์ฮา้ส ์ที่คิดเป็นรอ้ยละ 29 และ 22 ของมูลค่าการโอนบา้นมือสองในพืน้ที่กรุงเทพฯ 

และปรมิณฑลทัง้หมด ตามล าดบั 

ในส่วนของมลูค่าการโอนบา้นมือสองต่อยอดรายการในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล ใน ปี พ.ศ. 2561 พบว่า บา้นเดี่ยวมือสองมี

มลูค่าการโอนต่อยอดรายการสงูที่สดุ ที่ 3.35 ลา้นบาทต่อรายการ ในขณะท่ีคอนโดมิเนียมมือสองมีมลูค่าการโอนต่อยอดรายการต ่า

ที่สดุที่ 1.38 ลา้นบาทต่อรายการ เมื่อพิจารณามลูค่าการโอนบา้นมือสองต่อยอดรายการ 5 ปียอ้นหลงั คือ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2557 ถึง 

พ.ศ. 2561 พบว่า มลูค่าการโอนบา้นมือสองต่อยอดรายการปรบัตวัลดลงในทกุประเภทท่ีอยู่อาศยั เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เกิดโครงการท่ีอยู่อาศยัเปิดขายใหม่ขึน้เป็นจ านวนมากในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้า ในขณะที่ก าลงัซือ้

ของกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างมีก าลงัซือ้ลดลงจากปัญหาหนีค้รวัเรือน หรือลกูคา้บางส่วนไม่สามารถขอสินเชื่อไดเ้นื่องจาก

ธนาคารเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ ส่งผลให้เกิดอุปทานที่อยู่อาศัยส่วนเกินที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกลุ่มลูกค้า

ระดับกลางถึงล่างเป็นจ านวนมาก การเพิ่มขึน้ของอุปทานส่วนเกินท าใหล้กูคา้มีทางเลือกในการซือ้บา้นมากขึน้ กอปรกับก าลังซือ้

ของลกูคา้กลุ่มตลาดระดบักลางถึงล่างที่ลดลง จึงท าใหล้กูคา้ยินดีที่จะจ่ายนอ้ยลงเมื่อซือ้บา้นมือสอง มลูค่าการโอนบา้นมือสองต่อ

ยอดรายการจึงปรบัตวัลดลง อย่างไรก็ตาม บา้นมือสองยงัคงเป็นทางเลือกที่กลุ่มลกูคา้กลุ่มตลาดระดบักลางถึงล่างใหค้วามสนใจ 

เพราะราคาถกูกว่าบา้นมือหน่ึง ยอดการโอนบา้นมือสองจึงปรบัตวัเพิ่มขึน้สวนทางกบัมลูค่าการโอนต่อยอดรายการ 
ราคาบ้านเดี่ยวมือสอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

ท าเล ราคาขายเฉล่ีย 

สีลม สาทร พระราม 3 28.50 - 91.50 ลา้นบาท 

สขุมุวิท-ชิดลม-ทองหล่อ-เอกมยั 14.95 - 69.25 ลา้นบาท 

พญาไท-อารีย-์สะพานควาย-พระนคร 16.00 - 30.00 ลา้นบาท 

รชัดา-หว้ยขวาง-ดินแดง , ลาดพรา้ว-รามค าแหง-บางกะปิ , จตจุกัร-ประชาชื่น-รตันาธิเบศร ์ 11 - 20 ลา้นบาท 

ตากสิน-วงเวียนใหญ่-ธนบรุี ,แจง้วฒันะ-ดอนเมือง-ติวานนท ์, เพชรเกษม-บางแค-พทุธมณฑล 5 - 10 ลา้นบาท  

ปริมณฑล: นนทบรุี-บางใหญ่-บางบวัทอง , รงัสิต-ล าลกูกา , ปทมุธานี ต ่ากว่า 5 ลา้นบาท 

ทีม่ำ TERRABKK 

ราคาขายเฉล่ียของอสังหาริมทรพัยม์ือสองส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาที่ดิน บา้นเดี่ยวมือสองท าเล สีลม สาทร 

พระราม 3 มีราคาขายเฉล่ียสงูที่สดุที่ 28.50 ถึง 91.50 ลา้นบาท ณ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 สอดคลอ้งกบัราคาที่ดินย่านถนนสีลม

จากช่วงศาลาแดงถึงถนนนราธิวาสราชนครนิทรท์ี่มีราคาสงูสดุในประเทศที่ 1,000,000 บาทต่อตารางวา 
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9.4 ช่องทางการซือ้บ้านมือสอง 

ช่องทางการซือ้บา้นมือสอง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท จ าแนกตามประเภทของผูข้าย และคนกลาง ดงัต่อไปนี ้

• การซือ้กับเจ้าของโดยตรง เป็นวิธีการดัง้เดิม และมีความยืดหยุ่นสงูที่สุด เนื่องจากผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถเจรจา
ราคาและขอ้ตกลงไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม วิธีดงักล่าวผูซ้ือ้จะมีตวัเลือกจ ากัด และทัง้สองฝ่ายตอ้งด าเนินการต่างๆ
ทางเอกสารและสญัญาต่างๆดว้ยตนเอง 

• การซือ้ผ่านนายหน้า ตวัแทนของบรษิัทนายหนา้จะมีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ผูซ้ือ้และผูข้ายบา้นมือสอง ตัง้แต่
ขัน้ตอนการจดัหาบา้นมือสอง น าเสนอบา้นมือสองแก่ผูซ้ือ้ เจรจาราคาระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย จนกระทั่งขอสินเชื่อและ
ท าสญัญา วิธีดงักล่าวเป็นวิธีที่ค่อนขา้งไดร้บัความนิยม และมีการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้และ
ผูข้าย เช่น การพฒันาเว็บไซตเ์พื่อแสดงรายละเอียดของบา้นมือสองและผูข้าย 

