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 BAM ยึดหลักการพัฒนาและดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อยางยั่งยืน เพื่อคงความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และเปนเครื่องมือ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผู มีสวนไดเสียทุกกลุ ม โดยแผนแมบทของ
การพัฒนาทีย่ัง่ยนืของ BAM ครอบคลมุการดาํเนนิงานทัง้ในดานสิง่แวดลอม
สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม 3 ประการ คือ
“คนดี สินคาดี สังคมดี”

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

 จากอดตีจนถงึปจจบุนั บรษิทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
(มหาชน) หรือ BAM ไดเติบโตขึ้นอยางยั่งยืนและม่ันคงดวยเครือขายท่ีมี
ประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีอยางตอเนื่อง แมวาในชวง 2-3 ป
ท่ีผานมา ภาพรวมเศรษฐกิจอยูในภาวะชะลอตัวดวยปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แตดวยเพราะ BAM มีรูปแบบธุรกิจทีแ่ตกตางจากกลุมธุรกจิอ่ืน 
ทําใหเราสามารถสรางโอกาสไดท้ังในภาวะเศรษฐกิจขาขึ้นและชะลอตัว
โดยในชวงท่ีสภาวะเศรษฐกิจขาขึ้น ลูกหนี้มีศักยภาพในการชําระหนี้และ
ลูกคามกีาํลังซือ้ทรัพยสินรอการขาย เปนโอกาสในการสรางรายไดใหกบับริษทั 
ในขณะท่ีชวงเศรษฐกิจชะลอตัว เปนโอกาสเลือกซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายท่ีสถาบันการเงินนําออกมาจําหนายไดในราคา
ทีเ่หมาะสม ประกอบกบั BAM มีสํานกังานใหญ และสาํนักงานสาขาท่ัวประเทศ 
รวม 26 แหง มีทรัพยสินรอการขายท่ีหลากหลายกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค 
และดวยประสบการณท่ียาวนาน บวกกบัทีมบคุลากรท่ีพรอมดวยความสามารถ
และความมุงม่ัน มีพันธมิตรและแหลงเงินทุนทีห่ลากหลายชวยเสรมิการขยาย
ฐานธุรกิจใหเติบโต จึงทําให BAM มีความม่ันคงและสามารถยืนหยัดในการ
เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ใหญที่สุดของประเทศตลอด 20 ป ที่ผานมา
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 ป 2562 นับเปนอีกปแหงความภาคภูมิใจของเรา BAM 

ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และทําการจําหนายหุนสามัญตอประชาชน (IPO) โดยไดรับการ

ตอบรับอยางดีเยี่ยม ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 หุน BAM ไดเริ่ม

ทาํการซือ้ขายเปนวนัแรก (First Trading Day) ถอืเปนอกีกาวหนึง่

ของการพัฒนาคร้ังสําคัญยิ่งของ BAM เพื่อตอยอดความสําเร็จ

ทางธุรกิจในอนาคต ในโอกาสนี้ BAM ขอขอบพระคุณสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เชื่อม่ันในศักยภาพของ BAM และ

ขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหความไววางใจลงทุนในหุนของ 

BAM เราจะยึดมั่นในนโยบายท่ีจะเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดี

ที่สุดของประเทศ รับผิดชอบตอสังคม เพื่อพลิกฟนสินทรัพย 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน

 BAM ยึดหลักการพัฒนาและดําเนินธุรกิจตามแนวทาง

การพัฒนาอยางยัง่ยนื เพือ่คงความสามารถในการแขงขนัทางธรุกจิ

และเปนเครือ่งมอืสรางโอกาสทางธรุกจิใหกบัผูมสีวนไดเสียทกุกลุม 

โดยแผนแมบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนของ BAM ครอบคลุมการ

ดาํเนนิงานทัง้ในดานสิง่แวดลอม สงัคม และบรรษทัภบิาล โดยมุงเนน

ความรับผิดชอบตอสังคม 3 ประการ คือ “คนดี สินคาดี สังคมดี”  

มุงเนนการดําเนินงานตามทิศทางการดําเนินธุรกิจ วิสัยทัศน และ

กลยุทธองคกร หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติท่ี

เปนรูปธรรมในการทํางาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนา

พนักงานใหเปนคนดี ทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต 

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและ

ชุมชนอยางยั่งยืน 
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 BAM มุงม่ันดําเนินงานตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
เกณฑการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน เราเชื่อม่ันวา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คือปจจัยสําคัญของการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง ม่ันคง และยั่งยืน จึงใหความสําคัญและมุงม่ันตลอดมา
ท่ีจะสรางมาตรฐานการจัดการท่ีดี สรางความนาเชื่อถือและกอ
ประโยชนใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในป 2561 BAM ไดเขารวม
ประกาศเจตนารมณและไดรับการรับรองเปนสมาชกิแนวรวมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) ของสมาคมสงเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) จากความมุงมัน่ท่ีจะนาํนโยบาย
และแนวปฏิบัติสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง สงผลให BAM ไดรับ
ประกาศนียบัตรสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต (CAC) และมีเปาหมายในป 2563 ในการยื่นขอ
ตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขยายแนวรวม
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบกับคูคา” และในปนี้เรามีการ
จัดกิจกรรม CG DAY รวมถึงรณรงคประชาสัมพันธแนวปฏิบัติ
การตอตานการทุจริตสาํหรับการใหและรับของขวญั (No Gift Policy) 

เพ่ือกระตุนและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลใหแกผูบริหารและพนักงานอยางทั่วถึง พรอมมุงมั่น
พัฒนาในทุกมิติ ตอบโจทยทุกความตองการของลูกคา  

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คูคา 
ลูกคา และผูมีอุปการคุณทุกทาน ที่ใหการสนับสนุนและมอบ
ความไววางใจให BAM ดวยดีเสมอมา รวมท้ังขอบคุณทีมผูบริหาร
และพนักงาน BAM ที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการขับเคล่ือน BAM 
ใหเจริญกาวหนา ดวยความตั้งใจ ทุมเท และรวมแรงรวมใจกัน
ทํางานอยางเต็มความสามารถ จนทําใหองคกรมีความแข็งแกรง 
กาวสูการเปนบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอใหทุกทานเชือ่ม่ันในแนวทางการดาํเนนิธุรกิจของบริษทั เรามุงม่ัน
ท่ีจะดํารงความเปนผูนําในการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีดีที่สุด
ของประเทศ ดวยการทําธุรกิจท่ีคํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  
มีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความทุมเท พรอมใหบริการดวยใจ เพ่ือ
มุงหวังใหเกิดผลดีตอสังคม ดีตอลูกคา ดีตอผูถือหุน ดีตอพนักงาน 
และดีตอประเทศชาติในที่สุด  

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ

 เรามุ งมั่นที่จะดํารงความเปนผูนําในการเปนบริษัทบริหารสินทรัพย
ที่ดีที่สุดของประเทศ ดวยการทําธุรกิจที่คํานึงถึงผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  
มีบุคลากรมืออาชีพ ที่มีความทุมเท พรอมใหบริการดวยใจ เพื่อมุงหวังใหเกิด
ผลดีตอสังคม ดีตอลูกคา ดีตอผูถือหุน ดีตอพนักงาน และดีตอประเทศชาติ
ในที่สุด  
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
Message from President

  ป 2562 ท่ีผานมา บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ BAM 
ครบรอบ 20 ปในการดําเนินงาน ถือเปนปแหงความภาคภูมิใจ และเปนอีกกาวแหงความสําเร็จใน
การนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จัดไดวาเปนการยกระดับองคกร
ใหไดมาตรฐานบริษัทจดทะเบียน เปนกาวสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพใหกับ BAM ที่มุงสูการ
เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุด เติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน ยํ้าชัดในการเปนกลไกสําคัญ
ในการสรางความมั่นคงใหกับเศรษฐกิจของประเทศ 

 ในป 2562 BAM สามารถสรางผลงานไดในระดับท่ีนาพอใจ โดยมีกาํไรสทุธิรวมอยูที ่6,549.30

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 25.90 ในขณะที่การขยายธุรกรรมของ BAM ยังสามารถทําผลงานไดดี
อยางตอเนือ่ง โดยสามารถรับซือ้รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) เงินตนคงคางรวม 24,424.84 

ลานบาท และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) มูลคาราคาประเมินรวม 1,057.04 ลานบาท จากสถาบัน
การเงิน

 BAM มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวยการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
ดวยการบริหารงานที่เปนเลิศ สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับลูกคา คู คา และสถาบันการเงิน 
เพ่ือสรางผลตอบแทนระยะยาวใหแกผูถอืหุน BAM พรอมเดนิหนาขบัเคลือ่นองคกรสูความยัง่ยนืผาน 
3 กลยทุธหลัก โดยการขยายฐานทรัพยสินของ BAM ลดระยะเวลาการดาํเนนิงาน และเพ่ิมผลเรียกเก็บ
เงินสดของบริษัทใหเร็วขึ้น รวมท้ังพัฒนาศักยภาพบุคลากร พรอมกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง

 BAM มุงมั่นที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคณุภาพ (NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) ดวยการบรหิารงาน
ที่เปนเลิศ สงเสริมความสัมพันธที่ดีกับลูกคา คูคา และสถาบันการเงิน 
เพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาวใหแกผูถือหุน
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ตลอดจนนําเทคโนโลยีใหม ๆ นวัตกรรมอันทันสมัย มาใชใน
การพัฒนาระบบงาน และการใหบริการลูกคาเพ่ือใหเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด

 BAM ตระหนกัถงึความสําคัญของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังที่อยูใน
กระบวนการของธุรกจิหลัก และนอกเหนอืกระบวนการดาํเนนิงาน
ของธุรกิจ สําหรับลูกคาดาน NPLs BAM มีโครงการชวยเหลือ
ใหไดทรัพยซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไปงายข้ึน เชน โครงการสุขใจ 
ไดบานคืน โครงการ BAM ชวยลด เพื่อปลดหน้ี โครงการ BAM 
ชวยฟนคืนธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอ่ืนๆ สําหรับลูกคาท่ีซื้อ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยท่ีไม
สามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ เชน โครงการขายทรัพยสินแบบผอน
ชําระกับ BAM โครงการคอนโดโดนใจ สบายกระเปา ซื้อเงินผอน 
ไมตองดาวนสําหรับคอนโดราคาไมเกิน 5 แสนบาท เปนตน 
เพราะหนึ่งในนโยบายสําคัญของ BAM ในการจําหนายทรัพยคือ 
ทําใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองไดงายขึ้น

 

 นอกจากนี ้BAM มีแนวทางการดําเนนิธุรกจิท่ีมุงสรางสมดลุ
ในทุกมิติ คือ ส่ิงแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล เพราะเชื่อม่ัน
วาธุรกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนได จะตองไมละเลยในการชวยเหลือ
พัฒนาชุมชนและสังคมใหเตบิโตไปพรอม ๆ กัน ตลอดเวลาท่ีผานมา 
BAM ดําเนนิกจิกรรมเพ่ือสังคมอยางตอเนือ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค 
โดยในดานส่ิงแวดลอม (Environment) BAM ไดจัดทําโครงการ
บานสวนสุขใจ โดยสรางแปลงสาธิตซ่ึงประกอบไปดวยบานประหยัด
พลังงาน และปลูกสมุนไพรรอบบาน เพ่ือเปนตนแบบใหกับลูกคา
ท่ีซือ้ทรัพยของบริษัท และยังสานตอ “โครงการ BAM รวมใจประหยดั
ใชพลังงาน” รณรงคและปลุกจิตสํานึกการประหยัดพลังงานใน
อาคาร สงผลให BAM ไดรับรางวัลดเีดน Thailand Energy Awards 
ดานการจดัการพลังงานอาคารควบคุม จากกรมพัฒนาทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 3 ปติดตอกัน รวมถึงการจัด 
“โครงการ No Plastic Bag” เพ่ือรณรงคใหพนักงานตระหนักถึง
การดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การลด ละ เลกิ
ใชถุงและภาชนะพลาสติก และ“กิจกรรมปลูกตนไมตามโครงการ
ปลูกไมยนืตน” เชญิชวนรวมกนัปลูกตนไม 20,000 ตน ท่ัวประเทศ   
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นายสมพร มูลศรีแกว  
กรรมการผูจัดการใหญ 

 ดานสังคม (Social) BAM มีโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส 
และผูไดรับความเดือดรอนในสังคม เชน โครงการท่ี BAM เล็งเห็น
ความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเด็กไทย  
คือ “โครงการมอบทุนการศึกษา ปท่ี 12” สําหรับนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาท่ัวประเทศ ปละ 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  
และสําหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวม 20 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท นอกจากนี้ ยังจัดทําโครงการชวยเหลือคนทําความดี
ท่ีไดรับความเดือดรอนและผูดอยโอกาสในสังคม ผานรายการ
โทรทัศน “เติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM” ตอเนื่องเปนปที่ 12 สราง
กําลังใจ สรางอาชีพ และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคนในสังคม และ
อีกหนึ่งโครงการท่ี BAM มุงสรางคุณภาพชีวิตสงเสริมสุขภาพท่ีดี
ของคนในชุมชนและทองถิ่น คือโครงการมอบรถตูพยาบาลพรอม
อุปกรณชวยชีวิตครบชุด และตอยอดไปสู “โครงการมอบอุปกรณ
ทางการแพทย” ใหกับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน รวม 17 แหง
ท่ัวประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลไดดียิ่งขึ้น 
และในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ป ยังจัดใหมีโครงการซื้อทรัพย
รับบุญกับ BAM โดย BAM ไดนํารายได 15 ลานบาท จากการซื้อ
ทรัพยของลูกคาไปบริจาคใหกับโรงพยาบาลรัฐ 7 แหงท่ัวประเทศ
    

 ทั้งนี้  BAM ดําเนินธุรกิจภายใตหลักบรรษัทภิบาล โดย
ยดึถอืเร่ืองความซือ่สัตย สุจริต และเปนธรรม รวมถงึมีการเปดเผย
ขอมูลการดําเนินงานอยางโปรงใส มีนโยบายตอตานการทุจริต
คอรัปชัน่ใหพนกังานทุกระดับรบัทราบแนวทางปฏิบตัแิละขอกาํหนด
ในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม สรางการตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของบรรษัทภิบาล เพ่ือนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร 
และปองกันความเสี่ยงในการเกิดทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เพราะ BAM เช่ือวาการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ ใสใจ
ในส่ิงแวดลอม สังคม และหลักบรรษัทภิบาล (ESG) จะเปนปจจัย
ขบัเคล่ือนใหองคกรเตบิโตบนเสนทางแหงความแขง็แกรงและยัง่ยนื 

 ผมขอใหคํามัน่วา BAM จะยงัคงทุมเทและพัฒนากาวตอไป
ใหไกลยิ่งกวาเดิม รักษาประโยชนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
พรอมมีสวนรวมในการพลิกฟนสินทรัพย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย 
และผมตองขอขอบคุณผูถือหุน คณะกรรมการผูบริหาร พนักงาน
ทุกทานท่ีมีบทบาทและเปนกาํลงัสําคญัในการรวมสรางความสาํเร็จ
ของ BAM ในวันนี้ และในอนาคต
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Board of Directors

คณะกรรมการ

5  นายยศ กิมสวัสดิ์
 กรรมการ 

1  นางทองอุไร ลิ้มปติ
 ประธานกรรมการ

2  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
 กรรมการ

4  นายบัณฑิต อนันตมงคล
 กรรมการ

3  นายวสันต เทียนหอม
 กรรมการ

หมายเหตุ  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในรายงานประจำป 2562 หนา 128-139

3 5

1 2

4



13บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

10 นายสมพร มูลศรีแกว
  กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ   

7 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
 กรรมการ

8  นางสาวรสา กาญจนสาย
 กรรมการ

9  นางสาววิไล ตันตินันทธนา
 กรรมการ 

6  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
 กรรมการ

7 10

6 9

8
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ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคเหนือตอนบน

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคตะวันออก

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย 
 ภาคกลาง

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคเหนือตอนลาง
 

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคใตตอนบน

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคใตตอนลาง

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 1

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 2

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 3

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 4

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 5

- ฝายพัฒนา
 สินทรัพย 6

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายจําหนายทรัพย 1

- ฝายจําหนายทรัพย 2
 

- ฝายจําหนายทรัพย 3

- ฝายจําหนายทรัพย 4

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายจําหนายทรัพย 5

- ฝายจําหนายทรัพย 6
 

- ฝายการตลาด

สายพัฒนาสินทรัพย
และจําหนายทรัพย

ภูมิภาค 1

รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายพัฒนาสินทรัพย
และจําหนายทรัพยภูมิภาค สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ

รองกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ

สายพัฒนาสินทรัพย
และจําหนายทรัพย

ภูมิภาค 2
สายพัฒนา
สินทรัพย 1

สายพัฒนา
สินทรัพย 2

สายจําหนาย
ทรัพย 1

สายจําหนาย
ทรัพย 2

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

สายจําหนายทรัพย

สายพัฒนาและจําหนายทรัพย

Organization Chart

โครงสรางองคกร
ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563

ผูเช่ียวชาญพิเศษ
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ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายบริหารท่ัวไป

- ฝายทรัพยากรบุคคล

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายกลยุทธ
 และการลงทุน

- ฝายบัญชี

- ฝายบริหารเงิน
 และการเงิน
 

- ฝายบัญชีลูกหนี้
 และทรัพยสิน
 รอการขาย

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายกฎหมาย

- ฝายคดี 1

- ฝายคดี 2

- ฝายกํากับ
 การปฏิบัติงาน

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ

- ฝายประเมินราคา

- ฝายปฏิบัติการ
 สินทรัพย
 และหลักประกัน

- ฝายเทคโนโลยี
 สารสนเทศ

รองกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ
(CFO)

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 1

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 2

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

สายบริหารเงิน
และการลงทุน

กรรมการผูจัดการใหญ ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร

สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

- สํานักกรรมการ
 ผูจัดการใหญ

- ฝายพัฒนาองคกร
 และบริหารความเสี่ยง
 

- ฝายสื่อสารองคกร

รองกรรมการผูจดัการใหญหรอื
ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

สายสนับสนุนองคกร

คณะกรรมการบริษัท

สายสนับสนุน
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เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
วิสัยทัศน
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) มีวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจ คือ “มุงสูการเปน
บริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ”

พันธกิจ
- มีการบริหารงานที่เปนเลิศ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
- พัฒนาสินคาและบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา
- มุงเนนการสรางความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
- เสรมิสรางบุคลากรใหมคีวามรู ความชาํนาญ พรอมบริการดวยใจ 
- มีสวนรวมในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

(ก) กลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ มุงเนนที่จะคงความเปนบริษัทบริหารสินทรัพย
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยการบริหารงานท่ีเปนเลิศและมุง
สงเสริมความสมัพันธทีด่กีบัลกูคา และสถาบนัการเงนิทีข่ายสนิทรพัย
ดอยคณุภาพและทรัพยสนิรอการขายเพือ่สรางผลตอบแทนระยะยาว
ใหแกผูถือหุน

 (1) ขยายฐานทรัพยสินของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ สรางเครือขายในการติดตามการเสนอขาย
ทรัพยของสถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายอยางสมํ่าเสมอ เพื่อขยายฐานทรัพยสิน
ของบรษิทัฯ โดยในระยะยาว บรษิทัฯ ตัง้เปาหมายใหฐานทรพัยสนิ
ของบริษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืน ท้ังน้ี การเติบโตดังกลาวขึ้นอยูกับ
สภาวะตลาด ปริมาณและความเหมาะสมของราคาทรัพยสินในตลาด 
 
  ในสภาวะปกต ิบรษิทัฯ เชือ่วาสถาบนัการเงนิจะยงัคง
จาํหนายสินทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายเขาสูตลาด
อยางตอเนื่องในอนาคต อันเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
หลักเกณฑของ ธปท. เก่ียวกับการถือครองทรัพยสินรอการขาย
ของสถาบันการเงิน นอกจากน้ี ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โอกาส
ในการจัดซ้ือ/หาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น 

Policy and Overview of Business Operation
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

2.  ลดระยะเวลาดําเนินการและ
เพิม่ผลเรยีกเกบ็เงนิสดของบรษัิทฯ 

3.  ฝกอบรมพนักงานและพัฒนา
ศักยภาพขององคกร และกําหนด
แผนการสืบทอดตําแหนง 

1.  ขยายฐานทรัพยสินของบริษัทฯ 

กลยุทธที่สําคัญ

  บริษทัฯ เช่ือวาบรษัิทฯ จะสามารถขยายฐานทรัพยสนิ
ไดอยางตอเนือ่ง อนัเปนผลมาจากประสบการณในการดาํเนนิธุรกจิ
ในอตุสาหกรรมบริหารสินทรพัยดอยคุณภาพมาเปนระยะเวลานาน
และการมีความสัมพันธที่ดีกับคูคา 
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 (2) ลดระยะเวลาดาํเนนิการและเพิม่ผลเรยีกเก็บเงนิสด
  ของบริษัทฯ  
  บรษัิทฯ มุงเนนทีจ่ะลดระยะเวลาการดาํเนนิการนบัแต
วันที่บริษัทฯ ไดมาซ่ึงสินทรัพยดอยคุณภาพจนถึงวันที่ไดรับ
ผลตอบแทนเปนเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว ผานวิธี
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพในเชิงรุก เชน การเจรจา
ตอรองกับลูกหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการภายใน
เพือ่ลดระยะเวลาในการโอนทรพัยหลกัประกันสนิทรพัยดอยคณุภาพ
เปนทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานท่ีมีความรู
ความเช่ียวชาญในกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบงัคบั
หลกัประกนัในประเทศไทย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็
ของกระบวนการภายในเกีย่วกบัการบงัคับหลกัประกนัของสินทรพัย
ดอยคุณภาพ ซึ่งวิธีการดังกลาวรวมถึงการติดตามสถานะของ
สินทรัพยดอยคุณภาพ และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของไว
ใหพรอมสําหรับกระบวนการทางศาล

   นอกจากนี ้บรษิทัฯ จดัทาํโครงการ "สขุใจ ไดบานคนื" 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกหน้ีที่ยังไมถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยคืนกลับไป 
ซึ่งภาระหน้ีเงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้
ครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 
20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของ
บริษัทฯ และนําหลักเกณฑและเงื่อนไขของโครงการดังกลาวมา
ประยุกตใชเพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มจํานวนลูกคาที่เปนสินทรัพย
ดอยคณุภาพทีไ่ดมกีารทาํสญัญาปรบัโครงสรางหนีห้รอืประนอมหนี้ 
ทั้งในสวนของสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย และ/หรือ สินเชื่อสวนบุคคล
ท่ีมหีลักประกันเปนทีอ่ยูอาศยั เพือ่เพิม่ความสมํา่เสมอของผลเรยีกเกบ็
ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือ
ลูกหนี้อยางตอเนื่อง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพื่อปลดหนี้” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกหน้ีที่ยังไมถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอื่นใหสามารถชําระหนี้ไมมีหลักประกัน
ทีภ่าระหนีเ้งนิตนไมเกนิ 3.0 ลานบาทได โดยเลอืกชาํระหน้ีครัง้เดยีว
ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคาง
หรือเลือกผอนชําระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงิน
ตนคงคางและไมมีดอกเบี้ย บริษัทฯ ยังไดเริ่มจัดทําโครงการ  
“BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปดโอกาส
ใหลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยัง
ไมถกูพทิกัษทรพัยเดด็ขาดและไมมทีรพัยสนิอืน่ใหสามารถชาํระหนี้
ที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้

ครัง้เดยีวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วนั หรอืเลือกผอนชาํระภายใน 10 ป 
ในอตัรารอยละ 80.0 ของราคาประเมนิตามหลกัเกณฑของบรษิทัฯ 
ทั้งนี้ โครงการดังกลาว อยูภายใตเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนด 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุงเนนการดําเนินการเพื่อใหไดรับ
ผลตอบแทนเปนเงินสดจากทรัพยสินรอการขายโดยเร็วนับแตวันที่
บริษัทฯ ไดมาซึ่งทรัพยสินดังกลาว โดยบริษัทฯ บริหารจัดการ
ทรพัยสินรอการขายโดยการทาํการตลาดตามประเภททรพัยเพือ่ให
เหมาะสมกบัความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และมทีมีงานทีม่ี
ประสบการณดูแลทรัพยสินแตละประเภทอยางชัดเจน นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังสรางแรงจูงใจแกพนักงานเพื่อเรงจําหนายทรัพยสิน
รอการขาย โดยใชตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance 
Indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึง
จัดกิจกรรมสงเสริมการขายทั่วประเทศอยางตอเนื่องตลอดทั้งป
เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ เชน 
บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการ “แปลงสาธิต” (Display Farms) เพื่อ
แสดงใหกลุมลูกคาเปาหมายเห็นถึงการใชประโยชนจากทรัพยสิน
รอการขายเพื่อสรางรายไดจากการใชประโยชนดวยวิธีตาง ๆ เปน
การเพ่ิมความนาสนใจใหแกทรพัยสนิ การออกบธูในงานแสดงสนิคา
ดานอสังหาริมทรัพยเพื่อทําการตลาดใหกับทรัพยสินรอการขาย
ของบริษทัฯ และมกีารกําหนดกลุมลกูคาเปาหมายทีจ่ะซือ้ทรัพยสนิ
รอการขาย นอกจากนี้ ในกรณีท่ีจําเปนและคุมคากับการลงทุน 
บรษิทัฯ จะปรบัปรงุสภาพของทรัพยสินรอการขาย ซึง่เปนการสราง
มลูคาเพิม่และจะชวยใหบริษทัฯ ขายทรัพยสินไดเรว็ขึน้ โดยบรษิทัฯ 
เช่ือวาการดําเนินการดังกลาวจะสามารถชวยลดคาใชจายในการ
ถือครองทรัพยสินรอการขายไดอีกดวย 
 
  ในอนาคต บรษิทัฯ จะยงัคงดําเนนิการจดักจิกรรมทาง
การตลาดสําหรับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ
เพือ่โฆษณาประชาสมัพนัธทรพัยสนิรอการขาย และลดระยะเวลาใน
การจาํหนายทรพัยสนิรอการขาย รวมถงึการจัดใหมทีมีงานพเิศษเพือ่
ทําหนาทีบ่รหิารจัดการทรพัยสนิรอการขายทีม่มีลูคาสงูหรอืทีข่ายไดยาก
 
  นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมโีครงการซือ้ทรพัยแบบผอน
ชําระ เพื่อเปดโอกาสใหลูกคารายยอยที่เขาไมถึงแหลงสินเชื่อของ
สถาบันการเงินในกรณีที่ทรัพยสินนั้นมีราคาตั้งขายไมเกิน 3.0 

ลานบาท เขาโครงการผอนชาํระกับบรษัิทฯ ไดไมเกนิ 2.0 ลานบาท 
หรือในกรณพิีเศษอืน่บางกรณ ีเชน ทรพัยสนิรอการขายทีม่มีลูคาสงู 
หรือในกรณีที่ลูกหนี้เดิมประสงคจะซื้อทรัพยสินรอการขายคืน
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 (3)  ฝกอบรมพนักงานและพัฒนาศักยภาพขององคกร  
  และกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง  
  บริษัทฯ ใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาความ
สามารถของตนเองผานโครงการฝกอบรมภายในและภายนอก
บรษิทัฯ เชน บรษิทัฯ มโีครงการพฒันาความสามารถของพนกังาน
โดยใหพนักงานประเมินตนเองและระบุทักษะใหมที่พนักงานตอง
การพัฒนา โดยบริษัทฯ จะจัดหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเพื่อ
ใหตรงกับความตองการของพนักงานแตละคน ทั้งนี้ การฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ จะตองไดรับอนุมัติจากฝายทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโททั้งใน
ประเทศและตางประเทศใหแกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 
และยงัมทีนุการศกึษาในระดบัปรญิญาโทในประเทศและตางประเทศ
สําหรับบุคคลทั่วไป โดยเม่ือสําเร็จการศึกษา บุคคลที่ไดรับทุน
การศึกษาทัง้ในประเทศและตางประเทศภายใตโครงการดังกลาวจะ

ตองกลับมาเปนพนกังานเพือ่ปฏบิติังานใหแกบรษัิทฯ เปนระยะเวลา 2 

เทาของระยะเวลาทีไ่ดรับทุน ซึง่โครงการดงักลาวจะชวยใหบรษิทัฯ มี
สดัสวนพนักงานท่ีมวีฒุกิารศกึษาในระดบัปรญิญาโทสงูขึน้และทําให
บริษัทฯ สามารถรักษาพนักงานที่มีความสามารถไวกับบริษัทฯ ได 
โดยนําองคความรูมาใชปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหนงและ
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับผูบริหารที่จะเกษียณอายุในอนาคต 
โดยจะคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติและมีความพรอมที่จะ
เลื่อนตําแหนงเปนผูบริหารมาพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใหแกพนักงาน อีกทั้ง จะดําเนินการหมุนเวียน
เปลีย่นงานของพนักงานระดับตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานมปีระสบการณ
ที่หลากหลาย  โดยมีจุดประสงคเพื่อใหพนักงานดังกลาวมี
ความพรอมในการเขามาบริหารงานในฐานะผูบริหารในอนาคต  

6 1

4 3

5 2
ขอไดเปรียบใน
การแขงขันของ

บริษัทฯ

บริษัทฯ เปนบริษัท
บริหารสินทรัพยที่ใหญ
ที่สุดในประเทศไทย และมี
ประสบการณที่ยาวนาน 

 กรรมการและทีมผูบริหาร
ระดับสูงที่มีประสบการณ

และผลงานอันเปนที่ยอมรับ 

  บริษัทฯ
       มีผลการดําเนินงาน
  ในการจัดหา บริหารจัดการ
  และสรางกระแสเงินสดจาก
    สินทรัพยดอยคุณภาพ
      และทรัพยสิน
       รอการขาย  

บริษัทฯ มีเครือขาย
การจัดหาและ
การบริหารจัดการ
สินทรัพยที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

บริษัทฯ มีความสามารถ
ในการบริหารความเส่ียง
ที่แข็งแกรง 

บริษัทฯ มีแหลงเงินทุน
ที่หลากหลายและยั่งยืน
เพื่อขยายธุรกิจให
เติบโตขึ้น 
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(ข) ขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ
 (1) บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ใหญท่ีสุดใน
  ประเทศไทย และมีประสบการณที่ยาวนาน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ เปนบริษัท
บริหารสินทรัพยที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณา
จากสินทรัพยรวม ท้ังนีจ้ากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
พบวาสินทรัพยรวมในระบบของบริษัทบริหารสินทรัพยจะมีขนาด
อยูที่ 236,818 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมอยูที่ 
115,790 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49 บริษัทฯ เชื่อวาดวย
มูลคาของสินทรัพยรวมและประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ มีความพรอมที่จะ
แกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพในประเทศไทย พรอมมุงเนน
การบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกทุกฝายที่
เกี่ยวของเทาที่เปนไปได บริษัทฯ เชื่อวาการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเปนจํานวนมากและมี
ความหลากหลายจะชวยใหบริษัทฯ มีรายไดและกระแสเงินสดจาก
หลายชองทาง

 (2) บรษิทัฯ มเีครอืขายการจัดหาและการบริหารจัดการ
  สินทรัพยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ   
  บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร 
และมีสํานักงานสาขาทั่วประเทศจํานวน 26 แหง โดยบริษัทฯ เปน
บริษัทบริหารสินทรัพยที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ
  
  บริษัทฯ เช่ือวาการมีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุม
ทั่วประเทศจะชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถติดตาม และบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และ (ข) สามารถประเมินราคาของทรัพยสินใน
กระบวนการการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายไดแมนยําขึ้น 

  โดยเครือขายดังกลาวยังชวยใหบริษัทฯ เขาถึงลูกคา
และใหบริการลูกคาดีขึ้น อีกทั้งการที่บริษัทฯ มีสํานักงานสาขาใน
ภมูภิาคตาง ๆ ทาํใหพนกังานของบรษิทัฯ มคีวามเขาใจสภาวะตลาด
ในแตละทองถิน่ ซึง่เปนประโยชนตอบรษิทัฯ ในการประเมนิจงัหวะ
เวลาและราคาซือ้ขายสนิทรพัยดอยคุณภาพและทรพัยสนิรอการขาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสามารถท่ีจะปรับตัวตามสภาวะตลาด
ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง
สาํนกังานสาขาและเปลีย่นกลยทุธทางภมูศิาสตร ซ่ึงรวมถงึการโยกยาย

พนักงานที่มีความรูความสามารถเพื่อปฏิบัติงาน และทรัพยากรไป
ตามพื้นที่ตาง ๆ ใหสอดคลองกับปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้น  

  บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโครงสรางของธุรกิจที่
ยืดหยุน โดยบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจ
ไดในทกุภาวะเศรษฐกิจ โดยในชวงเศรษฐกจิขาขึน้ บรษิทัฯ คาดวา
ลูกหน้ีจะมีความสามารถในการชําระหน้ีดีขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ 
มีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพไดดีขึ้นเชนกัน และ
ทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายในชวงเวลาและราคาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ 
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะสามารถขายทรัพยสินรอการขายในชวงเวลา
ดังกลาวไดมากขึ้นในราคาที่ดีขึ้นดวย  

  ในทางกลบักัน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั สถาบนัการเงนิ
สวนใหญจะมีสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปทานของ
สินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มตามไปดวย ซ่ึงชวยเพิ่มโอกาสใหกับ
บริษัทฯ ในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการ
ขายผานกระบวนการประมูลทรัพยของลูกหนี้ของบริษัทฯ ในราคา
ที่นาจะทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนมากขึ้น 

 (3) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในการจัดหา บริหาร
  จัดการ และสรางกระแสเงินสดจากสินทรัพย
  ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย  
  บริษัทฯ มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย
มานานกวา 20 ป โดยมีจุดแข็งในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายไดในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถ
บริหารจัดการและสรางกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

 3.1 การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการ
ขายในราคาที่เหมาะสม  
  บริษัทฯ เชื่อวาดวยเครือขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
และทีมงานที่มีประสบการณดานอสังหาริมทรัพยและความรู 
ความเขาใจในหลกัประกันของสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิ
รอการขาย บรษิทัฯ ไดเปรยีบคูแขงรายอืน่ในการจัดหา ประเมนิ และ
กาํหนดราคาในการเขาประมลูซือ้ทรพัยสนิดงักลาว นอกจากนี ้การที่
บริษัทฯ มีสํานักงานใหญและสาขาอีก 26 แหงทั่วประเทศทําให
บริษัทฯ สามารถสงทีมงานของบริษัทฯ ลงพื้นที่เพื่อสํารวจทรัพย
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หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่
บริษัทฯ จะเขาซื้อ ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ สามารถประเมินราคาได
แมนยํามากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มี
พนักงานที่ทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
มากกวา 350 คนทั่วประเทศ

 3.2 ประสบการณในการบริหารจัดการและสรางกระแส
เงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอยางมี
ประสิทธิภาพ

  บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเพื่อรักษา
หรือสรางกระแสเงินสดจากทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความรู
ความสามารถในการวิเคราะหความตองการของตลาด ดวย
ประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายมานานกวา 20 ป และเครือขายการจดัหาและการบริหาร
จัดการสินทรัพยที่ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซ่ึงทําใหเชื่อวาบริษัทฯ 
ไดเปรียบบริษัทคูแขง ไมวาบริษัทบริหารสินทรัพยที่บริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพโดยตรง หรือธนาคารที่มีหนวยธุรกิจสําหรับ
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของตนเองซ่ึงมิไดมีวัตถุประสงคหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขายและสินทรัพยดอยคุณภาพ   

  โดยหลักในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 
บริษัทฯ มุงเนนที่จะเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหนี้เพื่อใหได
ขอตกลงทีเ่ปนทีพึ่งพอใจของทกุฝาย เทาทีเ่ปนไปได ดวยประสบการณ
และฐานขอมูลทรัพยสินของบริษัทฯ ทําให บริษัทฯ สามารถ
ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ของสินทรัพยดอยคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมใน
การปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้แตละรายซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ในขณะที่บริษัทฯ ยัง
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน อีกท้ัง
บริษัทฯ ยังมีทีมงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญในกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เก่ียวของกับการบังคับหลักประกันในประเทศไทย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการภายใน
เกีย่วกบัการบงัคบัหลกัประกนัของสนิทรพัยดอยคณุภาพ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับปรุงและเพิ่ม
มูลคาใหแกทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญดานทรัพยสินรอการขาย ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

ที่มีความรูความเขาใจในความตองการของตลาดอสังหาริมทรัพย
ประเภทตาง ๆ เปนอยางดี  

  การที่บริษัทฯ มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศสงผล
ใหบริษัทฯ สามารถสงทีมงานเขาไปตรวจสอบทรัพยสินรอการขาย
ของบริษัทฯ ไดอยางสมํ่าเสมอทําใหแนใจวาทรัพยสินดังกลาว
ไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมและอยูในสภาพที่พรอมสําหรับ
การจําหนาย อีกทั้งยังใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญในภูมิภาค
จากการมีเครือขายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ในการเจรจากับ
ลกูคาเพือ่ใหไดผลลพัธทีเ่หมาะสม โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

บริษัทฯ มีพนักงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
โดยเฉพาะจํานวนกวา 220 คนทั่วประเทศ 

  บริษัทฯ เชื่อวากลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขายโดยทําการตลาดตามประเภททรัพย แทนที่การตลาด
ตามสถานที่ตั้งของทรัพย ชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดกลุม
ลูกคาเปาหมายไดดีข้ึน และสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขาย
ไดเร็วขึ้นในราคาที่เหมาะสม

  บริษัทฯ มีทีมงานดานการบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขายซึง่มีความเช่ียวชาญในทรัพยสนิแตละประเภท ไดแก ทีมงาน
ดานที่อยูอาศัยแนวราบ อาคารชุด ที่ดิน และทรัพยเพื่อการลงทุน 
การทาํการตลาดตามประเภททรพัยยงัชวยใหบรษัิทฯ สามารถพฒันา
กลยุทธตาง ๆ ในการทําการตลาดและขายทรัพยสินรอการขาย
แตละประเภท และพัฒนากระบวนการขายใหมีประสิทธิภาพ
สงผลใหบริษัทฯ ทํากําไรไดสูงขึ้นหรือจําหนายไดรวดเร็วขึ้น
 
  นอกจากนี ้การท่ีบรษิทัฯ  มเีครอืขายสาขาทัว่ประเทศ
ยงัทาํใหบรษัิทฯ มคีวามรูความเชีย่วชาญเกีย่วกับตลาดอสงัหาริมทรัพย
ในพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งชวยใหการขายทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังรวมมือกับสถาบัน
การเงนิตาง ๆ ท่ีเปนพนัธมติรในการชวยพจิารณาสนิเชือ่ใหแกผูซือ้
ทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ซึ่งจะชวยเพิ่มผลเรียกเก็บเงินสด
และยอดขายทรัพยสินรอการขาย

 (4)  บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่
  แข็งแกรง 
  ความสามารถที่แข็งแกรงของบริษัทฯ ในการบริหาร
ความเส่ียงเปนองคประกอบหลักของธรุกิจของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ 
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  นอกจากนี ้บรษัิทฯ มแีหลงเงนิทุนสําหรบัการดาํเนินงาน
ที่หลากหลายซึ่งรวมถึงการออกต๋ัวเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
การขอวงเงนิกูยมืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ การ
ออกหุนกู และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 (6) กรรมการและทีมผูบริหารระดับสูงที่มีประสบการณ
  และผลงานอันเปนที่ยอมรับ 
  กรรมการและทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มี
ประสบการณในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินโดยเฉล่ียกวา 25 ป 
โดยบุคคลดังกลาวเหลาน้ีเคยทํางานใหกับองคกรขนาดใหญใน
ประเทศ เชน ธปท. ธนาคารพาณชิย และสถาบนัการเงนิอืน่ เปนตน 
ดวยประสบการณดังกลาวจึงทําใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ มีความเขาใจและมีประสบการณในกระบวนการการ
ปลอยสินเช่ือซึ่งเริ่มตั้งแตกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
กระบวนการบรหิารจดัการสินเชือ่ และกระบวนการจําหนายสินทรพัย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของสถาบันการเงินเปน
อยางดี  

  นอกจากนี้ ผู บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเปนที่
รู จักในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในประเทศไทย และผูบริหาร
หลายทานยงัมปีระสบการณในตลาดอสงัหารมิทรัพยอีกดวย ปจจัย
ดังกลาวชวยใหผูบริหารของบริษัทฯ สามารถสรางความสัมพันธ
กับผูนําในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ และ
มีความรูและประสบการณที่จําเปนสําหรับการเจรจาและการสราง
เครือขายกับองคกรที่เกี่ยวของ

  ในขณะเดยีวกัน บรษิทัฯ มนีโยบายพัฒนาและเตรยีม
ความพรอมใหกับทีมผูบริหารรุนใหมอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถ
เขามาทํางานในตําแหนงผูบริหารระดับสูงในอนาคตเพ่ือรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางยั่งยืน 
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มุงเนนใหมีการระวัง เตรียมการปองกัน หรือรับมือกับเหตุการณ
ไมแนนอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
การบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับองคกรและระดับ
กิจกรรม และปลูกฝงการบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเปนผูกาํหนด 
นอกจากนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงยังมีสวนสําคัญในการกําหนด
และสอบทานนโยบายการบริหารความเสีย่งใหเหมาะสมกบัลกัษณะ
ธรุกจิและครอบคลมุความเสีย่งทีส่าํคญัของบริษทัฯ รวมทัง้กาํหนด
กลยทุธในการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามความเสีย่งระดบัองคกร

  บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงเปนส่ิง
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจจึงไดกําหนดหลักเกณฑ
การบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะธุรกจิและมปีระสทิธภิาพ
โดยบริษัทฯ ตองทาํการศกึษา ประเมนิ ตดิตามและจดัการความเสีย่ง
อยางเปนระบบและตอเน่ืองเพื่อใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึง
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูภายในกรอบที่บริษัทฯ กําหนด   

 (5) บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืนเพื่อ
  ขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น 
  บรษัิทฯ มวีงเงนิสนิเช่ือการกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ
ในประเทศทั้งสิ้น 11 แหง บริษัทฯ เชื่อวาการท่ีบริษัทฯ มีวงเงิน
สินเชื่อการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแหงทําใหบริษัทฯ 
สามารถเจรจาเงื่อนไขทางการเงิน และชวยใหบริษัทฯ มีอํานาจ
ตอรองกับสถาบันการเงินหลายแหงได ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคย
ผิดนัดชําระหนี้และไมเคยไดรับแจงเกี่ยวกับการผิดเงื่อนไขของ
สัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จึงเชื่อวาบริษัทฯ มี
ความนาเชื่อถือและความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงิน  



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 
เหตุการณที่สําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 เดือน/ป        เหตุการณสําคัญ   
สิงหาคม 2541  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังเพ่ือบริหารจัดการสินทรัพย
     ดอยคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตใหสถาบันการเงินและบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย 

มกราคม 2542   • บริษทัฯ จดทะเบยีนเปนบริษทัจํากัด โดยมี ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากดั (มหาชน) “BBC” เปนผูถือหุน
      ในสัดสวนรอยละ 99.9 
     • บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย โดยมี
      ทุนจดทะเบียนชําระแลวท้ังส้ิน 54,700.0 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 547.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว
      หุนละ 100.0 บาท  

พฤศจิกายน 2542  บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับโครงสรางทุนและลดทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยการลดมูลคาท่ีตราไวจากหุนละ 
     100.0 บาท เปนหุนละ 25.0 บาท สงผลใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ ลดลงจาก 54,700.0 ลานบาท
     เปน 13,675.0 ลานบาท 

ตุลาคม 2544    บริษัทฯ ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหกับบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (“บสท.”) โดยบริษัทฯ 
     ตกลงท่ีจะทยอยโอน และ บสท. ตกลงท่ีจะทยอยรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ รวมท้ังสิทธิอื่นใด
     เหนือทรัพยสินที่เปนหลักประกันการชําระหนี้ ซึ่ง บสท. ตกลงที่จะชําระราคารับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
     เทากับมูลคาทรัพยสินท่ีเปนหลักประกัน โดยมีการแบงผลกําไรขาดทุนจากการบริหารเปนระยะเวลา 10 ป  

กุมภาพันธ 2546  BBC โอนหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฟนฟูฯ”) 
     จํานวน 546,999,993 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 25.0 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งมีกองทุน
     ฟนฟูฯ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.9 ตอมาในป 2553 และ 2554 กองทุนฟนฟูฯ ไดรับโอนหุนอีกจาํนวน 5.0 หุน 
     มูลคาที่ตราไว หุนละ 25.0 บาท สงผลใหกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ จํานวน 546,999,998 หุน มูลคาที่ตราไว
     หุนละ 25.0 บาท

กันยายน 2546   บริษัทฯ ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากบริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด (“บบส.
     พญาไท จํากัด”) มูลคารวมท้ังสิ้น 19,712.2 ลานบาท ซึ่งถือเปนการซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
     รอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืนเปนคร้ังแรกของบริษัทฯ

มกราคม 2549   บริษัทฯ ซ้ือทรัพยสินหลักของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (“บบส.”) ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยดอย
     คุณภาพและทรัพยสินรอการขายในราคา 27,300.0 ลานบาท โดยการซื้อทรัพยสินดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการ
     ยุบเลิก บบส. ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 ในการนี้ 
     บริษัทฯ ไดรับโอนพนักงานของ บบส. ตามความสมัครใจของพนักงานดังกลาวดวย 
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ตุลาคม 2549   บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อการซ้ือขายทรัพยสินรอการขายกับสถาบันการเงินจํานวน 12 แหง และ
    บริษัทบริหารสินทรัพยจํานวน 6 แหงเพื่อกําหนดขอตกลงและกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อขาย
    ทรัพยสินรอการขาย ท้ังยังชวยสงเสริมใหการซ้ือขายทรัพยสินรอการขายเปนไปอยางโปรงใสและมีมาตรฐาน 

สงิหาคม 2555   บรษัิทฯ เขาทําสัญญาซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพและทรพัยสินรอการขายจํานวน 2 ฉบบั (โดยเปนสัญญาซ้ือสินทรัพย
    ดอยคุณภาพจํานวน 1 ฉบับ และสัญญาซ้ือทรัพยสินรอการขายอีก 1 ฉบับ) กับ บสท. รวมมูลคาทั้งส้ิน 15,757.2

    ลานบาท โดยการซื้อทรัพยสินดังกลาวเปนสวนหน่ึงของการเปดประมูลสินทรัพยเพื่อยุบเลิก บสท. ตามพระราช
    กําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.ก. บสท.”) 

พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเขาใจกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยเพื่อรวมกันซื้อสินเชื่อท่ีอยูอาศัยจาก
    สถาบันการเงินท่ีประสงคจะขายท้ังหน้ีที่มีคุณภาพ (Performing Loans) และสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยบรรษัท
    ตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัยจะเปนผูซื้อหน้ีที่มีคุณภาพ และบริษัทฯ จะเปนผูซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ สงผลให
    บริษัทฯ มีโอกาสเขาถึงแหลงสินทรัพยดอยคุณภาพไดเพิ่มขึ้น 

ธันวาคม 2557   บริษัทฯ ออกหุนกูครั้งแรก ชนิดไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคา 4,500.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอน
    ในเดือนธันวาคม 2560 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.3 ตอป 

ธันวาคม 2558   • บริษัทฯ ไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 25.0 บาท
     เปนหุนละ 5.0 บาท 
    • บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 1,800.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนในเดือน
     ธันวาคม 2561 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.8 ตอป 

ธันวาคม 2559   บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 6,400.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนระหวางเดือน
    มิถุนายน 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2566 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.4 ถึง 3.8 ตอป 

มิถุนายน 2560   บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 5,600.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนระหวางเดือน
    ธันวาคม 2561 ถึงเดือนมิถุนายน 2570 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.2 ถึง 3.9 ตอป 

กันยายน 2560   บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 17,000.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนระหวางเดือน
    มีนาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2570 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.0 ถึง 3.9 ตอป 

มิถุนายน 2561   บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 8,000.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนระหวางเดือน
    ธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2571 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.2 ถึง 4.1 ตอป 

กรกฎาคม 2562  บริษัทฯ ออกหุนกูชนิดไมดอยสิทธิและไมมีประกัน มูลคา 20,000.0 ลานบาท โดยมีกําหนดไถถอนระหวางเดือน
    มกราคม 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2577 และดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2.3 ถึง 3.9 ตอป
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สิงหาคม 2562   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
    เพิ่มทุนท่ีไดมีการจดทะเบียนมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนไวแลวเมื่อป 2558 จํานวนไมเกิน 510.0 ลานหุน
    มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนจํานวนดังกลาวเพื่อ (ก) เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป
    เปนครั้งแรกจํานวน 280.0 ลานหุน และ (ข) รองรับการจัดสรรหุนสวนเกิน จํานวน 230.0 ลานหุน

ธันวาคม 2562  บริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของ
    บรษิทัตอกรมพฒันาธรุกิจการคา ทําใหมทุีนชาํระแลวเปนเงนิ 15,075 ลานบาท โดยกองทนุฟนฟฯู ลดสดัสวนการถอืหุน
    จากเดิมรอยละ 99.99 เปนจํานวนรอยละ 41.9 บริษัทฯ จึงมีสถานะเปนบริษัทเอกชนอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้
    หุนของบรษิทัฯ ไดเขาทาํการซือ้ขายเปนวนัแรกในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ภายใตชือ่ยอหลกัทรพัย “BAM” 
    ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

โครงสรางการถือหุนของบริษัท
 บริษทัฯ ไมมบีริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรกด็ ีบริษัทฯ 
มเีงนิลงทุนในตราสารทนุในบรษัิททัง้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ 
และบริษทัอืน่ ๆ ซึง่เปนผลมาจากการบงัคบัหลกัประกนัหรอืการปรับ
โครงสรางหนี้ระหวางลูกหนี้กับบริษัทฯ หรือสถาบันการเงินเดิม

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
  กองทุนฟนฟูฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 

ตามพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน ฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหมีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพภายใตการกํากับของ ธปท. และภาครัฐ

 จากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศไทยในป 2540 

กองทุนฟนฟูฯ ไดเขาถือหุนในบริษัทบริหารสินทรัพย 2 แหง คือ 
บริษัทฯ และบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บสส.”) 
ซึ่งในป 2562 กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนใน บสส. ในสัดสวนรอยละ 
99.9 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมด

 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากการมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน และเพื่อใหแนใจวา
บรษัิทฯ มีความเปนอสิระในการดาํเนนิธุรกจิ กองทนุฟนฟฯู ไดอนมุตัิ
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเกี่ยวกับ
เรื่องตาง ๆ ที่สําคัญตามหนังสือ ฝกท. 252/2558 ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้

การกําหนดเงือ่นไขในการเขาทาํธรุกรรมระหวางบรษิทัฯ กบักองทุน
ฟนฟฯู ผูถอืหุนรายใหญรายอืน่ หรอืกจิการ หรอืรฐัวสิาหกจิทีก่องทนุ
ฟนฟูฯ หรือผูถือหุนรายใหญรายอื่นของบริษัทฯ เปนผูถือหุน 
 การเขาทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ และกองทุนฟนฟูฯ 
ผูถอืหุนรายใหญรายอืน่ หรอืกจิการหรอืรฐัวสิาหกจิทีก่องทนุฟนฟฯู 
หรอืผูถอืหุนรายใหญรายอืน่ของบรษิทัฯ เปนผูถอืหุนจะตองเปนไป
ตามกลไกราคาตลาดที่แขงขันไดและมีขอกําหนดและเง่ือนไขเชน
เดียวกบัธรุกรรมทีท่าํกบับคุคลภายนอก (Competitive, Commercial 
and Arm’s Length) นอกจากนี ้ธรุกรรมดังกลาวตองมีความจําเปน 
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีท่ีสุดของกิจการ
ของบริษัทฯ โดยกรรมการหรือผูบริหารซึ่งมีสวนไดเสีย ไมวาทาง
ตรงหรือทางออมกับธุรกรรมของบริษัทฯ น้ันจะตองไมมีสวนรวม
ในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเพื่อปองกันการ
ถายเทผลประโยชน

 บริษัทฯ เขาใจวากองทุนฟนฟูฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
เขาทําธุรกรรมและดําเนินนโยบายตอบริษัทฯ อยางเปนธรรม และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมท้ัง
นโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาว

การสงเสริมการแขงขันทางการคาที่อิสระ
 บริษัทฯ จะตองสามารถแขงขันทางการคาไดอยางอิสระ
และเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทฯ เชน 
บริษัทฯ จะตองมีความเปนอิสระในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 
คาธรรมเนียม คาบริการ ราคาขายหรือรับโอนทรัพยสิน นโยบาย
การตลาด และการแขงขันประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพ 
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การกําหนดนโยบายในการรับซื้อและจําหนายทรัพยสินที่ใชใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะตองมีนโยบายที่ชัดเจนและมีความเปนอิสระ
ในการพิจารณารับซื้อ รับโอน หรือจําหนายจายโอนซึ่งสินทรัพย
ดอยคุณภาพ รวมถึงการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ในการบริหารจัดการ
ในทางการคาปกติของบรษัิทฯ นอกจากนี ้บรษิทัฯ จะตองมมีาตรฐาน
ทีช่ดัเจนในการกาํหนดมลูคาส่ิงตอบแทนใหเปนราคาตลาดยตุธิรรม
และคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน
 
การกําหนดโครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ท่ีโปรงใสและ
ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 บรษัิทฯ จะตองมโีครงสรางการบรหิารทีโ่ปรงใสและมรีะบบ
สอบทาน (Check and Balance) เพือ่ปองกนัมใิหเกิดความขดัแยง
ทางผลประโยชนตามกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

การกาํหนดกลไกการรกัษาสทิธขิองผูถือหุนใหไดรบัความเปนธรรม
 บริษัทฯ จะตองกําหนดกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุน
รายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ใหไดรับความเปนธรรมไวในคูมือการกํากับ
ดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผิดชอบตอสงัคม นอกจากนี ้การบรหิาร
จดัการของบรษิทัฯ จะตองเปนไปเพือ่ประโยชนทีด่ทีีส่ดุของกจิการ
ของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

 โดยทั่วไป การแกไขนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ สามารถ
กระทําไดโดยตองไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน 
อยางไรกดี็ เพือ่เปนการรกัษาสทิธขิองผูถือหุนของบรษิทัฯ ใหไดรบั
ความเปนธรรมมากยิ่งขึ้น การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดใด ๆ  ในนโยบายการปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชน
สําหรับผูถือหุนรายใหญนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับมติอนุมัติโดย
เสียงขางมากจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

 นอกจากนี้ กองทุนฟนฟูฯ ไดมีหนังสือ ท่ี ฝกท. 203/2561 

เรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนเนื่องดวยการนําหุนของบริษัทฯ 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

ถึงบริษัทฯ เพื่อช้ีแจงความตั้งใจ แนวนโยบาย และมาตรการของ
กองทนุฟนฟูฯ ในการพิจารณาและดาํเนนิการทีจ่าํเปนและเหมาะสม
เพือ่ปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชนทีอ่าจเกดิข้ึนในการบรหิาร

จัดการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บสส. โดยกองทุน
ฟนฟูฯ รบัรองวา ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟนฟฯู ยงัคงเปนผูถอืหุน
รายใหญรายเดียวและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ (ตามนิยามท่ี
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 

(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) และบริษัทฯ ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 56 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
 1. กองทุนฟนฟูฯ จะไมกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ
  เพื่อใหบริษัทฯ เปนเครื่องมือในการดําเนินการใดๆ 
  ของภาครัฐ เวนแตการดําเนินการดังกลาวจะเปนการ
  ดําเนินการที่มีขอกําหนดและเงื่อนไขเชนเดียวกับ
  ธุรกรรมท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก (Competitive 
  Commercial and Arm’s Length) และเปนไป
  เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู ถือหุน
  โดยรวมตามระเบียบของบริษัทฯ 
 2. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟนฟูฯ ยังคงเปนผูมีอํานาจ
  ควบคุมของ บสส. กองทุนฟนฟูฯ จะดําเนินนโยบาย
  บริหารจัดการให บสส. ดําเนินกิจการในฐานะบริษัท
  บริหารสินทรัพยของรัฐเพือ่ทาํหนาทีใ่นการแกไข พฒันา 
  และฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในยามจําเปน
  อยางไรกด็ ีในชวงทีป่ระเทศไมเผชญิวกิฤตทิางเศรษฐกจิ 
  บสส. สามารถเขาซ้ือสินทรัพยมาบริหารเพิ่มเติมเพื่อ
  ทาํให บสส. สามารถใชประโยชนจากศกัยภาพบคุลากร
  ไดอยางเตม็ทีแ่ละรกัษาศักยภาพในการบรหิารจัดการ
  สนิทรัพยดอยคณุภาพ ซ่ึงจะทาํให บสส. สามารถเปน
  กลไกของภาครฐัท่ีมคีวามพรอมในการบรหิารสนิทรัพย
  ดอยคุณภาพขนาดใหญหากเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน
  ในอนาคต
 3. กองทนุฟนฟฯู ในฐานะผูถือหุนจะสนบัสนุนใหบรษัิทฯ
  มีโครงสรางคณะกรรมการที่เปนไปตามนโยบายดาน
  การกํากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ และมตทิีป่ระชมุ
  คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงในกรณีท่ี
  ประธานกรรมการไมใชกรรมการอสิระ บรษิทัฯ จะจดั
  ใหมกีรรมการอสิระคนหนึง่รวมพจิารณากาํหนดวาระ
  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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 4. กองทนุฟนฟูฯ จะไมเสนอและลงคะแนนเสียงในฐานะ
  ผูถือหุนเพ่ือใหบริษัทฯ และ บสส. มีกรรมการหรือ
  ผูบริหารซึ่งเปนตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯ เปนบุคคล
  เดียวกัน
 5. กองทุนฟนฟูฯ จะไมนําขอมูลภายในทางธุรกิจของ
  บริษัทฯ มาใชประโยชนที่จะทําใหบริษัทฯ สูญเสีย
  ประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ

 โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหนาท่ีในการติดตามวาแนวนโยบายและมาตรการท่ีไดกําหนดไว
ในหนังสือของกองทุนฟนฟูฯ เลขที่ ฝกท. 252/2558 ลงวันที่ 8 
มิถุนายน 2558 และเลขที่ ฝกท. 203/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 
2561 ไดรับการปฏิบัติ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ เปนบริษัทบริหาร
สินทรัพยที่ใหญที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพยรวม 
ท้ังนีจ้ากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พบวาสินทรัพย
รวมในระบบของบริษัทบริหารสินทรัพยจะมีขนาดอยูท่ี 236,818 

ลานบาท ในขณะทีบ่ริษทัฯ มีสินทรัพยรวมอยูท่ี 115,790 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 49 ท้ังนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ตามพระราชกําหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของ ธปท.

 บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาและบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ ซื้อ
สินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ไดแก 
ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยอ่ืน และบริหารจดัการสินทรัพย
ดอยคุณภาพดวยการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เพ่ือหา
ขอตกลงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับทุกฝายเทาท่ีเปนไปได โดยสินทรัพย
ดอยคุณภาพท่ีบริษทัฯ รับซือ้หรือรับโอนมาสวนใหญมีหลักประกัน
เปนอสงัหาริมทรพัยซึง่ไดจดทะเบยีนจาํนองลําดบัท่ีหนึง่แกบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ บันทึกบัญชีสินทรัพยดอยคุณภาพเปนเงินใหสินเชื่อ
จากการซือ้ลูกหนีใ้นราคาทุนท่ีรับซือ้หรือรับโอนมา

Nature of Business

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

  จัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) โดยซื้อจากสถาบันการเงิน
ในประเทศไทย ไดแก ธนาคารและบริษทับริหารสินทรัพยอ่ืน

บริหารจดัการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)
ดวยการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 
เพ่ือหาขอตกลงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
ทุกฝายเทาท่ีเปนไปได

บริหารจดัการทรัพยสินรอการขาย (NPAs)
จะดําเนินการสํารวจ ดูแล ปรับปรุง และ
กําหนดกลยุทธการโฆษณาเพ่ือจําหนาย
ทรัพยสินรอการขาย โดยกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดทุกปเพ่ือใหสามารถปรับตวั
ใหเขากับภาวะตลาดได

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ซ่ึงสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดินเปลา (ซ่ึงรวมถึง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย 
และท่ีอยู อาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด 
รวมท้ังสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยอ่ืน ๆ โดยบริษทัฯ ไดทรัพยสนิ
รอการขายมาโดยวิธีการตาง ๆ เชน การเจรจากับลูกหนี้เพ่ือโอน
หลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหนี้ การบังคับหลักประกันเพ่ือ
ชําระหนี้ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืน
โดยตรง โดยบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายในราคา
รับโอน (ตนทนุท่ีรับซือ้) หรือตนทนุท่ีรับซือ้รวมคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
(ถามี) จากกรมบังคับคดีหรือสถาบันการเงินอ่ืน และบริษัทฯ จะ
จําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาวในที่สุด  

 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานจากเงินใหสินเชื่อจาก
การซื้อลูกหน้ี มีรายไดจากการดําเนินงานจากทรัพยสินรอการขาย 
และเงินลงทุนในหลักทรัพย ในขณะท่ีสินทรัพยสุทธิรวม โดยหลัก
ประกอบดวย (ก) สินทรัพยทีเ่กีย่วของกับธุรกจิบริหารจดัการสนิทรัพย
ดอยคุณภาพ (ไดแก เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สุทธิ และเงิน
รอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ) และ (ข) สินทรัพยท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (ไดแก เงินลงทุนใน
หลักทรัพยสุทธิ ลูกหนีข้ายผอนชาํระสทุธ ิทรัพยสินรอการขายสทุธิ 
และเงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยสินและอื่น ๆ)
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 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขาทั่วประเทศรวมทั้งหมด 26 แหง โดยมีพนักงานมากกวา 
1,200 คน ซึง่ชวยใหบริษทัฯ (ก) สามารถใหบริการแกลกูคาไดท่ัวประเทศ และ (ข) สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค 
การท่ีบริษัทฯ มีเครือขายสาขาท่ัวประเทศจะทําใหบริษัทฯ มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมและสภาวะตลาดและสามารถบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในภูมิภาคตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ เชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ ความเชี่ยวชาญในการเจรจาตอรอง ปรับโครงสรางหนี้ 
การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพย
มาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนบริษัทฯ มีเครือขายสาขาที่ครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งชวยใหบริษัทฯ ชนะการประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายในราคาท่ีเหมาะสม ท้ังยังรักษาความสามารถในการทํากําไรไดอีกดวย โดยท่ัวไปบริษัทฯ จะเขารวมประมูล
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเม่ือมีการนําออกประมูล บริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับสถาบันการเงินตาง ๆ ท่ัวประเทศ
ซึ่งมีสวนชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยเฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินรอการขาย  

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมธุรกิจหลัก คือ (ก) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และ (ข) ธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

 แผนภูมินี้แสดงขั้นตอนการดําเนินงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ประนอมหนี้

ไมประนอมหนี้

ชําระดวยเงินสด

การปรับโครงสรางหน้ี

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหม

กระบวนการทางศาล

ไดขอยุติ

ไมไดขอยุติ

สินทรัพยดอยคุณภาพ

การซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/ทรัพยชําระหน้ี
(ทรัพยสินรอการขายและ
เงินลงทุนในหลักทรัพย)

บุคคลภายนอกชนะการประมูล

บังคับหลักประกันขายทอดตลาด

บริษัทฯ ชนะการประมูล

ชําระโดยการแปลงหน้ีเปนทุน
(เงินลงทุนในหลักทรัพย)

เงินสด

เงินสด

ทรัพยสินรอการขาย

บริหารจัดการทรัพย จําหนายทรัพยทรัพยสินรอการขาย
(รวมเงนิลงทุนในหลักทรัพย) เงินสด



หมายเหตุ  1  ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 “รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้”

   และ “กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้” รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบี้ย

   จากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้” ดังนั้น ภายหลังจากการจัดประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้”

   จะถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยภายใตงบการเงินระหวางกาลที่ตรวจสอบแลว 

  2 รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ของกลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินที่ลูกหนี้ชําระเกิน

   และบริษัทฯ ไมสามารถติดตอคืนเงินใหกับลูกหนี้ดังกลาวได และ (ข) เงินที่บริษัทฯ ชําระลวงหนาแทนลูกหนี้ และไดรับคืนจากศาล

   ภายหลังจากลูกหนี้ชําระปดบัญชีแลว 

  3 รายไดดอกเบีย้จากกลุมธรุกิจบรหิารจดัการทรพัยสนิรอการขายโดยหลกัประกอบดวย รายไดดอกเบีย้จากการขายทรพัยสนิรอการขาย

   แบบผอนชําระ และรายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด

  4 รายไดอ่ืนจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (ข)

   รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และ (ง) รายไดอื่นจากการผิดเงื่อนไขสัญญาขายทรัพย 
  5   รายไดอ่ืนประกอบดวย (ก) รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน (ข) กําไรจากการขายทรัพยสินของบริษัทฯ และ (ค) อื่น ๆ 

ตารางโครงสรางรายได

       2562

      ลานบาท  รอยละ

กลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

 รายไดดอกเบี้ย1   8,968.41  73.3

 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ2 5.7  0.0

 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 8,974.1  73.3

กลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย

 รายไดดอกเบี้ย3   155.7  1.3

 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,907.2  23.8

 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย 4.0  0.0

 กําไรจากการขายผอนชําระ 93.6  0.8

 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ4 76.9  0.6

 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 3,237.4  26.5

 รายไดอื่น5   24.6  0.2

รายไดรวมทั้งหมด   12,236.1  100.0
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การประกอบธุรกิจตามแตละสายผลิตภัณฑ 
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอื่นในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับโครงสรางหนี้โดยใช
วิธีการตาง ๆ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากตนทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพ เมื่อบริษัทฯ ไดมาซึ่งสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ 
จะบันทึกเปนเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ราคาทุนที่รับซื้อมา  

(ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน
 
 แผนภูมินี้แสดงขั้นตอนการจัดหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพและการชําระเงินของบริษัทฯ

 (1)  การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ 
  บรษิทัฯ หาโอกาสในการเขาซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพจากสถาบนัการเงนิในประเทศอยางสมํา่เสมอ ซึง่สวนใหญบรษิทัฯ จะซือ้
สินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางครั้งอาจซื้อโดยการเจรจากับสถาบันการเงินโดยตรง

การซื้อผานกระบวนการ
ขอกําหนดของผูวาจาง

สํารวจ
หลักประกัน

เพื่อใชประกอบ
การกําหนด
ราคาซื้อ

เริ่มการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เริ่มการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เขารวมการ
ประมูลราคา

สถาบันการเงิน
พิจารณา

ราคาเสนอซื้อ
ของบริษัทฯ

ชําระเงินและ
รับโอน

สินทรัพย
ดอยคุณภาพ

ซื้อผานการประมูล

นําเสนอ
คณะกรรมการ
บริหาร และ

คณะกรรมการ
บริษัท

เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

เสนอขอมูลตอ
คณะทํางาน

รับซื้อสินทรัพย
ดอยคุณภาพ

(NPLs)
และทรัพยสิน
รอการขาย
(NPAs)

จากสถาบัน
การเงิน

รับซองเอกสาร
การประมูลจาก
สถาบันการเงิน

วิเคราะหขอมูล
สินทรัพย

ดอยคุณภาพ
ที่ไดรับ
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หมายเหตุ 1 กรณีที่วันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารในการ

   พิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะ

   มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคายื่นประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพื่อยื่นประมูล 

  2 ราคายืน่ประมลูสดุทายทีน่าํเสนอกรรมการผูจดัการใหญจะตองผานการพจิารณาจากคณะทาํงานรบัซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพ 

   (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน

แผนภูมินี้แสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน

อนุมัติ

อนุมัติ

ฝายกลยุทธและ
การลงทุนไดรับ

หนังสือเชิญ
ใหรวมประมูลซื้อ

ทรัพยสินรอการขาย

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเขารวม

ประมูลซื้อ

ฝายกลยุทธและ
การลงทุน รวบรวม
ขอมูลที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน

ผูขาย
เพื่อเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 ทําการตรวจสอบสถานะ
 และวิเคราะหขอมูล
 เพื่อคํานวณราคาซื้อตาม
 สูตรคํานวณของบริษัทฯ
- ฝายประเมิน/สาํนักงานสาขา
 สาํรวจราคาทรพัยหลักประกนั
 ของสินทรัพยดอยคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาราคา
เสนอซือ้ตามหลกัเกณฑทีเ่สนอ เงือ่นไขการประมลู
และการมอบอํานาจที่เกี่ยวของกับการประมูล 
และ (2) มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ 
สามารถตอรองเงื่อนไขและลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

คณะทํางานรบัซ้ือสินทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs)
และทรัพยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบนั
การเงิน พิจารณาขอมูลทรัพยสินรอการขาย
และการกําหนดราคาซื้อ

คณะทํางานรบัซือ้สนิทรัพยดอยคณุภาพ (NPLs)
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบัน
การเงิน พิจารณาราคาย่ืนประมูลบนราคา
เบื้องตนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
พจิารณาราคายืน่ประมลู/
ลงนามอนุมัติ เอกสาร
เพือ่ยื่นประมูล2

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคา
เขาประมูลซื้อเบื้องตน และมอบอํานาจ
ใหกรรมการผูจัดการใหญพิจารณาปรับ
เพิ่ม/ลด ราคา และเงื่อนไขในการซื้อ
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  บรษัิทฯ จะพจิารณาเขาซ้ือสนิทรพัยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงนิไมวาจะเปนการเจรจาขายโดยตรงจากสถาบนัการเงิน หรอื
พิจารณาเขารวมประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพที่สถาบันการเงินนําออกจําหนายภายหลังจากรับขอมูลหรือจากการลงทะเบียนเขารวม
การประมลูและรบัซองเอกสารการประมลูจากสถาบนัการเงนิ จากนัน้ บริษทัฯ จะดาํเนนิการประเมนิสินทรพัยดอยคณุภาพโดยจะพจิารณาวา
สนิทรพัยดอยคุณภาพมีหลกัประกนัหรอืไม โดยบรษิทัฯ มุงเนนการซ้ือสินทรพัยดอยคุณภาพทีม่หีลักประกนัเปนอสังหารมิทรพัยเปนสวนใหญ
อนึ่ง ในกรณีที่เปนการซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันทางการเงินโดยตรง บริษัทฯ จะเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพภายหลังจากการ
เจรจาตอรองกับสถาบันการเงินผูขาย 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาความสัมพันธอันดีกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือเปนชองทางในการติดตามขาวสารจาก
สถาบันการเงินอยางใกลชิด 

 (2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพยสิน และการชําระเงิน 
  เมื่อสถาบันการเงินนําสินทรัพยดอยคุณภาพออกจําหนายท้ังในรูปแบบการประมูลหรือการเจรจาขายใหบริษัทฯ โดยตรง 
บริษัทฯ จะลงนามในสัญญารักษาความลับกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวของกอนรับเอกสารที่แสดงขอมูลของสินทรัพยดอยคุณภาพที่เสนอขาย 
เพื่อบริษัทฯ จะนําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบสถานะและประเมินราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพกอนเขาซื้อ
สินทรัพยดอยคุณภาพ  

  กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ประกอบดวยการตรวจสอบเอกสารสินเชื่อที่เกี่ยวของและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
จากผูขาย รวมถึงการสํารวจและสอบทานราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพเพื่อประกอบการกําหนดราคาซื้อ โดยบริษัทฯ 
ใชประโยชนจากเครือขายสํานักงานสาขาท่ัวประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติ พนักงานของสํานักงานสาขาที่ต้ังอยูใกลกับทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวจะรวบรวมขอมูล เพื่อสํารวจทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และเสนอผลสํารวจและราคา
สาํรวจตอคณะทาํงานรบัซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงนิ ภายหลงัจากทีค่ณะทาํงาน
รับซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ และกําหนดราคาซ้ือ
เบื้องตนแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติราคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพตอไป  

  โดยทั่วไป บริษัทฯ กําหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพโดยพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน 
ประมาณการกระแสเงนิสดทีบ่รษิทัฯ คาดวาจะไดรบัจากสนิทรพัยดอยคุณภาพในอนาคต มูลคาหลักประกัน และประวตัขิองลกูหนี ้เปนตน
นอกจากนี้ เพื่อใหการกําหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสม บริษัทฯ ยังพิจารณาสถานะของกระบวนการบังคับคดีทางกฎหมาย รวมไปถึง
อายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพของลูกหน้ี และการมีอยูของหลักประกันสําหรับหนี้ดังกลาว โดยเมื่อทีมงานดานการลงทุนได
เสนอราคาตอคณะทาํงานรบัซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงนิแลว คณะทาํงานดงักลาว
จะเสนอราคาแนะนําตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งน้ี การเขารวมประมูลหรือเขาซ้ือ
สินทรัพยดอยคุณภาพทุกครั้งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตรา
ผลตอบแทนของเงินลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนเปนสําคัญ 

  บริษัทฯ ชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่ซื้อจากสถาบันการเงินโดยใชเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงานและการออกตั๋วเงิน 
เงินกูยืม และการออกหุนกู โดยในการเลือกแหลงเงินทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจากตนทุน รวมถึงสภาพคลองของบริษัทฯ หากบริษัทฯ 
พิจารณาออกตั๋วเงิน การกําหนดระยะเวลาตามตั๋วเงินจะขึ้นอยูกับขอตกลงทางการคา 
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37บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

  โดยปกติ ภายหลังการลงนามสัญญาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิ
เรียกรองและทรัพยหลักประกัน และมีสิทธิคืนสินทรัพยดอยคุณภาพนั้นใหแกผูขายในกรณีที่เงื่อนไขบางประการไมสมบูรณ เชน ไมไดรับ
เอกสารสิทธิที่จะใชดําเนินคดีกับลูกหน้ีได หรือไมสามารถสงมอบหลักประกันไดครบถวน ซึ่งเง่ือนไขเหลานี้อาจแตกตางกันไปในสัญญา
แตละฉบับ ในอดีต บริษัทฯ เคยเขาทําบันทึกขอตกลงกับผูขายสินทรัพยดอยคุณภาพเกี่ยวกับการแบงปนผลกําไรจากการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันภายใตขอตกลงในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน 

 (3)  การปรับโครงสรางหนี้ 

 แผนภูมิตอไปนี้แสดงกระบวนการบริหารจัดการและปรับโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ

  เม่ือบริษัทฯ ซือ้สนิทรพัยดอยคุณภาพจากสถาบนัการเงนิแลว บรษิทัฯ จะตดิตอลกูหนี ้ผูคํา้ประกนั ผูจาํนาํ และผูจาํนองเพือ่แจง
ใหทราบถึงสถานะความเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ

ลูกหนี้ติดตอเจรจาภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ไมติดตอเจรจาภายในระยะเวลาที่กําหนด

เจรจาไมไดขอยุติ

สามารถระงับขอพิพากษา ไมสามารถระงับขอพิพากษาได

เจรจาไดขอยุติ

บริษัทฯ ชนะการประมูล บุคคลภายนอกชนะการประมูล

ปรบัปรงุโครงสรางหน้ีใหม

ดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้

บังคับหลักประกัน
ขายทอดตลาด

ทรัพยสินรอการขาย เงินสด

จดัทําเอกสารประนอมหนี ้สญัญาปรบัปรุง
โครงสรางหนีแ้ละเอกสารทีเ่กีย่วของ

ออกหนังสือเชิญลูกหนี้/
ผูคํา้ประกัน/ผูจํานอง/ผูจํานํา

ชําระดวยการ
แปลงหนี้เปนทุน

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหนี้
ชําระดวยเงินสด

กระบวนการทางศาล



  เมือ่บริษัทฯ ติดตอลกูหนีไ้ดแลว บรษิทัฯ จะเสนอใหลกูหนีเ้ขารวมเจรจากบับรษิทัฯ เพือ่เขาสูกระบวนการปรบัโครงสรางหนี ้ในกรณี
ที่บริษัทฯ ไมสามารถติดตอลูกหนี้ ผูคํ้าประกัน ผูจํานํา และผูจํานองได บริษัทฯ จะดําเนินกระบวนการทางศาลกับลูกหน้ีดังกลาวตอไป 
โดยทั่วไป สําหรับลูกหนี้ที่ยังปรับโครงสรางหนี้ไมสําเร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ไปพรอมกับกระบวนการ
ทางศาลเพื่อสรางสภาพบังคับหลักประกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงานใหไดรับคืนหนี้โดยเร็ว 

  ในขัน้ตอนการปรบัโครงสรางหน้ี บรษัิทฯ จะประเมนิทรัพยหลกัประกันและความสามารถของลกูหนีใ้นการชาํระหนี ้โดยบรษิทัฯ 
จะพิจารณาปจจัยตาง ๆ เชน เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และการมีอยูของการคํ้าประกันการชําระหนี้ดังกลาว นอกจากนั้น บริษัทฯ 
จะพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งรวมถึง (ก) การตกลงชําระหนี้โดยมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระหนี้ 
เชน การขยายระยะเวลาการชําระหน้ี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยและ/หรือเงินตน (ข) การโอนทรัพยหลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ และ 
(ค) การแปลงหนี้เปนทุน ซ่ึงวิธีการท่ีบริษัทฯ จะเลือกใชในกระบวนการปรับโครงสรางหนี้จะข้ึนอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้แตละราย 

  ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ขางตน บริษัทฯ มุงเนนการลดระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
ใหเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ พยายามบรรลุขอตกลงกับลูกหนี้ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

  หากบริษทัฯ และลกูหนีส้ามารถบรรลขุอตกลงในการปรบัโครงสรางหนี ้บรษิทัฯ จะเขาทําสัญญาปรบัปรงุโครงสรางหนีก้บัลกูหนี้
เพื่อกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ มูลคาหนี้ที่ตองชําระ วิธีการชําระหนี้ และขอตกลงเกี่ยวกับหลักประกันและการคํ้าประกัน โดยสัญญา
ปรบัปรุงโครงสรางหนีด้งักลาวจะตองไดรบัการตรวจสอบและอนมัุตติามระเบยีบภายในของบรษิทัฯ ทัง้นี ้หากลกูหนีย้งัคงไมสามารถชาํระหนี้
ไดแมวาจะไดมีการปรับโครงสรางหนี้แลว บริษัทฯ อาจมีการเจรจากับลูกหนี้เพื่อปรับโครงสรางหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเริ่มจัดทําโครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" ซึ่งเปนแนวทางการประนอมหนี้ทางหนึ่งที่บริษัทฯ ใชเพื่อ
เปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซึ่งเปนที่อยูอาศัยคืนกลับไป ซึ่งภาระหนี้เงินตนตอง
ไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้ครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของ
ราคาประเมนิตามหลกัเกณฑของบรษิทัฯ อกีทัง้บรษิทัฯ ไดจดัทาํโครงการอืน่ ๆ เพือ่ชวยเหลอืลกูคาท่ีเปนสนิทรัพยดอยคณุภาพอยางตอเน่ือง
เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพื่อปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอื่น
ใหสามารถชําระหนี้ไมมีหลักประกันที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 3.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้ครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน ในอัตรา
รอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบี้ย พรอมกันน้ี 
บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกหน้ีของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอื่นใหสามารถชําระหนี้ที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได 
โดยเลอืกชาํระหนีค้รัง้เดยีวใหเสรจ็สิน้ภายใน 90 วนั หรอืเลือกผอนชาํระภายใน 10 ป ในอตัรารอยละ 80.0 ของราคาประเมนิตามหลกัเกณฑ
ของบริษัทฯ ซึ่งโครงการที่บริษัทฯ จัดทําขึ้นนั้น นอกจากจะชวยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตใหไดรับการปลดหน้ีหรือไถถอนหลักประกันคืนแลว 
ยงัสงผลใหบริษัทฯ มรีายไดจากกระแสเงนิสดจากการชําระหนีห้รอืผอนชาํระจากการปรับโครงสรางหน้ีเพิม่ขึน้อกีดวย ทัง้นีโ้ครงการดังกลาว
อยูภายใตเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนด

  บรษิทัฯ เชือ่วาประสบการณในการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพและการปรบัโครงสรางหนีก้วา 20 ป ตลอดจนศกัยภาพ
ที่เพียงพอของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี หากการเจรจา
เพื่อการปรับโครงสรางหนี้ไมประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ อาจใชสิทธิทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันจากลูกหนี้
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 (4) ชองทางการใหบริการ 
  ลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ จะไดรับเอกสารท่ีระบุบารโคด (barcode) ประจําตัวลูกหนี้แตละรายเพื่อใช
ในการชําระเงินผานชองทางรับชําระเงินตางๆ ของบริษัทฯ โดยลูกหนี้ของบริษัทฯ สามารถเลือกชําระเงินใหแกบริษัทฯ ผานชองทางการ
ใหบริการที่หลากหลาย ไดแก (ก) การชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสที่ราน 7-Eleven (ข) ชําระเงินที่สาขาของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ทั่วประเทศ และ (ค) การชําระเงินที่สํานักงานหรือสาขาของบริษัทฯ 

 (5) การบริหารจัดการการผิดนัดชําระหนี้
  บริษัทฯ ติดตามและควบคุมระยะเวลาการชําระหนี้ภายใตเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และประวัติชําระหนี้ตาม
กําหนดเวลา (Aging) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคลองใหมีเงินสดรับที่ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
เพื่อเจรจาปรับโครงสรางหนี้ควบคูไปกับการรักษาสิทธิตามกฎหมายในสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว 

  หากลกูหนีไ้มสามารถชาํระหนีไ้ดตามเงือ่นไขสญัญาปรบัปรงุโครงสรางหนี ้บรษิทัฯ มทีางเลอืกวาจะปรบัโครงสรางหนีภ้ายใตเง่ือนไข
ใหมหรอืจะดาํเนนิการทางศาล อยางไรก็ด ีโดยทัว่ไป บริษทัฯ จะพจิารณาใชทัง้ 2 ทางเลือก กลาวคอื การปรบัโครงสรางหนีใ้หมควบคูไปกับ
การดาํเนนิการทางศาล อยางไรกด็ ีเนือ่งจากบรษิทัฯ มจีดุมุงหมายหลกัในการบรหิารจดัการการผดินดัชาํระหนีเ้พือ่ใหบรษิทัฯ ไดรบักระแสเงินสด
จากสินทรัพยดอยคุณภาพใหเร็วท่ีสุด โดยสวนใหญ บริษัทฯ จึงพยายามปรับโครงสรางหนี้ใหไดขอยุติกอนการบังคับคดี เนื่องจากการปรับ
โครงสรางหนีม้ ี(ก) กระบวนการเกบ็เงนิทีร่วดเร็วกวา และ (ข) คาใชจายในการดาํเนนิการทีต่ํา่กวา เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการดาํเนนิการทางศาล

 (6) การบังคับชําระหนี้ 
  ในการบังคับชําระหน้ีสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยทั่วไป บริษัทฯ จะ
พิจารณาปจจัยหลายประการกอนตัดสินใจใชสิทธิตามกฎหมายเพื่อบังคับชําระหนี้ หรือบังคับหลักประกัน ซึ่งรวมถึงระยะเวลาในการไดรับ
กระแสเงินสดจากสนิทรพัยดอยคณุภาพ คาใชจายทีเ่กีย่วของกบักระบวนการบงัคบัชาํระหนี ้ความเสีย่งทีเ่กีย่วของกบักระบวนการทางศาล 
และอายุความหรือระยะเวลาบังคับคดีของหนี้ดังกลาว  

  ภายหลังจากท่ีไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว ในกรณีที่สถาบันการเงินไดเริ่มการดําเนินการ
ทางศาลแลว บรษัิทฯ จะเขาสวมสิทธเิปนคูความในคดแีทนสถาบันการเงินทีโ่อนขายสินทรพัยดอยคุณภาพใหแกบรษัิทฯ ซึง่มีฐานะเปนโจทก
เดิมในคดีที่ยังอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล หรือเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาแลว ทั้งนี้ ตาม 
พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย เพื่อบังคับตามสิทธิของบริษัทฯ ที่รับโอนมา ในการนี้เม่ือบริษัทฯ ไดยื่นคํารองขอเขาสวมสิทธิตอศาลแลว 
ศาลจะดําเนินการไตสวนคํารอง ซึ่งหากมีผูคัดคานจะทําใหกระบวนการเขาสวมสิทธิของบริษัทฯ ลาชาไปดวย

  หากศาลตดัสนิตามทีบ่รษิทัฯ เปนโจทกฟองคดหีรือรองขอสวมสิทธิเปนเจาหนีต้ามคําพพิากษา และบริษัทฯ ดาํเนินการบังคบัคดี
และบังคับหลักประกันแลว ทรัพยหลักประกันจะถูกนําออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหน้ีของลูกหนี้ โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเขารวมประมูล
หลักประกันของลูกหนี้ผานกระบวนการขายทอดตลาดดวย

  ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปนโจทกฟองคดีหรือศาลอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา บริษัทฯ จะเขารวมประมูลแบบ
เปนผูมีสิทธิหักสวนไดใชแทน และหากชนะการประมูล เจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทํารายงานบัญชีหักสวนไดใชแทนกอนเพื่อใหทราบวา
บรษิทัฯ ในฐานะผูซือ้ทรพัยทีม่สีทิธขิอหกัสวนไดใชแทนตองวางเงนิเพิม่เตมิหรอืไม แลวเจาพนกังานบงัคับคดจีงึจะสงหมายใหบรษิทัฯ มารบั
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เอกสารสทิธิไ์ปจดทะเบยีนรับโอนกรรมสทิธ์ิทรพัยทีซ่ือ้ และวางเงินเพิม่ (ถามี) (กรณทีีเ่งนิทีว่างชําระในวนัทาํสัญญาไมเพยีงพอชําระคาใชจาย
ตาง ๆ) ซึ่งบริษัทฯ จะรับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพยที่ซื้อตอไป หลังจากน้ันเจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทําบัญชี
แสดงรายการรับ-จายเงินสงใหผูมีสวนไดเสีย เพื่อแสดงรายการคาใชจายและแจงมูลหนี้ตามเกณฑสิทธิคงเหลือ (ภาระหนี้คงเหลือตาม
คําพิพากษา) ทั้งนี้หากขายทอดตลาดทรัพยไดราคามากกวาภาระหนี้คงเหลือ โจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก
การบังคับคดีเพียงเทาที่ศาลพิพากษาใหชนะคดี  

  แตหากบริษัทฯ ยังไมไดรับอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ผูรับจํานอง บริษัทฯ ตองเขาประมูลใน
ฐานะบุคคลภายนอก และหากชนะการประมูล บริษัทฯ ตองชําระเงินตามราคาที่บริษัทฯ ประมูลท้ังจํานวนพรอมคาใชจายอื่น ๆ แลวจึง
รับเอกสารสิทธิรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิตอไป อยางไรก็ตาม กรมบังคับคดีจะชําระคืนเงิน
ที่บริษัทฯ ทดรองจายเมื่อประมูลซื้อทรัพยใหแกบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ดําเนินการสวมสิทธิ์เสร็จสิ้น 