• การซื้อทรัพยส์ินรอการขายของสถาบันการเงิน (NPA) เป็นการซือ้สินทรพัยข์องธนาคารที่ไดม้าจากการผิดนัด
ช าระหนีข้องลกูหนี ้หรือบริษัทบรหิารสินทรพัยซ์ือ้สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมาจากธนาคารหรือ
สถาบนัการเงินอื่นๆ ซึ่งบา้นมือสองที่ซือ้ขายผ่านช่องทางนี ้มักจะมีราคาที่ต  ่ากว่าราคาตลาด และไดร้บัสินเชื่อที่ถูก
กว่าจากผูข้ายหรือจากพันธมิตรทางการเงินของบริษัทบริหารสินทรพัย ์จึงท าใหก้ารซือ้บา้นมือสองผ่านวิธีดังกล่าว
ไดร้บัความนิยมมากขึน้เรื่อยๆ นอกจากนี ้ขัน้ตอนการเลือกซือ้ และซือ้ขายยงัมีความสะดวกสบาย ซึ่งผูซ้ือ้สามารถ
ติดต่อกับธนาคารที่ใหบ้ริการ หรือบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่สาขาไดโ้ดยตรง โดยธนาคารมียอดทรพัยสิ์นรอการขาย  
(NPA) จ านวนมากเช่น  ธ. กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และธ.ไทยพาณิชย ์ขณะที่บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่เป็นผูน้  าในการ
จ าหน่ายบา้นมือสอง ไดแ้ก่ บสก. บสส.และ บบส. ทวี 

• การประมูลจากกรมบังคับคดี ผูซ้ือ้จะตอ้งไปดูบา้นมือสอง และท าการประเมินราคาเองก่อนการประมลู โดยทั่วไป
แลว้ บา้นมือสองที่ไดจ้ากวิธีดงักล่าวอาจมีราคาต ่ากว่าราคาตลาดอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจากเป็นวิธีที่มีขัน้ตอนมาก 
ใชเ้วลานาน และยุ่งยากที่สดุในวิธีที่กล่าวมาขา้งตน้ 
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ส่วนที่ 10 บทสรุปสถานการณท์างตลาดและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยด์้อย

คุณภาพและทรัพยส์ินรอการขายในประเทศไทย 

ดงัที่กล่าวในส่วนท่ี 4 ลกัษณะของอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของไทย บรษิัท

บริหารสินทรพัยส์ามารถปรบักลยุทธ ์และด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได ้กล่าวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 

แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจมีแนวโน้มลดลงตามวัฏจักรธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถเข้าซือ้

สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) และทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ดว้ยตน้ทุนที่ต  ่า เนื่องจากอุปทานของ

สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีจ านวนมากกว่าในช่วงเศรษฐกิจขยายตวั ขณะที่บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถ

จ าหน่ายทรพัยสิ์นที่เป็นหลักประกันและทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ในช่วงเศรษฐกิจขยายตัว ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดงักล่าวส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยอดรวม

สินทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัยท์ั้งอุตสาหกรรมเติบโตจาก 155.5 พันลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 227.7 พนัลา้นบาท ในปี 

พ.ศ. 2561  

ยอดรวมสินทรพัยข์องบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือของกลุ่มสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึง บสก. มีการเติบโตอย่างมี

นัยส าคัญจาก 103.9 พันลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 66.8 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2554 เป็น 210.2 

พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 92.3 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2561 โดยมีปัจจยัส าคญัหน่ึงมาจากการท่ี ธ. 

อิสลามแห่งประเทศไทย ไดก้่อตัง้ บบส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อท าหนา้ที่รบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ

และทรพัยสิ์นรอการขายของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบรหิารจดัการ นอกจากนี ้บรษิัทบรหิารสินทรพัยเ์อกชนหลายรายยงั

มีสินทรพัยร์วมที่เพิ่มสงูขึน้อย่างมากในปี พ.ศ. 2561 เช่น บบส. มหานคร จ ากดั บบส. แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั และ บบส. เจ 

จ ากดั 

ขณะที่ยอดรวมสินทรพัยข์องบรษิัทบริหารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินมีการลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 51.6 พนัลา้น

บาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 33.2 ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2554 เป็น 17.6 พนัลา้นบาท หรือคิดเป็น รอ้ยละ 7.7 

ของยอดรวมสินทรพัยใ์นอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินธุรกิจที่มีแนวโนม้อนุรกัษ์นิยมของบริษัทบริหาร

สินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม บรหิารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินส่วนใหญ่ อาทิ บบส. กรุงศรี

อยุธยา จ ากัด บบส. เพทาย จ ากัด และบบส. ที เอส จ ากัด มีผลการด าเนินงานที่มีเสถียรภาพ และมีอัตราหนีสิ้นต่อทุน (Debt-to-

equity ratio) ท่ีต ่า 

บริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือของกลุ่มสถาบันการเงินมีอัตราหนีสิ้นต่อทุน (Debt-to-equity ratio) ที่สูงกว่าบริษัท

บรหิารสินทรพัยใ์นเครือของกลุ่มสถาบนัการเงิน เนื่องจากบรษิัทบรหิารสินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในเครือของกลุ่มสถาบนัการเงินส่วนใหญ่
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ยงัคงมีความตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ผ่านการซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ที่มากขึน้ และการขยายเครือข่ายสาขาเพื่อ

ใหบ้รกิารลกูคา้มากขึน้ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายส่งผลใหม้ีผูป้ระกอบการรายใหม่

เขา้มาในอตุสาหกรรม ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหม่มกัจะเป็นบรษิัทในเครือ หรือมีความสมัพนัธเ์ชิงกลยทุธก์บัสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

เช่น บสส. เอส ดับบลิว พี จ ากัด ซึ่งเปิดกิจการและไดร้บัใบอนุญาตจากธปท. ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผูใ้ห้บริการสินเชื่อรถยนต ์และท่ีอยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุจ านวนมากเพื่อด าเนินธุรกิจ และ

ใชร้ะยะเวลาช่วงหน่ึงในการสรา้งผลก าไร ดงันัน้ บรษิัทบรหิารสินทรพัยข์นาดใหญ่ และมีประสบการณใ์นอตุสาหกรรมเป็นเวลานาน 

จึงมีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัท่ีสงูกว่าผูป้ระกอบการรายใหม่ กล่าวคือบรษิัทท่ีมีเงินทนุจ านวนมากจะไดป้ระโยชนใ์นการประมลู