  ในกรณีที่บุคคลภายนอกเปนผูชนะการประมูล บริษัทฯ จะดําเนินการขอรับเงินจากการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ ตอง
จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงสําเนาคําสั่งศาลใหสวมสิทธิเพื่อยื่นตอกรมบังคับคดี เพื่อจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน 
(“บัญชีรับจาย”) ซึ่งกรมบังคับคดีอาจพิจารณาขอใหบริษัทฯ นําสงเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมกอนนําสงบัญชีรับจายใหบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ 
รับเงินแลวจึงกลับรายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

  อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการนําสงบัญชีรับจายของกรมบังคับคดีขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน หากมีการรองขอเพิกถอน
การขายทอดตลาด หรอืมกีารคดัคานบญัชรีบัจาย กรมบงัคบัคดตีองรอใหศาลมคีาํสัง่ถงึทีส่ดุในกรณดีงักลาวกอนจงึจะสามารถเริม่ดําเนนิการ
จัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ ได หรือหากลูกหนี้ถูกดําเนินคดีลมละลาย กระบวนการรับชําระเงินของบริษัทฯ อาจมีความลาชา เนื่องจาก
กรมบังคับคดีตองรอใหศาลลมละลายดําเนินกระบวนการในคดีลมละลายใหแลวเสร็จตามคดีลมละลายนั้นกอน กรมบังคับคดีจึงจะสามารถ
เริ่มดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ ได ทั้งน้ี บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดอยางตอเนื่อง โดย
จัดทําทะเบียนคุมเงินรอรับจากการขายทอดตลาดและมีกระบวนการติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

  ทั้งนี้ การรับชําระหนี้ขั้นตํ่าที่บริษัทฯ จะไดรับจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันจะไมเกินจํานวนที่ตํ่าท่ีสุดระหวาง 
(ก) ราคาขาย (หลังหักคาใชจาย) (ข) มูลจํานอง ซึ่งหมายถึงจํานวนเงินที่ผูใหหลักประกันไดตกลงในสัญญาจํานอง (ซ่ึงอาจสูงหรือตํ่ากวา
จํานวนคางชําระของหนี้และ/หรือราคาขาย) และ (ค) จํานวนหนี้คางชําระตามสิทธิเรียกรอง 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสมํ่าเสมอโดยคณะทํางานเพื่อการบริหารจัดการ
สินทรัพยและหนี้สิน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละพอรต
การลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนําไปเปนปจจัยในการพิจารณาซื้อพอรตในอนาคต 

(ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
 (1)  ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 
  สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ สามารถจําแนกตามการปรับโครงสรางหนี้ได 2 ประเภท คือ (ก) สินทรัพยดอยคุณภาพ
ที่ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีหรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ และ (ข) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสราง
หนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 
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* คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) และหาก
 หลกัประกนัถกูนาํไปขายทอดตลาดและมผีูประมลูซือ้ทรพัยแลวจะใชราคาเคาะขายหกัประมาณการคาใชจายแทน ซึง่มูลคาหลกัประกนั
 อางอิงราคาประเมินกอนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิที่บริษัทฯ มีกับลูกหนี้และกอนพิจารณามูลจํานอง 
**  คํานวณโดยนํามูลคาหลักประกันหักดวยสวนลดตามเกณฑ ธปท. และไมใชมูลคาหลักประกันกรณีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป
 นับจากวันอนุมัติราคาประเมิน และหากหลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผู ประมูลซ้ือทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขาย
 หกัประมาณการคาใชจายแทน ซึง่มลูคาหลกัประกนัอางองิราคาประเมนิกอนพจิารณาถงึภาระหนีต้ามเกณฑสทิธทิีบ่รษิทัฯ มกีบัลกูหนี้
 และกอนพิจารณามูลจํานอง

  (2) ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการจัดช้ันเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ซึ่งอางอิงตามหลักเกณฑในประกาศ
ของ ธปท. 
  บริษัทฯ จัดชั้นเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ีเปน “ช้ันปกติ” “ชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ” “ช้ันตํ่ากวามาตรฐาน” “ชั้นสงสัย” 
“ช้ันสงสัยจะสูญ” และตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ีโดยนําหลักเกณฑของ ธปท. มาปรับใชใหสอดคลอง
กับธุรกรรมของบริษัทฯ

ตารางสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้และไมไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้      
ปรับโครงสรางหนี้      
-  คางตั้งแต 0 - 1 เดือน                     6,792.60 4,646.20  14,361.32   12,926.05 

-  คางมากกวา 1 - 3 เดือน                     2,054.16   1,183.89  3,733.88  3,360.49 

-  คางมากกวา 3 - 6 เดือน                     4,786.61  2,631.03  7,947.37   4,946.32 

-  คางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป            1,138.06 128.60  1,223.48  760.23 
     รวม                   14,771.43 8,589.72  27,266.05  21,993.09 

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้      
ไมปรับโครงสรางหนี้                 454,059.64  75,031.83  164,922.99  112,545.37 

     รวม                 454,059.64  75,031.83  164,922.99  112,545.37 

          รวมทั้งสิ้น                 468,831.07  83,621.55  192,189.04  134,538.46 

     2562   

   ยอดหนี้ เงินใหสินเชื่อ  มูลคาหลักประกัน มูลคาหลักประกัน

   ตามสัญญาเดิม จากการซื้อลูกหนี้   กอนหักสวนลด หลังหักสวนลด

   (ภาระหนี้เกณฑสิทธิ) (ภาระหนี้เกณฑทุน)  ตามเกณฑ ธปท.* ตามเกณฑ ธปท.**

หนวย : ลานบาท
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 * การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดมีการคํานวณตามหลักเกณฑในประกาศของ ธปท. ซึ่งไดพิจารณากระแสเงินสดจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดมูลคาปจจุบัน
  ทัง้นี ้ เพือ่ใหบรษิทัฯ มกีารดาํเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่12/2562 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2562 

ไดอนุมัติหลักเกณฑการอนุมัติจําหนายเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่เปนหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ซึ่งสรุปไดดังนี้
 • กรณีลูกหนี้ไมมีหลักประกัน
  บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดตอเมื่อ
  - บริษัทไมสามารถใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมายกับลูกหนี้จากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ได ไมวาจะมียอดหนี้รวมตาม
   สัญญาเดิม (ภาระหน้ีตามเกณฑสิทธิ รวมดวยคาใชจายอื่น ๆ) มูลคาเทาใดก็ตาม โดยใหขออนุมัติจําหนายหน้ีสูญภายในรอบ
   ระยะเวลาบัญชีถัดไปนับจากวันที่รับโอนเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้นั้นมา
  - ลูกหนี้จากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีมียอดหนี้รวมตามสัญญาเดิมไมเกิน 100,000 บาท ซ่ึง (1) บริษัทฯ ไดดําเนินการ
   ติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและเห็นวาไมคุมคาใชจายในการดําเนินคดีกับลูกหนี้ดังกลาว (2) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคน
   สาบสูญ และไมมีทรัพยสินใดจะสามารถนํามาชําระหน้ีไดแลว หรือ (3) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจาหน้ีบุริมสิทธิรายอ่ืน
   ที่มีบุริมสิทธิมากกวามูลคาทรัพยสินท้ังหมดของลูกหนี้ โดยใหขออนุมัติไมดําเนินคดี ยุติการติดตามหนี้ และจําหนายหน้ีสูญ
   ภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
  - ลูกหนี้ที่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงศาลไดมีคําสั่งแลวแตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชําระหนี้ได หรือ
   คดีลมละลายซ่ึงศาลไดมีคําสั่งประนอมหนี้หรือลูกหน้ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหน้ี
   ครั้งแรกแลว (2) ไดดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและไมไดรับชําระหนี้ หรือ (3) มีการสืบทรัพยลูกหน้ีแลวและ
   ไมพบทรัพยสินอื่นที่จะบังคับชําระหนี้ได โดยใหขออนุมัติจําหนายหนี้สูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 • กรณีลูกหนี้มีหลักประกัน
  บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดตอเมื่อ
  - ลูกหนี้ที่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงไดมีการดําเนินคดีถึงที่สุดแลวหรือไดยื่นคําขอเฉลี่ยหนี้ หรือยื่นขอรับ
   ชําระหนี้บุริมสิทธิ์จํานองในกรณีเจาหนี้อื่นฟอง (2) ในคดีลมละลายไดมีคําสั่งประนอมหนี้หรือลูกหนี้ถูกพิพากษาใหเปน
   บุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว

ตารางการจัดชั้นสินทรัพยดอยคุณภาพและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ *             4,646.20                  105.62    100.00      108.26  

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ *             1,183.89               17.83    100.00              17.93  

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน             2,631.03                 101.07    100.00          101.07  

จัดชั้นสงสัย                   76.32                         1.89    100.00                   1.89  
จัดชั้นสงสัยจะสูญ            75,084.11            6,017.74    100.00               6,017.74  

รวม            83,621.55        6,244.15                  6,246.89

     2562   
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  - ไดดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและไมไดรับชําระหนี้
  - มีการสืบทรัพยลูกหนี้แลวและไมพบทรัพยสินอื่นที่จะบังคับชําระหนี้ได
  - มีการบังคับคดีทรัพยหลักประกันขายทอดตลาดครบถวน และนําเงินตัดชําระหนี้แลว
  ทั้งนี้ ใหขออนุมัติจําหนายหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

 (3) ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามประเภทหลักประกัน
  สินทรัพยดอยคุณภาพสวนใหญท่ีบริษัทฯ รับซื้อเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยหลักประกันสวนใหญเปน
อสงัหารมิทรพัยทีม่รีาคาประเมนิสูงกวาตนทนุของสนิทรพัยดอยคณุภาพ และโดยสวนใหญบริษทัฯ มสีทิธิบังคับจํานองหลักประกันดงักลาว
เปนลาํดบัแรก อยางไรกด็ ีในอดตี บรษิทัฯ เคยซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพทีไ่มมหีลกัประกนั เชน ลกูหนีบ้ตัรเครดติ เนือ่งจากชวงเวลาดงักลาว 
บรษิทัฯ เชือ่วาสนิทรพัยดอยคณุภาพดงักลาวจะเปนโอกาสทีดี่ทางธรุกจิ ทัง้นี ้บรษิทัฯ อาจมกีารซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพทีไ่มมหีลกัประกนั
อีกเปนครั้งคราวในอนาคต นอกจากสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมีหลักประกันที่บริษัทฯ รับซื้อมาแลว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยดอยคุณภาพ
บางสวนที่ไมมีหลักประกันแตยังคงมีมูลคาทางบัญชีเหลืออยู ซึ่งเกิดจากการที่ลูกหนี้โอนทรัพยหลักประกันเพื่อชําระหนี้หมดแลวหรือจาก
การจําหนายหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพโดยการขายทอดตลาดในราคาท่ีต่ํากวามูลคาทางบัญชีของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ซึ่งในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับหนี้ที่ไมมีหลักประกันดังกลาวเทากับมูลคา
ทางบญัชคีงเหลือภายหลงัหกัยอดหนีท้ีไ่ดรบัชาํระจากการโอนหรอืจําหนายหลักประกนัของสินทรพัยดอยคุณภาพดงักลาว ทัง้นีร้ายละเอียด
เกี่ยวกับหลักประกันและประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพตามเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เปนไปดังตารางดังตอไปนี้

หมายเหตุ 1 เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ีท่ีไมมีหลักประกันสวนใหญเกิดจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ลูกหนี้โอนทรัพย
    หลักประกันเพื่อชําระหนี้หมดแลวหรือบริษัทฯ ประมูลหลักประกันของลูกหนี้ผานกระบวนการขายทอดตลาดในราคาที่
    ตํ่ากวามูลคาทางบัญชีเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงเหลือ

ประเภทของหลักประกัน 
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย 66,910.3

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยและหลักประกันประเภทอื่น 11,993.0

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทอื่น 522.9

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกัน1  4,195.3

รวม  83,621.5

 จํานวนเงินใหสินเชื่อ

 จากการซื้อลูกหนี้
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ตารางประเภทของสินเชื่อดอยคุณภาพตามเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

ขนาดตามสัญญากูยืมหรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้                                              
(ภาระหนี้เกณฑสิทธิตามงบ)  
นอยกวา 1 ลาน  21,302.1

1 - 5 ลาน  61,397.1

5 - 10 ลาน  27,825.4

10 - 50 ลาน  67,985.7

50 - 100 ลาน  35,498.5

100 - 500 ลาน  110,686.0

มากกวา 500 ลาน  144,136.3

รวม   468,831.1

 มูลคาสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ตามสัญญากูยืม

 หรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

 2562

 (ลานบาท)
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การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
(ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพยสินรอการขาย 
 (1) การจัดหาทรัพยสินรอการขาย 
  บริษัทฯ ไดทรัพยสินรอการขายจากหลายชองทาง เชน การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพที่บริษัทฯ บริหาร
จดัการมากอนผานกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรพัยหลกัประกนัหรอืโอนทรพัยชาํระหนีข้องลกูคาท่ีเปนสนิทรพัยดอยคณุภาพ
ของบริษัทฯ และการซื้อทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินทั้งในรูปแบบการประมูลและการซื้อจากสถาบันการเงินโดยตรง

 แผนภูมินี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการซื้อทรัพยสินรอการขายผานชองทางตาง ๆ 

1. การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติให
ประมูลทรัพย

ตามกรอบราคา

ชนะ
ประมูล

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
กรมบังคับคดี

รบัโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติใหโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหนี้

รับโอนกรรมสิทธิ์
ที่สํานักงานที่ดิน

สอบทาน
ราคาทรัพย

อนุมัติใหประมูล
ทรัพยตามกรอบ

ราคา

อนุมัติการซื้อ
ทรัพยสินจาก
สถาบันการเงิน

ชําระราคาซื้อ

ชนะประมูลและ
ชําระราคาซื้อ

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
สถาบันการเงิน

รบัโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

รบัโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

ทรัพยสินรอการขาย
และลดยอดเงิน
ลงทุนในลูกหนี้

(กรณี ที่ 1. และ 2.)

2. การโอนทรัพยหลักประกัน/โอนทรัพยชําระหนี้

3. การประมูลซื้อจากสถาบันการเงิน

สอบทาน
ราคาทรัพย

4. การซื้อจากสถาบันการเงินโดยตรง

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
สถาบันการเงิน



 แผนภูมินี้แสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซื้อทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุ  1 กรณีท่ีวันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารในการ

   พจิารณาราคาเสนอซือ้ ตลอดจนเงือ่นไขการประมลู เพือ่ใหการดาํเนนิงานมคีวามคลองตวั โดยคณะกรรมการบรหิารจะมอบอาํนาจ

   ใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคายื่นประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพื่อยื่นประมูล 

  2 ราคายืน่ประมลูสดุทายทีน่าํเสนอกรรมการผูจัดการใหญจะตองผานการพจิารณาจากคณะทาํงานรบัซือ้สนิทรัพยดอยคณุภาพ (NPLs)

   และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน 

  ในการพจิารณาการกําหนดราคาของทรพัยสนิรอการขายทีจ่ะเขาซือ้ บรษัิทฯ จะพจิารณาจากปจจยัหลายประการ ไดแก ภาระ
ติดพันที่ติดอยูกับทรัพยสินรอการขาย (ถามี) มูลคาที่กําหนดโดยกรมบังคับคดี และมูลคาประเมินภายในของบริษัทฯ เปนตน

ฝายกลยุทธ และ
การลงทุนได รับ
หนงัสอืเชญิใหรวม
ประมลูซือ้ทรพัยสิน
รอการขาย

คณะกรรมการบรษิทั พจิารณา (1) มอบอาํนาจ
ใหคณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจพิจารณาราคา
เสนอซือ้ตามหลกัเกณฑทีเ่สนอเงือ่นไขการประมลู 
และการมอบอํานาจที่เกี่ยวของกับการประมูล
และ (2) มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ 
สามารถตอรองเงื่อนไขและลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

คณะทํางานรับซื้อสินทรัพย
ดอยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
จากสถาบันการเงิน พิจารณา
ขอมูลทรัพยสินรอการขาย 
และกําหนดราคาซื้อ

คณะทํางานรบัซ้ือสินทรพัยดอยคณุภาพ
(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs)
จากสถาบันการเงิน พิจารณาราคา
ย่ืนประมูลบนราคาเบ้ืองตนท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ
พจิารณาราคายืน่ประมลู/
ลงนามอนุมัติเอกสาร
เพื่อยื่นประมูล2

คณะกรรมการบริหาร1 พจิารณา
ราคาเข าประมูลซื้อเบื้องต น
และมอบอํานาจใหกรรมการ
ผูจดัการใหญพจิารณาปรบัเพิม่/
ลดราคา และเงื่อนไขในการซื้อ

คณะกรรมการบรหิาร
พจิารณาการเขารวม
ประมลูซือ้

ฝ  ายกลยุทธ และ
การลงทุนรวบรวม
ขอมูลท่ีไดรับจาก
สถาบนัการเงินผูขาย
เพื่อเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝ ายพัฒนาสินทรัพย 
 ทาํการตรวจสอบสถานะ
 และวิเคราะหขอมูลเพื่อ
 คํานวณราคาซื้อตาม
 สตูรคํานวณของบรษัิทฯ
- ฝายประเมิน/สํานักงาน
 สาขา สาํรวจราคาทรพัย
 หลกัประกนัของสนิทรพัย
 ดอยคุณภาพ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
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อสังหาริมทรัพย 
 ยอดตนป  5,656.77   20,994.08    25.57   26,676.42  

 เพิ่มขึ้น  544.27   8,060.09   -     8,604.36  
 ลดลง  (812.86)   (2,231.85)  -     (3,044.71) 

 ยอดปลายป  5,388.18                     26,822.32     25.57   32,236.07  
สังหาริมทรัพย 
 ยอดตนป  3.97   343.54   -     347.51  
 เพิ่มขึ้น  -      4.69   -     4.69  
 ยอดปลายป  3.97   348.23   -     352.20  
 รวมยอดปลายป  5,392.15   27,170.55   25.57   32,588.27  
 หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย     (8,191.28) 
 หัก คาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย    (497.87) 
 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ      23,899.12

หนวย : ลานบาท

 บริษทัฯ มทีรพัยสินรอการขายหลายประเภทซึง่กระจายอยูทัว่ประเทศ เชน ทีดิ่นเปลา (ซึง่รวมถึงอสงัหาริมทรัพยเพือ่การเกษตรกรรม) 
โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย และที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน 

 (2) การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (รวมถึงการบํารุงรักษาและการปรับปรุง)  
  บรษัิทฯ จะทําการตรวจสอบทรพัยสนิรอการขายทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ไดมาเพือ่ประเมนิความจาํเปนในการปรบัปรงุหรอืซอมแซม
ทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ทั้งนี้ การตัดสินใจในการลงทุนปรับปรุงทรัพยสิน
รอการขายขึ้นอยูกับสภาพของทรัพยและความคุมคาของการลงทุน 

  หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดมาซึง่ทรพัยสนิรอการขายแลว บรษิทัฯ จะสงทมีงานไปดาํเนินการประเมนิราคาทรพัยสินรอการขายดงักลาว
อกีครัง้ เนือ่งจากในชวงเวลาดงักลาว บรษิทัฯ มสีทิธติามกฎหมายในการเขาพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบทรพัยสนิรอการขายไดอยางละเอยีดมากขึน้  

  หากบริษัทฯ ประเมินแลววาไมตองมีการปรับปรุงซอมแซมใด ๆ บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการขายทรัพยสินรอการขายดังกลาว
ทันที อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประเมินแลววามีความจําเปน บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมกอนเริ่มกระบวนการขาย
ทรัพยสินรอการขายดังกลาว 

ตารางแหลงที่มาของทรัพยสินรอการขาย

     2562   

   ประมูลจาก โอนทรัพยชําระหนี้/ สาขาที่ไมได รวม
   สถาบันการเงิน ประมูลทรัพยจากลูกหนี้ ใชงาน
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 ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะหโอกาสในการสราง
ผลตอบแทนของทรัพยสินรอการขายดังกลาว ภาวะตลาด และคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือซอมแซม ซึ่งบริษัทฯ อาจ
ตัดสินใจดําเนินการดังกลาว หากมูลคาที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นของทรัพยสินรอการขายนั้นสูงกวาตนทุนในการปรับปรุงหรือซอมแซม หรือทําให
บรษัิทฯ สามารถขายทรพัยสินรอการขายไดเร็วขึน้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ อาจพฒันาโครงการทีย่งัไมแลวเสร็จ (บริษทัฯ ไมสามารถดาํเนนิการ
พัฒนาหรือกอสรางโครงการใหมบนที่ดินเปลา เนื่องจากขอหามตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย) และสําหรับทรัพยสินรอการขาย
บางรายการ บริษัทฯ ยังใหเชาระยะสั้น (สัญญาเชาไมเกินกวา 1 ป) ในระหวางที่บริษัทฯ ยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาวได 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดําเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน เชน 
การจางพนักงานรักษาความปลอดภัย และการตอเติมตามความเหมาะสมของทรัพยสินแตละประเภท ฝายจําหนายทรัพยและ
ฝายพัฒนาสนิทรัพยภมูภิาคของบรษิทัฯ จะดาํเนนิการตรวจสอบทรพัยสินรอการขายทุก 3 เดอืนเพือ่ประเมนิถงึความจาํเปนในการบาํรงุรกัษา
หรือพัฒนา และเพื่อรักษาสิทธิในทรัพยสินรอการขายตามกฎหมายของบริษัทฯ 

 (3) การขายทรัพยสินรอการขาย 
  บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ เชน ที่ดินเปลา (ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
เกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพื่อการพาณิชย และที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงาน
ทีม่คีวามเชีย่วชาญสาํหรบัทรพัยสนิแตละประเภทซึง่ตัง้อยูทัว่ประเทศ บรษัิทฯ เช่ือวา การจดัประเภททรัพยสินรอการขายดงักลาวจะชวยให
บริษัทฯ สามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายทําการตลาดไดตรงกลุมและขายทรัพยสินรอการขายไดรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น
และยังสงผลใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการบริหารจัดการทรัพยสินในแตละประเภท 

  หลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะดําเนินการสํารวจทรัพยสินรอการขายและ
กาํหนดกลยทุธการโฆษณาเพือ่จาํหนายทรพัยสินรอการขายดงักลาว บรษัิทฯ ทาํการตลาดผานวธีิการทีห่ลากหลาย เชน (ก) กิจกรรมสงเสรมิ
การขาย (ข) มหกรรมอสังหาริมทรัพย (Assets Expos) ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอื่น ๆ  ทั่วประเทศ (ค) การประชาสัมพันธผานสื่อ
ในประเทศ รวมทั้งการติดปายประกาศขาย ณ ท่ีต้ังของทรัพย นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือและส่ือสังคมออนไลน
มาใชในการทําการตลาดสําหรับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กําหนดกลยุทธทางการตลาดทุกปเพื่อใหสามารถปรับตัวให
เขากับภาวะตลาดได นอกจากน้ี สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาอีก 26 แหงท่ัวประเทศ ยังชวยใหบริษัทฯ มีขอมูลเกี่ยวกับตลาดและ
ความตองการของลูกคา ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขายไดในราคาที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

  บริษัทฯ จัดประเภททรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และมุงเนนการขายทรัพยสินรอการขายใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของ
ทรัพยสินรอการขายประเภทนั้น ๆ เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน และลูกคาอื่น ๆ ในกรณีที่มีผูเสนอซื้อทรัพยสินมากกวาหนึ่งราย 
บริษัทฯ จะจัดการประมูลเพื่อใหไดราคาท่ีดีท่ีสุดและเพื่อใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและจัดบูธ
ในงานตาง ๆ ทั่วประเทศไทยมากกวา 100 ครั้งตอป เพื่อใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด

  โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะขายทรัพยสินรอการขายโดยการขายเปนเงินสด ซึ่งบริษัทฯ และผูซื้อจะลงนามในสัญญาจะซ้ือ
จะขาย โดยผูซื้อจะชําระเงินมัดจําใหแกบริษัทฯ และจะชําระเงินสวนท่ีเหลือตามสัญญาจะซื้อจะขายในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
รอการขายใหกับผูซื้อที่สํานักงานที่ดิน 
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ไดรับเอกสาร
เสนอซื้อและ
รับเงินประกัน

รับเงินมัดจํา
และลงนาม
ในสัญญา

จะซื้อจะขาย

รับเงินสวน
ที่เหลือและ

โอนกรรมสิทธิ์
ที่สํานักงานที่ดิน

อนุมัติการ
ขายทรัพยสิน
รอการขาย

ไดรับเอกสาร
เสนอซื้อ
เอกสาร

ประกอบ และ
เงินประกัน

พิจารณา
คุณสมบัติ

ของผูซื้อและ
ขอเสนอ

เจรจาเงื่อนไข
การผอนชําระ
ตามผลการ
พิจารณา
(ถามี)

อนุมัติการ
ขายทรัพยสิน
รอการขาย
โดยการขาย
ผอนชําระ

ชําระงวด
สุดทายและ

โอนกรรมสิทธิ์
ที่สํานักงาน

ที่ดิน

ลงนามในสัญญา
จะซื้อจะขาย

+ รับเงินมัดจํา
ผอนชําระ

ขายผอนชําระ

ขายเปนเงินสด

 นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระ เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคารายยอยท่ีเขาไมถึงแหลงสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นมีราคาตั้งขายไมเกิน 3.0 ลานบาท เขาโครงการผอนชําระกับบริษัทฯ ไดไมเกิน 2.0 ลานบาท หรือในกรณี
พิเศษอ่ืนบางกรณี เชน ทรัพยสินรอการขายท่ีมีมูลคาสูง หรือในกรณีท่ีลูกหนี้เดิมประสงคจะซ้ือทรัพยสินรอการขายคืน บริษัทฯ อาจ
พิจารณาใหผูซื้อสามารถชําระราคาทรัพยสินรอการขายผานการผอนชําระ ในกรณีดังกลาว กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขายจะโอนไปยัง
ผูซื้อเมื่อชําระเงินงวดสุดทายและไดมีการดําเนินการตาง ๆ ที่สํานักงานที่ดินเสร็จสิ้นแลวเทานั้น

 แผนภูมินี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขายทรัพยสินรอการขาย

 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพย
และหนี้สิน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุน
ของบรษิทัฯ เพ่ือนาํไปเปนปจจยัในการพิจารณาซือ้พอรตในอนาคต 
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(ข) ประเภททรัพยสินรอการขาย 
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล คิดเปนรอยละ 42.17 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งแยกตามสถานที่ตั้งทรัพยและประเภท
ทรัพยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามสถานที่ตั้งทรัพย 

อสังหาริมทรัพย   
กรุงเทพและปริมณฑล      9,987.89  
ภาคกลาง และภาคตะวันออก      6,137.00  
ภาคเหนือ      3,432.24  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      2,158.53  
ภาคใต      1,968.58  
สังหาริมทรัพย         214.88  
 รวม   23,899.12

  มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามสถานที่ตั้ง   (ลานบาท)

อสังหาริมทรัพย 
ที่ดินเปลา   5,242.68  
โรงแรม   449.92  
อาคารเพื่อการพาณิชย   5,788.75  
ที่อยูอาศัย   11,526.75  
อื่น ๆ    676.14  
สังหาริมทรัพย   214.88 
 รวม   23,899.12

  มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามประเภททรัพยสินรอการขาย (ลานบาท)

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามประเภททรัพย 
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การตลาดและการแขงขัน  
 บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะการแขงขันในการจัดหาสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยมีคูแขงหลัก คือ บริษัท
บริหารสนิทรัพยอืน่ในประเทศไทยทีมี่สถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก 
บสส. (กองทนุฟนฟูฯ เปนผูถอืหุนใหญของ บริษัทฯ และ บสส.) และ
บริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในประเทศไทย 
เชน บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัท บริหาร
สินทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย 
จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด และบริษัท บริหาร
สินทรัพยทวี จํากัด ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนหนวยธุรกิจ
ของธนาคารพาณิชยสวนใหญจะไมซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพหรือ
ทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่น แตจะบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่ไดรับโอนจากภายในกลุม
ธนาคารพาณิชยดังกลาวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแขงขัน
กับบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นในระดับที่นอยกวาการแขงขันที่ได

กลาวมาขางตน เนือ่งจากในปจจุบนับรษัิทตอไปนีส้วนใหญจะมุงเนน
การเขาซื้อสินทรัพยที่เกี่ยวของกับสินเชื่อสวนบุคคลและหนี้
บัตรเครดิตซึ่งมิใชสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนเปาหมายหลักของ
บริษัทฯ เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด บริษัท บริหาร
สนิทรัพยธนภทัร จํากัด บริษัท บริหารสนิทรัพยอัลฟา แคปปตอล จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพย ชโย จํากัด กลุมบริษัทศรีสวัสดิ์ และบริษัท 
บริหารสนิทรัพย ไนท คลบั แคปปตอล จํากัด เปนตน อยางไรกต็าม 
มีความเปนไปไดท่ีบริษัทเหลาน้ีจะเขาแขงขันซื้อสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายทีเ่ปนเปาหมายหลกัของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผชิญการแขงขันกับนิติบุคคลตางประเทศ 
ที่มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงที่มาจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย
ในประเทศไทย เชน โลน สตาร ฟนด และแอคครีทีพ คอมพานี 
ลิมิเต็ด และการแขงขันในอุตสาหกรรมสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายอาจสูงขึ้นในอนาคต (อางอิงตามขอมูลจาก
รายงานภาวะอุตสาหกรรมซึ่งจัดทําโดยอิปซอสส)
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 บริษัทฯ แขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นดังกลาว 
โดยอาศยัฐานะการเงนิทีแ่ข็งแกรง ความสามารถในการเขาถงึแหลง
เงินทุน ความรวดเร็วในการรับทราบขาวสารเพ่ือติดตามโอกาส
ในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย
ความสามารถในการกําหนดราคาเขาซือ้สนิทรัพยดอยคณุภาพและ
ทรัพยสินรอการขายท่ีเหมาะสม ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของ
บริษัทฯ รวมทัง้เครือขายในการดาํเนนิงานและทีมงานทีมี่ประสบการณ
(ซึง่กาํหนดความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย) ทั้งนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
ดังกลาวอาจสงผลตอแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้ในการขายทรัพยสนิรอการขาย บริษัทฯ ยงัตอง
แขงขนักบับริษัทอสงัหาริมทรัพยอืน่ สถาบนัการเงินทีข่ายทรัพยสนิ

รอการขาย และผูประกอบการอืน่ในตลาดอสังหาริมทรัพย 

กลุมลูกคาเปาหมาย 
 กลุ มลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคณุภาพของบริษัทฯ คอื ลกูหนีท้ีบ่ริษัทฯ ซ้ือสนิทรัพยดอยคณุภาพ
จากสถาบันการเงิน  

 กลุ มลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขาย ไดแก ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูลงทนุ และลกูคาอืน่ ๆ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและออกบูธในงาน
มหกรรมตาง ๆ ทั่วประเทศมากกวา 100 คร้ังตอป เพื่อใหบริษัทฯ 
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด
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นโยบายการตลาดและสงเสริมการขาย 
 บรษัิทฯ ไดเริม่จดัทาํกิจกรรมสงเสริมการปรับโครงสรางหนี้
สาํหรับลกูคาทีเ่ปนสินทรัพยดอยคุณภาพภายใตชือ่โครงการ "สุขใจ 
ไดบานคืน" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูก
พิทักษทรัพยเดด็ขาดใหสามารถไถถอนหลกัประกันซึง่เปนทีอ่ยูอาศยั
คืนกลับไป ซึ่งภาระหนี้เงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือก
ชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระ
ภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑ
ของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอื่น ๆ เพ่ือชวยเหลือ
ลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน โครงการ 
“BAM ชวยลด เพ่ือปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาส
ใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอื่นให
สามารถชําระหนี้ไมมีหลักประกันที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 3.0 
ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน 
ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 
3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย
อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งที่เปน
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและ
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ไมมีทรัพยสินอื่นใหสามารถชําระหน้ีที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน
20.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหน้ีครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 
90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของ
ราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้โครงการดังกลาว
อยูภายใตเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนด

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอื่น ๆ เพื่อชวยเหลือ
ลูกคาทรัพยสินรอการขาย เชน “โครงการขายทรัพยสินแบบผอน
ชําระกับบริษัทฯ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอย
หรือผูมีงบประมาณจํากัดใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยลูกคา
ซื้อทรัพยสามารถซ้ือแบบผอนชําระกับบริษัทฯ ไดไมเกิน 2.0 

ลานบาท รวมถึงหองชุดในราคาพิเศษใหแกผู มีรายไดนอยได
พิจารณาซื้อขายในราคาที่เหมาะสม พรอมโครงการคอนโด โดนใจ 
สบายกระเปา ซื้อเงินผอนคอนโดราคาไมเกิน 5 แสนบาท ไมมี
เงินดาวน อีกทั้งบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ “ที่ดินเพื่อการออม” 
โดยบริษัทฯ ไดนําทรัพยท่ีดินเปลาบนทําเลดีทั่วประเทศ ราคา
ไมเกนิ 2.0 ลานบาท ออกจาํหนาย โดยไมคดิคาธรรมเนยีมการโอน
กรรมสทิธิใ์นชวงการจดัโปรโมชัน หรอืใหผูบริโภคเลอืกผอนชําระกับ
บริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายใตเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด

 บรษัิทฯ มทีมีการตลาดท่ีดูแลทรพัยสนิรอการขายแตละประเภท
เพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับประเภททรัพยสิน
รอการขายและกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเคร่ืองมือทางการตลาดที่
บริษทัฯ ใช ไดแก การตดิปาย ณ สถานทีต่ัง้ของทรพัย การประชาสัมพันธ
ทางเว็บไซต รวมถึง Social Media ของบริษัทฯ ทั้ง Facebook
Line และแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ 
ออกบูธในงานตาง ๆ การเปดประมูลสําหรับบุคคลทั่วไป และ
การติดตอนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยตรง

ชองทางการจําหนาย 
 ชองทางการจาํหนายแบงออกเปน 2 สวนตามการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ (ก) ชองทางการประนอมหนี้ และชอง
ทางการชําระเงินของลูกหน้ีสําหรับธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพ และ (ข) ชองทางการจําหนายสําหรับธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพยสินรอการขาย  

 ชองทางการจาํหนายในกรณีสนิทรพัยดอยคณุภาพ หมายถึง 
การประนอมหนี้และชองทางการชําระเงินของลูกหนี้ โดยภายหลัง

จากทีม่กีารดาํเนนิการประนอมหนีเ้สรจ็ส้ินแลว ลกูหนีข้องบรษัิทฯ 
สามารถชําระเงินผานชองทางตาง ๆ ไดแก การชําระเงินผาน
เคานเตอรเซอรวิสที่ราน 7-Eleven หรือธนาคารพาณิชยรายใหญ
ทั่วประเทศ เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน) 
และธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งการชําระเงิน
ผานเคานเตอรเซอรวิสขางตนชวยใหลูกหนี้สามารถชําระเงินผาน
สาขาของธนาคารพาณิชยได และการชําระเงินท่ีสํานักงานใหญ
หรือสาขาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากลูกหนี้ไมสามารถชําระเงิน
ไดตามเงือ่นไขสัญญาปรบัปรงุโครงสรางหน้ีเดมิ บรษิทัฯ จะพจิารณาวา
จะปรบัโครงสรางหนีภ้ายใตเงือ่นไขใหมหรอืจะดาํเนินกระบวนการ
ทางศาล อยางไรก็ด ีโดยท่ัวไป บรษิทัฯ จะพจิารณาใชทัง้ 2 ทางเลอืก 
กลาวคอื การปรบัโครงสรางหน้ีควบคูไปกบัการกระบวนการทางศาล

 ในกรณีของทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ มีชองทางการ
จําหนายทรัพยสินรอการขายที่หลากหลาย อาทิ งานมหกรรม
อสงัหารมิทรพัย (Assets Expos) ทัง้ในกรงุเทพมหานครและภมิูภาค
อื่น ๆ ทั่วประเทศ การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ในประเทศ 
เว็บไซตของบริษัทฯ Social Media และระบบแอปพลิเคชัน BAM
บนโทรศัพทมือถือที่ใชในการจองซ้ือทรัพยออนไลนและการให
ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ โดยสวนมากลูกคาจะซื้อเปนเงินสด หรือขอสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน และในบางครั้งอาจซื้อแบบผอนชําระ ในกรณีที่
ลูกคาซื้อแบบผอนชําระ ลูกคาสามารถเลือกชองทางการชําระเงิน
เชนเดยีวกบัลกูคาทีเ่ปนสนิทรพัยดอยคุณภาพตามทีก่ลาวมาแลวขางตน
  
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย* 
 ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ภาคการเงินไทยไดถูก
เสรมิสรางใหมคีวามแขง็แกรงกระทัง่สามารถรองรบัเศรษฐกจิทีกํ่าลงั
เติบโตและชวยลดความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดการเงิน
ในตางประเทศในปจจบุนัได ประเทศไทยมีการเพิม่ความระมดัระวงั
ในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินอยางตอเนื่องโดยมีการกําหนด
กฎระเบียบและเพิ่มมาตรการตาง ๆ  หนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการ
เสริมสรางภาคการเงินใหแข็งแกรงก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย 
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ซึ่งจะชวยสงเสริมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่มีประสิทธิภาพ

 บริษัทบริหารสินทรัพยของไทยทําการรับซื้อสินทรัพย
ดอยคณุภาพ (NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบนั
การเงินเปนหลัก โดยผานการประมูลหรือรับซ้ือโดยตรงหลังจาก
การเจรจาของทั้งสองฝาย โดยบริษัทบริหารสินทรัพยจะทําการ
บรหิารสนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) โดยการเจรจาปรับโครงสราง
หนี้เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝาย รวมทั้งจัดการทรัพยสิน
รอการขาย (NPAs) โดยปรับปรุงทรัพยสินใหมีสภาพดีขึ้นกอนนํา
ออกจําหนายสูตลาด ดงันัน้ อตุสาหกรรมดังกลาวจึงมบีทบาทสาํคญั
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม

 ยิ่งอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรพัยสนิรอการขายมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพียงใด ก็ยิง่สามารถ
ลดภาระของสถาบันการเงินมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้ บริษัทบริหาร
สินทรัพยสงผลใหเกิดความยืดหยุนในภาคการเงินและชวยทําให
ภาคการธนาคารมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยสามารถชวยใหลูกหนี้
ที่มีศักยภาพยังคงดําเนินธุรกิจของตนตอไปได อีกท้ังยังเปนกลไก
ในการดูดซับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจาก
สถาบันการเงินไทยอีกดวย  

การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ในประเทศไทย*  
 สภาพเศรษฐกิจไทยในชวงตั้งแตป 2530 เปนตนมา
มีลักษณะเติบโตอยางตอเน่ือง ความแข็งแกรงของภาพลักษณของ
ภาคการเงินในขณะน้ันเปนสาเหตุใหรัฐบาลมีแนวคิดที่จะทําให
ประเทศไทยเปนหนึง่ในศนูยกลางทางดานการเงินของภมิูภาคเอเชยี
เฉกเชน ฮองกงและสิงคโปร ในป 2536 มีการจัดตั้งกิจการวิเทศ
ธนกิจหรือที่รูจักในนาม บีไอบีเอฟ (หรือ Bangkok International 
Banking Facility) เพื่อสนับสนุนการเปดเสรีตลาดการเงินของ
ประเทศ ซึง่รัฐบาลไทยตองการใหเปนกลไกหลกัในการระดมเงินทุน
จากตางประเทศ มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหอยู ในระดับที่สูง
เพือ่ดึงดูดเงนิลงทนุจากตางประเทศเขามา และภายใตการดาํเนนิงาน
ของบีไอบีเอฟ มีการอนุญาตใหธนาคารที่จัดตั้งขึ้นท้ังในประเทศ
และธนาคารตางประเทศสามารถใหบรกิารบญัชกีารเงนินอกประเทศ
(Offshore Banking) ได ดงันัน้ จงึเกดิชองทางในการกูเงนิในอตัรา 

ดอกเบี้ยตํ่าจากสถาบันการเงินตางชาติเขามาสูประเทศ  

 เงนิทนุทีไ่หลเขามาจาํนวนมหาศาลอยางตอเนือ่งในป 2538 

ถึงป 2539 ทําใหสถาบันการเงินสามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดงาย
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การใชอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ทําให
ประชาชนจํานวนมากคิดวาตนไมมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 
โดยธนาคารกลางเปนผูรับความเส่ียงน้ันเอง ทําใหสถาบันการเงิน
และประชาชนทําธุรกรรมที่เส่ียงมากข้ึน ทั้งความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปลีย่น (Exchange Rate Risk) และความเสีย่งจากความแตกตาง
ของอายุคงเหลือ (Maturity Risk) หนี้ระยะสั้นที่กูมาในสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐจากตางประเทศเพิ่มขึ้นสูงมากอยางรวดเร็ว โดยหนี้
สวนใหญถูกนํามาปลอยกูแบบระยะยาวในสกุลเงินบาทใหธุรกิจ
ภายในประเทศ ทําใหเกิดภาวะการไมสอดคลองของสกุลเงิน 
(Currency Mismatch) และระยะเวลาการกูยืม (Maturity 
Mismatch) โดยเงินท่ีไหลเขาจากตางประเทศสวนใหญนั้นถูกนํา
ไปลงทุนในภาคที่ไมกอใหเกิดผลผลิต (Non-Productive Sector) 
โดยเฉพาะในธรุกจิอสังหารมิทรพัย ความตองการซือ้อสงัหาริมทรพัย
ในชวงเวลาดังกลาวมากขึ้นอยางผิดธรรมดาซึ่งสงผลใหราคา
อสงัหาริมทรัพยทะยานสูงขึ้นไปดวย

 เศรษฐกิจทรุดตัวลงในป 2539 ถึง 2540 เนื่องจากการ
สงออกหดตัวและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด สงผลใหเจาหนี้
ตางประเทศเริ่มมีความกังวลเก่ียวกับหนี้ตางประเทศของไทยและ
ศักยภาพในการเจริญเติบโตและการสิ้นสุดของการเกิดฟองสบู
ในราคาอสงัหาริมทรพัย (Asset Price Bubble) ความตองการขาย
อสังหาริมทรัพยที่มีมากกวาความตองการซื้อเปนเหตุใหสถาบัน
การเงินทุกแหงประสบปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) ที่เพิ่ม
ขึ้นไปพรอมกับการลดลงอยางรุนแรงของราคาทรัพยสิน หน้ีระยะ
สั้นในสกุลเงินตางประเทศมีมากกวาทุนสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศ การไหลออกของเงินทุนอยางฉับพลันทําใหเกิดวิกฤติ
งบดลุสนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) เพิม่สงูขึน้หนึง่เทาตวัในป 2539 

และเพิ่มขึ้นอยางนากังวลอีกเทาตัวในไตรมาสแรกของป 2540 ซึ่ง
ในขณะนัน้สนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) ของสถาบนัการเงนิตาง ๆ  
สูงถึง 225 พันลานบาท

 รัฐบาลใชทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศในการปกปอง
คาเงินบาทเปนจํานวนมหาศาล และรักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยน   
คงที่ ซึ่งทําใหทุนสํารองลดลงอยางมาก ในที่สุดรัฐบาลภายใตการ



บริหารงานของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ จึงประกาศเปลี่ยนแปลง
ระบบอตัราแลกเปลีย่นใหเปนการลอยตวัคาเงนิ เมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 
2540 ซึง่นบัเปนจุดเริม่ตนของวกิฤตกิารเงนิเอเชยี เพราะคาเงนิบาท
ออนตัวลงทันที รอยละ 18 และออนตัวลงอยางตอเนื่องจนกระท่ัง
มีราคา 55.50 บาทตอดอลลารสหรัฐในเดือนมกราคม 2541

 สถาบันการเงินรวมทั้งภาคธุรกิจและบริษัทตาง ๆ ของไทย
ทีไ่ดกูยมืเงนิสกลุดอลลารสหรฐัในชวงเวลานัน้ไดรบัผลเสยีอยางหนกั 
มูลคาของหนี้สินทะยานขึ้นอยางรวดเร็วเน่ืองจากคาเงินบาทออน
ตัวลงอยางรุนแรงทําใหหนี้ตางประเทศเมื่อคิดเปนสกุลเงินบาท
มากขึ้นอยางกาวกระโดด ผลกระทบจากวิกฤติการณทางการเงิน
ในครานั้นไมเพียงจํากัดแคภาคการเงิน แตยังกระทบไปถึงภาค
อสังหาริมทรัพยและภาคธุรกิจหลักอื่น ๆ อีกดวย วิกฤติที่ลุกลาม
สูประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียทําใหเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ 
ยิง่ไปกวานัน้ การขาดการบรหิารจดัการทีดี่และการขาดการควบคมุ
และปฏบิติัตามกฎระเบยีบของสถาบนัการเงนิยงัซํา้เตมิใหวกิฤตคิา
เงนิเลวรายลง อตัราการวางงานเพ่ิมสงูขึน้ ผูประกอบการภาคธรุกจิ
ลมละลายอยางกวางขวาง การปดตัวของธุรกิจทําใหมีการผิดนัด
ชาํระหนีแ้ละเกดิสนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs) เพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็  

 ภาคสถาบันการเงินไทยทรุดตัวลงอยางรุนแรง เปนเหตุให

ในชวงกลางป 2540 ธปท. มีคําสั่งใหสถาบันการเงิน 58 แหง 
ระงับการดําเนินกิจการชั่วคราวเนื่องจากเกิดภาวะลมละลายหรือ
ขาดสภาพคลอง โดยมีเจาหน้ีรายใหญท่ีสุดคือ กองทุนฟนฟูฯ ซึ่ง
ขณะนั้นมีมูลคาหนี้ถึง 1.4 ลานลานบาท 

 จากการที่ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศลดลงอยาง
ตอเนื่อง ทําใหในที่สุดรัฐบาลไทยตัดสินใจกูเงินจากกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (International Monetary
Fund) มาเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของประเทศในขณะนั้น  
 
 ตอมา รัฐบาลจงึไดจัดตัง้องคกรเพือ่การปฏรูิประบบสถาบัน
การเงิน (“ปรส.”) (The Financial Sector Restructuring
Authority) ในเดือนตุลาคม 2540 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อประเมิน
ปรบัปรงุแผนฟนฟ ูและจดัการสนิทรพัยของสถาบนัการเงนิ 56 แหง
ที่ถูกปดไป โดย ปรส. ตองการคัดแยกหน้ีเสียออกจากระบบเพื่อ
นํามาปรับโครงสรางหนีเ้สียบางสวนถกูประมลูซือ้โดยสถาบันการเงนิ 
ตางชาติ สวนท่ีเหลือรัฐบาลไดจัดตั้ง บบส. ตามพระราชกําหนด

บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เพ่ือซื้อและ
รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบัน
การเงิน ทั้ง 56 แหงที่ถูกปดตัวลงในชวงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย 
และนํามาบริหารจัดการกอนนําออกจําหนาย ดังน้ัน บบส. จึงถือ
เปนองคกรบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
แหงแรกในประเทศไทย  

 รัฐบาลไทยตองการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายอยางเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงมีการอนุญาตให
จัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย 
โดยบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดสามารถจดทะเบียนเปน
บริษัทบริหารสินทรัพยไดภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ทั้งนี้ 
พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ไดกําหนดหลักเกณฑสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่สถาบันการเงินสามารถ
จําหนายหรือโอนใหกับบริษัทบริหารสินทรัพยได ซ่ึงประกอบดวย
(1) สินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน (2) 

จัดชั้นสงสัย (3) จัดช้ันสงสัยจะสูญ และ (4) ทรัพยสินรอการขาย
ที่อยูในขายตองจัดชั้นเนื่องจากมีมูลคาตลาดตํ่ากวาตนทุนท่ีไดมา
และตอมาภายในปเดียวกัน ธปท. ก็ไดมีการเพิ่มขอบเขตของ 
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอีก 2 ประเภท คือ
เพิ่ม (5) สินทรัพยจัดชั้นสูญ และ (6) สินทรัพยที่สถาบันการเงิน
ไดจําหนายออกจากบัญชีไปแลว 
 
 ในป 2541 บสก. ถกูจดัตัง้ขึน้เพือ่รบัโอนสินทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายจาก BBC ที่ไดยุติการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยไปเม่ือเดือนสิงหาคม 2541

 ในเดือนเมษายน 2543 บสส. ไดถูกจัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายจากธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) บสส. มกีองทนุฟนฟฯู 
เปนผูถือหุนของบริษัทรอยละ 99.99 เชนเดียวกับ บสก.

 ในป 2544 บสท. ถูกจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. บสท. เพ่ือแกไข
ปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยสงเสริม
ใหสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนดําเนินการโอนสินทรัพย
ดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายออกจากระบบใหแก บสท. เพือ่
บรหิารจัดการ พ.ร.ก. บสท. มีมาตรการใหสถาบนัการเงนิหรือบริษัท 
บริหารสินทรัพยท่ีมีกองทุนฟนฟูหนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ
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แหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละ 50 ของทุน
จดทะเบยีนทีชํ่าระแลว โอนสนิทรัพยทีจ่ดัเปนสินทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายทั้งหมดใหแก บสท. ภายในเวลาที่ บสท. 
กาํหนด สวนสถาบนัการเงนิหรอืบรษิทับรหิารสินทรพัยอืน่นอกจาก
ที่กําหนดสามารถโอนสินทรัพยใหแก บสท. ไดเชนกัน ทั้งนี้ บสท. 
ไดรบัโอนสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายมลูคารวม 
770 พันลานบาท โดยรอยละ 81 ของสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายมาจากธนาคารของรัฐ

 ในป 2548 คณะรฐัมนตรไีดมีมติให บบส. โอนขายสินทรพัย
หลัก ไดแก เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพยสินรอการขาย และเงินลงทุน
ในหลักทรัพยทั้งหมดใหแก บสก. รวมทั้งให บสก. รับโอนพนักงาน
ของ บบส. มาตามความสมัครใจอีกดวย ซ่ึงชวยเสริมสรางความ
แข็งแกรงในการดําเนินงานของ บสก. ตอมาในป 2549 บบส. ได
เลิกกิจการ ตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 การยุบเลิกนั้นเพื่อลดภาระของภาครัฐ
ในการจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายในระบบ
สถาบนัการเงนิ เนือ่งจากขณะนัน้ระบบสถาบันการเงนิของประเทศ
ประสบความสาํเร็จในการปฏริปูบางสวนแลว อกีทัง้ยงัมกีารควบคมุ
ทีด่แีละแขง็แกรงพอท่ีจะจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรัพยสนิ
รอการขายไดเอง

 ในป 2554 บสท. ทําการโอนกลับสินทรัพยที่ไมสามารถ
ปรับโครงสรางหนี้ได และขายสินทรัพยใหกับสถาบันการเงินเพื่อ
ยบุเลกิกจิการ เนือ่งจาก บสท. เปนสถาบนัการเงินเฉพาะกิจทีจั่ดตัง้
ขึ้นเพ่ือแกไขปญหาหน้ีเสียของระบบโดยมีกําหนดอายุเพียง 10 ป 
ตามมาตรา 95 แหง พ.ร.ก. บสท. 

 ณ เดือนธันวาคม 2562 จํานวนบริษัทบริหารสินทรัพยที่
จดทะเบยีนประกอบธรุกจิบรหิารสนิทรพัยกบั ธปท. มทีัง้สิน้ 61 แหง
(ทีม่า : ธนาคารแหงประเทศไทย)

ผลกระทบของอตุสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรพัย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทยใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม*
   วัตถุประสงคสําคัญของสถาบันการเงินในการจําหนาย
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 3 ประการ ไดแก 

 (1) เพื่อดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและ
  ทรพัยสนิรอการขายไดอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
  ซึ่งชวยขับเคลื่อนใหมูลหนี้ตั้งตนลดมูลคาลงนอยที่สุด 

 (2) เพื่อลดจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีสถาบันการเงิน
  รับรู  ทําใหสถาบันการเงินสามารถปรับโครงสราง
  ทางการเงินและเพ่ิมทุนไดอยางสะดวก ซึ่งสงผลให
  สถาบันการเงินสามารถมุงเนนกิจกรรมการใหกูยืม
  เงินไดและนําไปสูการพัฒนาของระบบสินเชื่อตอไป

 (3) เพื่อพัฒนาคุณภาพของหนี้สูญโดยการถายโอนความ
  รบัผดิชอบในการจดัการสนิทรพัยดงักลาวใหแกบรษิทั
  บรหิารสินทรัพยทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ ในการทําให
  สินทรัพยที่มีปญหานั้นสามารถเพิ่มมูลคาขึ้นมาได 

 บรษิทับริหารสินทรพัยชวยแกไขปญหาสินทรพัยดอยคณุภาพ
และทรพัยสนิรอการขายในระบบสถาบนัการเงนิ โดยเนนการเจรจา
ประนอมหนีก้บัลูกหนีบ้นพืน้ฐานของความรวมมอืกนัระหวางบรษัิท
บริหารสินทรัพย (เจาหน้ี) และลูกหนี้ ผานมาตรการที่หลากหลาย
อาทิ การขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ การใหระยะเวลา
ปลอดหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ย การลดเงินตน การลดอัตรา  
ดอกเบี้ย หรือการพักชําระดอกเบี้ย และการแปลงหนี้เปนทุน ดวย
การปรับปรุงโครงสรางหนี้ การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และ
การฟนฟูธุรกิจของลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสถาบันการเงิน
สามารถจดัการคณุภาพของสนิทรพัยไดคลองตวัและมีประสทิธภิาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหน้ีใหสามารถ
ดาํเนนิธรุกจิตอไปได ยงัเปนการชวยใหเศรษฐกจิสามารถขบัเคลือ่น
ตอไปขางหนา และสรางเสถียรภาพตอภาคการเงินอีกดวย

 นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติหนาท่ีจัดการ
ทรัพยสินมุ งเนนการพัฒนาคุณภาพทรัพยสินใหอยู ในสภาพดี
พรอมจําหนายเพือ่ตอบสนองความตองการซ้ือของกลุมเปาหมาย โดยมี
การตรวจสอบ การบงชี้จุดที่ตองปรับปรุงใหม และอาจมีการลงทุน
เพิม่เติมเมือ่จาํเปนเพือ่พฒันาคณุภาพของทรัพยสนินัน้ การกระทาํ
ดังกลาวสงผลใหมูลคาของสินทรัพยเพิ่มสูงขึ้นและนําเงินกลับมา
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไดอีกครั้ง 

57บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)



 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
  แหงประเทศไทย  
 • ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 • กองทุนฟนฟูฯ 
 • บสท. (ยุบเลิกแลว)  
 • ผูประกอบธุรกิจทางการเงินตาม พ.ร.ก. บริษัท
  บริหารสินทรัพย 
 • นติบิคุคลอืน่ท่ีรฐัมนตรปีระกาศกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา 

 ธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน
นับวาเปนผูจําหนายหรือประมูลขายพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรพัยสินรอการขายหลัก โดยสินทรพัยดอยคณุภาพและทรัพยสนิ
รอการขายที่บริษัทบริหารสินทรัพยรับโอนสวนใหญคือพอรตเงิน
ลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)

 (2)  ผูซื้อหรือผูประมูลซื้อพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพ
  และทรัพยสินรอการขาย
  พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหผู ซื้อหรือ
ประมลูซือ้พอรตสนิทรพัยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายตอง
จดทะเบียนรับอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยกับ ธปท. 
ณ เดือนธันวาคม 2562 มีบริษัทบริหารสินทรัพยที่จดทะเบียนแลว
จาํนวน 61 แหงในประเทศไทย โดยสามารถจาํแนกไดเปน 2 ประเภท 
คือ บริษทัในเครือของกลุมสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. 
ธุรกิจสถาบันการเงิน จํานวน 9 แหง และบริษัทที่มิไดเปนบริษัท
ในเครือของกลุมสถาบันการเงินใด ๆ ซึ่งบริษัทที่มิไดสังกัดอยูใน
กลุมสถาบนัการเงนิใด ๆ จะสามารถถอืครองทรพัยสนิดอยคณุภาพ
ไดโดยไมมีกรอบเวลาที่จํากัด ตางจากบริษัทในเครือของกลุม
สถาบันการเงินที่จะสามารถถือครองทรัพยสินดังกลาวไดเพียง 5 ป 
และผอนผันใหถือครองตอไดอีก 5 ป หลังเกินกําหนดจาก 5 ปแรก 
โดยบริษัทบริหารสินทรัพยทุกแหงสามารถจําหนายสินทรัพยผาน
สาขาของตนหรอืตวัแทน เชน สาขาของธนาคาร เปนตน โดยบรษิทั
บริหารสินทรัพยรายใหญจําแนกตามมูลคาสินทรัพย ประกอบดวย 
บสก. บสส. และบริษัทบริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย 
 • บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของกลุม
  สถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจ
  สถาบันการเงิน

ผูมีสวนรวมหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของประเทศไทย* 
 อุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรพัยสนิรอการขายของประเทศไทยประกอบดวยผูมสีวนรวมหลัก
4 ฝาย ไดแก ผูจําหนายหรอืประมลูขายพอรตสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขาย ผู  ซ้ือหรือประมูลซ้ือพอรตสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย หนวยงานกํากับดูแล และ
ผูเก่ียวของอืน่ เชน ผูเชีย่วชาญเฉพาะในการประเมนิมลูคาสนิทรัพย
และสาํนกังานกฎหมาย เปนตน ซึง่ บสก. และ บสส. นบัวาเปนผูซ้ือ
หรือประมูลซื้อพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการ
ขายจากสถาบันการเงินรายใหญที่สุดสองแหงของอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 
ดําเนินกิจการบริหารจัดการสินทรัพยและสรางความแข็งแกรงให
แกระบบภาคการเงินได 
 (1) ผูจาํหนายหรอืผูประมูลขายพอรตสนิทรัพยดอยคุณภาพ
  และทรัพยสินรอการขาย
  ผูจาํหนายหรอืผูประมูลขายในอุตสาหกรรมการบรหิาร
จดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขาย หมายความถงึ
ผูจัดหาหรือนําสงสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 
โดย พ.ร.ก. บรษัิทบรหิารสนิทรพัยระบวุา ผูจาํหนายทีส่ามารถโอน
หรือจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายใหแก
บริษัทบริหารสินทรัพย ไดแก
  • สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติ
  ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจ
  สถาบันการเงิน”) ประกอบดวย
  - ธนาคารพาณิชย  
  - บริษัทเงินทุน 
  - บริษัทเครดิตฟองซิเอร
 • บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัท
  บริหารสินทรัพย  
 • บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ยุบเลิกแลว)  
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห  
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
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ที่มา ขอมูลที่สามารถเขาถึงไดโดยสาธารณะจากรายงานประจําปของสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแม 

บริษัทบริหารสินทรัพยในเครือ 

บริษัท บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย ทวี จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย เพทาย จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย พหลโยธิน จํากัด 

(บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด เดิม) 

บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด

บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด

สถาบันการเงินที่เปนบริษัทแม 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

 บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเปนบริษัทในเครือของสถาบัน
การเงนิตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกจิสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 

จะตองปฏิบตัติามกฎระเบยีบของ ธปท. ดานหลักเกณฑการรายงาน
งบการเงิน อาท ิการจดัทาํงบการเงินรวมของสถาบนัการเงนิและบรษิทั
บริหารสินทรัพย รวมถึงหลักเกณฑในการถือครองอสังหาริมทรัพย
รอการขายที่กําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเปนบริษัทในเครือ
ของสถาบันการเงินสามารถถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขาย
ไวท่ี 5 ป และสามารถผอนผันระยะเวลาการถือครองอีก 5 ป 
หรือ 10 ป ขึ้นอยู กับกลุ มของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถูก
จําแนกตามประกาศ ธปท. ท่ี สนส. 23/2552 หากมีการผอนผัน
ระยะเวลา จะตองเปนกรณทีีส่ถาบนัการเงนิทีเ่ปนบรษิทัแมมีอัตรา
สวนอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถือครองเกินระยะเวลาไมเกิน
รอยละ 10.0 ของเงินกองทุน แตหากเกินรอยละ 10.0 ของเงิน
กองทุน ธปท. จะผอนผันระยะเวลาใหในกรณีท่ีบริษัทบริหาร
สินทรัพยสามารถกันเงินสํารองตามกําหนดขั้นตํ่าตามประกาศ 
อันไดแก การกันเงินสํารองอัตรารอยละ 20.0 รอยละ 40.0 รอยละ 
55.0 และสงูสดุทีร่อยละ 70.0 ของมลูคาทีไ่ดจากการประเมนิราคา
หรือราคาตามบญัชอีสงัหารมิทรพัย แลวแตมลูคาใดจะต่ํากวา ภายใน
ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 และ ปท่ี 5 ของระยะเวลาการถือครองเพื่อการ
กนัเงนิสาํรอง ตามลาํดบั โดยเงนิสาํรองสาํหรบัปที ่1 ของระยะเวลา
การถือครองเพื่อการกันเงินสํารอง ไดรับยกเวนท่ีอัตรารอยละ 0.0 

 ขณะท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดเปนบริษัทในเครือ
ของสถาบันการเงินใดสามารถถือครองทรัพยสินรอการขายได
อยางไมมีกําหนด บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของ
สถาบันการเงินสวนใหญจะไดรับความชวยเหลือดานเงินลงทุนที่ใช
ในการเขาประมูลซื้อพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายจากสถาบันการเงินที่เปนบริษัทแม 
 • บริษัทบริหารสินทรัพยที่มิไดเปนบริษัทในเครือของ
  สถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจ
  สถาบันการเงิน 

 บริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดมีสถาบันการเงินหรือบริษัท
โฮลดิง้ของกลุมธรุกจิทางการเงนิตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธรุกจิ
สถาบันการเงินเปนบริษัทแม ประกอบดวยบริษัทบริหารสินทรัพย
ที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจและบริษัทบริหารสินทรัพยของเอกชน  

 สาํหรบัอุตสาหกรรมนี ้บรษัิทบริหารสินทรพัยท่ีมีขนาดใหญ
ทีส่ดุ 2 อนัดับแรก คือ บสก. และ บสส. เนือ่งจากถือหุนโดยกองทุน
ฟนฟูฯ สําหรับภาคเอกชน บริษัทบริหารสินทรัพย เจ จํากัด และ 
บรษิทับรหิารสินทรัพย เอส ดบับลิว พี จํากดั (ช่ือเดมิ บริษัทบริหาร
สินทรัพย ศรีสวัสดิ์ จํากัด) เปนบริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของ 
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) และ
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บรษัิท ศรีสวสัดิ ์พาวเวอร 1979 จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั บรษิทัแม
ทั้งสองมีการดําเนินกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการสินทรัพย แตไมถือเปนสถาบันการเงิน เชน 
ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหน้ีสิน หรือ ธุรกิจปลอยสินเชื่อ
สวนบุคคล และเมื่อบริษัทตองการซื้อหรือประมูลซื้อพอรต สินเชื่อ
ดอยคุณภาพ จึงตองจดทะเบียนประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย 
กับ ธปท. ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ในขณะเดียวกัน 
บรษิทับรหิารสนิทรพัยประเภทนีซ้ึง่มไิดเปนบรษิทัในเครอืของกลุม
ภาคการเงินจะไมถูกจํากัดเรื่องระยะเวลาการถือครองทรัพยสิน
รอการขายอีกดวย  

 (3) หนวยงานกํากับดูแล 
 ธปท. เปนหนวยงานกาํกบัดแูลบริษทับริหารสินทรพัย โดย
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดสามารถยื่นจดทะเบียนเปน
บรษัิทบริหารสนิทรัพยได การจดทะเบยีนเปนบรษัิทบริหารสนิทรพัย
นัน้ตองผานการอนมุตัจิากผูวาการ ธปท. ทัง้นี ้ธรุกรรมตาง ๆ อาทิ 
การซือ้ขายถายโอนสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขาย 
ระหวางผูซื้อและผูขาย การซื้อหุนเพิ่มทุนในกิจการที่บริษัทบริหาร
สินทรัพยถือหุนที่ไดมาจากการชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้
กบัลกูหนี ้การรบัจางบรหิารจดัการเงนิกูทีม่ปีญหา และการรบัเปน
ที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองรายงานหรือไดรับ
อนุญาตจาก ธปท. กอน ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย และ
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม และ ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 

 (4) ผูเกี่ยวของอื่น 
 • ผูมีสวนรวมซ่ึงอยูในฐานะตัวกลางหรือบุคคลที่สาม
  ในการใหบริการตางๆ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม ซึ่ง
  ตองใชความรูความชํานาญและทักษะเฉพาะในระดับ
  มืออาชีพ ประกอบดวย  
  - ผู เชี่ยวชาญในการประเมินมูลคาสินทรัพยที่
   ดําเนินการประเมินมูลคาของหลักประกันที่
   เกี่ยวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
   รอการขาย เชน ทีดิ่น อสงัหารมิทรพัย และพาหนะ
   ยานยนต เปนตน  
  - สาํนกังานกฎหมาย มสีวนในการทาํงานตามกฎหมาย
   ที่เกี่ยวของกับบริษัทบริหารสินทรัพย 
 • ผูเกี่ยวของอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ
  สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ไดแก 

  - ลูกหนีท้ีร่บัโอนมาจากสถาบนัการเงนิ ซ่ึงเปนลกูหนี้ 
   จากพอรตสินเชื่อดอยคุณภาพที่ซื้อมาโดยบริษัท
   บริหารสินทรัพย 
  - ผูซื้อทรัพยสินรอการขาย ทั้งผูซื้อบริษัท และผูซื้อ
   รายยอย 

ลักษณะของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย* 
 บรษิทัในอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายสามารถปรับกลยุทธ และดําเนินงาน
ในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได กลาวคือในขณะที่เศรษฐกิจ
ชะลอตัว บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงนิเพิม่ขึน้ 
เน่ืองจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจะเกิดขึ้น
มากในชวงเวลาเศรษฐกิจตกตํ่าดังกลาว จากนั้นจะมีการบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่ถูกซ้ือ 
และเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวหรือขยายตัว ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน 
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จะถูกจําหนายทอดตลาด ธุรกิจ
หลักของบริษัทบริหารสินทรัพยประกอบดวยการซื้อหรือรับโอน
สนิทรพัยดอยคุณภาพ (NPLs) หรอืทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) หรอื
สินทรัพยค้ําประกัน จากสถาบันการเงินตามที่ระบุไปแลวขางตน 
โดยรายไดของบริษัทบริหารสินทรัพยจะมาจากสองชองทางหลัก
ไดแก (1) การปรับโครงสรางหนี้และการบริหารจัดการหนี้ (การ
บรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพ (NPLs)) และ (2) การจาํหนาย
ทรัพยสินรอการขายหรือสินทรัพยคํ้าประกัน (การบริหารจัดการ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs))  

 บริษัทบริหารสินทรัพยดําเนินการชวยลูกหนี้ในการปรับ
โครงสรางหนี้ผานมาตรการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเจรจาปรับปรุง
ขอตกลงและระยะเวลาในการชําระเงนิใหม โดยบริษทับรหิารสนิทรพัย
จะมีรายไดมาจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกหนี้จากการปรับโครง
สรางหน้ี นอกจากน้ี บริษัทบริหารสินทรัพยยังสามารถมีกําไรจาก
การจาํหนายทรพัยหลกัประกนัของลกูหนีจ้ากการโอนทรพัยชาํระหนี้ 
ซึ่งการบริหารจัดการและจําหนายทรัพยสินดังกลาวมีสวนชวย
ในการพฒันาคุณภาพของอสงัหารมิทรัพยกอนถูกนํากลบัคืนสูระบบ
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ ถือเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการ
พัฒนาภาคธุรกิจและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
อยางไรก็ตามภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย
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ตองใชระยะเวลาในการดาํเนนิการกวาทีจ่ะไดรบัผลการรบัรูทางดาน
รายได อกีทัง้ยงัตองมพีนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการดาํเนนิงาน
ทัง้ในเรือ่งของการเจรจาปรบัปรงุโครงสรางหนีร้วมไปถึงการบรหิาร
จัดการทรัพยสินรอการขายใหเปนท่ีตองการของตลาด จึงทําให
การเขามาของบริษัทบริหารสินทรัพยรายใหมตองมีฐานะทางการ
เงินท่ีแข็งแกรงและมีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญจึงจะสามารถ
ดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมนี้ได   

พลวัตการแขงขันของอุตสาหกรรม* 
 บสก. และ บสส. เปนบริษัทบริหารสินทรัพยของไทยที่มี
สินทรัพยรวมขนาดใหญที่สุดสองอันดับแรก ซึ่งมีขอไดเปรียบที่
ชัดเจนกวาบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น เชน ความแข็งแกรงดาน
เงนิทนุ ประสบการณในอตุสาหกรรม บคุลากรทีม่คีวามเปนมอือาชีพ 
พันธมิตรที่เปนสถาบันการเงินซ่ึงทําหนาที่เปนแหลงเงินกูใหกับ
ลูกคาของบริษัท และเครือขายการจัดจําหนายและใหบริการ
ที่ครอบคลุม ทําใหทั้งสองบริษัทยังคงดํารงสถานะผูนําในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย 

 (1) ความแข็งแกรงดานเงินทุน 
  ในการดาํเนนิงานอยางมปีระสทิธภิาพและสามารถแขงขนั
ได บริษัทบริหารสินทรัพยจะตองมีเงินทุนท่ีเพียงพอตอการขยาย
พอรตสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) โดยการเขาแขงขันประมูลซื้อ
จากผูจําหนายเปนหลัก บริษัทที่มีสินทรัพยรวมขนาดใหญที่สุด
สองอันดับแรกตางเปนผูประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการคลังโดยผานกองทุนฟนฟูฯ จึงทําใหมีความแข็งแกรง
ทางดานเงินทุน ซึ่งสงผลใหผูประกอบการรายอื่น ๆ ยังไมสามารถ
ชวงชงิสถานะผูนาํตลาดไปไดในอนาคตอนัใกลนี ้นอกจากนัน้ ประวตัิ
ทางการเงนิและช่ือเสยีงท่ีดีของสองบรษัิทประกอบกับการมีกองทนุ
ฟนฟูฯ ทําใหทั้งสองบริษัทสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ทั้ง
จากสินเชื่อธนาคาร การออกหุนกู หรือเครื่องมือในการกูยืมอื่น ๆ

 (2) ประสบการณในตลาด 
  บริษัทท่ีมสีนิทรพัยรวมขนาดใหญทีส่ดุสองอันดบัแรก 
ซึ่งไดแก บสก. และ บสส. นั้นไดถูกกอตั้งขึ้นหลังจากการเกิด
วกิฤตการณทางการเงนิเอเชยีในป 2540 จงึผานการดาํเนนิงานและ
สัง่สมประสบการณในตลาดมาอยางยาวนาน แมวาการจดทะเบยีน
จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยจะไมไดมีขั้นตอนท่ียุ งยากมากนัก 

หากแตผูประกอบการรายใหมจาํตองใชเวลาระยะหนึง่ในการสัง่สม
ประสบการณเพื่อนําไปพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจตลาด  
การมีทักษะ ความรู และความเขาใจท่ีสมบรูณจะชวยใหการประเมิน
มูลคาสินทรัพยและหลักประกันรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของ
สนิทรพัยมคีวามถกูตอง เหมาะสม และแมนยาํ ทาํใหการดาํเนินงาน
เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ บรษิทัทัง้สองแหงทีม่ทัีง้พอรตสนิทรพัย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายขนาดใหญที่สุดและมีขอ
ไดเปรียบของการเปนผูริเริ่มในตลาดรายแรก ๆ ไดผานการสั่งสม
ประสบการณอันล้ําคาในตลาดมาอยางโชกโชน ซึ่งเปนสิ่งท่ีบริษัท
รายใหมไมสามารถหาไดโดยงาย 

 (3) บุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพ  
  บสก. และ บสส. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
และความเปนมืออาชีพมาอยางตอเนื่องโดยการคัดสรรและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถานะผูนําตลาดและชื่อเสียงที่ส่ังสมมานาน
ทําใหบริษัททั้งสองสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เอาไวได ดงันัน้การท่ีผูประกอบการรายใหมจะหนัมาพัฒนาบคุลากร
ทีม่คีณุภาพและมปีระสบการณรวมถงึความสามารถใหทดัเทยีมกบั
ระดับความชํานาญของบุคลากรในบริษัทช้ันนําน้ันก็มิอาจทําได
โดยงาย จึงถือเปนขอไดเปรียบอีกขอหนึ่งของบริษัทชั้นนําท้ังสอง 

 (4) พันธมิตรที่เปนสถาบันการเงิน 
  บสก. และ บสส. มีพันธมิตรที่ทําหนาที่เปนแหลง
เงินกูใหกับลูกคาที่ซื้อทรัพยสินของ บสก. และ บสส. เชน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย ทําให
ลูกคาของ บสก. สามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดงายขึ้นและสะดวก
มากขึ้น ซึ่งเปนขอไดเปรียบอีกขอหนึ่งที่สําคัญอีกขอหนึ่งที่ทําให
บริษัทชั้นนําทั้งสอง

 (5) เครอืขายการจัดจําหนายและใหบริการ 
  บสก. และ บสส. มีการขยายเครือขายสาขาไปยัง
ภูมภิาคตางๆ ในประเทศเพือ่เปนฐานในการดาํเนนิธรุกจิ การขยาย
จุดใหบริการที่ครอบคลุมชวยเพิ่มชองทางในการจําหนายทรัพยสิน
รอการขาย (NPAs) กลับเขาสูตลาดมากขึ้นและเปนเหตุใหผลการ
ดําเนินการดีข้ึนตามลําดับ อีกทั้ง ยังทําให บสก. และ บสส.
สามารถบริหารจัดการกับลูกหนี้และทรัพยสินที่มีอยูทั่วประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยในป 2562 บสก. ยังคงมี
เครอืขายและชองทางการใหบรกิารมากทีส่ดุในอตุสาหกรรม สาํหรบั
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บริษัทบริหารสินทรัพยอื่นๆ ที่ไมไดกลาวตามขางตนนั้น แตละราย
มีเพียงสํานักงานใหญที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สาขา
เดียว และยังไมมีการขยายสาขายอยไปยังสวนภูมิภาค การลงทุน
ขยายเครือขายการจัดจําหนายทรัพยสินรอการขายและการให
บริการจะตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคหนึ่ง
ของผูประกอบการรายใหมที่ตองการเขามาแขงขันใหทัดเทียมผูนํา
ในอนาคตอันใกล 

พัฒนาการของกฎระเบียบที่สงเสริมอุตสาหกรรม
ในเชิงพาณิชย* 
 นบัต้ังแตการกอตัง้บรษิทับรหิารสนิทรพัยในป 2541 ธปท. 
ไดปรบัแกกฎระเบียบอยางตอเนือ่งในชวงหลายปท่ีผานมาเพือ่เพิม่
ศักยภาพในการแขงขันของบริษัทบริหารสินทรัพย โดยกฎระเบียบ
ที่มีการปรับปรุงนั้นไดสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
บริหารสินทรัพยมากข้ึน ท้ังการเพิ่มข้ึนของอุปทานสินทรัพย
ดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายทีม่กีารขยายตวัไปยงัภาคธนาคาร
และสถาบันการเงินหลากหลายแหงกวาในอดีต ในขณะที่ขอบเขต
คําจํากัดความของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ไดถูกขยายมากข้ึน ท้ังในสวนของหลักเกณฑการจัดช้ันหน้ีที่ไมกอ
ใหเกิดรายได หลักทรัพยคํ้าประกัน และเงินลงทุน ซ่ึงปจจุบัน
คําจํากัดความของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 อาจแบงเปน 4 หมวด ไดแก 
(1) สินทรัพยของสถาบันการเงินท่ีถูกจัดช้ันตามประกาศ ธปท. วา
ดวยหลกัเกณฑการจดัช้ันและการกนัเงนิสาํรองของสถาบนัการเงนิ 
อนัไดแก สนิทรพัยจดัชัน้สญู สนิทรพัยจดัชัน้สงสยัจะสญู สินทรพัย
จดัชัน้สงสยั และสนิทรัพยจัดชัน้ต่ํากวามาตรฐาน (2) สนิทรพัยจดัชัน้
ที่สถาบันการเงินไดจําหนายออกจากบัญชีไปแลว (3) ทรัพยสิน
รอการขาย และ (4) เงนิลงทนุของบรษิทับรหิารสนิทรพัย นอกจากนี้
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูขายและมูลคาท่ีตราไวของสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย จะมีสวนเพิ่มโอกาสในการ
เติบโตของบริษัทบริหารสินทรัพย และความตองการขายสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย ทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ในอนาคต 

 โดยทั่วไปแลว สถาบันการเงินถือครองอสังหาริมทรัพย
รอการขายไวได 5 ป และสามารถผอนผนัระยะเวลาการถอืครองอกี 5 ป
หรือ 10 ป ขึ้นอยูกับกลุมของอสังหาริมทรัพยรอการขายทีจ่าํแนก
ตามประกาศ โดยจะตองเปนกรณีที่สถาบันการเงินมีอัตราสวน
อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถือครองมาเกินกวาระยะเวลา

ไมเกินรอยละ 10.0 ของเงินกองทุน แตหากเกินรอยละ 10.0 ของ
เงินกองทุน ธปท. จะผอนผันระยะเวลาใหในกรณีที่สถาบันการเงิน
สามารถกันเงินสํารองตามกําหนดขั้นตํ่าตามประกาศซ่ึงถือเปน
ภาระอยางหนึ่ง สถาบันการเงินจะตองดํารงเงินทุนสํารองไว
สวนหนึ่งเพื่อการถือครองทรัพยสินรอการขาย ซึ่งจํานวนเงิน
ดังกลาวจะมีคากําหนดขั้นตํ่าคงที่ในระยะ 5 ปแรก และคากําหนด
จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นสําหรับการถือครองทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
ในชวงผอนผัน การดําเนินการดังกลาวทําใหสถาบันการเงิน
ไมสามารถนําเงินทุนไปใชในการอื่น ๆ ได ทําใหสถาบันการเงินมี
แนวโนมที่จะขายทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ใหแกบริษัทบริหาร
สินทรัพยกอนท่ีจะถึงกําหนดระยะเวลาถือครองที่ตองกันเงินทุน
สํารองเพิ่มไวเพื่อปลดภาระของการสํารองเงินทุน กฎระเบียบ
ดังกลาวไดสรางโอกาสใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถเขาซ้ือ
ทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินไดในราคาที่ถูกลง 

 ในป 2562 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. บริษัทบริหาร
สินทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยใหสามารถรับซื้อ รับโอน และ
รับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจาก
ผูประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non-bank) 
ตลอดจนการรับเปนที่ปรึกษาใหแกลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือ
ผู ประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสร างหนี้ 
การปรับปรุงแกไขดังกลาวมีเปาหมายเพื่อใหการแกไขปญหาหน้ี
ครัวเรือนของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังไดมีการกําหนดลักษณะตองหามของกรรมการและผูมีอํานาจ
ในการจัดการบริษัทบริหารสินทรัพยเพื่อใหการดําเนินงาน
มีความโปรงใสและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 

แนวโนมของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหาร
สินทรัพยไทย* 
 นวัตกรรมทางธุรกิจตาง ๆ มีสวนผลักดันการเติบโตของ
อตุสาหกรรมการบรหิารจัดการสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิ
รอการขายมายาวนานกวา 20 ป และจะยังคงเปนแรงขับเคลื่อน
สําคัญของการพฒันาอตุสาหกรรมตอไปในอนาคต จากการวเิคราะห
อตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิ
รอการขายของไทย บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถปรับกลยุทธ
และดําเนินงานในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได กลาวคือ
ในขณะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั แมวาผลประกอบการของบรษัิทบรหิาร
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สนิทรัพยอาจมแีนวโนมลดลงตามวฏัจกัรธรุกิจ บรษิทับรหิารสินทรพัย
สามารถเขาซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรพัยสนิรอการขาย 
(NPAs) จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ดวยตนทนุทีต่ํา่ เนือ่งจากอปุทาน
ของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีมีจํานวนมาก
กวาในชวงเศรษฐกจิขยายตัว ขณะท่ีบรษิทับรหิารสนิทรพัยสามารถ
จาํหนายทรพัยสนิทีเ่ปนหลกัประกนัและทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) 
ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว ดวยลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาว
สงผลใหอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

 ยอดรวมสินทรัพยของบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีไมไดอยู
ในเครือของกลุมสถาบันการเงนิ ซ่ึงรวมถงึ บสก. มีการเตบิโตอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีปจจัยสําคัญหนึ่งมาจากการที่ ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย ไดกอตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหง
ประเทศไทย ในป 2559 เพือ่ทาํหนาทีร่บัโอนสนิทรพัยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมา
บริหารจัดการ นอกจากน้ี บริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนหลายราย
ยงัมีสินทรัพยรวมท่ีเพิม่สงูขึน้อยางมาก เชน บรษัิท บริหารสนิทรพัย 
มหานคร จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด) 
จํากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด 

 ขณะทีย่อดรวมสนิทรพัยของบรษิทับรหิารสนิทรพัยในเครอื
ของกลุมสถาบนัการเงนิมกีารลดลงอยางตอเนือ่ง ซึง่แสดงใหเหน็ถงึ
การดาํเนนิธรุกจิทีม่แีนวโนมอนรุกัษนยิมของบรษิทับรหิารสินทรพัย
ในเครือของกลุมสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม บริหารสินทรัพย
ในเครือของกลุมสถาบนัการเงินสวนใหญ อาท ิบรษิทั บรหิารสนิทรพัย 
กรุงศรีอยธุยา จํากดั บริษทั บรหิารสนิทรพัย เพทาย จํากัด และบริษัท 
บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มีผลการดําเนินงานท่ีมีเสถียรภาพ
และมีอัตราหนี้สินตอทุน (Debt-to-equity ratio) ที่ตํ่า 

 บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีไมไดอยูในเครือของกลุมสถาบัน
การเงินมีอัตราหนี้สินตอทุน (Debt-to-equity ratio) ท่ีสูงกวา
บริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของกลุมสถาบันการเงิน เนื่องจาก
บริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดอยูในเครือของกลุมสถาบันการเงิน
สวนใหญยังคงมีความตองการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ ผานการซ้ือ
ทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) ทีม่ากขึน้ และการขยายเครอืขายสาขา
เพื่อใหบริการลูกคามากขึ้น 

 การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายสงผลใหมีผู ประกอบการ
รายใหมเขามาในอตุสาหกรรม ซึง่ผูประกอบการรายใหมมกัจะเปน
บริษัทในเครือ หรือมีความสัมพันธเชิงกลยุทธกับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เอส ดับบลิว พี จํากัด 
ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยกับ ธปท. และเปด
ดําเนินกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เปนบริษัทยอยของบริษัท 
ศรีสวัสดิ์คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูใหบริการสินเช่ือ
รถยนต และท่ีอยูอาศยั อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในอตุสาหกรรม
การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
จาํเปนตองใชเงนิทนุจาํนวนมากเพือ่ดําเนนิธุรกจิ และใชระยะเวลา
ชวงหน่ึงในการสรางผลกําไร ดังน้ัน บริษัทบริหารสินทรัพยขนาด
ใหญ และมีประสบการณในอุตสาหกรรมเปนเวลานาน จึงมีความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขันที่สูงกวาผูประกอบการรายใหม กลาวคือ
บริษัทที่มีเงินทุนจํานวนมากจะไดประโยชนในการประมูลพอรต
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย นอกจากนี้ บริษัท
ขนาดใหญสามารถเขาถงึแหลงเงินทนุไดโดยงายและหลากหลายกวา
สงผลใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมที่จะตํ่ากวาบริษัทขนาดเล็ก
จากอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา และชื่อเสียงของบริษัท
ขนาดใหญ รวมทั้งการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) 
ในการดําเนินงาน 

 อปุสงคของทีอ่ยูอาศยัโดยรวมมแีนวโนมปรบัตวัลดลงเลก็นอย
ในป 2562 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นท่ีจังหวัด
ภูมิภาค เนื่องจากปจจัยกดดัน ไดแก มาตรการควบคุมสินเช่ือเพ่ือ
ที่อยูอาศัยท่ีเขมงวดมากขึ้น ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางฉบับใหม
จะเร่ิมใชในป 2563 และกําลังซื้อของกลุมลูกคาตลาดระดับกลาง
ถงึลางทีล่ดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปญหาหนีค้รวัเรอืน 
ในขณะทีร่าคาของทีอ่ยูอาศัยก็มกีารปรบัตวัสูงขึน้เชนกนั จากอุปสงค
ที่สูงขึ้น ราคาที่ดิน และตนทุนการกอสรางที่สูงขึ้น นอกจากนี้ 
อุปทานของที่อยูอาศัยเปดใหมราคาถูกมีแนวโนมปรับตัวลดลง
เน่ืองจากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยสวนใหญเนนการเปด
โครงการทีม่รีาคาสงู จากสภาพตลาดทีอ่ยูอาศยัในตลาดระดบักลาง
ถงึลางท่ียงัมแีนวโนมฟนตวัอยางชาๆ และกาํไรจากการเปดโครงการ
ที่มีราคาสูงซึ่งมีผลกําไรที่สูงกวา ดังนั้น ประชาชนซึ่งมีรายได
ไมเพียงพอตอการซือ้ทีอ่ยูอาศัยเปดใหมจงึอาจเปนกลุมลูกคาเปาหมาย
ของผูประกอบการบานมือสอง รวมถึงบรษิทับริหารสนิทรพัย 
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 บริษัทบริหารสินทรัพยยังคงสามารถปรับกลยุทธ และ
ดําเนินงานในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยได กลาวคือ การขยายตัวของอุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรัพย และความตองการทีอ่ยูอาศยัมอืสองทีส่งูขึน้ สงผลดี
ตอการเตบิโตของยอดขายของบรษิทับรหิารสินทรพัยโดยตรง ขณะท่ี 
บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินดวยตนทุน
ที่ตํ่า ในขณะท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวเน่ืองจากอุปทานของสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่มีจํานวนมาก 

 ขณะทีอ่ปุทานทีอ่ยูอาศยั คาดการณวาจะขยายตวัในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจ ECC แตจะชะลอตัวลงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และจงัหวัดภมูภิาคอืน่ ๆ เน่ืองจากปจจยักดดนั ไดแก การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจในตางจังหวัดยังคงไมฟนตัว
จากปจจยัราคาพืชผลการเกษตรทีต่กตํา่ ดงันัน้ ทรพัยสินรอการขาย 
(NPAs) ที่มีราคาไมสูงในตางจังหวัดของบริษัทบริหารสินทรัพยจึง
อาจเปนท่ีตองการของตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทบริหารสินทรัพย
มโีอกาสซือ้ทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) ในตางจงัหวดัในราคาตนทนุ
ที่ตํ่า จากปริมาณทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่อาจมีปริมาณมาก
จากปจจัยทางสภาพเศรษฐกิจในตางจังหวัด 

 เปนที่ชัดเจนวา บสก. จะยังคงสามารถรักษาตําแหนงผูนํา
ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายไดในระยะยาว จากขนาดของสินทรัพยที่ใหญ
ทีส่ดุในอตุสาหกรรม ความครอบคลมุของสาขาใหบรกิารทีม่ากทีสุ่ด 
การเขาถึงแหลงเงินทนุทีง่ายของ บสก. ทีสํ่าคญัคอืขีดความสามารถ
ในการทํากําไรท่ีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับคู แข งในอุตสาหกรรม 
รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณตลาดที่อยูอาศัยจะยัง
คงสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะยอดขายทรัพยสินรอการ
ขาย (NPAs) ของ บสก. ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในตางจังหวัดยังคง
ไมฟนตัวเปดโอกาสให บสก. เขาซ้ือทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
ในราคาตนทุนที่ถูก เพ่ือสรางผลกําไรในอนาคต นอกจากนี้ การ
ประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ในการดําเนินงานของ
บสก. จะยงัคงสงผลให บสก. สามารถเขาถงึแหลงเงนิทนุดอกเบีย้ตํา่ 
และตนทุนการดําเนินงานที่ตํ่ากวาคูแขง บสก. จึงยังคงสามารถให
อัตราผลกําไรที่สูงอยางตอเนื่อง

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 บรษิทัฯ แสวงหาโอกาสในการเขาซ้ือสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินในประเทศอยาง
สมํ่าเสมอ โดยสวนใหญบริษัทฯ จะซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพผาน 
การประมลู และในบางครัง้อาจซือ้จากสถาบนัการเงนิโดยตรงรวมถึง
การไดมาซึ่งทรัพยสินรอการขายผานการประมูลหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพที่บริษัทฯ บริหารจัดการมากอน จากการ
ที่ลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ และการซื้อทรัพยสิน
รอการขายจากสถาบนัการเงนิทัง้ในรปูแบบการประมลูและการซือ้
จากสถาบันการเงินโดยตรง  

งานทีย่ังไมไดสงมอบ  
- ไมมี -

ระเบียบขอบงัคับหลักที่เกีย่วของกบัการประกอบธรุกจิ  
 บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ซึ่งกอตั้งขึ้น
เม่ือป 2485 ตาม พ.ร.บ. ธปท. โดย ธปท. เปนธนาคารกลางท่ี
ทาํหนาทีด่าํเนนินโยบายดานการเงนิของประเทศ ซึง่ทีผ่านมา ธปท. 
ไดทาํหนาทีกํ่ากับดแูลธรุกจิการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย 
โดยอยูภายใตการกํากับดแูลของกระทรวงการคลังและภายใตบังคับ 
พ.ร.บ. ธปท.  