พอรต์สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย นอกจากนี ้บริษัทขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนไดค้วามง่ายและ

หลากหลายกว่า ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ที่จะต ่ากว่าบริษัทขนาดเล็กจากอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สงูกว่า และชื่อเสียง

ของบรษิัทขนาดใหญ่ รวมทัง้ การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ในการด าเนินงาน 

อุปสงคข์องที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี พ.ศ. 2562 มีแนวโนม้ปรบัตัวลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

และพืน้ท่ีจงัหวดัภมูิภาค เนื่องจากปัจจยักดดนั ไดแ้ก่ มาตรการควบคมุสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัที่เขม้งวดมากขึน้ ภาษีที่ดินและส่ิงปลกู

สรา้งฉบบัใหม่จะเริ่มใชใ้นปี พ.ศ. 2563 และก าลงัซือ้ของกลุ่มลกูคา้ตลาดระดบักลางถึงล่างที่ลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจ

และปัญหาหนีค้รวัเรือน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณว์่า อุปสงคข์องที่อยู่อาศยัโดยรวมในปี พ.ศ. 2563 จะขยายตวัขึน้จากปี พ.ศ. 

2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตวัมากขึน้จากปี พ.ศ. 2562 และจากมาตรการกระตุน้อสงัหารมิทรพัยข์องภาครฐัที่ผ่าน

การเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและลดค่าจดจ านอง โดยลด

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมที่รอ้ยละ 2 เป็นรอ้ยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจ านองอสงัหาริมทรพัยจ์ากรอ้ยละ 1 

เป็นรอ้ยละ 0.01 ซึ่งการโอนและจดจ านองตอ้งด าเนินการในคราวเดียวกนั โดยมาตรการนีจ้ะครอบคลมุเฉพาะที่อยู่อาศยัที่มีราคาไม่

เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย และมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศยั โดยธนาคารอาคารสงเคราะหจ์ะใหสิ้นเชื่อแก่ประชาชนที่ตอ้งการซือ้ที่อยู่

อาศยัที่ระดบัราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาทต่อหน่วย ดว้ยดอกเบีย้เงินกูพ้ิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรน (คิดอตัราดอกเบีย้พิเศษคงที่ที่รอ้ยละ 

2.5 ในช่วง 3 ปีแรก)  ซึ่งมีการคาดการณว์่ามาตราการทัง้สองจะช่วยกระตุน้ใหอ้ปุสงคแ์ละอปุทานของที่อยู่อาศยัที่ระดบัราคาต ่ากว่า 

3 ลา้นบาทต่อหน่วยใหข้ยายตวัขึน้ และส่งผลใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ทยใน ปี พ.ศ. 2563 ขยายตวัมากกว่าปี พ.ศ. 2562 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ยังคงสามารถปรับกลยุทธ์ และด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของวัฏจักรธุรกิจของอุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรพัยไ์ด ้กล่าวคือ การขยายตวัของอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์และความตอ้งการที่อยู่อาศยัมือสองที่สงูขึน้ ส่งผลดีต่อ

การเติบโตของยอดขายของบริษัทบริหารสินทรพัยโ์ดยตรง ขณะที่ บริษัทบริหารสินทรพัยอ์าจเขา้ซือ้ สินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) 
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และทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงินดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตวัเนื่องจากอปุทานของสินทรพัยด์อ้ย

คณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่มีจ านวนมาก 

ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดการณว์่า ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยในปี พ.ศ. 

2563 จะขยายตวัมากกว่าปี พ.ศ. 2562 โดยคาดการณว์่า จะขยายตวัที่รอ้ยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2563 (โดยมีช่วงคาดการณท์ี่รอ้ยละ 

2.7 ถึง 3.7) จากรอ้ยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2562 จากปัจจัยสนับสนุนไดแ้ก่ (1) การใชจ้่ายภาคเอกชนที่ขยายตัวขึน้ (2) การใช้จ่าย

ภาครฐัจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 (3) การลงทุนของ

ภาครฐัที่เพิ่มขึน้ (4) การส่งออกที่คาดว่าจะปรบัตวัขึน้จากปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัอตัราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะอยู่ที่

รอ้ยละ 0.5 ถึง 1.5 ปรบัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อเฉล่ียในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนี ้อตัราดอกเบีย้นโยบายมีการ

ประกาศปรบัตวัลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้จากรอ้ยละ 1.75 เป็นรอ้ยละ 1.50 และไดป้ระกาศปรบัลด

อตัราดอกเบีย้นโยบายอีกครัง้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากรอ้ยละ 1.50 เป็นรอ้ยละ 1.25 จะช่วยสนบัสนนุการขยายตวัของ

เศรษฐกิจของไทยใน ปี พ.ศ. 2563 

ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศยั คาดการณว์่าจะขยายตวัในเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจ ECC แต่จะชะลอตวัลงในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล

และจงัหวดัภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากปัจจยักดดนั ไดแ้ก่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจ และอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ อีกทัง้สภาพเศรษฐกิจใน

ต่างจงัหวดัยงัคงไม่ฟ้ืนตวั จากปัจจยัราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต ่า ดงันัน้ทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ที่มีราคาไม่สงูในต่างจงัหวดั

ของบริษัทบริหารสินทรพัยจ์ึงอาจเป็นที่ตอ้งการของตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทบริหารสินทรพัยม์ีโอกาสซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย 

(NPA) ในต่างจงัหวดัในราคาตน้ทนุท่ีต ่า จากปรมิาณทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ที่อาจมีปรมิาณมากจากปัจจยัทางสภาพเศรษฐกิจ

ในต่างจงัหวดั 

เป็นท่ีชดัเจนว่า บสก. จะยงัคงสามารถรกัษาต าแหน่งผูน้  าในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์น

รอการขายไดใ้นระยะยาว จากขนาดของสินทรพัยท์ี่ใหญ่ที่สดุในอุตสาหกรรม ความครอบคลมุของสาขาใหบ้ริการที่มากที่สดุ การ