 นอกจากนี ้พ.ร.ก. บริษัทบริหารสนิทรพัยไดใหอํานาจ ธปท. 
และกระทรวงการคลังในการกาํกบัดแูลธรุกจิบรษิทับรหิารสนิทรพัย 
ซ่ึงรายละเอียดของกฎระเบียบทีเ่กีย่วของกับบรษิทับรหิารสินทรัพย
ในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้  

บริษัทบริหารสินทรัพย 
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดถูกบัญญัติขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพซ่ึงเปนอุปสรรคตอสถาบันการเงิน
ในการระดมทนุและอนมุตัสิินเช่ือแกภาคธุรกจิ นอกจากน้ี กฎหมาย
ดังกลาวยังใหสิทธิประโยชนบางประการซึ่งชวยใหบริษัทบริหาร
สนิทรพัยสามารถประกอบธรุกจิไดงายขึน้ และชวยใหสถาบนัการเงนิ
สามารถมุงเนนการประกอบธุรกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและให
สินเชื่อ โดยอนุญาตใหสถาบันการเงินสามารถโอนสินทรัพย
ดอยคุณภาพใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย 
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 บริษัทฯ กอตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยตองจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตอ
กระทรวงพาณชิยดวยทนุจดทะเบยีนชําระแลวขัน้ตํา่ 25.0 ลานบาท 
และมีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยของสถาบันการเงินหรือ
ผู ประกอบธุรกิจทางการเงิน จากน้ันจึงจะสามารถยื่นคําขอ
จดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยกับ ธปท. ได 

 นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถจัดหาเงินทุนได
โดย (ก) การกูยมืภายในประเทศและตางประเทศ และ (ข) การออก
หุนและหุนกูตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หรือตราสารหนี้อื่น ๆ ตามที่ ธปท. อนุญาต

ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย 
 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยมีดังนี้ 
 (ก) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
  สถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินที่
  ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอน

  ใบอนญุาตประกอบการธนาคารพาณชิย ธรุกจิเงินทนุ 
  หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนหลักประกันของ
  สนิทรัพยนัน้เพ่ือนาํมาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป
 (ข) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
  การเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
  การดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
  ประกอบการธนาคารพาณชิย ธรุกจิเงินทนุ หรอืธุรกจิ
  เครดติฟองซเิอร ตลอดจนหลกัประกนัของสนิทรัพยนัน้ 
 (ค) การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
  ผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน
  ของสนิทรัพยนัน้เพือ่นาํมาบริหารหรือจําหนายจายโอน
  ตอไป
 (ง) การรับจางบริหารสนิทรัพยดอยคณุภาพของผูประกอบ
  ธรุกิจทางการเงิน ตลอดจนหลกัประกนัของสนิทรัพยนัน้
 (จ) การรับเปนที่ปรึกษาใหแกลูกหนี้ สถาบันการเงินหรือ  
  ผูประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสราง
  หนีแ้ละการดาํเนนิการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการเปนทีป่รึกษา
  ดังกลาว 
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 (ฉ) กิจการอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการ
  ทํานองเดียวกันตามขอ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ท่ี
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 ตามประกาศของ ธปท. บริษัทบริหารสินทรัพยอาจ
ดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ือ
ฟนฟูลกูหนีท้ีรั่บซือ้หรือรับโอนมาจากสถาบนัการเงิน เชน ปรับปรุง 
โครงสรางหนี้ การเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือ
สัญญาประนอมหนี้ หรือการถือครองหุนในบริษัทที่ไดมาจากการที่
ลูกหนี้ชําระหนี้
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ขอจํากัดของอัตราดอกเบี้ยทีเ่รียกเก็บ 
 บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเรียกเก็บดอกเบ้ียจากลูกหนี้
ตามสัญญาเดิมไดไมเกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ณ วันที่
รับโอนมา (โดยมีเง่ือนไขวาหากสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบี้ย
เปนอตัราลอยตวัและไมมีฐานในการคาํนวณของสถาบนัการเงินเดมิ
ใหอางอิงได อัตราดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. 
กําหนด) อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพยใหลูกหนี้ตาม
สัญญาเดิมกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพื่อประโยชนในการเพิ่มมูลคาใหแก
สนิทรัพยทีรั่บโอน บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถเรียกเกบ็ดอกเบีย้
ไดตามอัตราที่ไดตกลงกับลูกหนี้ ซึ่งอัตราดังกลาวจะไมอยูภายใต
บังคับของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรอยละ 15.0 ตอป และจะตอง
ไมเกินอัตราที่ ธปท. กําหนด
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กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย 
 บริษัทบริหารสินทรัพยไดรับอนุญาตใหเปนเจาของ
อสังหาริมทรัพยไดโดยไมมีขอจํากัด อยางไรก็ตาม หากบริษัท
บริหารสินทรัพยท่ีมีสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุม
ธุรกจิทางการเงินตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกจิสถาบนัการเงิน
เปนบริษัทแม บริษัทดังกลาวจะตองอยูภายใตหลักเกณฑวาดวย
การถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขายของสถาบันการเงิน และ
สงผลใหบริษัทบริหารสนิทรัพยนัน้ตองจําหนายอสงัหาริมทรัพยทีไ่ด
มาภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 



ผลกระทบทางภาษี 
การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีเนื่องดวยการรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหบริษัทบริหาร
สินทรัพยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีที่เกิดขึ้นจากการ
รับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะกําหนดเปนการท่ัวไป
หรือเปนการเฉพาะรายก็ได 

การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 ประมวลรัษฎากรไดยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลใหแกบรษัิท
บริหารสินทรัพยสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน โดยบริษัท
บริหารสินทรัพยนั้นจะตองมีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนโดยตรง
หรือโดยออมไมนอยกวารอยละ 95.0 ของหุนในบริษัทบริหาร
สินทรัพยนั้น 

ผลประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลของเงินสํารองที่กันไว 
 ประมวลรัษฎากรไดยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลใหแกบรษัิท
บริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนโดยตรงหรือโดยออม
มากกวารอยละ 50.0 เปนจํานวนเทากับเงินสํารองท่ีตั้งเพิ่มขึ้น
จากจํานวนท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยกันไวเปนคาเผื่อหนี้สูญหรือ
หนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของ ธปท. ท้ังน้ี เฉพาะสวนที่ตั้ง
เพิ่มขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลาวที่ปรากฏในงบดุลของรอบ
ระยะเวลาบัญชีกอน 

 นอกจากน้ี ประมวลรัษฎากรไดกาํหนดใหนติบิคุคลสามารถ
ยกยอดผลขาดทุนทางภาษีไดถึง 5 ป  

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 

(“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง”) ไดกําหนดบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดินและสิ่งปลูกสราง และ
กาํหนดอตัราเพดานภาษีทีจ่ะถกูคํานวณจากราคาประเมนิทนุทรพัย 
โดยอตัราเพดานภาษีจะขึน้อยูกบัประเภททรพัยและจะมกีารจดัเกบ็
ในอัตราที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางกําหนดตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2563 เปนตนไป

 ปจจุบันไดมีการประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาลดภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2563” (พ.ร.ฎ.) ซึ่งออกตามความใน
มาตรา 55 ดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยใหมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป กฎหมายฉบับ
ดังกลาวไดกําหนดใหที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนอสังหาริมทรัพย
รอการขายที่บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัท
บริหารสินทรัพย (ในที่นี้รวมถึง บสก. ดวย) ไดมาเปนเวลาไมเกิน 
5 ป นับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของหนวยงาน ไดรับ
การลดภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะตองเสีย 
  
การตรวจสอบโดย ธปท. 
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยใหอํานาจ ธปท. ในการ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับ
กิจการและสินทรัพยของบริษัทบริหารสินทรัพย โดยพนักงาน
เจาหนาทีด่งักลาวมอีาํนาจในการกาํกบัดูแลบรษิทับรหิารสนิทรพัย 
เชน ส่ังใหพนักงานของบริษัทบริหารสินทรัพยแสดงสมุดบัญชี 
เอกสารหรือหลักฐาน และมีอํานาจที่จะเขาไปในอาคารสถานท่ี
ของบริษัทบริหารสินทรัพยในระหวางเวลาทําการ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีสวนสําคัญที่
ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน และการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ เช่ือวาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทฯ เพียงพอที่จะรองรับธุรกรรมตาง ๆ ได โดย
บริษัทฯ ใชระบบดังกลาวเพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธ
ทางธุรกิจ ปรับปรุงศักยภาพในการทํางาน กระบวนการขั้นตอน 
ตาง ๆ การบริการลูกคา และการบริหารความเสี่ยง   

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรหลัก (ศูนยขอมูลหลัก) 
ขึน้ทีส่าํนกังานใหญในกรงุเทพมหานครเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงาน 
โดยทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีเขาสู
ระบบของบริษัทฯ และจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (ศูนยขอมูล
สํารอง) เพื่อรองรับแผนการกูคืนระบบสารสนเทศตามแผนรองรับ
การดาํเนนิการธรุกจิตอเนือ่ง (Business Continuity Management) 
เพื่อสํารองขอมูลที่ เหมือนกันไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการฝกอบรมเจาหนาที่อยางนอยปละ 1 ครั้ง
เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
ดําเนินการกลับเขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว 
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 บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและติดตั้ง
อปุกรณ firewall เพ่ือทาํหนาท่ีตรวจจับและปองกันการบุกรกุขอมูล
โดยบุคคลภายนอก ท้ังยังไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่อง
คอมพิวเตอรทุกเครื่องอีกดวย 

การบริหารความเสีย่ง  
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปน
องคประกอบหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนใหมี
การระวงั เตรียมการปองกนั หรอืรบัมอืกบัเหตกุารณไมแนนอนตาง ๆ  
ทีจ่ะเกิดขึน้และสงผลกระทบตอความสาํเรจ็ของการบรรลเุปาหมาย
และวตัถปุระสงคทัง้ในระดบัองคกรและระดบักิจกรรม และปลูกฝง
การบรหิารความเสีย่งใหเปนสวนหนึง่ของการดําเนนิงานของบรษัิทฯ 

 บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการ
เขากับการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระดบัองคกร ระดบัฝายงาน 
และระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของบริษัทฯ 
ชวยใหผูบริหารสามารถติดตามสถานะความเสี่ยงในแตละระดับ 
และเชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงกับฐานขอมูลของบริษัทฯ 
พรอมการแตงต้ังใหกรรมการและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเสี่ยงดวย บริษัทฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาและ
เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงใหกับ
บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอยางตอเนื่องเพื่อจํากัดความเส่ียง
ใหอยูระดับทีอ่งคกรยอมรับได นอกจากนี ้การบริหารความเสีย่งของ
บริษัทฯ ยังมุงเนนที่การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ
ไดอยางตอเนื่อง 

 บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย/คูมือการ
บรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ทีค่ณะกรรมการบรษัิทเปนผูกาํหนด 

นอกจากนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงยังมีสวนสําคัญในการกําหนด
และสอบทานนโยบาย/คูมือการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมกับ
ลกัษณะธุรกจิและครอบคลมุความเส่ียงทีส่าํคัญของบรษิทัฯ รวมท้ัง
กําหนดกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ติดตาม และควบคุม
ความเสี่ยงระดับองคกรใหอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได 

 บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดหลักเกณฑ
การบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะธรุกิจและมีประสิทธภิาพ 
โดยบรษิทัฯ ตองทาํการศึกษา ประเมนิ ติดตามและจดัการความเส่ียง
อยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึง
ความเส่ียงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูภายในกรอบที่บริษัทฯ กําหนด 

โครงสรางการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ
  บรษัิทฯ กาํหนดใหมีการบรหิารความเส่ียงองคกร (Enterprise 
Risk Management) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยพิจารณา
ความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่อาจทําใหบริษัทฯ ไมบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับ
ดําเนินการบริหารความเส่ียงในงานที่แตละฝายงานรับผิดชอบ 
ทั้งน้ี ภายใตการพิจารณาของผูบริหารระดับสูงแตละสายงานและ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับความเส่ียง โดยมี
การสอบทานการบริหารความเส่ียงโดยฝายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
จะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยาง
สมํา่เสมอ 

 บริษัทฯ ไดจัดตั้งกลุมบริหารความเสี่ยงองคกรและกลุม
บริหารความเส่ียงทางการเงินสังกัดฝายพัฒนาองคกรและบริหาร
ความเสีย่ง เพือ่กาํหนดแนวทางการบรหิารความเสีย่งในดานตาง ๆ 
การวิเคราะหความเส่ียง การประสานงาน ติดตาม และการให
คําแนะนําดานแนวทางการบริหารความเส่ียงแกบุคลากรภายใน
องคกร และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
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 บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยแบง
ระดับชั้นความเสี่ยงเปน 3 ระดับดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยงระดับองคกร (Corporate Risk) เปน
  ความเสี่ยงองคกรท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจในระดับ
  องคกรโดยภาพรวมไมบรรลุตามวัตถุประสงคและ
  เปาหมาย ซ่ึงมีการประเมินโดยผูบริหารระดับสูงของ
  สายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการ
  กํากับความเสี่ยงเปนผูกํากับดูแล
 (2) ความเสี่ยงระดับสายงาน (Business Group Risk) 
  เปนความเสี่ยงที่จะทําใหการดําเนินงานในแตละ 
  สายงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
  แตละสายงาน ซึ่งผานการประเมินโดยผูบริหาร
  ระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และมี
  คณะกรรมการกํากับความเส่ียงเปนผู กํากับดูแล

  โดยแตละสายงานจะรับผิดชอบติดตามความเสี่ยง
  ในระดับสายงาน   
 (3) ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk)
  เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ 
  ซึ่งมีการประเมินโดยแตละฝายและสํานักงานตาม
  กระบวนงานที่สําคัญ รวมถึงกระบวนการที่จะทําให
  แตละสายงานไมบรรลุตามแผนและเปาหมาย  

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทบทวนการประเมินการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียงเปนประจาํทกุปผานความเห็นชอบ
ตามสายบังคับบัญชา (Bottom-up) และมีการประเมินความเสี่ยง
โดยผูบริหารระดับสูง (Top-down) เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การสั่งการ
สายการรายงาน
การประสานงาน

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

ฝายตรวจสอบภายใน ผูบริหารระดับสูง
(ผูบริหารระดับสูงแตละสายงาน)

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝาย / สํานักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

ฝายพัฒนาองคกร
และบริหารความเสี่ยง
- กลุมบริหารความเสี่ยงองคกร
- กลุมบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของผู ที่ เกี่ยวของ
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(ก) คณะกรรมการบริษัท 
 1. กําหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ใหคําแนะนํา และ
  พจิารณาอนมัุตแิผนบรหิารความเสีย่งองคกรประจาํป 
 2. สงเสริมและกระตุนใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสม
  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร
 
(ข) คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง (คําสั่งที่ 32/2562) 
 1. พิจารณาและอนมัุตหิลกัเกณฑ/วธิกีารบรหิารความเสีย่ง
 2. กําหนดแนวทางปฏิบัติด านการกํากับความเส่ียง
  ในระดบัองคกร  ฝาย/สาํนัก/สาํนักงาน และใหคาํปรึกษา
  และคําแนะนําในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 3. ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง
  และกํากับการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงที่
  เชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกร 
 4. ตดิตามกระบวนการบงชีแ้ละประเมนิความเส่ียงสาํคญั
  ขององคกรใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ 
 5. พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 6. รายงานตอคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับความคบืหนา
  ในการกาํกบัความเสีย่ง และรายงานสถานะความเส่ียง
  องคกร 
 7. สื่อสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  เก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
 8. ติดตามผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
  บคุลากร การปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมองคกรการปรับปรุง
  อยางตอเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให
  พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการ
  ควบคุมความเสี่ยงของทุกหนวยงาน 
 9. แตงต้ังเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอย
  เพื่อใหการกํากับความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมี
  ประสิทธิภาพ 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระ 
 2. ประสานงานกบัคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่งเกีย่วกบั
  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ และเชื่อมโยงความเสี่ยง

  ดงักลาวกบัการควบคมุภายในเพือ่ใหบรษิทัฯ สามารถ
  จดัการความเส่ียงไดอยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
  ทั่วทั้งองคกร 

(ง) ผูบริหารระดับสูง 
 1. กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
 2. สงเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และกําหนด
  ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
 3. ติดตามความเสี่ยงทั้งองคกร และจัดใหมีแผนการ
  จัดการที่เหมาะสม 
 4. สนับสนุนใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
  บุคลากร เครื่องมือ และระบบในการดําเนินงาน

(จ) ฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบ
 ดวยกลุมบริหารความเสี่ยงองคกรและกลุมบริหาร
 ความเสี่ยงทางการเงิน 
 1. จัดทําและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กําหนด
  แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหกับ
  ฝายงาน สํานกั/สํานกังาน เพือ่นาํเสนอคณะกรรมการ
  กํากับความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 2. สื่อสาร ใหการสนับสนุน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
  กระบวนการบริหารความเส่ียงใหกับฝายงาน สํานัก/
  สํานักงานภายในองคกร
 3. ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงตอผู บริหาร
  ระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และ
  คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการ
  ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท   

(ฉ) ฝายตรวจสอบภายใน 
 1. สนับสนุนผู บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
  ตรวจสอบในการติดตามระบบการควบคมุภายในและ
  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. จัดทําแผนตรวจสอบสําหรับแตละหนวยงานตามแนว 
  Risk-Based Approach 
 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง 
 4. ส่ือสารกับกลุมบริหารความเส่ียงเพื่อทําความเขาใจ
  เก่ียวกบัความเส่ียงและการดาํเนินงานตรวจสอบภายใน
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 นอกจากนัน้ พนกังานทกุคนมีหนาทีใ่นการปฏิบตัติามนโยบาย
และกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่งตามทีบ่รษัิทฯ กาํหนด รวมถงึ
รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการภายใตขอบเขต
ความรับผิดชอบของตน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการสื่อสารและ
ใหความรูแกผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับแนวทางและนโยบาย
การบริหารความเสีย่ง รวมถงึการควบคุมภายในการบรหิารความเสีย่ง 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนตน
 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบของ
บริษัทฯ 
 บริษัทฯ ไดกาํหนดกระบวนการบริหารความเสีย่งโดยประกอบ
ดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
(ก) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลาย
ระดับ ตัง้แตระดบัองคกร สายงาน และฝายงานทีมี่ความสอดคลอง
กัน ผานวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธองคกร และแผนปฏิบัติงาน 
พรอมกาํหนดตวัชีว้ดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator) 
และเปาหมายในแตละระดับไวดวย  

 การกาํหนดวตัถปุระสงคเปนเงือ่นไขเบือ้งตนท่ีจะทาํใหสามารถ
ระบเุหตุการณ ประเมินความเสีย่งและตอบสนองความเสีย่งไดอยางมี
ประสทิธิผล ทัง้นี ้วตัถปุระสงคจะตองสอดคลองกบัระดบัความเสีย่ง
ทีอ่งคกรยอมรบัได (Risk Appetite) ซ่ึงจะเปนตวักาํหนดระดบัของ
ชวงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) 

(ข) การระบุเหตุการณ (Event Identification) 
 บริษัทฯ วิเคราะห คนหา หรือระบุเหตุการณความเส่ียง
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกอันมีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายระดับองคกร

(ค) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 บริษัทฯ วเิคราะหหาโอกาสเกดิ (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact Criteria) ของความเสี่ยงท้ังกอนและหลังการควบคุมที่มี
อยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง
ทัง้ในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ โดยหากพจิารณาแลว ความเส่ียง
ยังคงสูงกวาระดับที่ยอมรับไดก็จําเปนจะตองทําการบริหารจัดการ
เพิ่มเติมเพื่อใหความเสี่ยงลดลงไปอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได 

(ง) การตอบสนองหรอืการจดัการความเสีย่ง (Risk Response) 
 เมือ่ระบคุวามเส่ียงทีม่นียัสําคัญ สาเหตทุีท่าํใหเกดิความเสีย่ง
รวมถงึระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัไดแลว บรษัิทฯ จะจดัทาํและกาํหนด
แนวทาง มาตรการ และนโยบายจัดการความเส่ียงตามความจําเปน

 บริษทัฯ มวีธิกีารตอบสนองหรอืการจดัการความเสีย่ง โดยอาจ
เลอืกใชกลยุทธอยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางผสมผสานกนั ดงันี้  
 1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง
  การยอมรบัความเส่ียงทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบัตงิานและ
  ภายใตระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได 
 2. การลดและควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
  หมายถงึ การดาํเนนิการเพิม่เตมิเพือ่ลดโอกาสเกดิหรอื
  ผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง
  การดําเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรม
  ที่กอใหเกิดความเสี่ยง
 4. การถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) หมายถึงการ 
  การรวมจัดการ โดยแบงความเส่ียงบางสวนกับบุคคล
  หรือองคกรอื่น

(จ) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 การติดตาม ปรับปรุง และทบทวนการจัดการความเสี่ยง
จะดําเนินการโดยหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละความเสี่ยงตาม
กรอบเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ประเมิน ตอบสนอง และจัดการความเสี่ยงหากมีการตรวจพบ
ความเส่ียงจากกระบวนการติดตาม

การบริหารจัดการกับความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยแบงประเภท
ความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 
(ก) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสม
หรอืเกดิจากการปรบัตวัแผนกลยทุธทีไ่มสอดคลองกบัสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานที่บริษัทฯ 
กาํหนด ตลอดจนกระทบตอรายได ฐานะทางการเงนิ ความสามารถ
ในการแขงขัน และความดํารงอยูของบริษัทฯ
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 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ  
 บริษัทฯ ทบทวนแผนงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมทัง้ภายในและภายนอก ซ่ึงการบรหิารความเสีย่งดานกลยทุธ
เร่ิมจากการที่คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีสวนรวมกําหนด
ทิศทางของบริษัทฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธโดยพิจารณาขอมูล
วเิคราะหความเสีย่งประจาํปของผูบรหิารระดบัสงูเกีย่วกบัปจจยัเส่ียง
ที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ โดยมีการนําแผนผังความเสี่ยงองคกร 
(Risk Map) มาใชในการวเิคราะหความเสีย่งองคกร พรอมการกาํหนด
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองคกร (Key Risk Indicators) ตลอดจน
กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับ
ความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) เพื่อ
ใชในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร 

(ข) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 
 ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการกํากับดูแล
กจิการ ธรรมาภิบาลในองคกร และการควบคมุภายในทีไ่มเพยีงพอ 
โดยอาจเกีย่วของกบักระบวนการปฏบัิตงิานภายใน บุคลากร ระบบงาน 
หรือเหตุการณภายนอกอนัสงผลกระทบตอรายไดและฐานะการเงนิ
ของบริษัทฯ  

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 
 บรษัิทฯ มีเครือ่งมอืในการบรหิารความเส่ียงดานปฏบิตักิาร ดงัน้ี  
 • การควบคมุภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment 
  : CSA) โดยการกําหนดใหทุกหนวยงานตองประเมิน
  ความเสีย่งและการควบคมุภายในของตนเองเปนประจาํ
  ทกุป และการกําหนดแผนดาํเนนิการแกไขและตดิตาม 
 • การกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับสายงาน (Key 
  Risk Indicators) เพื่อใหแตละสายงานติดตาม
  ความเสี่ยงระดับสายงานผานฝายงานในสังกัด
  ซึ่งถือเปนความเสี่ยงเฝาระวังเพื่อปองกันไมใหเปน
  ความเสี่ยงระดับองคกรในอนาคต 
 • การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณความเสียหาย
  (Loss Data) โดยทุกหนวยงานมีหนาท่ีจัดเก็บขอมูล
  เกี่ยวกับเหตุการณความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยง
  ดานปฏิบัติการหรือเหตุการณความเสียหายอื่น ๆ ที่
  อาจกอใหเกิดความเสีย่งดานปฏิบตักิาร โดยการจดัเกบ็
  ขอมูลดังกลาวจะชวยใหแตละหนวยงานสามารถ
  พัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยง

  ดานปฏิบัติการของตนเพ่ือใหมีระบบการควบคุม
  ภายในที่เหมาะสมและปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
  ความเสียหายเชนเดียวกันนี้ในอนาคต ซึ่งจะทําให
  บริษัทฯ มีฐานขอมูลความเสียหายเพ่ือใชกําหนดเปน
  แนวทางการปองกันและแกไขความเสียหายไมให
  เกิดขึ้นอีกไดในอนาคต หรือลดผลกระทบตอการ
  ดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ ใหนอยลง 

(ค) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
 1. ความเสีย่งดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสีย่ง
  ที่เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้สินและ
  ภาระผูกพนัเมือ่ถงึกําหนด เนือ่งจากไมสามารถเปลีย่น
  ทรัพยสนิเปนเงนิสดไดทนัเวลาทีค่รบกาํหนดชาํระหนี้ 
  หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถ
  หาเงินมาชําระหน้ีไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับ
  ที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและฐานะ
  การเงินของบริษัทฯ

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 บริษทัฯ ไดกาํหนดนโยบาย/แนวทางการบรหิารความเสีย่ง
ดานสภาพคลองและความเสีย่งอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ และกาํหนดเครือ่งมือ
ที่ใชในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงดานสภาพคลอง
โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวของ ไดแก คณะทํางานเพื่อการบริหาร
จดัการสนิทรพัยและหนีส้นิและคณะกรรมการกาํกับความเสีย่งดงันี้
 • ประมาณการกระแสเงนิสดรับและจายเพือ่ประเมนิฐานะ
  สภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ  กลาวคือ ชวงเวลา 
  1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนลวงหนา 
 • วเิคราะหอตัราสวนทางการเงนิ (Financial Ratio) โดยใช 
  - อัตราสวนทางการเงนิทีก่าํหนดโดยกองทุนฟนฟูฯ 
   ซ่ึงรวมถึง อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) 
   และ อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
   ตอหนี้สินท่ีถึงกําหนดชําระ (Operating Cash 
   Flow to Debt Payment)   
  - อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Projected Current
   Ratio) เพื่อคาดการณหรือประมาณการ
   ความสามารถในการชาํระหนีท้ีจ่ะถึงกําหนดชําระ 
   เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนลวงหนา 
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 • ทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test) ของฐานะสภาพ
  คลองทางการเงินของบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดวางแนวทางในการจดัทาํแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) 
ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิเพือ่เตรยีมความพรอมในการจดัหา
แหลงเงนิทุนทีจ่ะทาํใหไดรบักระแสเงนิสดอยางเพยีงพอและทนัเวลา
ภายใตตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมในกรณีเมื่อเกิดวิกฤติทางดาน
สภาพคลอง 

 บรษัิทฯ ไดกาํหนดตวัชีวั้ดความเสีย่งดานสภาพคลอง ไดแก 
ประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจายเพือ่ประเมนิฐานะสภาพคลอง
ในแตละชวงเวลาตาง ๆ (Liquidity Gap) อัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถอืหุน (Debt to Equity Ratio) และการทดสอบภาวะ
วกิฤต ิ(Stress Test) โดยบรษิทัฯ กําหนดใหมกีารติดตามและรายงาน
ฐานะสภาพคลองเพ่ือเปนขอมลูใหคณะทาํงานเพือ่การบรหิารจดัการ
สนิทรพัยและหนีส้นิสามารถดาํเนนิการบรหิารสภาพคลองระยะสัน้ 
ระยะปานกลาง และระยะยาวไดอยางเหมาะสม และเปนเครือ่งมอื
ใหผูบริหารระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของทีร่บัผดิชอบไดทราบ
ถึงฐานะและระดับความเสี่ยงท่ีมีอยูเพื่อเตรียมจัดหาแหลงเงินทุน
ใหเพียงพอกับความตองการหรือลดความเสี่ยงในชวงระยะเวลาที่
บรษิทัฯ มฐีานะสภาพคลองตดิลบหรือมแีนวโนมทีจ่ะขาดสภาพคลอง
 
 2. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) โดยหลักเปน
  ความเสี่ยงดานคุณภาพของสินทรัพยสําหรับธุรกิจ
  ของบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีรายไดไมไดเกิดจากการ
  ปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา แตมีรายไดจากการบริหาร
  จดัการและจําหนายสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรัพยสิน
  รอการขาย

 เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งดานคณุภาพของสินทรัพย 
(Asset Quality Risk) 
 • บริษัทฯ กําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและ
  ทรัพยสินรอการขายโดยอาศัยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
  สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ไดแก
  ประวัตสิถานะลกูหนี ้ภาระหนีส้นิ คุณภาพหลกัประกนั 

  คณุภาพของทรัพยสินรอการขาย รวมถงึสภาพแวดลอม
  ภายนอก เชน ภาวะการแขงขันและเศรษฐกิจ เปนตน 
  เพื่อประมาณการรายไดจากผลเรียกเก็บหนี้และ
  การจําหนายทรัพย 
 • บริษัทฯ บริหารจัดการลูกหนี้ภายใตสัญญาปรับปรุง
  โครงสรางหนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความ
  สามารถในการชําระหนี้ของลูกหน้ีผานระบบ Aging
  เพื่อแจงเตือนลวงหนากอนลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหนี้
  ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้จะถูกดําเนินการตามกฎหมาย
  เพือ่ลดความเสีย่งสําหรบัลูกหนีท่ี้ไมสามารถดําเนนิการ
  ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 

 3. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยง
  จากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกัน
  สาํหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพหรอืทรพัยสนิรอการขาย
  ซึง่เปนความเส่ียงจากมูลคาของทรพัยสินทีเ่ปลีย่นแปลง
  ตามภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบตอรายไดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด 
 บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยนําหลักเกณฑท่ี 
ธปท. กาํหนดใหสถาบนัการเงนิถอืปฏบิตัมิาปรบัใช โดยบรษิทัฯ จะ
ทบทวนราคาประเมนิของหลกัประกนัสําหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพ
ทกุ 3 ป และทบทวนราคาประเมนิของทรพัยสนิรอการขายทกุ 1 ป 
หรือตามสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และ
มกีารตัง้ทนุสํารองและการดอยคาของสินทรพัยในจาํนวนทีเ่พยีงพอ
เพือ่คุมครองความเสียหายท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการเส่ือมและดอยคา
ของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขาย
 
(ง) ความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Compliance Risk) 
 ความเสีย่งนีเ้ปนความเสีย่งเนือ่งจากการไมปฏบิตัติามกฎหมาย
กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติ
ที่บังคับใชกับธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายทางการเงิน ถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย หรือทําใหเกิด
ความเสียหายตอชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ
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 เครือ่งมือในการบรหิารความเสีย่งดานการกาํกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ 
 บรษัิทฯ ไดกาํหนดวธิปีฏบิตังิานและการดาํเนนิงานบรหิาร  
ความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยอิงกับเกณฑ
ของหนวยงานที่กํากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายตาง ๆ 
รวมถงึการพิจารณาการใหความเหน็ในการตรวจสอบกิจการประจาํป
โดย ธปท. เพื่อใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยมี
บทบาทหนาที่ในการกํากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝาย
งานตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎ ระเบยีบ คําส่ัง และขอบงัคับของบรษิทั 
และขอกําหนดของทางการหรือหนวยงานกํากับดูแล ประสานงาน
กับหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการ หนวยงานภายนอก 
รวมถึงหนวยงานภายใน เพื่อกําหนดมาตรการ ระเบียบ คําสั่ง และ
คูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดของทางการหรือหนวย
งานกาํกบัดแูลนโยบายการปองกนัการฟอกเงนิ นโยบายการปองกนั
การสนบัสนนุทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยายอาวธุ
ที่มีอนุภาพทําลายลางสูงตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กฎเกณฑ
การกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร

 นอกเหนอืจากความเสีย่งทัง้ 4 ประเภทขางตนแลว บรษิทัฯ
ยังไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ อีก เชน ความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียง โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือตาง ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงดาน
ชื่อเสียง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และระบบการ
รองเรยีนทัง้จากบคุคลภายในและภายนอกผานชองทางตาง ๆ เชน 
การรองเรียนดวยตนเองผานกลุมลูกคาสัมพันธ ผู บริหาร หรือ
กรรมการ ทั้งการจัดทําเปนหนังสือ โทรศัพทโดยตรง หรือผาน
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางอื่น ๆ ของหนวยงานภาครัฐ 
รวมถึงมีฝายงานที่ทําการติดตามขอมูลขาวสารท่ีมีการเผยแพร

เก่ียวกับบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบ
ความเสี่ยงดานชื่อเสียงหรือภาพลักษณของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับการบริหารความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ และความเส่ียงจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ เชน ภยัธรรมชาต ิอุทกภยั อคัคีภยั การกอเหตุ
วนิาศกรรม การจลาจล การประทวง และโรคระบาด เปนตน โดยไดมี
การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขึ้น
เพื่อกําหนดแนวนโยบายและจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่อง อีกทั้ง มีการตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติ
และศนูยปฏบัิตงิานสํารอง โดยมีการทดสอบแผนรองรบัการดําเนนิ
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง

*  หัวขอตอไปนี้
1. การบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขาย
 ในประเทศไทย 
2. การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย
 ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย
3. ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย
 ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทยในเชิงเศรษฐกิจ
 และสังคม
4. ผูมีสวนรวมหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย
 ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของประเทศไทย
5. ลักษณะของอตุสาหกรรมการบรหิารจดัการสนิทรัพยดอยคุณภาพ
 และทรัพยสินรอการขายของไทย
6. พลวัตการแขงขันของอุตสาหกรรม
7. พัฒนาของกฎระเบียบที่สงเสริมอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย
8. แนวโนมของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยไทย

อางอิงตามขอมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมซ่ึงจัดทําโดย
อิปซอสส จากหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุนสามัญ "BAM"
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Risk Factor
ปจจัยความเสี่ยง

ตองชําระเงนิท่ีมมูีลคาสงูเมือ่ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูยมืดงักลาว
ถงึกาํหนดชาํระ อาจสงผลกระทบตอระดบัสภาพคลองของบรษิทัฯ 
ในบางคราว รวมทั้งอาจจํากัดและลดความสามารถของบริษัทฯ 
ในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
เพิ่มเติมจํานวนมาก

 นอกจากนี้สัญญาเงินกูบางฉบับของบริษัท มีขอกําหนดให
ผูใหกูมีสิทธิปรับอัตราดอกเบี้ย ในกรณีท่ีกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนใน
สดัสวนตํา่กวารอยละ 40.0 ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 2562 กองทุนฟนฟฯู 
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 41.5 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนาย
ไดแลวทัง้หมดของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ 
มียอดเงินกูคางชําระตามสัญญาเงินกูที่มีขอกําหนดดังกลาวรวม
จาํนวนประมาณ 17,904.6 ลานบาท การปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้ของ
สัญญาเงินกูดังกลาว อาจสงผลในทางลบตอการดํารงสภาพคลอง
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมีนยัสาํคัญ   

 บริษัทฯ อาจไมสามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถของ
บรษิทัฯ ในการเขาซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสินรอการขาย 

      ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
 ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองใชเงินทุนสูง (Capital 
Intensive) และบริษัทฯ จําเปนตองรักษาระดับสภาพคลองไวให
เพียงพอตลอดเวลา การขาดสภาพคลองอาจสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของคูสัญญาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เชน ผูใหกูยืม
เงินแกบริษัทฯ และสถาบันการเงินที่เปนผูจําหนายสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายใหแกบริษัทฯ เปนตน ปจจัยที่
อาจสงผลกระทบในทางลบตอระดบัสภาพคลองของบรษิทัฯ  ไดแก 
การเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิมหภาค ตลาดเงิน และนโยบาย
ของภาครัฐที่ไมเอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวม
ถึงความสามารถในการจัดหาเงินกูยืมท่ีมีเงื่อนไขที่ยอมรับไดใน
เชิงพาณิชย การกํากับดูแลที่เครงครัดขึ้นของหนวยงานกํากับที่
เกี่ยวของ รวมถึงการท่ีไมสามารถรับชําระเงินจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 
ไดอยางพอเพียง หรือไดตามแผนกลยุทธหรือเปาหมายที่วางไว 

 โดยทัว่ไป บริษัทฯ จะออกต๋ัวเงนิจายเพ่ือชาํระคาซือ้สินทรพัย
ดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายท่ีซื้อมา ซึ่งการท่ีบริษัทฯ จะ

ความเสีย่งจากการ
ถือหุนของบริษัท

ความเสีย่งทีเ่กีย่วของ
กับธุรกิจของบริษัท

ปจจัย
ความเสี่ยง

ความเสีย่งเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมการเงิน

ในประเทศไทย
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และการจดัสรรเงินทุนสําหรับการชาํระหนีเ้งินกูยมื ในกรณีดงักลาว 
บริษัทฯ อาจตองหาแหลงเงินทุนอ่ืนซึ่งอาจจะไมไดรับเง่ือนไขท่ี
ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจจะไมสามารถหาไดเลย ซึ่งจะสง
ผลกระทบในทางลบตอธรุกจิ ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนนิงาน
ของบริษัทฯ

 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทฯ ไมสามารถจดัหาและเขาซ้ือ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดในจํานวนที่
เพียงพอในราคาที่เหมาะสมอาจสงผลกระทบตอการเติบโต 
ความสามารถในการแขงขัน ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
 ความสามารถของบริษัทฯ ในการสรางรายไดและกระแส
เงินสด และการขยายธุรกิจอยางยั่งยืนตองอาศัยความสามารถใน
การจดัหาและเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย
ในจํานวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ความสําเร็จ
ของบริษัทฯ ในการจัดหาและเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการซึง่อาจอยูนอกเหนอื
การควบคุมของบริษทัฯ เชน การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ
และตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย สภาวะการแขงขันใน
การเขาประมูลซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายของ
สถาบันการเงิน มูลคา คุณภาพและประเภทสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายที่สถาบันการเงินจะนําออกมาจําหนาย 
และความสามารถในการเข าถึงแหล งเ งินทุนของบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับ (ก) การเปล่ียนแปลง
ทางกฎหมาย กฎเกณฑ หรือนโยบายของภาครัฐที่มีผลบังคับใชกับ
บริษทัฯ และ (ข) นโยบาย ฐานะทางการเงินและแผนการดาํเนนิธุรกจิ
ของสถาบันการเงินแตละแหงในดานการบริหารสินเชื่อ สินทรัพย
ดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย ดวยความซับซอนและ
ความสัมพันธของปจจยัดงักลาวทีส่วนใหญอยูนอกเหนอืการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไมสามารถจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายในจํานวนที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม 
ซึง่อาจมีผลกระทบในทางลบตอการเติบโต ความสามารถในการแขงขนั 
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคญั 

 บริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และ
ไมสามารถสรางรายไดและกระแสเงินสดจากการบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย
ซ่ึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญขึ้นอยูกับความ

สามารถของบริษัทฯ ในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และการ
บริหารจัดการสินทรัพย ด อยคุณภาพอยางมีประสิทธิผล 
รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ไมวาทั้งหมด 
หรือบางสวน
 การสรางรายไดและกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคณุภาพ
ของบรษัิทฯ ขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ ซึง่รวมถึงความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพอยางมี
ประสิทธิผลภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และขึน้อยูกบัปจจยัอ่ืน ๆ 
ซึ่งโดยสวนมากอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน 
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 
เนื่องจากลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ มักมีฐานะ
ทางการเงินที่ไมม่ันคง มีผลการดําเนินงานไมดี และตองการ
ความชวยเหลือทางการเงินคอนขางสูง หรือมีสินทรัพยสุทธเิปนลบ 
และลกูหนีบ้างรายอยูในกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการการ
ปรับโครงสรางหนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถปรับโครงสรางหน้ีและ
ไมสามารถบังคับชําระหน้ี บริษัทฯ อาจตองดําเนินการผาน
กระบวนการตาง ๆ ในการสรางรายไดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของบริษัทฯ เชน กระบวนการทางศาล การโอนและจําหนาย
ทรัพยสินโดยการขายและการบงัคบัทรัพยหลักประกนั ซึง่กระบวน
การเหลานีต้องใชเวลานาน มีคาใชจายสูง และอาจมีประสิทธผิลตํา่ 
หรืออาจตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ หรือ
นโยบายของภาครัฐท่ีใชบังคับในขณะนั้น ซ่ึงผลลัพธท่ีไดอาจไม
เปนไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไว นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ 
อาจไมมีสิทธิในการบังคับทรัพยหลักประกันเปนลําดับแรก และ
เจาหนี้รายอื่นอาจมีบุริมสิทธิในลําดับที่ดีกวาเหนือทรัพย
หลักประกันดังกลาว  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการเรียกเก็บ
เงินจากการบังคับหลักประกันใหครอบคลุมตอตนทุนเงินลงทุน
ของบริษัทฯ หรืออาจเรียกเก็บเงินไมไดเลย และนอกจากนี้ ใน
กระบวนการฟนฟูกิจการโดยคําสั่งศาลตามกฎหมายลมละลายนั้น 
หากศาลมีคําส่ังเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการซึ่งไดรับมติสนับสนุน
จากเสียงสวนใหญของเจาหนี้ผูมีสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ บริษัทฯ 
อาจตองยอมรับแผนฟนฟูกิจการดังกลาวซึ่งอาจไมไดเปนไปใน
ทางท่ีเปนคุณตอบริษัทฯ โดยในอนาคตศาลยังอาจพิพากษาให
หลักประกันเปนโมฆะ หรือปฏิเสธคําขอบงัคับหลักประกัน บริษทัฯ 
อาจไดรับผลตอบแทนในจาํนวนท่ีจาํกดั หรือขาดทุนจากกระบวนการ
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หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของบรษัิทฯ และอาจสงผลกระทบในทางลบตอรายได การทํากาํไร 
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ อยางมีนยัสาํคัญ