เขา้ถึงแหล่งเงินทนุท่ีง่ายของ บสก. ที่ส  าคญัคือขีดความสามารถในการท าก าไรท่ีสงูที่สดุเมื่อเทียบกบัคู่แข่งในอตุสาหกรรม รวมไปถึง

สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยจะยังคงส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะยอดขายทรพัยสิ์นรอการขาย 

(NPA) ของ บสก. ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในต่างจงัหวดัยงัคงไม่ฟ้ืนตวัเปิดโอกาสให ้บสก. เขา้ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย (NPA) ในราคา

ตน้ทุนที่ถูก เพื่อสรา้งผลก าไรในอนาคต นอกจากนี ้การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ในการด าเนินงานของ บสก. จะ

ยงัคงส่งผลให ้บสก.สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ต ่า และตน้ทุนการด าเนินงานที่ต  ่ากว่าคู่แข่ง บสก.จึงยงัคงสามารถใหอ้ตัรา

ผลก าไรท่ีสงูอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 

1) นิยามค าศัพท ์

ค าศัพท ์ ความหมาย 

ในเขตเทศบาล (ในเมือง) ทอ้งถิ่นซึ่งไดม้ีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
จัดตั้งขึน้เป็นเทศบาล และพระราชบัญญัติการเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลต าบล พ.ศ. 2542 ขึน้เป็นเทศบาลต าบล โดยก าหนดเขตพืน้ท่ีของเทศบาลนัน้
ไวด้ว้ย รวมพืน้ท่ี กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

นอกเขตเทศบาล (ชนบท) พืน้ท่ีภายนอกเขตเทศบาลทัง้หมด หรือที่เรียกว่าหมู่บา้น 

ดชันีราคาผูบ้รโิภค ปีฐาน 2558 มีการพฒันาปรบัปรุงฐานการค านวณเงินเฟ้อ เป็นประจ าต่อเนื่องทกุๆ 4 - 5 ปี 

ในปี พ.ศ. 2560 ไดด้  าเนินการปรบัปรุงปีฐานการค านวณเงินเฟ้อ จากปี พ.ศ. 2554 
เป็น ปี  พ .ศ . 2558 ซึ่ ง เป็ นการพัฒ นาปรับป รุงครั้งที่  10 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งประเทศส่วนใหญ่มีการปรบัฐานการค านวณเงินเฟ้อเป็นประจ าทุก 
4 - 5 ปี 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย เป็นอตัราดอกเบีย้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ใชเ้ป็นเครื่องมือหลกัในการ
ส่งสัญญาณนโยบายการเงิน ภายใต้กรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ โดยตั้งแต่ 23 
พฤษภาคม 2543 จนถึงวันที่  16 มกราคม 2550 กนง.ได้ใช้อัตราดอกเบี ้ยซื ้อคืน
พันธบัตร 14 วัน (RP 14 วัน) เป็นดอกเบีย้นโยบาย ต่อมาตั้งแต่วันที่  17 มกราคม 
2550 ไดเ้ปล่ียนมาใชอ้ตัราดอกเบีย้ซือ้คืนพันธบัตร 1 วัน (RP 1 วัน) และตัง้แต่วันที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นตน้มา ไดใ้ชอ้ัตราดอกเบีย้ธุรกรรมซือ้คืนพันธบัตรแบบทวิ
ภาคี (Bilateral Repurchase Transactions) ระยะ 1 วนั แทน 

อัตราดอกเบี ้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 
(MLR) 

อตัราดอกเบีย้ที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจากลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี โดยส่วนใหญ่ใชก้ับ
เงินกูร้ะยะยาวที่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 

NPL ก่อนหกัเงินส ารอง (Gross NPL) ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ เงินให้สินเชื่อจัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 
สงสยั สงสยัจะสญู และสญู 

NPL สทุธิ (Net NPL) ยอดคงคา้งของเงินใหสิ้นเชื่อดอ้ยคณุภาพหกัเงินส ารอง (ทัง้นี ้NPLs ในส่วนท่ีสถาบนั
การเงินไดม้ีการกนัส ารองแลว้ ย่อมถือว่าสถาบนัการเงินไดร้บัรูค้วามเสียหายในส่วนนี ้
ไปแลว้ จึงไม่มีความเส่ียงต่อฐานะเงินกองทนุของสถาบนัการเงินอีก) 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ จดัตัง้ขึน้ดว้ยกฎหมายเฉพาะ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสนอง 

นโยบายในการส่งเสริมพัฒนาเฉพาะดา้นของรฐับาล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และการ
ลงทนุ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงัอีกดว้ย 
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เงินใหสิ้นเชื่อจากการรบัซือ้/โอนหนี ้ เป็นค าศพัทท์ี่ใชร้ายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง พอรต์ของสินเชื่อดอ้ย
คุณภาพของบริษัทบริหารสินทรพัย์ที่รบัซือ้หรือรบัโอนมาจากสถาบันการเงิน โดย
สินเชื่อดอ้ยคุณภาพที่รบัซือ้หรือรบัโอนมานัน้ มีจุดประสงคเ์พื่อเรียกเก็บหนี ้หรือท า
สญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 8 

เงินลงทนุในลกูหนี ้ เป็นค าศพัทท์ี่ใชร้ายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง พอรต์ของสินเชื่อดอ้ย
คุณภาพของบริษัทบริหารสินทรพัยท์ี่รบัซือ้หรือรบัโอนมาจากสถาบันการเงิน โดย
สินเชื่อดอ้ยคุณภาพที่รบัซือ้หรือรบัโอนมานัน้ มีจดุประสงคเ์พื่อขายลกูหนีด้งักล่าวใน
อนาคต ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 8 

 

2) ชีแ้จงวิธีการค านวณ 

อัตราต่างๆ วิธีการค านวณ 

คาดการณ์รายไดท้ั้งสิน้เฉล่ียต่อเดือน
ของครวัเรือน ส าหรบัปีคี่ 

Ipsos Business Consulting ใชอ้ตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของรายไดท้ัง้สิน้เฉล่ียต่อ
เดือนของครวัเรือนท่ีรายงานโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ในการค านวณค่าคาดการณ์
ในปีคี่ (พ.ศ. 2551, 2553, 2555 และ 2557) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ หนีสิ้นรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้  

อตัราก าไรสทุธิ ก าไรสทุธิ / รายไดร้วม 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยเ์ฉล่ีย ก าไรสทุธิ / (สินทรพัยร์วม ณ ตน้ปี + สินทรพัยร์วม ณ ปลายปี) 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้เฉล่ีย 

ก าไรสทุธิ / (ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ตน้ปี + ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ปลายปี) 

อตัราค่าใชจ้่ายต่อรายได ้ ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทัง้หมด / รายไดจ้ากการด าเนินการทัง้หมด 

หมำยเหตุ ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน รวมถึงค่ำใชจ้่ำยคงที่ อำทิเช่น เงินเดือน ค่ำ
อำคำร แต่ไม่รวมหนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ 

3) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (อธิบายความหมายของแผนภาพ) 

จากหัวขอ้ที่ 1.7 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หนา้ที่ 12 แสดงขอ้มูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในรูปของเงิน

ลงทุนสทุธิของทุกภาคเศรษฐกิจ จ าแนกตามภาคธุรกิจที่รบัการลงทุน โดยตวัเลขบวก หมายถึง มีการลงทนุเพิ่ม  (ไม่ว่าจะในรูป

ของการลงทนุในทนุเรือนหุน้ ก าไรสะสมที่น ากลบัมาลงทนุ หรือการกูย้ืมจากบรษิัทในเครือในต่างประเทศ ซึ่งบนัทึกเป็น ‘inflow’ 

ของประเทศ) สงูกว่าการลดการลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสดัส่วนการถือหุน้ การถอนเงินลงทนุ หรือการคืนเงินกูใ้หบ้รษิัท

ในเครือในต่างประเทศ ซึ่งบนัทึกเป็น ‘outflow’ ของประเทศ) ขณะที่ตวัเลขติดลบ หมายถึงในช่วงเวลานัน้ ๆ มีการเพิ่มการลงทนุ

ต ่ากว่าการลดการลงทนุ 
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4) ชื่อย่อและชื่อเต็มของธนาคารพาณิชย ์
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม 

ธ. กรุงเทพ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธ. กสิกรไทย ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธ. เกียรตินาคิน ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 
ธ. กรุงศรีอยธุยา ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ธ. กรุงไทย ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ไทยพาณิชย ์ ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ธนชาต ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ทิสโก ้ ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ทหารไทย ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ยโูอบ ี ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
ธ. สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ซีไอเอม็บ ี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ธ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

5) ค าอธิบายเงนิลงทุนในลูกหนีร้วมและเงนิให้สินเชื่อจากการรับซือ้/โอนหนีร้วมของบริษัทบริหารสินทรัพย ์ 
ค านิยามและรูปแบบการรายงานตามขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทย อา้งอิงจากฐานขอ้มลูของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค านิยามนีใ้ชส้  าหรบัแผนภาพและขอ้มลูทัง้หมดที่ใชฐ้านขอ้มลูธนาคารแห่งประเทศไทย  
ยอดคงคา้งของเงินลงทุนและเงินใหสิ้นเชื่อในลกูหนีร้วม ประกอบดว้ย เงินลงทุนในลกูหนี ้+ เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่ซือ้ หรือรบั
โอนมา 

• เงินลงทนุในลกูหนี ้หมายถึงเงินลงทนุท่ีบรษิัทบรหิารสินทรพัยไ์ดจ้่ายไป เพื่อซือ้ NPL จากสถาบนัการเงิน 
• เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลูกหนีท้ี่ซือ้ หรือรบัโอนมา หมายถึงเงินลงทุนในลูกหนีท้ี่ถูกจัดชั้นเป็นเงินใหสิ้นเชื่อมีการใหสิ้นเชื่อ

เพิ่มเติมภายใตส้ญัญาฉบบัใหม่ หรือการปรบัโครงสรา้งหนีจ้ากสญัญาฉบบัเดิม 
ยอดคงคา้งของทรพัยสิ์นรอการขายสทุธิ หมายถึง ทรพัยสิ์นรอการขาย และ ทรพัยสิ์นอื่นๆ ที่ไดจ้ากการรบัซือ้ รบัโอน หรือรับ
ช าระหนี ้
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6) ค านิยามของสินทรัพยด์้อยคุณภาพ (NPL) ในแต่ละช่วงปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2562 
1. สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPL) ในระบบธนาคารพาณิชย ์

• มี.ค. 2546 – ก.ย. 2549  
o Gross NPLs หมายถึง ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเชื่อจัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 

สงสยั สงสยัจะสญู และสญู ตามเกณฑก์ารจดัชัน้ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
• ธ.ค. 2549 – ปัจจุบัน: ขอ้มูล NPL จะไดถู้กเผยแพร่ทั้งในแง่ของยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพก่อนหักเงิน

ส ารอง (Gross NPLs) และหลงัหกัเงินส ารอง (Net NPL) 
o NPLก่อนหกัเงินส ารอง (Gross NPLs) หมายถึง ยอดคงคา้งของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ ไดแ้ก่ เงินใหสิ้นเชื่อจดั

ชัน้ต ่ากว่ามาตรฐาน สงสยั สงสยัจะสญู และสญู ตามเกณฑก์ารจดัชัน้ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
o NPL หลังหักเงินส ารอง (Net NPLs) หมายถึง gross NPLs หัก เงินส ารองที่สถาบันการเงินไดก้ันไวส้ าหรบั 

NPLs (ทั้งนี ้ NPLs ในส่วนที่สถาบันการเงินไดม้ีการกันส ารองแลว้ ย่อมถือว่าสถาบันการเงินไดร้บัรูค้วาม
เสียหายในส่วนนีไ้ปแลว้ จึงไม่มีความเส่ียงต่อฐานะเงินกองทนุของสถาบนัการเงินอีก) 

2. ทัง้นี ้ระบบธนาคารพาณิชยป์ระกอบดว้ยธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนในประเทศไทย และสาขาของธนาคารต่างประเทศ 
3. Gross NPLs ของบรษิัทบรหิารสินทรพัยแ์ยกส่วนต่างหากจากระบบธนาคารพาณิชย ์โดย Gross NPLs ของบริษัทบริหาร