 ความเสี่ยงจากการที่กระบวนการตรวจสอบสถานะ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 
อาจจัดทําบนขอมูลท่ีไมครบถวนหรือถูกตองทั้งหมด ซ่ึงอาจกอ
ใหเกิดความผิดพลาดในการกําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 
 สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯ 
ไดมาสวนใหญไมมีราคาตลาดที่แนนอน ดังนั้น ในการกําหนดราคา
ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ ตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการ โดยในกรณีของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ปจจยัดงักลาวรวมถงึสภาวะการแขงขนั ประมาณการการเรียกเกบ็
หนีจ้ากสินทรพัยดอยคุณภาพ มูลคาทรัพยหลักประกนั และประวตัิ
ของลูกหนี้ สําหรับกรณีของทรัพยสินรอการขาย ปจจัยดังกลาว
จะรวมไปถึงการประเมินมูลคาทรัพยสินโดยพิจารณาขอมูลที่
บริษัทฯ ไดรับเกี่ยวกับทรัพยสินและการตรวจสอบสถานะ (Due 
Diligence) ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการเอง ประมาณการคาใชจายท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการและการจําหนายทรัพยสินดังกลาว 
รวมท้ังภาวะตลาดและสภาวะการแขงขนัในขณะนัน้ ดงันัน้ ในกรณี
ท่ีบริษทัฯ ไมสามารถดําเนนิการตรวจสอบสถานะและ/หรือคัดเลอืก
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมปีระสทิธิผล 
บริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนที่คุ มคาหรืออาจประสบกับ
การขาดทุน  

 กอนการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขาย บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบสถานะตามท่ีบริษทัฯ 
เห็นวาเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและสภาพแวดลอม
ท่ีเกี่ยวของกับการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายนั้น ๆ  ท้ังนี้ ตลอดเวลาท่ีผานมาและในอนาคต บริษัทฯ 
ดําเนินการตรวจสอบสถานะโดยอาศัยขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดรับจาก
สถาบันการเงินทีข่ายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ใหแกบริษัทฯ ซึ่งอาจไมครบถวนหรือถูกตองทั้งหมด และอาจไมได
เปดเผยขอเท็จจริงท้ังหมดท่ีเกี่ยวของซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชน
ตอการประเมินการเขาซื้อ แมวาโดยทั่วไปบริษัทฯ จะสงบุคลากร
ของบริษัทฯ เขาไปในพื้นที่เพื่อทําการสํารวจทรัพยสินก็ตาม แตใน
การประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะไมสามารถ

ดงักลาวขางตน และบรษิทัฯ อาจไมสามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี้
ของบริษัทฯ และไมสามารถรับรูรายไดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
ดังกลาวตามท่ีประมาณการไว ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมนียัสําคัญ 

 ตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยมีความผันผวน 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการกอรายไดและกระแส
เงินสดจากหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสิน
รอการขายของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของ
ประเทศไทยเนือ่งจากทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ 
ท้ังหมดตั้งอยูในประเทศ โดยความสามารถในการกอใหเกิดรายได
และกระแสเงินสดจากทรัพยสินดังกลาวของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับ
สภาพคลองและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย 
หากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดหมาย 
ยอดขายและราคาขายของอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ อาจลดลง 
และบรษัิทฯ อาจตองใชเวลานานกวาทีท่รัพยสินดงักลาวจะสามารถ
กอใหเกดิรายไดไดอยางเตม็ท่ี ซึง่อาจทาํใหบริษทัตองขายทรพัยสิน
เหลานั้นภายใตขอกําหนดของสัญญาซื้อขายท่ีทําใหบริษัทฯ 
ไดรับผลประโยชนลดนอยลงหรือตองขายในราคาท่ีตํ่ากวาราคาท่ี
คาดการณไว นอกจากนี้ การชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย
ของประเทศไทยอาจเปนผลใหบริษัทฯ ทําการตลาดและขาย
อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ไดยากขึ้นและอาจมีคาใชจายในการ
ถือครองทรัพยสินเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ มูลคาของทรัพยหลักประกัน
ของสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายที่ลดลงยังอาจ
สงผลใหบริษทัฯ ตองบนัทึกคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเงินใหสินเชือ่
จากการซือ้ลูกหนีแ้ละคาเผือ่การดอยคาของทรัพยสนิรอการขายเพ่ิมข้ึน 

 ตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไดรับผลกระทบ
จากปจจัยหลายประการซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
เชน ภาวะเศรษฐกจิมหภาค อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟอ ระดบัหนี้
ครัวเรือน อัตราการขยายตัวของเมือง ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล 
และสภาวะของอุปสงคและอุปทาน เปนตน นอกจากนี ้หากรัฐบาล
ประกาศใชกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือนโยบายใหมที่
อาจสงผลกระทบโดยตรงหรือโดยออมตอการเติบโตของตลาด
อสังหาริมทรัพยอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถในการกอใหเกิดรายไดและกระแสเงินสดจากทรัพย
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เขาไปในบริเวณของทรัพยหลักประกันได ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ 
ไมสามารถทราบถึงภาระผูกพันหรือสภาพท่ีแทจริงของทรัพยสิน
นัน้ ๆ และอาจประเมินราคาซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขายสูงกวาราคาทีส่มเหตสุมผลในเชงิพาณชิย เนือ่งจากไมได
รับขอมูลท่ีครบถวนหรือถูกตอง ปจจัยเหลานี้อาจสงผลกระทบตอ
ความสามารถในการทาํกาํไร ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนนิงาน
ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน บริษัทฯ อาจไมทราบถึงภาระผูกพันท่ี
เกี่ยวของกับทรัพยหลักประกันหรือไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทฯ 
จะไดรับกรรมสิทธ์ิในทรัพยหลักประกันโดยปราศจากขอบกพรอง 
ในอดีต บริษัทฯ เคยไดรับขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยไม
ครบถวนและไมถูกตอง ทําใหบริษัทฯ กําหนดราคาซื้อทรัพยสิน
ดังกลาวคลาดเคล่ือน แมโดยท่ัวไป สถาบันการเงินใหสิทธิบริษัทฯ 
ในการคืนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีบริษทัฯ 
ซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาแตละฉบับหากขอมูล
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีสถาบันการเงิน
ผูขายนําเสนอไมครบถวนหรือไมถูกตอง อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจ
ไมสามารถรับรูถึงความบกพรองหรือความผิดพลาดของขอมูล
ดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผล
กระทบตอผลตอบแทนท่ีบรษิทัฯ จะไดรบัจากสนิทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย  

 วิธีการกําหนดราคาสํารวจโดยเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ซึ่ง
เปนผู ดําเนินการตรวจสอบสถานะทรัพยสินตองอาศัยดุลพินิจ 
ขอสมมตฐิานตาง ๆ ประสบการณ และความเหน็สวนบคุคล ซึง่อาจ
ไมถูกตองแมนยํา หรือไมสะทอนมูลคาที่แทจริง โดยทั่วไป บริษัทฯ 
จะดาํเนนิการตรวจสอบสถานะโดยอางอิงขอมูลทีไ่ดรับจากสถาบนั
การเงินท่ีขายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในการ
ประเมินและกําหนดราคา ในการนี้ บริษัทฯ จะนําประมาณการ
การเรียกเกบ็หนี ้และการจาํหนายทรัพยสิน ขอมูล และสารสนเทศ
เหลานี้มาใชในการกําหนดราคาในการเขาซื้อ ซึ่งเปนขั้นตอนท่ี
ทําใหกระบวนการตรวจสอบสถานะทรัพยสินของบริษัทฯ มี
ความครบถวน หากประมาณการการเรยีกเกบ็หนีแ้ละการจาํหนาย
ทรัพยสิน ขอมลูและสารสนเทศดงักลาวไมถกูตองแมนยาํ ไมครบถวน 
หรือกอใหเกิดความสําคัญผิด การตัดสินใจใด ๆ ที่อาศัยขอมูล
ดงักลาวอาจกอใหเกดิความเสีย่งตอการเขาซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายไดตามเปาหมาย นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ 

เขาตรวจสอบสถานะของทรัพยสินจํานวนมากในแตละคร้ังอาจสงผล
ใหเกดิขอผิดพลาดในการประเมินสูงขึน้หรือบริษทัฯ อาจไมสามารถ
ประเมินทรัพยสินไดในเวลาอันจํากัด และแมความผิดพลาดท่ี
เกิดขึ้นเปนความผิดพลาดเพียงเล็กนอย แตหากรวมกันแลวอาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการทํากาํไรของบริษัทฯ โดยรวมได 
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตัดสินใจเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายในราคาที่สูงกวาราคาท่ีสมเหตุสมผล
ในเชิงพาณิชยของทรัพยสินนั้น ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงจากการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ 
โดยใชสมมติฐานหลายประการ สงผลใหมูลคาของทรัพย
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ที่บริษัทฯ ประเมินอาจไมสะทอนมูลคาที่แทจริงที่บริษัทฯ จะ
สามารถรับรูไดหากมีการขายทรัพยสินดังกลาว 
 การประเมินมูลคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายในปจจุบนั ซ่ึงแสดงอยูในงบการเงิน
ของบริษทัฯ เปนการประเมินมลูคาโดยนาํหลักเกณฑท่ี ธปท. กําหนด
ใหสถาบนัการเงินถือปฏิบัตมิาปรับใช  โดยท่ัวไป บริษทัฯ จะดําเนนิการ
ประเมินมูลคาโดยผูประเมนิอิสระทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. และทีมงานประเมินราคาของบริษัทฯ ท้ังนี้ ผูประเมินแต
ละรายอาจจําเปนตองใชดุลพินิจของตนในการพิจารณาปจจัย
บางกรณี เชน ราคาอางอิงในอดตี และอาจมีสมมตฐิานหลายประการ 
ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงไดและอาจไมถูกตองแมนยําหรือไมครบถวน
หรือไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริง นอกจากนี้ มูลคาประเมินของทรัพย
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของบริษทัฯ มใิชตวับงชีร้าคาซือ้ขายหรือรับรองวาบริษทัฯ สามารถ
ขายทรัพยสินไดท่ีราคาดังกลาวไมว าในปจจุบันหรืออนาคต 
และราคาท่ีบริษทัฯ จะสามารถขายทรัพยสินดังกลาวไดอาจตํา่กวา
มูลคาประเมินของทรัพยสินนั้น ดวยเหตุนี้ ความไมแมนยําในการ
ประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระ หรือทีมงานประเมินราคาของ
บริษทัฯ หรือวิธีการกาํหนดราคาทีบ่ริษทัฯ ใชอาจสงผลตอการตดัสนิใจ
ของบริษัทฯ ในการกําหนดเปาหมายอัตราผลตอบแทนสําหรับ
สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ การปรับโครงสรางหนี้และการ
กาํหนดราคาขายทรัพยสินรอการขายซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 ความเส่ียงจากการที่คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให
สินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ีและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน
รอการขายของบริษัทฯ อาจไมสะทอนการดอยคาที่แทจริง 
 บริษัทฯ ประเมินคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้และคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
อยางตอเนื่อง และรับรูจํานวนขาดทุนจากการดอยคาท่ีสอดคลอง
กับประมาณการคาเผื่อการดอยคาดังกลาว  

 ปจจบุนับริษทัฯ ตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญโดยนาํหลักเกณฑ
ที่ ธปท. กําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใชใหสอดคลอง
กับธุรกรรมของบริษัทฯ ซึ่งการประมาณการการดอยคาดังกลาว
ขึน้อยูกบัปจจัยหลายประการ เชน ในกรณีของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
ปจจัยดังกลาวรวมถึงการประเมินราคาทรัพยหลักประกันซึ่งจะมี
การปรับราคาตามหลักเกณฑของ ธปท. ไดภายในกําหนดเวลา 
วงเงินจํานอง และจํานวนหนี้ท่ีคางชําระ รวมถึงกระแสเงินสดท่ี
คาดวาจะไดรับจากการปรับโครงสรางหนี ้และในกรณีของทรัพยสิน
รอการขาย ปจจัยดังกลาวรวมถึงการประเมินราคาทรัพยสิน
ภายในกําหนดเวลา มูลคาลาสุดของทรัพยสิน และประเภทและ
คุณลักษณะของทรัพยสินรอการขาย และการเปล่ียนแปลงของ
ปจจัยเหลาน้ีอาจทําใหคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมีความผันผวน 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ นํา TFRS 9 มาถือ
ปฏิบัติ บริษัทฯ อาจบันทึกคาเผ่ือการดอยคาโดยรวมเพ่ิมขึ้นเม่ือ
เทียบกับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีปจจุบัน ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ดี จํานวนเงินท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่นหลาย
ประการท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ไดแก ฐานะทาง
การเงิน ความสามารถและความสมัครใจในการชาํระหนีข้องลูกหนี้ 
ความสามารถของผูคํ้าประกันของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพัน ความสามารถในการรับรูรายไดจากทรัพยหลักประกัน รวมถงึ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับ
ท่ีเกี่ยวของในประเทศไทย การประมาณการ การประเมิน และ
การคาดการณเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวของบริษัทฯ อาจไมแนนอน
หรือตางจากสภาวะหรือผลท่ีเกดิขึน้จริง และคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ

หรือคาเผื่อการดอยคาดังกลาวอาจไมแสดงถึงการดอยคาท่ีแทจริง 
ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 การบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
9 (TFRS 9) อาจสงผลกระทบตอการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 สภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยไดเผยแพรประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 22/2561 เร่ือง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่ง
กาํหนดวิธีปฏิบัตทิางบญัชีเกีย่วกบัการรับรูและการวัดมูลคาสินทรัพย
ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยกําหนดใหกิจการตาง ๆ ตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2563 เปนตนไป เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักลาว
มีผลบังคับใชแลว บริษัทฯ คาดวานโยบายบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบดังตอไปนี้ 
 1. การรับรูรายไดจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
  จะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงท่ีปรับลดดวย 
  ความเส่ียงดานเครดิตตามเกณฑคงคาง (Accrual 
  Basis) โดยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับลดดวย 
  ความเส่ียงดานเครดิตน้ีจะถูกคํานวณตั้งแตวันที่ได
  ลูกหนี้มา ซึ่งเปนอัตราที่ใชในการคิดลดประมาณการ
  กระแสเงินสดท่ีบริษทัฯ คาดวาจะไดรบัชาํระในอนาคต
  จากลูกหนี้ดอยคุณภาพแตละรายตลอดอายุของ
  ลูกหนี้เพ่ือใหเทากับราคาทุนของเงินลงทุนในลูกหนี้
  เม่ือไดมา ทั้งน้ี ทุกส้ินงวดบัญชี บริษัทฯ จะทบทวน
  ความเหมาะสมของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา
  จะไดรับชาํระจากลูกหน้ีดอยคุณภาพนัน้ และบริษทัฯ จะ
  คํานวณมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินใหม
  โดยใชประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ
  ใหมนี้ คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิมของ
  ลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว และจะบันทึกผลตางเปน
  กําไรหรือขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
  เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
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 2. การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะรับรูผล
  ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
  เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้นับจากวันท่ีไดลูกหนี้
  มาโดยไมตองพิจารณาวาลูกหนี้นั้นมีความเส่ียงดาน
  เครดิตเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตวันที่ไดลูกหนี้
  มาหรือไม  

 3. สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุน บริษัทฯ อาจจัดประเภท
  เงินลงทุนนีเ้ปนสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคา
  ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือเปนสินทรัพยทาง
  การเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานรายการกําไร
  เบด็เสร็จอ่ืน ท้ังนี ้ทกุสิน้งวดบญัช ีเงินลงทุนในตราสาร
  ทุนท้ังเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ และเงินลงทุน
  นอกตลาดหลักทรัพยฯ จะถูกแสดงดวยมูลคายุติธรรม
  และเมื่อขายตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพย
  ทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายตุธิรรมผานรายการกาํไร
  เบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
  ยุติธรรมที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะไม
  ถูกรับรูเขากําไรขาดทุนอีกตอไป    

 การนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติอาจสงผลในทางลบตอฐานะ
ทางการเงินของบริษัทท่ีจัดทํางบการเงินภายใตมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของประเทศไทย ซึง่รวมถงึบริษทัฯ ดวย โดยผล
กระทบดังกลาวขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ รวมถึง องคประกอบ
ของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนัน้ ๆ  ในวันท่ีมีการบงัคับใช 
TFRS 9 และการคาดการณของเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต 

 ป 2562 บริษัทฯ ยังไมสามารถคาดคะเนขอบเขตของ
ผลกระทบจากการบังคับใช TFRS 9 ตอผลการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ได อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวาการ
เร่ิมตนบังคับใช TFRS 9 อาจกระทบตอฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 บริษทัฯ อยูระหวางการเตรียมความพรอมภายในของบริษทัฯ 
เพ่ือรองรับการนํา TFRS 9 มาใช ซึ่งอาจทําใหมีการเปล่ียนแปลง
ในการประมาณการผลขาดทนุดานเครดติของสนิทรัพยทางการเงิน 
การบริหารจัดการสินเชื่อท่ีเกี่ยวของ และกระบวนการทางธุรกิจ

และการเงิน ท้ังนี้ การปฏิบัติตาม TFRS 9 อาจทําใหการบันทึก
คาเผื่อการดอยคาโดยรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีปจจุบัน

 สภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยอาจแกไขมาตรฐาน
การบญัชแีละการจดัทํารายงานท่ีกาํหนดการจดัทํางบการเงินเพ่ิมเตมิ 
ซึง่บริษัทฯ อาจตองนาํมาปรับใช หรือหากบริษทัฯ เหน็วาเหมาะสม 
บริษทัฯ อาจปรับใชกอนท่ีการแกไขดงักลาวจะถกูบงัคับใช อยางไร
ก็ดี การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจสงผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 ความเส่ียงจากการที่การประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย รวมทั้งการถือครอง
ทรัพยสินจํานวนมากของบริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลอยาง
เครงครัดของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมายและกฎเกณฑที่ใชบังคับอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
 ธรุกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของบริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลที่เครงครัด บริษัทฯ ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และ
นโยบายตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ เชน การปรบัโครงสรางหนี ้การประเมนิ
ราคาและการจําหนายทรัพยหลักประกันและทรัพยสินรอการขาย 
กฎระเบียบและวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การตัดหนี้สูญ กฎเกณฑดานภาษ ี
และมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เปนเจาของ
อสังหาริมทรัพยจํานวนมาก บริษัทฯ จึงตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของ เชน กฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง กฎหมาย
ส่ิงแวดลอม กฎหมายผังเมอืง รวมท้ังกฎระเบยีบและกฎเกณฑอ่ืน ๆ

 ทัง้นี ้พระราชบญัญัตภิาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 

ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 และ
มีผลบงัคับใชแทนพระราชบัญญัตภิาษีโรงเรือนและท่ีดนิ พ.ศ. 2475 

และพระราชบญัญัตภิาษบีาํรุงทองท่ี พ.ศ. 2508 แมวาพระราชบญัญัติ
ฉบับนี้จะไดกําหนดอัตราการจัดเก็บภาษีจากท่ีดินและโรงเรือนใน
อัตราใหมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ปจจัยสําคัญซึ่ง
ยังไมมีความชัดเจนแนนอน ไดแก อัตราภาษีที่ใชจัดเก็บจริง ฐาน
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ภาษี และมาตรการบรรเทาหรือลดภาษีท่ีจะตองมีการดําเนินการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาตอไป ดวยเหตนุี ้บริษัทฯ จงึยงัไมสามารถ
ประเมินผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางถูกตองจนกวาจะไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายลําดับรองและกฎเกณฑที่เกี่ยวของแลวเทานั้น
โดยบริษัทฯ อาจจะมีคาใชจายทางภาษีเพ่ิมขึ้นจากที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯ ถือครอง ซึ่งคาใชจายทางภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น
ดงักลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากาํไร 
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ อยางมีนยัสําคัญ

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับธุรกิจการเงินหรือ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ซึง่หากบริษทัฯ ไมสามารถปรับตวัให
เขากบัการเปล่ียนแปลงดงักลาวทัง้หมดไดอยางทันทวงทีอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกจิ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนนิงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ ยังมีความไมแนนอนใน
เร่ืองของการตคีวามและบงัคับใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ หรือ
มาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดงักลาวไดอาจทําใหบริษทัฯ ตองไดรับโทษตามกฎหมาย
หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการบังคับชําระหนี้จากผูคํ้าประกัน
และผูจํานองที่มิใชลูกหน้ีชั้นตน 
 กฎหมายกําหนดมิใหผูค้ําประกันตองรับผิดเสมือนลูกหนี้
ชั้นตน (เชน ขอกําหนดท่ีใหผู ค้ําประกันตองรับผิดรวมกันและ
แทนกนักบัลกูหนีช้ัน้ตน) หากสัญญาค้ําประกนัมีขอกําหนดท่ีฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมายนี้จะทําใหขอกําหนดดังกลาวตกเปนโมฆะ
และทําใหผู  ค้ําประกันสามารถใชสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ได 
ขอกําหนดของกฎหมายดังกลาวไมใชกับกรณีท่ีผูค้ําประกันเปน
นิติบุคคลท่ีสามารถตกลงยินยอมรับผิดอยางลูกหนี้ชั้นตนได 

 หากเจาหนีมิ้ไดดาํเนนิการตามท่ีระบุไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย อาจทําใหผูค้ําประกันหรือผูจํานองที่มิใชลูกหนี้
ชั้นตนอาจหลุดพนจากความรับผิดในสวนที่กฎหมายกําหนด เชน 
เม่ือลูกหน้ีผิดนดั หากเจาหนีมิ้ไดมีหนงัสอืบอกกลาวไปยงัผูค้ําประกนั
หรือผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตนตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ผู ค้ําประกันหรือผูจํานองที่มิใชลูกหนี้ชั้นตน (แลวแตกรณี) จะ

หลุดพนจากความรับผิดเฉพาะในดอกเบีย้ คาสินไหมทดแทน ตลอดจน
อุปกรณแหงหนี้รายนั้นเมื่อพนระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให
เจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผู  ค้ําประกันหรือผู จํานองนั้น 
นอกจากนี้ ในกรณีของการคํ้าประกันหรือการจํานองทรัพยสินเพื่อ
ประกันหนี้ท่ีบุคคลอ่ืนตองชําระและเปนหน้ีที่มีกําหนดระยะเวลา
การชําระแนนอนนั้น หากเจาหน้ียินยอมผอนผันเวลาการชําระหน้ี
ใหแกลูกหนีช้ัน้ตนโดยท่ีผูคํา้ประกนัหรือผูจาํนองท่ีมใิชลกูหนีช้ัน้ตน
ไมไดใหความยินยอมในการผอนเวลานั้น จะมีผลทําใหผูค้ําประกัน
หรือผูจํานองท่ีมิใชลูกหน้ีชั้นตนหลุดพนจากความรับผิด ดังนั้น ใน
การปรับโครงสรางหนีท่ี้มีผูค้ําประกนัหรือผูจาํนองซึง่มิใชลกูหน้ีชัน้ตน 
บริษัทฯ อาจตองไดรับความยนิยอมจากผูค้ําประกันหรือผูจาํนองน้ัน
เพ่ือใหการค้ําประกันของผูคํา้ประกันหรือหลักประกนัของผูจํานอง
ยังมผีลบงัคับเชนเดมิภายหลังจากการปรบัโครงสรางหน้ี ซ่ึงกระบวนการ
ดงักลาวจะจาํกดัความยดืหยุนในการปรับโครงสรางหนีข้องบริษทัฯ 
โดยหากบริษทัฯ ไมไดรับความยนิยอมจากผูคํา้ประกนัหรือผูจาํนอง
ท่ีมิใชลูกหน้ีชัน้ตน บริษทัฯ อาจมีทางเลือกในการปรับโครงสรางหนี้
หรือประนอมหนี้นอยลง และอาจทําใหบริษัทฯ ตองดําเนินการ
บังคับจํานองซึง่โดยปกตจิะมีคาใชจายสูงและใชเวลานาน 
 
 นอกจากนี้ ความรับผิดของผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตน
ยังจํากัดเพียงเทากับมูลคาของทรัพยท่ีจํานองเทานั้น โดยขอตกลง
ใดท่ีกําหนดใหผูจํานองรับผิดเกินกวามูลคาของทรัพยที่จํานองจะ
ตกเปนโมฆะ อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีลูกหนี้เปนนิติบุคคลและบุคคล
ผูมีอํานาจในการจัดการหรือควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคล
ไดนาํทรัพยสินของตนไปจาํนองไวเปนหลักประกนัหนีข้องนติบิคุคล
นั้น บุคคลดังกลาวสามารถทําสัญญาค้ําประกันหนี้ของนิติบุคคล
เดยีวกนัและสามารถมีความรับผิดสูงกวามูลคาของทรัพยท่ีจาํนองได

 แมวาบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกําหนด เพื่อลดผลกระทบของการแกไขกฎหมายดังกลาว
แลว บริษัทฯ เชื่อวาการแกไขกฎหมายดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตอสิทธิของบริษัทฯ ภายใต
สัญญาค้ําประกันหรือสัญญาจํานองสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของบริษัทฯ ในกรณีท่ีสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมิไดเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายขางตน นอกจากนี้ แมวากระบวนการของ
บริษัทฯ ในการบังคับชําระหนี้กับลูกหนี้และบังคับจํานองซึ่งทรัพย
หลักประกันท่ีเปนของลูกหนี้เองอาจไมไดรับผลกระทบอยางมีนัย
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สําคัญ แตการบงัคับชาํระหนีก้บัผูค้ําประกนัและผูจาํนองทีมิ่ใชลูกหนี้
ชัน้ตนจะยากลําบากยิง่ข้ึนและใชเวลานาน เนือ่งจากบริษัทฯ จะตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ิมเติมซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจตองมีความรับผิด
เนื่องจากขอพิพาททางกฎหมายและขอพิพาทอ่ืนที่บริษัทฯ 
เขาเกี่ยวของเปนคร้ังคราว 
 บรษัิทฯ ตองเขาไปเกีย่วของกบัขอพิพาททางกฎหมายและ
ขอพิพาทอ่ืน ๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งโดย
ท่ัวไปแลว ขอพิพาทดังกลาวจะเกิดขึ้นเมื่อ (ก) บริษัทฯ เรียกเก็บ
เงินคางชาํระจากลูกหนี ้ดําเนินการยดึหรือจําหนายทรัพยหลักประกัน
หรือบังคับชําระหนี้จากผูคํ้าประกัน ผูจํานํา หรือผูจํานอง หรือ (ข) 
บริษทัฯ และคูสัญญาในการซือ้หรือจาํหนายทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ขอให
ศาลมีคําสั่งรับรองสิทธิตามกฎหมายของแตละฝาย นอกจากนี้ 
บริษทัฯ อาจถกูฟองรองหรอืมสีวนเกีย่วของกับขอพพิาทอ่ืน ๆ จาก
การดําเนินธุรกิจตามปกติ เชน ลูกหนี้ท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดอาจ
ไมยนิยอมใหบริษทัฯ ดาํเนนิการยดึทรัพยโดยนาํขอพิพาทขึน้สูศาล 
หรือในกรณีที่บริษัทฯ ไดดําเนินคดีทางกฎหมายกับลูกหนี้แลวและ
ลูกหนี้ฟองแยง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประเมินวาอาจมีความเสียหาย
เกิดขึ้นจากคดีท่ีมีการฟองรองแลวหรือกําลังจะฟองรอง หรือจาก
ขอพิพาทอ่ืนท่ีมีตอบริษัทฯ บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สิน
จากคดีฟองรองตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวของหรือตามนโยบาย
ภายในของบริษทัฯ ซึง่เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไทย (TFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ทั้งนี้ คําพิพากษา
หรือคําชีข้าดในขอพิพาททางกฎหมายทีบ่ริษทัฯ เกีย่วของอาจไมได
เปนไปในทางท่ีเปนคุณกับบริษัทฯ และประมาณการหนี้สินจาก
คดีฟองรองอาจไมเพียงพอตอความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด
จากกระบวนพิจารณาหรือขอพิพาทอ่ืน ๆ ท้ังนี้ หากการประเมิน
ความเสีย่งของบริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลง ประมาณการหนีสิ้นจาก
คดีฟองรองของบริษัทฯ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

 นอกจากนี้ คดีความและขอพิพาทอ่ืน ๆ อาจนําไปสูการ
สืบสวน สอบสวน และกระบวนการพิจารณาโดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแลซึ่งอาจสงผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัทฯ และเพ่ิมตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับขอพิพาทดังกลาว 

และบริษัทฯ อาจจะตองจัดสรรทรัพยากรท่ีใชในธุรกิจหลักมาเพ่ือ
ใชในกระบวนการดังกลาว ท้ังนี้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ อาจยังคงมีสวนเกี่ยวของในขอพิพาท
ทางกฎหมายและขอพิพาทอ่ืน ๆ ตอไป และการหยุดชะงักในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการพิจารณาคดี
ในศาลหรือคําพิพากษาท่ีมีตอบริษทัฯ กรรมการ หรือผูบริหารหลัก
ของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ  

 ความเส่ียงจากภาวะการแขงขันที่อาจสงผลกระทบตอ
ธรุกจิและกลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ    
 บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพขนาดใหญหลายรายการ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ
รายใหญที่สุดของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.9 ของเงินให
สินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีสุ้ทธิของบริษทัฯ และลูกคาท่ีเปนสนิทรัพย
ดอยคุณภาพรายใหญท่ีสุดของบริษัทฯ 10 รายแรกคิดเปนสัดสวน
รวมกันประมาณรอยละ 8.0 ของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น หากลูกหนี้รายใหญของบริษัทฯ รายใดไม
สามารถชําระหนี้ไดภายในเวลาท่ีกําหนดหรือผิดนัดชําระหนี้ดวย
เหตุใด ๆ หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับเงินเต็มจํานวนมูลคาทรัพย
หลักประกันหรือไมไดรับเลยจากการบังคับหลักประกันอาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
 
 นอกจากนี้ ทรัพยสินรอการขายจํานวนมากของบริษัทฯ 
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง
จากการลดลงของราคาท่ีดนิในประเทศและการลดลงของราคาท่ีดนิ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปจจัยใด ๆ ที่กอใหเกิดผล
ดังกลาวอาจสงผลในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทาง
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
 
 ความเส่ียงจากการที่ลูกหน้ีที่ไมพึงพอใจบริษัทฯ และ
ผูคัดคานอาจทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียงได 
 ธรุกิจของบริษทัฯ เกีย่วของกบัการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ 
การเรียกชําระหนี้ และ/หรือการบังคับหลักประกันซึ่งอาจสราง
ความไมพอใจแกลูกหนี้ได ในอดีต เคยมีกลุมลูกหนี้รวมตัวกัน
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ประทวงท่ีสํานกังานใหญ และสํานกังานสาขาบางแหงเพ่ือเรียกรอง
ใหบริษัทฯ ลดหนี้ แมวาธุรกิจของบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณดังกลาว การดําเนินงานของบริษัทฯ ความสัมพันธ
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในกลุมลูกหนี้อาจไดรับผลกระทบหากมี
เหตุการณลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ความเสียหายดาน
ชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และ
ความสัมพันธที่บริษัทฯ มีกับลูกคา ลูกหนี้และคูสัญญาอ่ืน ๆ ใน
อดีตบริษัทฯ เคยถูกฟองรองโดยลูกหนี้ที่ไมพึงพอใจบริษัทฯ ซึ่ง
เหตุการณดงักลาวอาจเกดิขึน้อีกในอนาคต และอาจสงผลใหบริษัทฯ 
ตองมีคาใชจายในการดาํเนนิการทางกฎหมายและอาจมีความรับผดิ
เกิดขึ้นจากการฟองรอง นอกจากนี้ การวิพากษวิจารณ และการ
เผยแพรขอมูลในเชิงลบอาจนําไปสูการรองเรียนหรือการคัดคานซึง่
อาจขัดขวางหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ซึ่งเหตุการณเหลานี้อาจสงผลในทางลบตอธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ  

 ความเสี่ยงจากความบกพรองหรือผิดพลาดในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานของบริษัทฯ หรือการกระทําของ
บุคคลภายนอก 
 บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน
ที่ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีมาตรการ
ปองกันและนโยบายในการติดตามการดําเนินงานและการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริหารจัดการ
ความเส่ียงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เชน 
การฟอกเงิน การทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทําอื่น ๆ 
ท่ีผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
รับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการกาํกบัความเส่ียงเพ่ือชวยกนั
ทําหนาที่ในการกํากับ ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
จัดใหมีเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใหหนวยงานภายใน
ของบริษัทฯ แตละหนวยงานใชในการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของตนเปนประจําทุกปอยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากความบกพรองหรือผิดพลาดใน
การปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานของบริษัทฯ ที่อาจไมเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนดไว หรือแมกระทั่งจากการกระทําของบุคคล
ภายนอก เชน ตัวแทนหรือลูกคา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ โดยการไมปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนดดังกลาวอาจสง

ผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
 
 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารหลักและพนักงานที่มี
ความสามารถ
 ความสําเร็จของบริษทัฯ ขึน้อยูกับความสามารถของบริษัทฯ 
ในการจูงใจและรักษาผูบริหารหลักและพนักงานท่ีมีความรูและ 

ความเขาใจในเชิงลึก และมีประสบการณในการทํางานอันยาวนาน
ในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งบุคคลเหลานี้ รวมถึง
ผูบริหารระดับอาวุโส พนักงานซึ่งมีความชํานาญในการประเมิน
ราคาทรัพยสิน การตลาดและการขาย และพนกังานปฏิบัตกิารดาน
อ่ืน ๆ เนื่องดวยลักษณะของธุรกิจ บริษัทฯ จําเปนตองมีพนักงาน
ท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทาง โดยบริษทัฯ ไดฝกอบรมพนกังาน
ของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไมสามารถ
รักษาทีมผูบริหารและพนักงานที่มีความสามารถไวได และอาจไม
สามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทดแทนบุคลากรระดับสูง 
หรือพนักงานท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะทางไดภายในเวลาที่
เหมาะสมหรืออาจไมสามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนไดเลย 
หรืออาจมีค าใช จ ายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม 
ซึ่งทั้งหมดนี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเส่ียงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ ขัดของ  
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และระบบประมวลผลขอมูลของบริษทัฯ หากระบบ
ดังกลาวขัดของอาจกอใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน การดําเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก หรือความเสียหายดานชื่อเสียงแกบริษัทฯ  

 การดําเนินธุรกิจ การควบคุมดานบัญชีและการเงิน การ
บริหารความเสีย่ง และการบริการลูกคาอยางราบร่ืนลวนตองอาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ความขัดของของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินงาน
ของพนกังาน หรือเหตุการณท่ีอยูนอกเหนอืการควบคุมของบริษทัฯ 
เชน ปญหาซอฟตแวร ฮารดแวร เครือขายขัดของ การติดไวรัส
คอมพิวเตอร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ปญหาเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ หรือปญหา
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กระแสไฟฟาขัดของ เปนตน บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Plan หรือ BCP) และจดัตัง้ศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง (Disaster Recovery Center หรือ DRC) เพ่ือใหสามารถ
กูคืนระบบไดอยางรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และปองกันและชวย
ลดผลกระทบของการหยุดชะงักของธุรกรรมหลักของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ เปนเวลานานอาจจํากัดความสามารถในการติดตาม
ตรวจสอบและจดัการขอมูล การบริหารความเส่ียง การจดัทําบนัทึก
ท่ีถูกตอง การใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ และการควบคุมดาน
การเงิน รวมท้ังการดําเนินงานของบริษัทฯ แมบริษัทฯ จะจัดใหมี
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามขอกาํหนดทีเ่ก่ียวของ
อยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา การตรวจสอบ
ดังกลาวจะปองกันไมใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
ขัดของในอนาคต นอกจากนี้ แมบริษัทฯ จะทุมเททรัพยากร
จํานวนมากเพื่อการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร การเขารหัส
ขอมูลอิเลก็ทรอนกิส และมาตรการรักษาความปลอดภัยอ่ืน แตกย็งั
อาจเกดิเหตุการณเกีย่วกบัความปลอดภยัทางไซเบอรตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบประมวลขอมูลของบริษัทฯ เชน การฝาฝน 
แทรกซมึ จารกรรม การละเมิดสิทธิของ know-how และขอมูลสวน
บุคคล การร่ัวไหลของขอมูล หรือการทุจริตทั่วไปได ดังนั้น การท่ี
บริษทัฯ ไมสามารถแกปญหาในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยาง
ครบถวนและรวดเร็วอาจสงผลใหการดาํเนนิธุรกจิของบริษทัฯ ในสวน
ท่ีสําคญัตองลาชาหรือหยดุชะงักและอาจทาํใหเกดิความรับผดิหรือ
เสียชือ่เสียง ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรุกิจ ฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 ความเส่ียงจากการที่กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ 
อาจไมครอบคลุมความเส่ียงจากความเสียหายของบริษัทฯ 
ไดทั้งหมด 
 โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดใหมีประกันภัยสําหรับความเสี่ยง 3 
ประเภท ไดแก (ก) ความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี 
(Director and Officers Liabilities Insurance) (ข) ประกันภัย
อาคารสํานักงานของบริษทัฯ ท่ีครอบคลมุความเสียหายทุกประเภท
(All Risks) รวมถึงประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก และ (ค) 
อัคคีภัย สําหรับสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยู บนทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย ถงึแมบริษทัฯ เชือ่วา 

ท่ีผานมาบริษทัฯ มีกรมธรรมประกนัภัยท่ีครอบคลุมถงึความเสยีหาย
ท่ีอาจเกดิขึน้ และบริษทัฯ วางแผนท่ีจะทําประกนัภัยดงักลาวตอไป 
ประกนัภัยดงักลาวอาจไมครอบคลุมความเสียหายและความสญูเสยี
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (เชน ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทรัพยหลัก
ประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายท่ีไมได
มีสาเหตุจากอัคคีภัย) ไดอยางเพียงพอ หากประกันภัยของบริษัทฯ 
ไมครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียดังกลาวอาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทัฯ อยางมีนยัสําคัญ อยางไรกต็าม หากบรษิทัฯ เลือกท่ีจะขยาย
ความคุมครองของประกันภัย เบี้ยประกันจะมีจํานวนสูงขึ้น และ
บริษทัฯ อาจจะไมสามารถจดัหากรมธรรมประกนัภัยใหความคุมครอง
และมเีง่ือนไขดานการรับผลประโยชนในเชงิเศรษฐกิจตามท่ีตองการ
ไดหรืออาจจะไมสามารถจัดหากรมธรรมประกันภัยไดเลย 

 ความเส่ียงจากอุบัติเหตุหรือผูบุกรุกในอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทฯ  
 บรษิทัฯ อาจประสบปญหาในสถานการณตาง ๆ  ท่ีหลากหลาย
เกีย่วกบัอสงัหาริมทรพัยทีบ่ริษทัฯ ถอืครองอยู เชน ในกรณีท่ีมีผูได
รับบาดเจ็บจากอุบตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ หรือ
บริเวณใกลเคียง หรือในกรณีที่มีผูบุกรุกที่เขามาใชอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทฯ โดยมิชอบ ท่ีผานมา การบุกรุกสวนใหญมักเปนกรณี
ท่ีมีผูบกุรุกในอสังหาริมทรัพยกอนท่ีบริษัทฯ รับโอนอสังหาริมทรัพย
ดงักลาว ท้ังนี ้มาตรการตรวจสอบและปองกนัท่ีใชกบัอสังหาริมทรัพย
ของบริษทัฯ อาจไมสามารถปองกนัอุบตัเิหต ุการบกุรุก การครอบครอง
ปรปกษ หรือการใชอสังหาริมทรัพยโดยมิชอบทั้งหมดที่อาจ
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงอาจถูกเรียกรอง
ใหชดเชยความเสียหายตอบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ หรือผู ท่ีใช
อสังหาริมทรพัยของบรษิทัฯ โดยมิชอบอาจกอใหเกดิความเสยีหาย
ท่ีบริษัทฯ ตองรวมรับผิดดวย หรือผูบุกรุกอาจครอบครองหรือใช
อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ โดยมิชอบดวยกฎหมาย บริษัทฯ อาจ
ตองดําเนินการและเสียคาใชจายจํานวนมากเพ่ือใหไดรับสิทธิ
ครอบครองอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ กลับคืน หรือบริษัทฯ อาจ
ไมสามารถเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนัน้ไดเลย และอาจทําให
มูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวลดลง ในอดตี บริษทัฯ เคยประสบ
กับเหตุการณท่ีบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปในอสังหาริมทรัพยท่ี
บริษัทฯ รับโอนหรือไดมาจากการบังคับหลักประกัน เนื่องจากมี
ผูบุกรุกในอสังหาริมทรัพยดังกลาว สงผลใหการรับรูรายไดจาก
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มูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวลาชา ซึ่งอาจสงผลกระทบใน
ทางลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเส่ียงจากผลกระทบของกฎหมายการแขงขันทาง
การคาฉบับใหมของประเทศไทย 
 พระราชบัญญัตกิารแขงขนัทางการคา พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. 
การแขงขนัทางการคา”) ซึง่มีผลบงัคับใชตัง้แตเดอืนตุลาคม 2560 
และกฎหมายลําดับรองที่ออกภายใต พ.ร.บ. ฉบับนี้ไดกําหนด
หลักเกณฑหลัก 4 ประการเพ่ือสงเสริมการแขงขนัทางการคาอยางเสรี
และเปนธรรม รวมถงึใหโอกาสผูประกอบการทุกฝายอยางเทาเทียมกนั 
(Level Playing Field) ไดแก (ก) การหามมิใหผูประกอบธุรกิจ
ซึ่งมีอํานาจควบคุมตลาดใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรม 
(ข) การกํากับดูแลการควบรวมหรือการไดมาซึ่งกิจการอันเปนการ
จํากัดการแขงขันทางการคา หรือการควบรวมหรือการไดมาซึ่ง
กิจการของหรือระหวางผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจควบคุมตลาด 
(ค) การหามทําสัญญาทางธุรกิจท่ีมีผลเปนการจํากัดการแขงขัน
ทางการคา (Restrictive Agreements) และ (ง) การหามกระทํา
การใด ที่ถือเปนพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม  

 ท้ังนี้  บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีอาจถูกพิจารณาวาเป น 
“ผูประกอบธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. การแขงขัน
ทางการคาภายใตหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการการแขงขนัทางการคา
กาํหนด ซึง่จะสงผลใหบริษทัฯ อาจตองปฏิบตัติามกฎเกณฑเกีย่วกบั
การหามใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรมหรือไมมีเหตุผล
อันสมควร ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ  

 ความเส่ียงที่การเขาถึง หรือ การใชขอมูลอาจสงผลเสีย
ตอชื่อเสียง และสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ตองประมวลขอมูลของลูกคาเปนจํานวนมากใน
การดําเนินกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับ
การเขาถึงและการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก ซึ่งรวมถึง 
  (ก) การคุมครองขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในระบบ
  เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ รวมถึงการถกูเจาะ
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลภายนอก หรือ
  ความผิดพลาดหรือการกระทําผิดของพนักงานของ
  บริษัทฯ  
 (ข) การใหความสําคัญแกความเปนสวนตัวของขอมูล 

  การเปดเผย และคุมครองขอมูล  
 (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช และ
  เปดเผยขอมูลสวนบุคคล
 
 ประเทศไทยเร่ิมใหความสําคัญแกกฎหมายและกฎเกณฑ
ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น โดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองขอมูลฉบับแรกของ
ประเทศไทย หากพระราชบัญญัตดิงักลาวมีผลบงัคับใชโดยสมบูรณ 
และไดมีการออกกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลภายในหนึ่งปนับจากวันที่พระราชบัญญัติดังกลาว
ใชบังคับ บุคคล และผูประกอบการตาง ๆ รวมถึงบริษัทฯ จะตอง
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขั้นตอนและขอ
กาํหนดภายใตพระราชบญัญัตดิงักลาว รวมถงึการโอนขอมูลสวนบคุคล
ไปยังตางประเทศ ปจจบัุนบริษทัฯ มีคณะทํางานเตรียมความพรอม
การปฏิบติัตามพระราชบัญญัตคุิมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562  
เพ่ือผลักดันและสนบัสนนุใหบริษทัเตรียมความพรอมทีจ่ะปฏิบติังาน
ในสวนท่ีเกีย่วของอยางถกูตองและสอดคลองกบัพระราชบญัญัตท้ัิง
สองฉบับดังกลาว