สินทรพัยป์ระกอบดว้ย เงินลงทนุในลกูหนี ้และ เงินใหสิ้นเชื่อแก่ลกูหนีท้ี่ซือ้ หรือรบัโอนมา 
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7) รายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพยท์ี่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพยท์ี่ไม่ได้เป็นบริษัท
ในเครือของสถาบันการเงนิ 
บริษัทบริหารสินทรัพยท์ีเ่ป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงศรีอยธุยา จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์รชัโยธิน จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์แม๊กซ ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์สาทร จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอ็น เอฟ เอส จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ทวี จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์พหลโยธิน จ ากดั (บบส. พญาไท จ ากดั เดิม) บริษัทบริหารสินทรพัย ์ที เอส จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เพทาย จ ากดั  
บริษัทบริหารสินทรัพยท์ีไ่ม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพจรญั จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์โกลบอลวนั จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์คอลเลคเชียส จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์แคปปิตอล ลิง้ค ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เจ จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เจ.อี.ดี.ไอ (กรุงเทพ) จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ชโย จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ซีเอฟ เอเชีย จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ซีซีพีเอ็น พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ทวีทรพัย ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ที.ที. จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไทคณู จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไทย (เอ) จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไทยบงัคบัและติดตามสินทรพัย ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไทยสมบรูณ ์จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนทวี จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนภทัร จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนาธิป จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์นานา จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไนนพ์ลสั จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์บี.เอ.765 จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์พฒันานคร จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เพิรล์ จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เพลินจิต จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์มหานคร จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไมคอรเ์กน จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไมดา้ จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์รกัษณาสยาม จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์รชัคาร จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์รีจินอล จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ลินน ์ฟิลลิปส ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ลมุพินี จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์วิภาวดี จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์วี ซี จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์สขุมุวิท จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์สวุรรณภมิู จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ออเรอสั จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์อลัฟาแคปปิตอล จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์อินเตอร ์แคปปิตอล อลิอนัซ ์จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอ็กซค์ลซูีฟ จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอกธัญกิจ จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอเซีย จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอ็มเพอเรอร ์จสัติซ จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอส ดบับลิว พี จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์เออีซี จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์เอเอเอ็มซี จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์แอคครีทีพ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทบริหารสินทรพัย ์ฮารโ์มนิช จ ากดั บริษัทบริหารสินทรพัย ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั 

ทีม่ำ ขอ้มูลทีส่ำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสำธำรณะจำกรำยงำนประจ ำปีของสถำบนักำรเงินทีเ่ป็นบริษัทแม่ 
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8) มาตรฐานการบัญชี 
บริษัทที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) เป็นบริษัทท่ีใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี (แนวปฏิบตัิฯ) เรื่อง การโอนและการรบัโอนสินทรพัย์

ทางการเงินซึ่งประกาศโดย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์กิจการตอ้งใชแ้นวปฏิบตัิฯนีส้  าหรบัลกูหนีท้ี่รบัซือ้หรือรบัโอนมา

ตัง้แต่รอบบญัชีที่เริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ทัง้นีส้นบัสนนุใหก้ิจการท่ีมีความพรอ้มสามารถถือปฏิบตัิตามแนว

ปฏิบตัิฯฉบบัใหม่นีไ้ดก้่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้(“สินทรพัยท์างการเงิน” ในท่ีนี ้หมายถึง สินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย

ที่บริษัทบริหารสินทรพัยส์ามารถรบัซือ้หรือรบัโอนได ้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับ สนส. 5/2562 แต่ “สินทรพัยท์าง

การเงิน” ในท่ีนีไ้ม่รวมทรพัยสิ์นรอการขาย) 

รายละเอียดของแนวปฏิบัติฯนีเ้ก่ียวข้องกับก าหนดหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรบัโอนสินท รพัย์
ทางการเงิน โดยเฉพาะส าหรบัลกูหนีท้ี่รบัโอนมา (การซือ้/โอน NPL) โดยแนวปฏิบตัิฯฉบบัใหม่นีม้ีรายละเอียดดงันี ้

1. ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รบัซือ้หรือรับโอนก่อนวันที่  1 มกราคม 2556 ให้บันทึกเป็น “เงินลงทุนในลูกหนี ้” กรณี

สินทรพัยท์างการเงินที่รบัซือ้ไดม้ีการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้จะโอนเป็น “เงินใหสิ้นเชื่อจากการรบัซือ้/โอนหนี”้  

2. ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินท่ีรบัซือ้หรือรบัโอนตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ใหบ้นัทึกเป็น “เงินใหสิ้นเชื่อจากการ

รบัซือ้/โอนหนี”้ เวน้แต่รายการท่ีมีเจตนาจะขายลกูหนีด้งักล่าวในอนาคต และไม่มีเจตนาจะรบัช าระเป็นกระแสเงินสดอย่าง

มีสาระส าคญัตามสญัญา รายการดงักล่าวขา้งตน้จะบนัทึกเป็น “เงินลงทนุในลกูหนี”้ 

ส าหรบับริษัทท่ียงัไม่มีความพรอ้มในการถือปฏิบตัิแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ โดยยงัใชแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัเก่าอยู่นัน้ 
จะถือว่าการรบัซือ้หรือรบัโอนลกูหนีใ้นทุกช่วงปีที่รายงาน มีค าจ ากดัความเช่นเดียวกบัการรบัซือ้หรือรบัโอนลกูหนีท้ี่เกิดขึน้ก่อนวันที่ 
1 มกราคม 2556 ตามแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ 
9) การรับจ้างบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพและทรัพยส์ินรอการขาย 

ส าหรบัการรบัจา้งบริหารสินทรพัยด์อ้ยคุณภาพและทรพัยสิ์นรอการขายของสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรพัยจ์ะปฏิบัติ

ตามเกณฑด์งัต่อไปนี ้

1. ตอ้งมีระบบบญัชีและการจดัเก็บเอกสารแยกต่างหากจากกิจการอื่นของบรษิัทบรหิารสินทรพัย ์ 

2. ตอ้งแจง้รายละเอียดให ้ธปท.ทราบทกุครัง้ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีท าสญัญาบรหิารสินทรพัย ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้

o ชื่อของผูว้่าจา้ง 

o ชนิด และมลูค่าของสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายที่รบับรหิารจดัการ 

o ระยะเวลาของสญัญา 

o มลูค่าการว่าจา้ง (ค่าบรกิาร) 
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10) ระยะเวลาการถือครองทรัพยส์ินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพยท์ีมี่สถาบันการเงนิเป็นบริษัทแม่ 
หากบรษิัทบริหารสินทรพัยท์ี่มีสถาบนัการเงินเป็นบริษัทแม่ไม่สามารถจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยร์อการขายไดภ้ายในระยะเวลา 

5 ปี ธปท.อาจจะอนญุาตผ่อนผนัใหถื้อครองอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวต่อไปไดอ้ีก 5 ปี เฉพาะกรณีดงันี ้

1. สถาบนัการเงินท่ีเป็นบรษิัทแม่ของบรษิัทบรหิารสินทรพัยด์งักล่าว มีอตัราส่วนอสงัหารมิทรพัยร์อการขายที่ถือครองเกินกว่า

ระยะเวลาที่ก าหนดข้างต้นไม่เกินรอ้ยละ 10.0 ของเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย

อสังหาริมทรัพย์รอการขาย โดยอัตราส่วนดังกล่าวค านวณจากข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์รอการขายและ

เงินกองทนุ ณ วนัสิน้ปีก่อนหนา้ปีปัจจบุนั 

2. หากสถาบันการเงินที่ เป็นบริษัทแม่มีอัตราส่วนข้างต้นเกินรอ้ยละ 10.0 ธปท.จะผ่อนผันระยะเวลาการถือครอง

อสงัหาริมทรพัยร์อการขาย เฉพาะกรณีที่บริษัทบริหารสินทรพัยน์ั้น สามารถกันเงินส ารองเพิ่มส าหรบัอสังหาริมทรพัยร์อ

การขายที่ถือครองเกินระยะเวลาขา้งตน้ ณ วนัสิน้งวดการบญัชี (โดยอตัราเงินส ารองส าหรบัอสงัหาริมทรพัยร์อการขายที่

บริษัทบริหารสินทรพัยต์อ้งถือกันส ารองนั้น เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลาที่ถือครอง เป็นอัตราที่รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 

40 รอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 70 ของมลูค่าที่ไดจ้ากการประเมินราคาหรือราคาตามบญัชีของอสงัหารมิทรพัย ์แลว้แต่มลูค่า

ใดจะต ่ากว่า ส าหรบัปีที่ 6 ถึง ปีที่ 10) 

11) วิเคราะหก์ารกระจุกตัวของตลาด 
การกระจกุตวัของอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขาย 

Herfindahl-Hirschman Index (HHI)   0.2259 

Four-firm Concentration Ratio (CR4)  0.6832 

Eight-firm Concentration Ratio (CR8)   0.8793 

หมำยเหต ุ

- HHI ค ำนวณโดย 𝐻 = ∑ 𝑆𝑖
2𝑁

𝑖=1  โดยที่ 𝑆 คือ สดัส่วนของยอดขำยของบริษัทบริหำรสินทรพัย์ที่ i เมื่อเทียบกบัยอดขำยทัง้หมดของอุตสำหกรรม และ 𝑁 จ ำนวน

หน่วยธุรกิจทัง้หมดในอตุสำหกรรม ในทีน่ี ้𝑁 = 58 

- Concentration ratio ค ำนวณโดย 𝐶𝑅𝑚 = ∑ 𝑆𝑖
𝑚
𝑖=1  โดยที่ 𝑆 คือ สดัส่วนของยอดขำยของบริษัทบริหำรสินทรพัย์ที ่i เมือ่เทียบกบัยอดขำยทัง้หมดของอุตสำหกรรม 

และ 𝑚 คือ จ ำนวนหนว่ยธุรกิจทีน่  ำมำค ำนวณ 

- ขอ้มูลทีน่  ำมำใชใ้นกำรค ำนวณดชันแีสดงกำรกระจุกตวั เป็นขอ้มูลสนิทรพัย์รวมของบริษัทบริหำรสนิทรพัย์ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 

- บริษัทบริหำรสินทรพัย์ 8 อนัดบัแรกในแง่ของสินทรพัย์รวม ประกอบดว้ย บบส. กรุงเทพพำณิชย์ บบส. สุขุมวิท บบส. อิสลำม บบส. มหำนคร บบส. ทวี บบส. แอลเอส

เอฟ (ไทยแลนด์) บบส. เอส ดบับลิว พ ีและ บบส. เจ 

ในการวิเคราะหก์ารกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดย Herfindahl-Hirschman Index มี HHI ที่ค่า 0.2259 ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า

อตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายนีม้กีารกระจกุตวัอยูใ่นระดบัท่ีสงู ขณะที่ดชันีแสดงการ

กระจุกตัว ‘Four-firm Concentration Ratio’ (CR4) อยู่ที่ค่า 0.6832 ซึ่งหมายถึง บริษัทบริหารสินทรัพย์ 4 อันดับแรกในแง่ของ
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สินทรพัยร์วม ประกอบดว้ย บบส. กรุงเทพพาณิชย ,์ บบส. สขุมุวิท, บบส. ธ.อิสลาม และ บบส. มหานคร มีสินทรพัยร์วมคิดเป็นรอ้ย

ละ 68.3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของอุตสาหกรรม ส่วนดัชนีแสดงการกระจุกตัว ‘Eight-firm Concentration Ratio’ (CR8) อยู่ที่ค่า 

0.8793 ซึ่งหมายถึง บริษัทบริหารสินทรพัย ์8 อนัดบัแรกมีสินทรพัยร์วมคิดเป็นรอ้ยละ 87.9 ของสินทรพัยท์ัง้หมดของอุตสาหกรรม 

ดงันัน้จึงสรุปไดว้่า อตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพและทรพัยสิ์นรอการขายมีการกระจุกตวัอยู่ในระดบัท่ีสงู ซึ่ง

ท าใหบ้รษิัทรายใหม่สามารถเขา้มาท าตลาดไดย้าก 

12) ข้อจ ากัดในด้านการเปรียบเทยีบข้อมูลทางการเงนิ 
ขอ้มลูตวัเลขที่แสดงในรายงานฉบบันีไ้ดม้าจากงบการเงินที่เผยแพรข่องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขอ้มลูทางการเงินของบสก.