 การดําเนินการเพ่ือปฏิบตัติามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
ทําใหบริษทัฯ อาจตองใชทรัพยากร และคาใชจายเพิม่มากขึน้ และ
อาจทําใหบริษัทฯ ตองเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน และนโยบาย
ท่ีเก่ียวของกับความเปนสวนตัวท่ีอาจสงผลในทางลบตอธุรกิจของ
บริษทัฯ การท่ีบริษทัฯ ไมปฏบิตัติามกฎหมายและกฎเกณฑเก่ียวกบั
ความปลอดภัยทางไซเบอรและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ท่ีมี
อยูในปจจบัุนและท่ีจะมีในอนาคตอาจทําใหบริษทัฯ มีขอพิพาททาง
กฎหมาย คาปรับ และโทษทางกฎหมาย และสงผลเสียตอชื่อเสียง 

 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของความคาดหมายและ
ความตองการของลูกคาเร่ืองการคุมครองขอมูลสวนบคุคล อาจจาํกดั
ความสามารถของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลท่ีไดมา
จากการดาํเนนิงาน ซึง่อาจสงผลเสียตอความสามารถในการใหบริการ 
ผลกระทบดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ชื่อเสียง 
และผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
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 ความเสี่ยงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยรัฐ 
 พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 
2530 (รวมทั้งท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) ใหอํานาจรัฐในการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ รวมถึงกิจการอันจําเปน
เพื่อการสาธารณูปโภค การปองกันประเทศ  การพัฒนาการเกษตร
การผังเมือง หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย
ดังกลาว รัฐมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใด เปนกรณีมีความจําเปนโดยเรงดวน เพื่อใหรัฐ
สามารถใชอสังหาริมทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะมีการเวนคืนได ท่ี
ผานมา บริษทัฯ เคยไดรับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ในสวนที่เปนทรัพยสินรอการขาย และทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพ และแมวารัฐจะชําระเงินชดเชยสําหรับการ
เวนคืน เงินชดเชยดังกลาวอาจไมเพียงพอกับตนทุนและคาใชจาย
ท้ังหมดท่ีเกดิขึน้กบับริษทัฯ ในการไดมาซึง่ทรัพยสินท่ีถกูเวนคืนซึง่
อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงาน
ของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจจะตองหาแหลง
เงินทุนอื่นซ่ึงอาจมีตนทุนสูงขึ้น
 ที่ผานมาบริษัทฯ มีการจัดหาแหลงเงินทุนทั้งในรูปแบบ
ตัว๋เงิน ตราสารหนี ้และเงนิกูยมืจากธนาคารพาณิชย ซึง่ตามกฎเกณฑ
ของ ธปท. ปจจบุนั หากธนาคารพาณิชยรับซ้ือตัว๋เงิน หรือลงทุนใน
ตราสารหนีข้องบริษทัฯ หรอืมีฐานะเปนเจาหนีข้องบริษทัฯ จากการ
ใหกูยืมเงิน โดยธนาคารพาณิชยสามารถนับตั๋วเงินหรือตราสารหนี้
ของบริษัทฯ เปนสินทรัพยสภาพคลองและไดรับการยกเวนไมตอง
ดาํรงเงินกองทนุเพ่ือรองรับความเส่ียงดานเครดิต อยางไรก็ด ีภายหลัง
จากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชยไมสามารถ
นับตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ของบริษัทฯ เปนสินทรัพยสภาพคลองได
และตองดํารงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการ
เปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลใหธนาคารพาณิชยลดจํานวน
การรับตั๋วเงิน หรือการลงทุนในตราสารหนี้ หรือการใหเงินกูยืมแก
บริษัทฯ ดวยอัตราผลตอบแทนเดิม และบริษัทฯ อาจตองหาแหลง
เงินทุนอื่นซึ่งอาจมีตนทุนที่สูงขึ้น

 ความเสี่ยงจากการลดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ 
      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 อันดบัความนาเชือ่ถอืของบริษทัฯ 

ซึ่งจัดทําโดยบริษัท ฟทช เรทติ้งส (ประเทศไทย) จํานวน (“ฟทช”) 
อยูท่ีระดับ AA- โดยบริษัทฯ คาดวา ปจจัยหนึ่งท่ีฟทชใชพิจารณา
ในการจัดอันดับความนาเชื่อถือนั้น คือการที่กองทุนฟนฟูฯ ซึ่งเปน
นิติบุคคลท่ีได  รับการสนับสนุนจากภาครัฐถือหุ นในบริษัทฯ 
ในสัดสวนรอยละ 99.9 กอนการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
ภายหลังจากการเปล่ียนสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยและกองทุนฟนฟูฯ ไดลดสัดสวนการถอืครองหุนลง แตยัง
เปนผูถือหลัก ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 อันดับความนาเชื่อถือ
ของบริษัทฯ จัดทําโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (“ทริส”) อยูท่ี
ระดับ A- และวันที่ 19 กุมภาพันธ  2563 อันดับความนาเชื่อถือ
ของบริษัทฯ จัดทําโดยฟทช อยูท่ีระดับ BBB+ ซึ่งการลดอันดับ
ความนาเชือ่ถอืของบรษิทัฯ ดงักลาว และในอนาคตอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนภายใต
ขอตกลงและ/หรือในอัตราดอกเบี้ยท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 
ในเชิงพาณิชยซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกจิ กระแสเงินสด 
ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนนิงานและโอกาสทางธุรกจิของบริษทัฯ 
อยางมีนยัสําคัญ
 

 ความเส่ียงจากการรวมตัวหรือประทวงหยุดงานของ
พนักงานของบริษัทฯ
 แมกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2538 กําหนดหามพนกังานของบริษทัฯ มีสวนรวมในการนดัหยดุงาน 
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาพนักงานของบริษัทฯ จะไมมีการ
ประทวงหรือการนัดหยุดงานของพนักงานของบริษัทฯ อาจสงผล
ใหการดาํเนินธรุกจิหยดุชะงัก ซึง่อาจสงผลในทางลบตอธรุกจิ ฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 แมวาในปจจุบันจะยังไมมีพนักงานของบริษัทฯ เขารวม
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ขอเท็จจริงดังกลาวอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดในอนาคต หากพนักงานของบริษัทฯ เขารวม
สหภาพแรงงานและบริษัทฯ ไมสามารถเจรจาตกลงขอตกลง
สัญญาตางๆ กับสหภาพแรงงานใหไดรับเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอ
บริษทัฯ ไดสําเร็จ หรอืหากบริษทัฯ ประสบกับภาวะธุรกจิหยดุชะงัก
หรือประสบปญหาดานแรงงานที่อาจเกิดขึ้น ณ สํานักงาน สาขาใด
สาขาหนึ่งของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

88 รายงานประจําป 2562



        ความเส่ียงเก่ียวกับอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย
 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค
และภาวะตลาดที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยาง
มีนัยสําคัญ
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ
มหภาคโดยท่ัวไป นโยบายตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ และความผันผวนของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ซึง่ไดแกแตไมจาํกดัเพียงตนทุนทางการเงิน
และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ความสามารถ
ในการจัดหาเงินทุนระยะส้ันและระยะยาว แนวโนมของภาคธุรกิจ
การเงิน นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ ความผันผวนของคาเงิน นโยบายดานภาษี
อากร รวมท้ังกฎหมายและกฎเกณฑทีส่งผลกระทบตอธุรกจิการเงิน

 ภาวะทางการเงินหรือเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงรวมถึง
ความไมแนนอนทางดานการเงินของโลก สงครามการคาระหวาง
ประเทศ และวิกฤตหนีส้าธารณะในหลายประเทศ อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความเช่ือม่ันของนักลงทุนและตลาดการเงินโลก 
นอกจากนี ้ความกงัวลดานเงินเฟอ ตนทุนดานพลังงาน ปญหาดาน
ภูมิรัฐศาสตร การจัดหาแหลงเงินกูยืมและตนทุนการกูยมื อัตราการ
วางงาน ความเชื่อม่ันของผูบริโภค มูลคาทรัพยสินท่ีลดลง ความ
ผนัผวนในตลาดทุน การเปลีย่นแปลงของราคาหุนในตลาดหลกัทรัพยฯ 
และความกังวลดานสภาพคลองลวนสงผลกระทบในทางลบตอ
ภาวะตลาดทั้งสิ้น

 หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดชะลอตัวลง
อาจสงผลกระทบในทางลบตอคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
มูลคาของทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพย
สินรอการขายของบริษัทฯ ธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ตลอดจนสภาพคลองและความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหา
เงินทุนภายใตขอตกลงท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจสง
ผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
 อัตราดอกเบ้ียที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจของบริษัทฯ ในหลายดาน โดยทั่วไป การเพิ่มขึ้นของอัตรา

ดอกเบี้ย (หรือการท่ีตลาดคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยจะเพ่ิมขึ้นใน
อนาคต) จะทําใหตนทุนการเงินของบริษัทฯ สูงขึ้น และนอกจากนี้ 
อาจสงผลใหความตองการซื้อทรัพยสินรอการขายของผูซื้อลดลง
ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษทัฯ ในการ
ขายทรัพยสินรอการขายภายใตเง่ือนไขท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ 

 นอกจากนี้การเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความม่ันคงทางการเงินของลูกหนี้ท่ีมีภาระดอกเบี้ย
แบบลอยตัว ซ่ึงอาจทําใหความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
ลดลงไมวาโดยตรงหรือโดยออม ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการผิดนัด
ชาํระหนีสู้งขึน้ และการชําระหนีโ้ดยเฉล่ียอาจตํา่ลง ซึง่กรณีตางๆ น้ี
อาจสงผลกระทบในทางลบตอการสรางกระแสเงินสด ผลตอบแทน
จากการลงทุน และประมาณการการเรียกเก็บหนี้ท่ีเหลืออยู ทําให
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แยลง

 ความเส่ียงจากการที่ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ อาจ
ดําเนินการใดที่สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
 กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 41.5 

(ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562) ของหุนท่ีออกและจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของบริษัทฯ แตยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ 
ตราบใดทีผู่ถือหุนรายใหญของบริษทัฯ ยังคงดํารงสัดสวนการถอืหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงจํานวนมากก็จะยังคงมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ
เร่ืองตางๆ ท่ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากน้ี ผูถือหุน
รายใหญดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในท่ี
ประชมุผูถอืหุนของบริษทัฯ เพ่ือใหไดมาซึง่มตท่ีิตนตองการ ซึง่อาจ
ไมสอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุ นรายอ่ืน

 ความเสี่ยงจากการถือหุนของบริษัทฯ
 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซ่ึงอาจกอให
เกิดผลขาดทุนอยางมีนัยสําคัญตอผูลงทุนที่ซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯ 
 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจขึ้นลงอยางผันผวนขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการท่ีบริษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได ไดแก
 (ก) สถานการณทางการเมือง
 (ข) มุมมองท่ีมีตอโอกาสทางธุรกิจสําหรับการดําเนินงาน
  ของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมในภาพรวม
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 (ค) ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงิน
  และผลการดําเนินงานท่ีแทจริง และผลประกอบการ
  ทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ผู ลงทุนและ
  นักวิเคราะหคาดหวัง
 (ง) คําแนะนาํหรือมุมมองของนักวิเคราะหทีมี่ตอหลักทรัพย
  ของบริษัทฯ
 (จ) สภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทฯ
 (ฉ) การเปล่ียนแปลงของสภาวะตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอ
  อุตสาหกรรมการเงิน สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไปหรือ
  บรรยากาศในตลาดหุนและเหตุการณหรือปจจัยอ่ืนๆ
 (ช) การประกาศขอมูลของบริษัทอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรม
  เดียวกับบริษัทฯ
 (ซ) การเปล่ียนแปลงการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุน
  ของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึง่ดาํเนนิ
                ธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทฯ และ
 (ฌ) ความผันผวนของราคาหุนโดยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยฯ

 ดงันัน้ จากปจจยัตางๆ ขางตนรวมทัง้ปจจยัอ่ืนๆ หุนสามัญ
ของบริษัทฯ อาจมีราคาที่ตํ่ากวาราคาเสนอขายเปนอยางมาก

 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ อาจขายหุน และการขายหุนของบริษัทฯ จํานวนมาก
อาจมีผลทําใหราคาหุนของบริษัทฯ ลดลง
 ภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เร่ือง การรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมท้ัง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม และตามที่บริษัทฯ ไดรับการผอนผันการหาม
ผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่กําหนดซึ่งหุนของบริษัทฯ จํานวน 
1,480,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 45.8 
ของทุนจดทะเบียนจะถูกหามมิใหขายเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน
นบัจากวันท่ีหุนของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยฯ
เม่ือกําหนดระยะเวลาหามขายหุนสิ้นสุดลง ผูลงทุนอาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบจากการลดลงของราคาตลาดของหุน
เนื่องจากมีการขายหุนของบริษัทฯ ซึ่งเดิมอยูภายใตขอจํากัด
การหามขายหุน

 บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการขายหุนหรือปริมาณจํานวนหุนที่คาดวาจะมีการขายตอ
ราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอนาคต 
การขายหุนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการคาดการณวา
อาจมีการซื้อขายดังกลาวเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ได

 ความเส่ียงจากความสามารถในการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ 
 ความสามารถในการจายเงินปนผลสําหรับหุนของบริษัทฯ 
ขึ้นอยู กับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ 
ซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกลาวขึ้นอยูกับความสําเร็จใน
การดําเนินการตามแผนกลยุทธ ตลอดจนปจจัยดานการเงิน ปจจัย
ดานการแขงขัน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ สภาพเศรษฐกิจโดยท่ัวไป อุปสงคและราคาขายของ
ทรัพยสินของบริษทัฯ และปจจยัเฉพาะอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วกับอุตสาหกรรม
ของบริษัทฯ หรือโครงการเฉพาะบางโครงการของบริษัทฯ โดย
ปจจัยเหลานี้อยู นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมีขอเสนอแนะท่ีจะใหลดหรืองดการจาย
เงินปนผลสําหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงก็ไดตามความ
เหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจไมสามารถทํากําไรในอนาคต หรือ
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจไมอนุมัตกิารจายเงินปนผลแมวาบริษทัฯ 
จะสามารถทํากําไรไดก็ตาม

 นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด หากบริษัทฯ 
มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลไดแมวา
ในรอบปบัญชีดังกลาว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิก็ตาม ในปที่บริษัทฯ 
มีกําไรสุทธิ บริษัทฯ ยังมีหนาที่ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด 
และตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้น
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5.0 ของกําไรสุทธิ
ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ท้ังน้ี หากบริษทัฯ ไมสามารถทํากําไรไดเพียงพอ หรือหากวาบริษัทฯ 
พิจารณาแลวเหน็วาเหมาะสม บริษทัฯ อาจไมจายเงินปนผลในอนาคต
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 ผูถือหุนของบริษัทฯ อาจมีขอจํากัดในการใชสิทธิจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
 แมบริษัทมหาชนจํากัดไมจําเปนตองเสนอสิทธิจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมกอนเม่ือมีการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 
แตบริษัทมหาชนจํากัดก็มีการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคร้ังคราว
โดยจดัสรรใหกบัผูถอืหุนเดมิตามสดัสวนการถอืหุนในกรณท่ีีบริษัทฯ 
เสนอหรือใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน
หรือสิทธิใดๆ ในรูปแบบใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิใชดุลยพินิจในการ
ดาํเนนิการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุดงักลาวแกผูถอืหุน โดยบริษัทฯ 
อาจไมเสนอสิทธิในการจองซื้อดังกลาวแกผูถือหุนสามัญท่ีมีที่อยู
นอกประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายท่ีใชบังคับ บริษัทฯ 
อาจถูกหามมิใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวแกผูถือหุนใน
บางประเทศ เวนแตไดดาํเนนิการการปฏบิตัติามขัน้ตอนทีเ่กีย่วของ 

ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไมอาจเสนอสิทธิจองซื้อหุนแกผูถือหุนสามัญ
ทีเ่ปนบคุคลอเมริกนั เวนแต (ก) มีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับภายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เปนการเสนอขายสิทธิในการ
ซือ้หุนสามัญเพ่ิมทนุ หรือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทนุดงักลาว
ใหแกผูถือหุนตามขอยกเวนภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยหรือขอ
กาํหนดของกฎเกณฑอืน่ในบางประเทศอาจทาํใหผูลงทุนไมสามารถ
ใชสิทธิในการซือ้หุนเพ่ิมทนุตามสดัสวนได ซึง่อาจลดสดัสวนการถอืหุน
ของนกัลงทนุดงักลาว ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไมมหีนาทีต่องดาํเนนิการยืน่ขอ
จดทะเบียนหุนสามัญของบริษัทฯ ในประเทศใดๆ เพือ่ใหผูลงทุนตางชาติ
สามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนในอนาคต



Assets Used In The Business Operation

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพยถาวร
   รายการสินทรัพยถาวรตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

    รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. ที่ดิน  เปนเจาของและผูเชา 787.2 ไมมี
 2.  อาคาร  เปนเจาของและผูเชา 169.6 ไมมี
 3.  สวนปรับปรุงอาคาร เปนเจาของและผูเชา 137.3 ไมมี
 4.  อุปกรณ  เปนเจาของ 149.1 ไมมี
 5.  งานระหวางทํา  เปนเจาของ 0.1 ไมมี

    รวม   1,243.3 

ทีดิ่น 
   (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ 
   

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. 99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  เปนที่ตั้ง  535.5 ไมมี
  (4-0-47)  สํานักงานใหญ
 2. 330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด เปนที่ตั้ง   1.7 ไมมี
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี (0-1-51) สํานักงานสาขา
 3.  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี  เปนที่ตั้ง   5.4 ไมมี
  จ. สระบุรี (0-1-99) สํานักงานสาขา
 4.  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข อ. เมืองนครปฐม  เปนที่ตั้ง  1.8  ไมมี
  จ. นครปฐม (0-0-74.8)  สํานักงานสาขา
 5.  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง อ. บานโปง เปนที่ตั้ง   10.6 ไมมี 
  จ. ราชบุรี (0-1-31.1) สํานักงานสาขา
 6.  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  เปนที่ตั้ง   4.3 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก (0-3-93) สํานักงานสาขา
 7.  168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง  เปนที่พักอาศัย  0.6 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก (0-0-42.8) สําหรับพนักงาน
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      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 8.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  เปนที่ตั้ง 2.1 ภาระจํายอม
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค สํานักงานสาขา   บางสวนเปนที่ตั้ง
  จ. นครสวรรค (0-0-52.6)    ทอระบายนํ้าใตดิน
 9. 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย  เปนที่ตั้ง 13.6 ไมมี
  จ. เชียงราย (0-1-1.6) สํานักงานสาขา 
 10. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 9.8 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-40) สํานักงานสาขา
 11. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 18.5 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-89) สํานักงานสาขา
 12. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว ต. สวนดอก  เปนที่ตั้ง 3.0 ไมมี
  อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง (0-0-38) สํานักงานสาขา
 13. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร เปนที่ตั้ง 8.9 ไมมี 
  จ. แพร (0-1-78.05) สํานักงานสาขา
 14. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  เปนที่ตั้ง 20.6 ไมมี
  จ. นครราชสีมา (0-2-44) สํานักงานสาขา
 15. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง อ. เมืองอุดรธานี  เปนที่ตั้ง 24.7 ไมมี
  จ. อุดรธานี (0-1-80.3) สํานักงานสาขา
 16. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแกน  เปนที่ตั้ง 19.0   ไมมี
  จ. ขอนแกน (0-1-53.1) สํานักงานสาขา
 17. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ อ. วารินชําราบ  เปนที่ตั้ง 2.7 ไมมี
  จ. อุบลราชธานี (0-1-10.7) สํานักงานสาขา
 18. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  เปนที่ตั้ง 9.7 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (0-0-96) สํานักงานสาขา
 19. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง  เปนที่ตั้ง 21.0 ไมมี
  จ. ระยอง (0-1-43.2) สํานักงานสาขา
 20. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  เปนที่ตั้ง 11.0 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ (0-2-34.8) สํานักงานสาขา
 21. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  เปนที่ตั้งสํานักงาน 2.1 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี  สาขาและสํานักงาน 
  จ. สุราษฎรธานี (0-0-75.6) สาขาชั่วคราว1

 22. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ  เปนที่ตั้ง 24.9 ไมมี
  จ. สงขลา (0-0-82.8) สํานักงานสาขา
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         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 23. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  เปนที่ตั้ง  6.0 ไมมี
  จ. ยะลา (0-0-59.6) สํานักงานสาขา
 24. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402) ต. ฉลอง  เปนที่ตั้ง  2.0 ไมมี
  อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต (0-0-63.8) สํานักงานสาขา
 25. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช  เปนที่ตั้ง  18.8 ไมมี
  จ. นครศรีธรรมราช (0-1-69.7) สํานักงานสาขา2

 26. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน  เปนที่ตั้ง  9.0 ไมมี
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (0-0-72) สํานักงานสาขา
    รวม   787.2

หมายเหตุ 1 ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้สํานักงานสาขาภูเก็ต (ช่ัวคราว) ต้ังอยู บริเวณช้ัน 2 ของสํานักงานสาขาสุราษฎธานี เนื่องจาก
      สํานักงานสาขาอยูระหวางการตกแตงสํานักงาน 
    2   บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายท่ีดินเพ่ือเปนท่ีต้ังสํานักงานสาขานครศรีธรรมราชแหงใหมและไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
         ท่ีดินเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลานบาท ซึ่ง ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้ยังไมมีเลขท่ีบาน และอยูระหวาง
         การออกแบบสํานักงานเพื่อกอสรางตอไป

  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง เปนที่ตั้ง  - ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา (0-0-50) สํานักงานสาขา
 2. 101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สํานักงานสาขา1

  (0-0-65.6) 

    รวม    -

หมายเหตุ  1   บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายท่ีดินเพ่ือเปนท่ีต้ังสํานักงานสาขานครศรีธรรมราชแหงใหมและไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
      เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลานบาท 
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อาคาร
   (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ 
       มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1.  อาคาร คสล. 19 ชั้น (รวมชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา) เปนที่ตั้ง 106.9 ไมมี
  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ
 2.  อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง (รวมชั้นลอย และโรงจอดรถ) เปนที่ตั้ง 0.7 ไมมี 
  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
 3.  อาคาร คสล. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  เปนที่ตั้ง 15.6 ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี สํานักงานสาขา
 4.  อาคารพาณิชย 3 ชั้น (ไมรวมดาดฟา และชั้นลอย)  เปนที่ตั้ง 1.5 ไมมี
  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม
 5.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย) 194/2  เปนที่ตั้ง 1.5 ไมมี
  ถ. ทรงพล ต. บานโปง อ. บานโปง จ. ราชบุรี สํานักงานสาขา
 6.  อาคาร คสล. 1 ชั้น (รวมชั้นลอย) เปนที่ตั้ง 0.1 ไมมี 
  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
 7.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย และดาดฟา)  เปนที่ตั้ง 0.7 ไมมี
  168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง บานพักพนักงาน
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
 8.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟา) 1250/9-10  เปนที่ตั้ง 0.8 ไมมี
  หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคตก  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครสวรรค จ. นครสวรรค
 9.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมลานจอดรถใตถุนอาคาร เปนที่ตั้ง 2.2 ไมมี
  และดาดฟา) 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
 10. อาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง 3.1 ไมมี
  207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
 11. อาคาร คสล. 3 ชั้น 115 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 1.9 ไมมี
  ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม สํานักงานสาขา
 12. อาคาร คสล. 4 ชั้น 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  เปนที่ตั้ง 1.2 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง สํานักงานสาขา
 13. อาคาร คสล. 3 ชั้น 235 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 1.1 ไมมี
  ต. ในเวียง อ. เมืองแพร จ. แพร สํานักงานสาขา
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 14. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย และ ลานจอดรถ) เปนที่ตั้ง  2.1 ไมมี 
  30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  สํานักงานสาขา
  จ. นครราชสีมา
 15. อาคาร คสล. 2 ชั้น (รวมชั้นลอย และอาคารโรงจอดรถ เปนที่ตั้ง  2.5 ไมมี
  ชั้นเดียว) 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี
 16. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย ดาดฟา และ เปนที่ตั้ง  2.3 ไมมี
  โรงจอดรถ) 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน
 17. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  0.7 ไมมี
  7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงานสาขา 
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
 18. อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง 83/5-7 หมูที่ 2 เปนที่ตั้ง  1.0 ไมมี 
  ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี สํานักงานสาขา
 19. อาคาร คสล. 4 ชั้นครึ่ง 79 ถ. สุขุมวิท  เปนที่ตั้ง  5.0 ไมมี
  ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง จ. ระยอง สํานักงานสาขา
 20. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมอาคารโรงจอดรถชั้นเดียว)  เปนที่ตั้ง  1.2 ไมมี
  41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงานสาขา
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ
 21. อาคาร คสล. 4 ชั้น 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม  เปนที่ตั้งสํานักงานสาขา  1.5 ไมมี
  ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี และสํานักงานสาขา
       ชั่วคราว1

 22. อาคาร คสล. 4 ชั้น 257 ถ. เพชรเกษม  เปนที่ตั้ง  5.7 ไมมี
  ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา สํานักงานสาขา
 23. อาคาร คสล. 3 ชั้น 79, 81 ถ. พิพิธภักดี  เปนที่ตั้ง  1.5 ไมมี
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา สํานักงานสาขา
 24. อาคาร คสล. 3 ชั้น 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก   เปนที่ตั้ง  4.0 ไมมี
  (ทล. 402) ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต สํานักงานสาขา
 25. อาคาร คสล. 4 ชั้น (รวมชั้นลอย และดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  4.9 ไมมี
  จํานวน 2 คูหา, 242/ 8-9 ซอย วิภาวดีรังสิต 82  สํานักงานสาขา
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
     รวม    169.6

หมายเหตุ  1   ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้สํานักงานสาขาภูเก็ต (ช่ัวคราว) ต้ังอยูบริเวณชั้น 2 ของสํานักงานสาขาสุราษฎธานี เนื่องจากสํานักงาน
     สาขาอยูระหวางการตกแตงสํานักงาน 
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   (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1.  อาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 108/16-17 เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา
 2.  อาคารพาณิชย 2 ชั้น 101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง  เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช สํานักงานสาขา
    รวม    - 

สวนปรับปรุงอาคาร
   (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1.  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงาน  50.3 ไมมี
 2.  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด สํานักงาน  0.5 ไมมี 
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
 3.  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  สํานักงาน  - ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 
 4.  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงาน  5.2 ไมมี
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม
 5.  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง  สํานักงาน  5.4 ไมมี
  อ. บานโปง จ. ราชบุรี
 6.  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  สํานักงาน  8.2 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
 7.  168/1-2 ถ. สนามบิน ต. ในเมือง  บานพักพนักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 
 8.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  สํานักงาน  4.8 ไมมี
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค 
  จ. นครสวรรค
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 9.  246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงาน  3.7 ไมมี
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
 10. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงาน  2.8 ไมมี
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
 11. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต สํานักงาน  6.0 ไมมี 
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
 12. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  สํานักงาน  3.5 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
 13. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง  สํานักงาน  3.1 ไมมี
  อ. เมืองแพร จ. แพร
 14. 30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง  สํานักงาน  2.1 ไมมี
  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา
 15. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง  สํานักงาน  2.2 ไมมี
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี
 16. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง  สํานักงาน  1.9 ไมมี
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน
 17. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงาน  1.6 ไมมี
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
 18. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
 19. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
 20. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงาน  6.1 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ
 21. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  สํานักงานและ  5.7 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี สํานักงานชั่วคราว1

 22. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ  สํานักงาน  9.2 ไมมี
  อ. หาดใหญ จ. สงขลา
 23. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง  สํานักงาน  3.8 ไมมี
  อ. เมืองยะลา จ. ยะลา
 24. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402)  สํานักงาน  8.3 ไมมี
  ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 25. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช   สํานักงาน  - ไมมี
  จ. นครศรีธรรมราช
 26. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82   สํานักงาน  2.9 ไมมี
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
    รวม    137.3

หมายเหตุ  1 ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ีสํานักงานสาขาภูเกต็ (ช่ัวคราว) ตัง้อยูบริเวณชัน้ 2 ของสํานกังานสาขาสุราษฎธาน ีเนือ่งจากสํานกังาน
         สาขาภูเก็ตอยูระหวางการตกแตงสํานักงาน

  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงาน  0.0 ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 
 2.  101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 
    รวม    0.0

อุปกรณ 
  ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอุปกรณที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ 
 

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    ประเภท  การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. เฟอรนิเจอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  26.5 ไมมี
 2.  อุปกรณสํานักงาน  สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  9.7 ไมมี
 3.  ยานพาหนะ   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  79.4 ไมมี
 4.  คอมพิวเตอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  33.5 ไมมี
    รวม   149.1
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  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ (Logo) ของ 
บริษัทฯ ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกนําเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ไปจดทะเบียน
และโตแยงสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาในอนาคต ทั้งนี้ ภายใตเง่ือนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ดังกลาว บริษัทฯ 
ไดแสดงเจตนาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชอักษรไทยคําวา “บสก” เนื่องจากเปนอักษรธรรมดาไมไดประดิษฐใหมี
ลักษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาดังกลาวมีอายุ 10 ปนับแตวันที่จดทะเบียนและสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป

สัญญาประกันภัย
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทําสัญญาประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ี
เปนส่ิงปลกูสราง และเปนผูรับผลประโยชนตามสัญญาประกนัภัย โดยมีจํานวนเงินเอาประกนัอัคคภัียครอบคลุมราคาประเมินของสิง่ปลกูสราง 

      นอกจากนี ้บริษทัฯ ทําสัญญาประกันภัยอาคารสํานกังานใหญและสํานกังานสาขา และสัญญาประกันภัยรถยนต โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 สัญญาประกันภัยอาคารสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
ผูรับประกันภัย   บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูเอาประกันภัย   บริษัทฯ
ผูรับผลประโยชน  บริษัทฯ
ทรัพยสินท่ีเอาประกนัภัย  ส่ิงปลูกสรางตวัอาคาร (ไมรวมรากฐาน) สวนตกแตงตอเตมิ ปายโฆษณา อุปกรณสวนประกอบหรือสวนหนึง่
     สวนใดของปายโฆษณาท่ีเปนชือ่ของบริษทัฯ (ไมใชปายในเชงิพาณิชย) เฟอรนเิจอร เคร่ืองตกแตงตดิตัง้ตรึงตรา 
     เครือ่งคอมพิวเตอร (ไมรวมโนตบุค) และอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานกังานใหญและสํานกังานสาขาท้ังหมด
ระยะเวลาประกันภัย  31 ธันวาคม 2561 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2562 (16:30 น.)
จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 1,276,535,165.09 บาท
ประเภทกรมธรรม  การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
ความคุมครอง/   1. การประกนัการเส่ียงภัยทุกชนดิในความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพของทรพัยสนิทีเ่อาประกนัภยั 
วงเงินจาํกัดความรับผิด   อันเนือ่งมาจากอุบตัเิหตุใด ๆ จากสาเหตุภายนอกทุกชนดิ ภายใตเง่ือนไขและขอยกเวนของกรมธรรม
      ประกนัความเส่ียงภัยทรัพยสินฉบับมาตรฐาน (OIC Standard Form) โดยภัยท่ีเกิดกับสํานักงานใหญ
      และสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ที่จํากัดความรับผิด ไดแก
      1.1  ภัยลมพายุ ภัยนํ้าทวม ภัยแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตนํ้าหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
      1.2  ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรัพย โดยปรากฏรองรอยการงัดแงะตอสถานท่ีเอา
       ประกันภัย การชิงทรัพย และการปลนทรัพย
      1.3  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเคร่ืองไฟฟา

สินทรัพยไมมีตัวตน

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

    รายการ วัตถุประสงค (ลานบาท) 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  15.4
   รวม    15.4
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      1.4  ความสูญเสียหรือเสียหายตอกระจกที่ติดตั้งถาวร และ/หรือเปนสวนหนึ่งของอาคาร
      1.5  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเครื่องจักร

     2.  การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก
      ผูรับประกนัภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของบริษัทฯ สําหรับความสูญเสยีหรือความเสยีหาย
      อันเกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะตองรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเปนผลมาจาก
      อุบตัเิหตจุากการประกอบการหรือเกีย่วของกับธุรกจิท่ีเอาประกันภัยตามจํานวนเงนิท่ีจาํกดัความรับผดิ
      สําหรับความสูญเสียดังนี้ 
      2.1 ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย การบาดเจ็บ เจ็บปวย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
      2.2 ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

 สัญญาประกันภัยสํานักงานสาขาดอนเมือง
 ผูรับประกันภัย  บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 ผูเอาประกันภัย  บริษัทฯ
 ผูรับผลประโยชน  บริษัทฯ
 ทรัพยสินที่เอาประกันภัย สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติมอาคาร
 ระยะเวลาประกันภัย  30 กันยายน 2562 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2563 (16:30 น.)
 จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 7,538,000.00 บาท
 ประเภทกรมธรรม  การประกันอัคคีภัย
 ความคุมครอง/  การประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย เนื่องจาก:
 วงเงินจํากัดความรับผิด 1.  ไฟไหม แตไมรวมถึงความเสียหาย เนื่องจาก:
      1.1 จากแรงระเบิด อันเปนผลมาจากไฟไหม เวนแตแรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวาง
       หรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
      1.2  โดยตรงหรือ โดยออมจากแผนดินไหว
      1.3  ตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก
       1.3.1 การบดูเนาหรือการระอุตามธรรมชาต ิหรือ การลุกไหมข้ึนเองเฉพาะท่ีเกดิจากตวัทรพัยสิน
        นั้นเองเทานั้น หรือ
       1.3.2  การที่ทรัพยสินนั้นอยูในระหวางกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใชความรอนหรือการทําใหแหง
     2.  ฟาผา
     3. แรงระเบิดของแกส ที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น แตไมรวมถึง
      ความเสียหายจากการระเบิดของแกสจากแผนดินไหว
     4.  ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ไดระบุไวชัดเจนในกรมธรรมประกันภัย

     กรรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง
     1.  ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัด
      หยุดงาน การกอความวุนวาย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
      กฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก
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     2.  ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดังนี้
      2.1  การแผรังสี หรือการแพรกมัมันตรังสจีากเชือ้เพลิงนวิเคลียรหรือกากนวิเคลียรใด ๆ  อันเนือ่งจาก
       การเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร
      2.2  การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือทรัพยอันตรายอื่นใดท่ีอาจ
       เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

     3.  ความเสียหายตอทรัพยสนิซึง่เกิดขึน้ในขณะท่ีผูเอาประกนัภัยสามารถเรียกรองคาเสยีหายหรือมีสทิธิ
      ไดรับการชดใชคาสนิไหมทดแทนจากกรมธรรมประกนัภัยทางทะเลหรือกรมธรรมประกนัภัยการขนสง 
      ยกเวนความเสยีหายสวนท่ีเกินกวาจาํนวนเงิน ซึง่จะไดรับการชดใชจากกรมธรรมประกนัภัยดงักลาวนัน้

     4.  ทรัพยสินตอไปนี้
      4.1  สินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย
      4.2  เงินแทง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแทง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
      4.3  โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา 10,000 บาท
      4.4  ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปแออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ
       แบบพิมพ หรือ แมพิมพ
      4.5  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตางๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป เงินตรา
        ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ 
      4.6  วัตถุระเบิด
      4.7  ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองกาํเนดิไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
       หรือเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืนๆ ซึ่งไดรับความเสียหาย เนื่องจากหรือเพราะการเดินเคร่ืองเกินกําลัง 
       หรือไดรับกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือไฟฟาลัดวงจรรวมถึงไฟฟาลัดวงจรเนื่องจากฟาผา
       เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกลาว

     5.  ความเสียหายตอเนื่องใด ๆ ทุกชนิดเวนแตการสูญเสียรายไดจากคาเชาท่ีไดระบุไวในกรมธรรม
      ประกนัภัยฉบับนี้วาไดรับความคุมครอง

     6.  ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําส่ังเจาหนาท่ี หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย

 สัญญาประกันภัยรถยนต
     บริษทัฯ มีนโยบายในการทําสญัญาประกนัภัยรถยนตท่ีใชสนบัสนนุการดาํเนนิธุรกจิของบริษัทฯ กบับริษทัประกนัภัยตาง ๆ เปนรายป 
โดยบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ป ณ วันท่ี 30 

มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ทําประกันภัยรถยนตจํานวนรวม 326 คัน โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 194.1 ลานบาท
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   ใบทะเบียน ผูอนุมัติใบทะเบียน ระยะเวลาของใบทะเบียน
 ใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ธปท. ไมมีกําหนดเวลาหมดอายุ 
 ฉบับที่ 001/2542 เพื่อประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหาร
 สินทรัพยตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

 สัญญาเชา 
 ณ วันท่ี 30 มถินุายน 2562 บรษิทัฯ มีสทิธิการเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณิชย 3 ชัน้คร่ึง ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา และจดทะเบยีน
สิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

 สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณิชย 3 ชั้นคร่ึง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คูสัญญา   นางจีรนันท เสียงธนาวัฒน (“ผูใหเชาชวง”) กับบริษัทฯ (“ผูเชาชวง”)

วันที่ทําสัญญา  20 กันยายน 2554

ทรัพยสินท่ีเชาชวง อาคารพาณิชย 3 ชัน้คร่ึง จํานวน 2 คูหา เลขท่ี 108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรดิ ์ต. หนาเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
    จ. ฉะเชิงเทรา
ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงมีสิทธิการเชาทรัพยสินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานสําหรับใหบริการ
    ทางธุรกิจของผูเชาชวงเทานั้น โดยผูใหเชาชวงเปนผูเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2548

    ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับผูใหเชาชวง 
ระยะเวลาของการเชา สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30

    กันยายน 2564 

 สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คูสัญญา   นางสาวิณี สินธุ (“ผูใหเชา”) และบริษัทฯ (“ผูเชา”)
วันที่ทําสัญญา  20 สิงหาคม 2557

ทรัพยสินท่ีเชา  ท่ีดนิโฉนดเลขท่ี 66238 ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช พรอมส่ิงปลูกสราง ไดแก อาคาร
    พาณิชยสองชัน้ 2 คูหา เลขท่ี 101/8 ถ. พัฒนาการคขูวาง ต. คลัง อ. เมืองนครศรธีรรมราช  จ. นครศรธีรรมราช
ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ โดยผูใหเชาตกลงใหเชา และผูเชาตกลงเชาทรัพยสินที่เชาซึ่งมีวัตถุประสงค
    เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานสาขาของผู เชา โดยคูสัญญาไดดําเนินการจดทะเบียนการเชาเมื่อวันที่ 
    7 กันยายน 2559 

ระยะเวลาของการเชา สัญญาเชาฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 6 ป นับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2563

การจดทะเบียนเพือ่ประกอบธุรกิจ
       บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุน
จนทาํใหเกิดบริษัทยอย และ/หรอื บรษัิทรวม บรษิทัฯ จะกําหนดกรอบการดาํเนนิการตามนโยบายการลงทุนของบรษัิทฯ โดยจะตองเปนกจิการ
ที่เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน 
หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว
 
  โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะ
ใกลเคยีงกนั หรือกจิการทีส่นบัสนนุกจิการของบรษัิทฯ อนัจะทาํใหบริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพิม่มากขึน้ หรอืบรษัิทฯ จะลงทนุ
ในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ดี การไดรับโอนหลักทรัพย (หุน) จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึงการรับซื้อทรัพยสินรอการขายที่เปนหลักทรัพย
จากการขายของสถาบันการเงนิตาม พ.ร.ก. บริษทับรหิารสนิทรพัย ซึง่เปนสวนหนึง่ของการประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ ไมถอืวาเปนการลงทุน
ของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมตามนโยบายน้ี โดยบริษัทฯ จะมีการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวตอไป 

104 รายงานประจําป 2562



Legal Disputes

ขอพิพาททางกฎหมาย

105บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ถูกฟองดําเนินคดีซึ่งเปนคดีที่ยังไมสิ้นสุดจํานวน 37 คดี มีทุนทรัพยที่ถูกฟองรวมกันประมาณ 
523.9 ลานบาท โดยคดีสวนใหญเปนคดีแพงท่ีเกี่ยวของกับการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมิดเรียกคาเสียหายอันเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีตาง ๆ  ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจในการประเมินผล
ของคดีเหลาน้ี ในกรณีที่ฝายบริหารเชื่อม่ันวาคดีใดจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นตอบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดี
ดังกลาวตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ท้ังนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไดตั้งสํารองสําหรับประมาณการหนี้สินที่เกิดจาก
คดีฟองรองจํานวน 25.5 ลานบาท ซึ่งเปนการตั้งสํารองสําหรับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไมมีนัยสําคัญ



 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ BAM) มีเปาหมายสําคัญในการชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตางๆ เพ่ือชวยเพ่ิมคุณภาพของ
สินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมาเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยบริษัทฯ มีการดําเนินงานหลัก ดังนี้ 
 • เขารวมประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (Non Performing Loans “NPLs”) เขามาบริหารจัดการโดย
แนวทางการปรับโครงสรางหนี้จะอยูบนพื้นฐานการเจรจาประนอมหนี้เปนหลัก 
 • วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (Non Performing Assets “NPAs”) ที่มีอยูเปน
จํานวนมากใหเกิดประสิทธิภาพและครบวงจรดวยกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีพรอมใชประโยชนและ
ใหเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น เพื่อใหสามารถจําหนายใหกับบุคคลภายนอกไดตอไป 

 ภายหลังจากบริษัทฯ รับซื้อรับโอน NPLs จากสถาบันการเงินตาง ๆ แลว บริษัทฯ จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้
เขามาเจรจาปรับโครงสรางหนี้บนพื้นฐานของความรวมมือระหวางกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้เปนหลัก เพ่ือหาขอยุติที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดรวมกันท้ังสองฝาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหลูกหนี้
กลับมาเจรจาประนอมหนี้ไดใหม แมวาจะอยูในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพ่ือชวยใหลูกหนี้กลับคืนสูระบบเศรษฐกิจ
ตามปกติไดตอไป 

General Information

ขอมูลท่ัวไป
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บริษัทฯ มี NPAs หลายประเภท
กระจายตัวอยูทั่วประเทศ อาทิเชน 
ทีด่นิเปลา โรงแรม โรงงาน อาคารพาณชิย 
หองชุดพักอาศัย บานเดี่ยว ทาวนเฮาส 
เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ รับซ้ือรับโอนมาจาก 
1) ลกูหน้ีตโีอนชาํระหนี ้2) การขายทอดตลาดของ
กรมบังคบัคด ีและ 3) สถาบนัการเงิน โดยเม่ือบริษัทฯ 
ไดรับโอนกรรมสทิธ์ิ NPAs เรียบรอยแลวจะเรงดาํเนนิการ
ในเร่ืองการจัดทํารายละเอียดและทะเบียนควบคุม NPAs 
พรอมท้ังออกสํารวจตรวจสอบสภาพทรัพยเพ่ือเปนการจัดเก็บ
ขอมูล จากนัน้บริษัทฯ จะสรางการรับรูตอสาธารณชนโดยการตดิตัง้
ปายประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย การออกบูธ และโฆษณาขายผานสื่อตาง ๆ 
ทั้งสื่อออนไลน และออฟไลน เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี วิทยุ บิลบอรด และ
สื่อออนไลน รวมทั้งเว็บไซต www.bam.co.th ตลอดจนการสื่อสารผานทาง 
Social Media ตาง ๆ ของ BAM