และบรษิัทอื่นๆท่ีแสดงในรายงานนีไ้ม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันไดท้ัง้หมดกบัขอ้มลูทางการเงิน ณ รอบระยะเวลาที่ต่างกนั และ

ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันไดท้ั้งหมดกับกิจการที่แตกต่างกัน ณ รอบระยะเวลาเดียวกัน เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่

แตกต่างกนัรวมทัง้ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 8  

 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

          วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 

เรื่อง ขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ  

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน เลขาธกิาร  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตามทีบ่รษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มคีวามประสงคท์ีจ่ะออกและเสนอ

ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) และ 

บรษิัทหลกัทรพัย์ ทรนีีตี้ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิ (รวมเรยีกว่า “ที่ปรกึษาทางการเงนิ”) ซึ่งมนีายทินพนัธุ์  

หวัง่หล ีและนางสาวสุธางค์ คนศลิป เป็นผู้ควบคุมการปฏบิตัิงาน (รวมเรยีกว่า “ผู้ควบคุมฯ”) ตามล าดบั โดยอ้างถึง

จดหมายเลขที่ กลต.จท-1.2946/2562 ลงวนัที่ 25 ตุลาคม 2562 บรษิัทฯ ได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดง

รายการขอ้มลูและหนังสอืชีช้วนของบรษิทัฯ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจกิายน 2562 โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ 

15.50 – 17.50 บาทต่อหุน้นัน้  

บรษิทัฯ ขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรกในครัง้นี้ 

จ านวนไม่เกิน 1,765,000,000 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 

280,000,000 หุน้ (2) หุน้สามญัเดมิทีเ่สนอขายโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) 

ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุ้น (3) หุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น  

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.0 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 17.50 บาท 

  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

หน้าลายมอืชื่อนี้เป็นหน้าลายมอืชือ่ของหนังสอืขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป 
เป็นครัง้แรกของ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   2 
 

 
 

 
ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
  

       - นายบณัฑติ อนันตมงคล -       .        - นายสมพร มลูศรแีกว้ -       . 
(นายบณัฑติ อนันตมงคล) (นายสมพร มลูศรแีกว้) 
กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 



 

 

 

 

 

หน้าลายมอืชื่อนี้เป็นหน้าลายมอืชือ่ของหนังสอืขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป 
เป็นครัง้แรกของ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   3 
 

 
ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

       - นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล ี-       . 
(นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล)ี 

รองกรรมการผูจ้ดัการ / ผูม้อี านาจลงนาม 
 
 

       - นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล ี-       . 
(นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล)ี 
ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

หน้าลายมอืชื่อนี้เป็นหน้าลายมอืชือ่ของหนังสอืขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไป 
เป็นครัง้แรกของ บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   4 
 

 
ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 
  

       - นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ -       .        - นางสาวสุธางค ์คนศลิป -       . 
 (นายชาญชยั กงทองลกัษณ์)  (นางสาวสุธางค ์คนศลิป) 

กรรมการอ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 

 
 

       - นางสาวสุธางค ์คนศลิป -       . 
(นางสาวสุธางค ์คนศลิป) 
ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 



 

 

          วนัที ่2 ธนัวาคม 2562 

เรื่อง ขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกของ  

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

เรยีน เลขาธกิาร  

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ตามที่กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  (“กองทุนฟ้ืนฟูฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของ 

บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มคีวามประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายหุ้นสามญั

ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้

จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ (รวมเรยีกว่า “ที่ปรกึษาทางการเงนิ”) ซึ่งมนีายทนิพนัธุ์ หวัง่หล ีและนางสาวสุธางค ์ 

คนศิลป เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน (รวมเรียกว่า “ผู้ควบคุมฯ”) ตามล าดบั โดยอ้างถึงจดหมายเลขที่ กลต.จท-

1.2946/2562 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รบัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลและ 

หนังสอืชี้ชวนของบรษิทัฯ มผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 22 พฤศจกิายน 2562 โดยมรีาคาเสนอขายหุน้ละ 15.50 – 17.50 

บาทต่อหุน้นัน้  

กองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอแจง้ราคาเสนอขายสุดทา้ยในการเสนอขายหุ้นสามญัของบรษิทัฯ ต่อประชาชนทัว่ไปครัง้แรก

ในครัง้นี้ จ านวนไม่เกนิ 1,765,000,000 หุน้ ซึ่งประกอบด้วย (1) หุน้สามญัเพิม่ทุนที่เสนอขายโดยบรษิทัฯ จ านวนไม่เกิน 

280,000,000 หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 

1,255,000,000 หุ้น (3) หุ้นส่วนเกิน จ านวนไม่เกิน 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.0 บาท ในราคาเสนอขาย 

หุน้ละ 17.50 บาท 

  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
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เป็นครัง้แรกของ บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)   2 
 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 

กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 

 
       - นายปฤษนัต ์จนัทน์หอม -       . 

(นายปฤษนัต ์จนัทน์หอม) 
ผูม้อี านาจลงนาม 
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ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

       - นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล ี-       . 
(นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล)ี 

รองกรรมการผูจ้ดัการ / ผูม้อี านาจลงนาม 
 
 

       - นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล ี-       . 
(นายทนิพนัธุ ์หวัง่หล)ี 
ผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 
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ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีตีี ้จ ากดั 
  

       - นายชาญชยั กงทองลกัษณ์ -       .        - นางสาวสุธางค ์คนศลิป -       . 
 (นายชาญชยั กงทองลกัษณ์)  (นางสาวสุธางค ์คนศลิป) 

กรรมการอ านวยการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 

 
 

       - นางสาวสุธางค ์คนศลิป -       . 
(นางสาวสุธางค ์คนศลิป) 

กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
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