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา NPAs ดังกลาวดวย เชน ดูแลรักษาและ
ซอมแซมในเบ้ืองตนใหอยู ในสภาพพรอมขายและไมเสื่อมคาลง ดําเนินการชําระ

คาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน รวมถึงจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม
ความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ตาม

ประเภทของทรัพย โดยแบงออกเปนแนวราบ แนวสูง ท่ีดินเปลา และทรัพย
เพ่ือการลงทุน เชน โครงการที่ยังกอสรางไมเสร็จ และทรัพยที่มีมูลคาสูง

เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญเพ่ือนําไปพัฒนาตอ โดยแนวทางการ
บริหารจัดการดังกลาวจะชวยเพ่ิมความเชี่ยวชาญและการจัดการ

ทรัพยแตละประเภท ในสวนของ NPAs ทียั่งไมสามารถขายไดนัน้ 
บริษัทฯ จะเขาไปบริหารจัดการ และพิจารณานําทรัพยบาง

รายการออกใหเชาตามความเหมาะสมเพ่ือสรางรายได
เปนการลดคาเสยีโอกาส และคาใชจายระหวางถอืครอง 

ในขณะเดียวกันยังเปนการปองกันการเสื่อมสภาพ
ทรัพยสิน และการครอบครองปรปกษหรือ

การบุกรุกทรัพยอีกดวย

สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา
26 สํานักงานทั่วประเทศ
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Other Important Information

ขอมูลสําคัญอ่ืนๆ
ขอมูลเกีย่วกับสํานักงานใหญ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
    กรุงเทพฯ 10500

เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000482

Home Page : http://www.bam.co.th 
โทรศัพท  : 02-267-1900 
โทรสาร   : 02-266-3377

ขอมูลเกีย่วกับสาขา
 บริษัทฯ มีสํานักงานสาขา รวมทั้งสิ้น 25 สาขา
สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล
สาขา  สํานักงานดอนเมือง 
ที่อยู  242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน   
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท 02-533-6511-13

โทรสาร  02-533-6514

ภาคกลาง
สาขา  สํานักงานสุพรรณบุรี 
ที่อยู  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด 
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท (035) 524-183-5, (035) 522-993
โทรสาร  (035) 524-186
สาขา  สํานักงานสระบุรี 
ที่อยู  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี 
  จ. สระบุรี 18000 
โทรศัพท (036) 221-871, (036) 223-989
โทรสาร  (036) 223-733
สาขา  สํานักงานนครปฐม 
ที่อยู  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข อ. เมืองนครปฐม 
  จ. นครปฐม 73000 
โทรศัพท (034) 243-381-3
โทรสาร  (034) 243-384
สาขา  สํานักงานราชบุรี
ที่อยู  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง อ. บานโปง 
  จ. ราชบุรี 70110

โทรศัพท (032) 211-045, (032) 211-934, (032) 301-021
โทรสาร  (032) 221-892
ภาคเหนือ
สาขา  สํานักงานพิษณุโลก 
ท่ีอยู  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก 
  จ. พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท (055) 247-488-9
โทรสาร  (055) 247-487

สาขา  สํานักงานนครสวรรค 
ที่อยู  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคตก 
  อ. เมืองนครสวรรค จ. นครสวรรค 60000 
โทรศัพท (056) 372-107-8
โทรสาร  (056) 372-109
สาขา  สํานักงานเชียงราย
ที่ตั้ง  246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย 
  จ. เชียงราย 57000

โทรศัพท (053) 711-763, (053) 711-003, (053) 711-146,   
  (053) 711-773
โทรสาร  (053) 711-503
สาขา  สํานักงานเชียงใหม (แกวนวรัฐ)
ที่อยู  207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม 
  จ. เชียงใหม 50000

โทรศัพท (053) 266-472-5
โทรสาร  (053) 266-476
สาขา  สํานักงานเชียงใหม (เจริญเมือง)
ที่อยู  115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม 
  จ. เชียงใหม 50000

โทรศัพท (053) 244-075-6
โทรสาร  (053) 244-077
สาขา  สํานักงานลําปาง 
ท่ีอยู  399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง 
  จ. ลําปาง 52100

โทรศัพท (054) 217-127, (054) 217-321, (054) 228-344,   
  (054) 228-380
โทรสาร  (054) 226-641
สาขา  สํานักงานแพร 
ที่อยู  235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร 
  จ. แพร 54000

โทรศัพท (054) 511-049, (054) 511-546, (054) 621-121
โทรสาร  (054) 511-782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา  สํานักงานนครราชสีมา
ที่อยู  30 ถ. โพธ์ิกลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา 
  จ. นครราชสีมา 30000

โทรศัพท (044) 244-388, (044) 255-726, (044) 244-288 
โทรสาร  (044) 241-594, (044) 259-386
สาขา  สํานักงานอุดรธานี
ที่อยู  165, 167 ถ. โพธ์ิศรี ต. หมากแขง อ. เมืองอุดรธานี 
  จ. อุดรธานี 41000

โทรศัพท (042) 240-538-40
โทรสาร  (042) 221-158
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สาขา  สํานักงานขอนแกน
ที่อยู  292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแกน 
  จ. ขอนแกน 40000

โทรศัพท (043) 225-226-8
โทรสาร  (043) 226-219
สาขา  สํานักงานอุบลราชธานี
ที่อยู  7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ อ. วารินชําราบ 
  จ. อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท (045) 321-382, (045) 321-161, (045) 269-422
โทรสาร  (045) 321-062
ภาคตะวันออก
สาขา  สํานักงานชลบุรี
ที่อยู  83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี 
  จ. ชลบุรี 20000

โทรศัพท (038) 144-130-2
โทรสาร  (038) 144-135
สาขา  สํานักงานฉะเชิงเทรา
ที่อยู  108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท (038) 512-900-1
โทรสาร  (038) 512-902
สาขา  สํานักงานระยอง
ที่อยู  79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง 
  จ. ระยอง 21000 
โทรศัพท (038) 611-591, (038) 612-836, (038) 611-028
โทรสาร  (038) 612-837
ภาคใต
สาขา  สํานักงานประจวบคีรีขันธ
ที่อยู  41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย อ. ปราณบุรี 
  จ. ประจวบคีรีขันธ 77120
โทรศัพท (032) 621-499, (032) 622-039, (032) 622-050
โทรสาร  (032) 622-051
สาขา  สํานักงานสุราษฎรธานี
ท่ีอยู  14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎรธานี   
  จ. สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท (077) 284-961-3, (077) 288-962
โทรสาร  (077) 281-287
สาขา  สํานักงานภูเก็ต
ที่อยู  5/5,5/11 หมูที่ 8 ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต 
  จ. ภูเก็ต 83130  
โทรศัพท (076) 384-461-3
โทรสาร  (076) 384-464

สาขา  สํานักงานนครศรีธรรมราช
ที่อยู  101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง 
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท (075) 344-770-2
โทรสาร  (075) 344-773
สาขา  สํานักงานหาดใหญ
ที่อยู  257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ 
  จ. สงขลา 90110
โทรศัพท (074) 261-501-4
โทรสาร  (074) 262-572
สาขา  สํานักงานยะลา
ที่อยู  79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา 
  จ. ยะลา 95000
โทรศัพท (073) 223-740-2
โทรสาร  (073) 223-743
ผูสอบบัญชี
ป 2562

ชื่อ  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่อยู  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ถ. พระรามที่ 6   
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02 271-8000
โทรสาร  02 618-5769
ป 2563

ชื่อ  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่อยู  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137   
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02 264-9090
โทรสาร  02 264-0789-90
นายทะเบียนหลักทรัพย
ชื่อ :   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู    93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง   
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  02 009-9999
โทรสาร  ไมมี
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Securities and Dividend Payment Policy 

ขอมูลหลักทรัพยและนโยบายจายเงินปนผล
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ
  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบยีนชาํระแลวท้ังส้ิน 16,160.2 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจาํนวน 3,232.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 บาท 

ผูถือหุน
  โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ รายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 สรุปไดดังนี้ 
  1. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  2. GIC PRIVATE LIMITED

  3. UBS AG SINGAPORE BRANCH

  4. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
  5. กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30

  6. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว
  7. กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล
  8. นายนเรศ งามอภิชน
  9. กองทุนเปด เค หุนระยะยาวปนผล
  10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สัญญาระหวางผูถือหุน
  - ไมมี – 

ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ
  หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัทฯ 
เกนิกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญท่ีออกและจาํหนายแลวท้ังหมดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนหากการโอนหุนรายใด
จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน

  หากผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวแตละรายถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ เปน (ก) คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person)1 และ (ข) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer)1 และผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมี
คุณสมบัติ (Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจะจําหนายหรือโอนหุนของตนใหแกบุคคลอ่ืน ใหผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวดังกลาว
มีหนาที่ดังตอไปนี้
  (ก) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนอื่นในธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
   (Offshore Transaction)1 หรือ
  (ข) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนรายอ่ืนซึ่งเปนผูลงทุนสถาบัน (Qualified
   Institutional Buyer) และผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser)
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  ในกรณีท่ีการโอนหุนของผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวไมไดเปนไปตามวิธีการดังกลาวขางตน ใหผูถือหุนท่ีไดรับโอนหุนจากผูถือหุนท่ีมี
สัญชาติตางดาวดังกลาวดําเนินการโอนหุนใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด เมื่อบริษัทฯ ไดทําการรองขอเปนลายลักษณอักษร

หมายเหตุ:  1 คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
     (Offshore Transaction) ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของประเทศ
     สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (United States Securities Act of 1933, as amended)
    2 ผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมาย
     วาดวยบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (United States 
     Investment Company Act of 1940, as amended)

นโยบายการจายเงินปนผล
  บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40.0 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุน เง่ือนไขและขอจํากัด
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงินหรือสัญญาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ (ถามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  ของ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนคร้ังคราว เพ่ือใหเปนไปตามแผนการ
เตบิโตทางธุรกจิของบริษทัฯ และบริษทัยอยในอนาคต ความตองการใชเงินลงทุนและเงินทนุหมุนเวียน รวมถงึปจจยัดานอ่ืน ๆ  ทีเ่หน็สมควร 
ท้ังนี ้การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกาํไรสะสมทีป่รากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
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Management Structure

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการ
   บริษทัฯ มีคณะกรรมการท่ีทําหนาทีก่าํหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดงักลาวมีคุณสมบตัคิรบถวน
ตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี้ 
    รายชื่อ   ตําแหนง
1.  นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ
2.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 
3.  นางสาววิไล ตนัตนินัทธนา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการท่ีดแีละความรับผิดชอบตอสังคม และ
       กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
4.  นางสาวรสา กาญจนสาย1 กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณา
       คาตอบแทน 
5.  นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร
6.  นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการบริหาร 
7.  นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
       และพิจารณาคาตอบแทน
8.  นายยศ กิมสวัสดิ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง
9.  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาต ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรับผดิชอบ
       ตอสังคม
10. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง

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

   นายพงศธร มณีพิมพ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 5 

มิถุนายน 2558

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
   คณะกรรมการบริษทัมอํีานาจหนาท่ีกาํกบัดูแลกิจการและการดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบงัคับของบริษทัฯ 
และมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
   (ก) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป
    เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
   (ข) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุผล
    ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
   (ค) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง รวมท้ังการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
    และการดําเนินกิจการอื่น ๆ ของบริษัทฯ

112 รายงานประจําป 2562



   (ง) กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเชื่อถือและไดมาตรฐานสากล เพื่อสรางความมั่นใจ
    ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
   (จ) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
    ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
   (ฉ) กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
   (ช)  กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
   (ซ)  พิจารณาแตงตั้งและกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
   (ฌ)  กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
   (ญ)  กํากับดูแลใหมีการสื่อสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเรื่องตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสมและ
    ทันเวลา
   (ฎ)  พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
   (ฏ)  สงเสริมใหผูบริหารระดบัสูง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายใตปจจยัการเปล่ียนแปลงทีมี่ผลกระทบตอเปาหมายองคกร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
   "(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นางสาวรสา กาญจนสาย และ (3) นายสมพร มูลศรีแกว (4) นางสาววิไล ตันตินันทธนา และ 
(5) นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ"
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การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้งการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

          มกราคม  ถึง  ธันวาคม 
           คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
   รายชื่อ  ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี 
        บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
           คาตอบแทน  ตอสังคม
1. นางทองอุไร ลิ้มปติ  ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 21/22 - - - - -
2.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ  6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  22/22 - 43/45 - - -
     ประธานคณะกรรมการบริหาร  6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้   - - - - -
3.  นางสาววิไล ตันตินันทธนา1 กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 20/22 - - 14/14 - 4/5
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  4 มกราคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 4 มกราคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
4.  นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน2 กรรมการ 29 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562 5/5 - - - - 5/5
     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล 8 สิงหาคม 2559 - 5 เมษายน 2562 
     กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ความรับผิดชอบตอสังคม
5.  นางสาวรสา กาญจนสาย3 กรรมการ 27 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2563 19/22 - - 9/10 12/12 -
     ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 4 พฤษภาคม 2561 - 31 มกราคม 2563
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
6.  นายบัณฑิต อนันตมงคล4 กรรมการ  5 เมษายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 16/17 - 30/33 - - -
     กรรมการบริหาร 5 เมษายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้    
7.  นายสมพร มูลศรีแกว5 กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 22/22 - 42/45 - 4/4 -
     กรรมการผูจัดการใหญ 1 มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้   
     กรรมการบริหาร 1 มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     กรรมการกํากับความเสี่ยง 1 มิถุนายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2562
8.  นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ  1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 20/22 18/18 - 14/14 - -
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     พิจารณาคาตอบแทน
9.  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน6 กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2562 7/11 7/12 - - 2/2 -
     กรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2560 - 6 พฤษภาคม 2562
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การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนครั้งการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่  มกราคม  ถึง  ธันวาคม 2562 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

         1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562       

           คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
   รายชื่อ  ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี 
        บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
           คาตอบแทน  ตอสังคม

 นางทองอุไร ลิ้มปติ  ประธานกรรมการ  เมษายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 21/22 - - - - -
  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ   กรกฎาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  22/22 - 43/45 - - -

     ประธานคณะกรรมการบริหาร   กรกฎาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้   - - - - -
  นางสาววิไล ตันตินันทธนา  กรรมการ  ธันวาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 20/22 - - 14/14 - 4/5

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  4 มกราคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 4 มกราคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
4.  นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน  กรรมการ  เมษายน 2559 - 5 เมษายน  5/5 - - - - 5/5
     ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล  สิงหาคม 2559 - 5 เมษายน  
     กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ  พฤษภาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ความรับผิดชอบตอสังคม

  นางสาวรสา กาญจนสาย  กรรมการ  เมษายน 2561 - 31 มกราคม  19/22 - - 9/10 12/12 -
     ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 4 พฤษภาคม 2561 - 31 มกราคม 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 

  นายบัณฑิต อนันตมงคล4 กรรมการ   เมษายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 16/17 - 30/33 - - -
     กรรมการบริหาร  เมษายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้    

  นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการ  กรกฎาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 22/22 - 42/45 - 4/4 -
     กรรมการผูจัดการใหญ  มิถุนายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้   
     กรรมการบริหาร  มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     กรรมการกํากับความเสี่ยง  มิถุนายน  -  พฤษภาคม 

  นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ   ธันวาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 20/22 18/18 - 14/14 - -
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   ธันวาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและ  ธันวาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     พิจารณาคาตอบแทน

  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน  กรรมการอิสระ  พฤศจิกายน 2560 - 6 พฤษภาคม  7/11 7/12 - - 2/2 -
     กรรมการตรวจสอบ  พฤศจิกายน 2560 - 6 พฤษภาคม 



        มกราคม  ถึง  ธันวาคม 
          คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
   รายชื่อ  ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี 
       บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
          คาตอบแทน  ตอสังคม
10. นายยศ กิมสวัสดิ7์  กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
     กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     กรรมการกํากับความเสี่ยง 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
11. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาต8ิ กรรมการอิสระ  27 มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
     กรรมการตรวจสอบ 6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     และความรับผิดชอบตอสังคม 
12. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง 4 พฤษภาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
13. นางสาวกรประณม วงษมงคล9 กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
     กรรมการกํากับความเสี่ยง 4 กรกฎาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562

14. นายสุเมธ มณีวัฒนา10 กรรมการกํากับความเสี่ยง  7 สิงหาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 พฤษภาคม 2558 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     และความรับผิดชอบตอสังคม 
15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2558 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
16. นายมนัส สุขสวัสดิ์  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 สิงหาคม 2559 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
     และความรับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ  1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและกรรมการ
  สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2562 แทนนายอาํนวย
  ปรีมนวงศ และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุม
  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน 
 2 นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
  สังคม เนื่องจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ต้ังแตวันท่ี 5 เมษายน 2562 แตยังคงดํารง
  ตําแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการแตงต้ังนางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับ
  ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 3 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561

  และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันที่ 4
  พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติที่ประชุม
  คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 7/2562 เมือ่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ท้ังนี ้นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ 
  ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563

  เปนตนไป ตามประกาศที่ บสก.050/2563 

 4 นายบัณฑิต อนันตมงคล ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 แทน 
  นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหารตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 5 

  เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน 
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 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

          คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
   รายชื่อ  ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี 
       บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
          คาตอบแทน  ตอสังคม

 นายยศ กิมสวัสดิ์   กรรมการอิสระ  พฤศจิกายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 18/22 13/18 - - 6/8 -

     กรรมการตรวจสอบ  พฤศจิกายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     กรรมการกํากับความเสี่ยง  พฤษภาคม - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ   มิถุนายน  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 22/22 18/18 - - - 3/3

     กรรมการตรวจสอบ  กรกฎาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  พฤษภาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     และความรับผิดชอบตอสังคม 

 นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง  พฤษภาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ - - - - 12/12 -

 นางสาวกรประณม วงษมงคล  กรรมการบริหาร  มีนาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ - - 40/45 - 4/4 -

     กรรมการกํากับความเสี่ยง  กรกฎาคม  พฤษภาคม 
 นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการกํากับความเสี่ยง   สิงหาคม  พฤษภาคม - - - 13/14 4/4 2/3

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  พฤษภาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  พฤษภาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
     และความรับผิดชอบตอสังคม 

 นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร  สิงหาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ - - 45/45 - - -

 นายมนัส สุขสวัสดิ์  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  สิงหาคม  - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ - - - - - 5/5

     และความรับผิดชอบตอสังคม

 5 นายสมพร มูลศรีแกว พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3
  พฤษภาคม 2562  

 6 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน พนจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 และกลับ
  เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
  18/2562 เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุม
  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2562 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดรับการแตงต้ังเปน
  ประธานคณะกรรมการกํากับความเสีย่ง แทนนางสาวรสา กาญจนสาย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัที่ 
  7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563   

 7 นายยศ กิมสวัสด์ิ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน
  2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
  13/2560 เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร. พรชัย ชุนหจินดา และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับความเสี่ยง
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 8  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน
  2561 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561

  แทนศาสตราจารย ดร. พรชัย ชุนหจินดา และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตาม
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
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หมายเหตุ  9 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพื่อใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของ
  บริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
 10 นายสุเมธ มณีวัฒนา พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง ต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ
  บริษัท ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพื่อใหการบริหารจัดการ
  และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี นายสุเมธ มณีวัฒนา ไดรับแตงต้ังเปน
  กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3
  พฤษภาคม 2562

ผูบริหาร
      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผูบริหารตามนิยามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี 
กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้

  รายชื่อ  ตําแหนง
 1. นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการผูจัดการใหญ 
 2.  นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
 3.  นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายจําหนายทรัพย
 4.  นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ
 5.  นายสันธิษณ วัฒนกุล  รองกรรมการผูจดัการใหญ สายสนบัสนุนการปฏิบัตงิาน และผูท่ีไดรับมอบหมาย
    ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
 6.  นายพงศธร มณีพิมพ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
 7.  นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงินและการลงทุน
 8.  นางวรรณี พันธุขะวงศ  ผูอํานวยการฝายบัญชี และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง
    ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุหบัญชี)

เลขานุการบริษัท
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2558 ไดมีมติการแตงตั้งให นายพงศธร มณีพิมพ ดํารงตําแหนง
เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
  (ก)  คาตอบแทนคณะกรรมการที่เปนตัวเงิน 
      ทีป่ระชมุสามัญผูถอืหุนของบริษทัฯ ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 ไดมีมตกิาํหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการชดุตาง ๆ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   ตําแหนง   เบี้ยประชุม
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 60,000 บาท1,2

 รองประธานกรรมการ   เดือนละ 45,000 บาท1,2

 กรรมการ    เดือนละ 30,000 บาท1,2

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 37,500 บาท2

 กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 30,000 บาท2

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

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

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

 ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง  ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3

 กรรมการกํากับความเสี่ยง   ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

หมายเหตุ  1 ไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมเทานั้น
   2 หากมีการประชุมมากกวา 1 ครั้งตอเดือนใหจายเพียงครั้งเดียว
   3 เฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนประจํา

  ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 กรรมการไดรับเงินบําเหน็จกรรมการสําหรับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2561 โดยกําหนดวงเงินจายบําเหน็จกรรมการ อางอิงจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท้ังนี้ กําหนด
วงเงินจายบําเหน็จของกรรมการเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 5.0 ลานบาท 
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1. นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ  720,000 - 

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  360,000 - 

3.  นางสาววิไล ตันตินันทธนา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล  330,000 - 

    กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
4.  นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับ 90,000 - 

    ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
5.  นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับ 360,000 - 

    ความเสี่ยง    
6.  นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 270,000 - 

7.  นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ  360,000 - - - - - 360,000
    กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเสี่ยง
8.  นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 360,000 450,000 

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาคาตอบแทน
9.  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 150,000 184,838.71 

10. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  330,000 360,000 

    และกรรมการกํากับความเสี่ยง
11. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 360,000 360,000 

    กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
    ความรับผิดชอบตอสังคม
12. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง - - 

13. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเสี่ยง - - 

14. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการกํากับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ - - 

    พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแล
    กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร - - 

16. นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ - - 

    ความรับผิดชอบตอสังคม
   รวม  3,690,000 1,354,838.71 

คาตอบแทนของกรรมการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 25621 มีรายละเอียด ดังนี้

        มกราคม  ถึง  ธันวาคม 
        คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
  รายชื่อ ตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี รวม 
     บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
        คาตอบแทน  ตอสังคม
     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

หมายเหตุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดจํานวนคร้ังการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
    ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
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 นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ  - - - - - 720,000 

 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 720,000 - - - 1,080,000

  นางสาววิไล ตันตินันทธนา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล  - - 110,000 - 47,500 487,500

    กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และ
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับ - - - - 55,000 145,000

    ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
 นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับ - - 60,000 150,000 - 570,000

    ความเสี่ยง    
  นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร - 255,000 - - - 525,000

  นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ  360,000 - - - - - 360,000
    กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเสี่ยง

  นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 137,500 - - 947,500

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
    พิจารณาคาตอบแทน

  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - - 20,000 - 354,838.71

 นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  - - 60,000 - 750,000

    และกรรมการกํากับความเสี่ยง
 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ - - - 30,000 750,000

    กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
    ความรับผิดชอบตอสังคม

 นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง - - - 120,000 - 120,000

 นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเสี่ยง - 360,000 - 40,000 - 400,000

 นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการกํากับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ - - 90,000 40,000 20,000 150,000

    พิจารณาคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแล
    กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

 นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร - 360,000 - - - 360,000

 นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ - - - - 50,000 50,000

    ความรับผิดชอบตอสังคม
   รวม  1,695,000 397,500 430,000 202,500 7,769,838.71

คาตอบแทนของกรรมการตั้งแตวันที่  มกราคม  ถึง  ธันวาคม  มีรายละเอียด ดังนี้

 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

        คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
  รายชื่อ ตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ กํากับดูแลกิจการที่ดี รวม 
     บริษัท ตรวจสอบ บริหาร พิจารณา กํากับความเสี่ยง และความรับผิดชอบ
        คาตอบแทน  ตอสังคม
     (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
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คาตอบแทนอื่น ๆ   

  กรรมการ 2 ทาน ไดแก นางทองอุไร ลิ้มปติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเบี้ยประชุมและ
บําเหน็จกรรมการ ซึ่งไดแก คานํ้ามัน และรถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน
  คาตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน ประกอบดวย เงินเดอืน โบนสั เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชพี และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ของผูบริหารท่ีดาํรง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค สายพัฒนา
สินทรัพยสํานักงานใหญ สายจําหนายทรัพย สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมดจํานวน 6 คน สําหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 30.11 ลานบาท
หมายเหตุ 1 คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงนิสําหรับรอบปบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมจํานวน 30.1 ลานบาท ซ่ึงยังไมรวมโบนสัสาํหรับ
    ผลการดําเนินงานป 2562 ที่จายจริงในป 2563

คาตอบแทนอื่น ๆ 
  ผูบริหารทุกรายไดรับคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เชน คานํ้ามัน และรถ
ประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ

บุคลากร
จํานวนพนักงาน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน และพนักงานแบงตามสายงาน
ดังตอไปนี้จํานวน 1,292 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,297 คน

                                                         ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

    พนักงาน
    ระดับบริหาร1 พนักงานทั่วไป
   สายงาน (คน) (คน)
1.  สายพัฒนาสินทรัพยและ 60 325

  จําหนายทรัพยภูมิภาค
2.  สายจําหนายทรัพย 48 114

3.  สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ 46 158

4.  สายสนับสนุนธุรกิจ 66 195

5.  สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 62 157

6.  สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 6 31

7.  ฝายตรวจสอบภายใน 7 17

   รวม 295 997

หมายเหตุ 1 พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ และรองผูจัดการ
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คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน 
  คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาตอบแทนอื่น ๆ ของ
พนักงานของบริษัทฯ (ไมรวมคาตอบแทนพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน) สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 1,144.61 ลานบาท 

     บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
ตัง้แตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บรษิทัฯ จะสมทบเงินเปนจาํนวนรอยละ 6.0 ถงึรอยละ 10.0 ของเงินเดอืนพนกังานเขากองทุนสํารองเลีย้งชพี
และพนักงานจะจายเงินสะสมเปนจํานวนขั้นตํ่ารอยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

มีคาใชจายที่เกี่ยวของกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน 97.0 ลานบาท ตามลําดับ
หมายเหตุ 1 คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 1,144.6 ลานบาท  ซึ่งยังไมรวม
    โบนัสสําหรับผลการดําเนินงานป 2562 ที่จายจริงในป 2563

   

คาตอบแทนอื่น ๆ 
     - ไมมี -

สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที1่

ผูรับประกันภัย   บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
ผูเอาประกันภัย   กรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ
ระยะเวลาประกันภัย  1 เมษายน 2562 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2563 (00.01 น.)
จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 200.0 ลานบาทตอคร้ัง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึงคาใชจายและ
      คาธรรมเนียมซึ่งบริษัทฯ ไดจายไปโดยไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจาก
      ผูรับประกันภัยแลว (Defense Costs)
ประเภทกรมธรรม   การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่
ความคุมครอง   ผูรับประกันจะชดใชคาสินไหมท่ีผูเอาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตองจายตามกฎหมาย
      แทนผูเอาประกันภัยหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัย
      ในฐานะที่ผูเอาประกันภัยเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ 1 กรรมการและเจาหนาท่ี หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ เจาหนาท่ี และเลขานุการของบริษัทฯ
    ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมถึงคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของบุคคลดังกลาว

การพัฒนาบุคลากร 
  บริษทัฯ มีนโยบายในการดแูลพนกังานท่ัวประเทศอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณในการทํางานเปน
เกณฑเพ่ือเปดโอกาสใหพนกังานมีความกาวหนาในตาํแหนงหนาท่ีการงานอยางเทาเทียมกันรวมท้ังยงัไดปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดกิาร
ใหเหมาะสมและสอดคลองกบัภาวะเศรษฐกจิ และความจาํเปนในการครองชพี เพือ่เปนการสรางขวัญและกาํลังใจในการทํางานใหกบัพนกังาน
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  สําหรับดานการพัฒนาบคุลากรนัน้ บริษทัฯ ถอืเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการเสริมสรางความรูและทักษะใหพนกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนในการสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพในทุก ๆ  ดาน เชน การจดัอบรม และใหทุนการศึกษา เพ่ือยกระดบั
บริษัทฯ ใหเทียบเทามาตรฐานบริษัทชั้นนําทั่วไป

      บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธและแผนในการพัฒนาบุคลากรดวยการจัดทํา HR Master Plan ซึ่งประกอบไปดวย 
  (ก) ระบบสมรรถนะขององคกร
      บริษัทฯ ไดจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency) ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะดาน
การจัดการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)
  (1) สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะท่ีพนักงานทุกระดับตองมีการถายทอดมาจาก Vision Mission และกลยุทธองคกร เพื่อท่ีจะ
   ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด และจะถายทอดไปสูพนักงานทุกคน 
  (2) สมรรถนะดานการจัดการ เปนสมรรถนะสําหรับผูบริหารทุกระดับ โดยจะแตกตางกันตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
   (Role-Based) เพื่อใหงานสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจของบริษัทฯ
  (3)  สมรรถนะตามตําแหนงงาน เปนสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะตําแหนงงาน เพื่อสนับสนุนใหพนักงานแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
   กับลักษณะงาน และสงผลใหหนวยงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จ

  บริษทัฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตกรอบทีส่ามารถจะชวยสรางกรอบแนวคิด พฤตกิรรม และทัศนคตขิองพนกังานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ Vision Mission และกลยุทธของบริษัทฯ เปนตัวแปรที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด

  นอกจากนี ้การประเมินดงักลาวยงัเปนเคร่ืองมอืในการชวยใหบริษทัฯ สามารถบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบคุคลใหมีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน การคัดเลือกพนักงาน การโยกยายปรับเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน  

  (ข) การจัดทําการประเมินผลงานตาม KPI
      บริษัทฯ ไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เร่ิมตั้งแตการ
กําหนด Business Model แปลงเปนตัวชี้วัดระดับองคกร ทําใหไดผลลัพธที่เปนรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลถายทอดไปยัง
ตัวชี้วัดระดับสายงาน ฝายงาน จนถึงพนักงานทุกคนทั่วท้ังองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนําทั่วไป

  ปจจบุนั บริษทัฯ ไดนาํระบบตวัชีวั้ดมาใชกบัพนกังานทกุคน เพ่ือสนองตอบตอกลยทุธและเปาหมายในแตละป รวมท้ังเปนเคร่ืองมือ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารสายงานทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองผลการประเมิน พรอมท้ัง
กําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ ใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม

  (ค)  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหกับพนักงานในทุกระดับ (Individual Development Plan)
   บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งท่ีจะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถใหถึงท่ีสุด และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวาบุคลากรเปน
พลังขบัเคล่ือนท่ีสําคัญ จงึใหความสําคัญในการพัฒนาพนกังานทุกระดบัท้ังผูบริหารและพนกังานอยางเปนระบบและตอเนือ่ง ซึง่จะสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีและสรางขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ และ
รองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการกําหนดเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
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(Individual Development Plan: IDP) ภายใตพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Competency Based Management) โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสราง
พนักงานทุกระดบัใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเพ่ิมศักยภาพใหพรอมสําหรับการปฏิบตังิานเพ่ือใหการดาํเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคาเพ่ือใหสอดคลองกับ
กลยุทธลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focused) ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีการเปดใจยอมรับในความเปล่ียนแปลงและ
สามารถทํางานรวมกันได (Openness) ซึ่งจะชวยเปลี่ยนความคิดทัศนคติที่ดีและขยายมุมมองในการทํางานไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลตามหลัก 3R (Recruit Retain Retire) เพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกพนักงาน เชนเดียวกับองคกรชั้นนําหลายองคกรที่มีการดูแลพนักงานในลักษณะดังกลาว อีกทั้งเพื่อเปนการบริหารจัดการ
องคความรู (Knowledge Management) โดยไดขอใหพนักงานที่เกษียณอายุงานซึ่งมีความรูและประสบการณสูงนําความรูมาแบงปนให
กับพนักงานปจจุบันเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการ คร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 24 

เมษายน 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการบริจาคเงิน
ใหแกสมาคมผูเกษยีณอายบุริษัทฯ และไดรับอนมัุตกิารบริจาคเงินจากผูมีอํานาจอนุมัต ิภายใตกรอบแผนงานและงบประมาณประจาํป 2562 

ท่ีไดรับอนมัุติ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังที ่18/2561 เม่ือวันที ่7 ธันวาคม 2561 ซึง่การบริจาคเงินดงักลาวเปนการจายคร้ังเดียว
ตอปไมผูกพันตองจายทุกป และไดบริจาคเสร็จสิ้นแลวเมื่อเดือนมิถุนายน 2562

ขอพิพาททางดานแรงงาน
  บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใด ๆ  ซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา และบริษัทฯ ไมทราบถึงเหตุการณใดท่ีอาจทําใหเกิดขอพิพาทดานแรงงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
 

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
  พนักงานของบริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหรือเขารวมสหภาพแรงงาน แตบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ท่ีประกอบดวยผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนฝายนายจาง และประธานกรรมการ 1 คน
ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ ไมเคยมีการประทวงนัดหยุดงานโดยพนักงานบริษัทฯ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 หมวด 2 เร่ืองคณะกรรมการกิจการสัมพันธ กําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นใน
รัฐวิสาหกิจแตละแหง โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
(ก) ขอบเขตและหนาที่ที่รับผิดชอบ 
      ตามมาตรา 23 ไดกําหนดใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
  (1)  พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาแรงงาน
   สัมพันธ
  (2)  หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
  (3)  พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
  (4)  ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขท่ีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัย
  (5)  ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
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(ข)  ที่มาของการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
  มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแตละแหงประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นคนหนึ่ง 
ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้นกําหนดเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซึ่งรัฐวิสาหกิจแหงนั้นแตงตั้งจากฝายบริหารของ
รัฐวิสาหกิจนั้นตามจํานวนท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 9 คน และผูแทนฝายลูกจาง ซึ่งแตงตั้งจากสมาชิกของ
สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงานเสนอมีจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ

  ในกรณีท่ีไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด หรือในระหวางท่ีสหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65 ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดให
ลูกจางท่ีมิใชฝายบริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวมเปนกรรมการ 

  ท้ังนี้บริษัทไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชนเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 จึงตองอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 สงผลใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธสิ้นสุด
อํานาจหนาที่ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปนตนมา

(ค) การจายคาตอบแทน
  เนื่องดวยคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไดมีการประชุมคร้ังท่ี 4/2556 เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 โดยมี
สาระสําคัญของการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคือใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมตามอัตราท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยจายเปน
รายคร้ัง เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม ไมเกิน 1 คร้ังตอเดือน และกรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีแตงตั้ง
โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหไดรับคาตอบแทนดังนี้
  (1) กรณีเปนกรรมการรฐัวิสาหกจิ ใหไดรบัเบีย้ประชมุเปนรายคร้ังในอตัราเทากบัเบีย้ประชมุกรรมการรัฐวิสาหกจิ เฉพาะกรรมการ
   ที่มาประชุม ทั้งน้ีใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/
   คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอื่น รวมแลวไมเกิน 2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน
  (2) กรณีเปนบุคคลภายนอก ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งในอัตราไมเกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
  (3) กรณีเปนบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ
   (3.1) กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีมิใชกรณีตามขอ (3.2) ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง
     ในอัตราครั้งละไมเกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม
   (3.2) กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีแตงตั้งโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือฝายบริหาร
     ของรัฐวิสาหกิจ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เนื่องจากถือเปนการปฏิบัติงานในหนาที่

  ตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติอนุมัติกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ
ตัวแทนนายจางและลูกจางในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งละ 2,000.0 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
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นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ
อายุ 63 ป

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

วันที่ไดรับแตงตั้ง 17 เมษายน 2560

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุนและ
  การบัญชี) University of Wisconsin, 
  Madison สหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี    
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 •  อบรมหลกัสตูร Advanced Management Program (AMP)
  Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 •  อบรมหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 52  
  โดยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 •  อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12    
  โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 •  อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน  
  รุนที่ 1 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน

 •  อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global  
  Imbalances, London School of Economics &   
  Political Science ประเทศอังกฤษ
 •  อบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
  ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) 
  รุนที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกลา
 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุนที ่8/2001 โดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update  
  (DCPU) รุนที่ 5/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)  
  รุนที ่3/2016 โดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 33/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
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ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
2561 – ณ วันที่ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
   ขนาดยอม
2560 – ณ วันที่ ประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2560 – ณ วันที่ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของเอกสารฉบับนี้  และทรัพยสิน
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2560 – ณ วันที่ กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ของเอกสารฉบับนี้  ระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริม
   การบริหารบานเมืองที่ดี
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
   ระบบราชการ
2559 – ณ วันที่ ที่ปรึกษา
ของเอกสารฉบับนี้  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
ณ วันที่ของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เอกสารฉบับนี้  บริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการ
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม
   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2559 – 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)
2559 – 2561 ประธานสหกรณออมทรัพย   
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2559 – 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ  
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน) 
2557 – 2559 รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2555 – 2557 รองผูวาการ ดานบริหาร
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2554 – 2555 ผูชวยผูวาการ สายนโยบายสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2551 – 2554 ผูชวยผูวาการ สายจัดการกองทุน  
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2550 – 2551 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารกองทุน  
   สายจัดการกองทุน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2548 – 2550 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายนโยบายความเสี่ยง  
   สายนโยบายสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย
2547 – 2548 ผูอํานวยการอาวุโส    
   ฝายกลยุทธสถาบันการเงิน    
   สายนโยบายสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแหงประเทศไทย
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ประสบการณทํางาน (ตอ)
2558 – 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /  
   กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
   ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม / 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
   ธนาคารอาคารสงเคราะห 
2557 – 2559 กรรมการ 
   บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม
   จํากัด (มหาชน) 
2557 – 2559 กรรมการ 
   บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส  
   จํากัด 
2554 – 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี โอเอสเค 
   (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

2553 – 2555 ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบริหารจัดการ
   สินทรัพยดอยคุณภาพ 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2553 – 2554 กรรมการ    
   บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
2545 – 2553  กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ   
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2542 – 2545 ผูชวยกรรมการผูจัดการ   
   บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
2527 – 2542 รองผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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วันที่ไดรับแตงตั้ง 27 เมษายน 2561

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)    
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยสภาวิชาชีพบัญชี    
  ในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร Certified Professional Internal Auditor  
  (CPIA)
 • อบรมหลักสูตร Finance for Executives โดย Kellogg  
  School of Management สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตร University of Oxford, Said Business  
  School ประเทศอังกฤษ
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 14/2014     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution  
  of Strategy (SFE) รุนที่ 20/2014    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร How to Measure the Success of   
  Corporate Strategy (HMS) รุนที่ 4/2014 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Committee Program 

  (RMP) รุนที่ 4/2014      
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุนที่ 45/2013 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
  รุนที่ 55/2005 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2562 – 2563 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน) 
2561 – 2563 กรรมการ /     
   ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ของ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
เอกสารฉบับนี้  ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
   บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ณ วันที่ของ ประธานคณะกรรมการ
เอกสารฉบับนี้  บริษัท โครงขายบรอดแบนดแหงชาติ จํากัด 
2560 – ณ วันที่ ที่ปรึกษาดานการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ของเอกสารฉบับน้ี   สํานกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ 
   กระทรวงการคลัง 
2557  ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 
   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ
2553  ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 
   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ132 รายงานประจําป 2562

นางสาวรสา กาญจนสาย
กรรมการ
อายุ 60 ป



วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ธันวาคม 2560

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking  
  Laws, Boston University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินิยม)    
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย     
  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
  รุนท่ี 39/2012 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
  รุนท่ี 3/2000 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
 

ประสบการณทํางาน 
2560 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ /    
ของเอกสารฉบับนี้  ประธานกรรมการตรวจสอบ /   
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
   พิจารณาคาตอบแทน   
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2560 – ณ วันที่ กรรมการตรวจสอบ /   
ของเอกสารฉบับนี้ ประธานคณะกรรมการดานการกํากับดูแล
   กิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบ
   ตอสังคม    
   บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
2559 – ณ วันที่ ที่ปรึกษา 
ของเอกสารฉบับนี้   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
   และตลาดหลักทรัพย 
2554 – 2558 รองเลขาธิการ    
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
   และตลาดหลักทรัพย 
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นายวสันต เทียนหอม
กรรมการ
อายุ 64 ป





วันที่ไดรับแตงตั้ง 14 พฤศจิกายน 2560

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Management Information Systems,   
  University of Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต     
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุนที่ 148/2018               
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่ กรรมการกํากับความเสี่ยง
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2562 – ณ วันที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ของเอกสารฉบบันี ้ พิจารณาคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
   บริษัท ไอแอนดไอ คอนซัลติ้ง กรุป จํากัด
2562 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ของ  ประธานสํานักระบบชําระเงิน 
เอกสารฉบับนี้ สมาคมธนาคารไทย

นายยศ กิมสวัสดิ์
กรรมการ
อายุ 64 ป

135บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)



นางสาววิไล ตันตินันทธนา
กรรมการ
อายุ 58 ป

136 รายงานประจําป 2562

วันที่ไดรับแตงตั้ง 7 ธันวาคม 2561
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท ดานเศรษฐศาสตร (M.A) Tufts University  
  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาโทดานภาษีอากร    
  (International Tax Program) Harvard University   
  สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
  รุนที่ 57 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร    
  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
  รุนที่ 238/2017 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for    
  Corporate Leaders (RCL) ปที่ 2017    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation
  Program (BNCP) รุนที่ 7/2019    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Thai Information Technology Group  
  (ITG) รุนที่ 11/2019    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /
ของเอกสารฉบับนี้ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   และความรับผิดชอบตอสังคม 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2561 – ณ วันที่ กรรมการ 
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2561 – ณ วันที่ ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ของเอกสารฉบับนี้ กระทรวงการคลัง 
2558 – 2561 ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษีสรรพสามิต 
   กรมสรรพสามิต
2556 – 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต   
   กรมสรรพสามิต
2552 – 2556 ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี   
   กรมสรรพสามิต



137บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

วันที่ไดรับแตงตั้ง 5 เมษายน 2562

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) Stirling University  
  ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  
  รุนที่ 75/2006 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 30/2018     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2561 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
ของเอกสารฉบับนี้  กองทุนวายุภักษ 1
2560 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 
ของเอกสารฉบับนี้  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด (มหาชน) 
2560 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับนี้  ความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน / 
   กรรมการสรรหา
   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
   ขนาดยอม 
2560 – ณ วันที่ กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม
ของเอกสารฉบับนี้  Bangchak Initiative and Innovation  
   Center
2539 – 2560 รองประธาน / ผูอํานวยการลงทุน  
   บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล 
   แอสชัวรันส จํากัด

นายบัณฑิต อนันตมงคล
กรรมการ
อายุ 57 ป



วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 พฤศจิกายน 2562

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA Finance, Case Western Reserve University,  
  Ohio สหรัฐอเมริกา
 • B.S. Finance, University of Findlay สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุนที่ 3  
  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ
  กรมบัญชีกลาง
 • อบรมหลักสูตร Director Certification
  Program (DCP) รุนที่ 231/2016 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital  
  Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 7/2015    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2563 – ณ วันที่ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน) 
2562 – ณ วันที่ ผูอํานวยการ / กรรมการ   
ของเอกสารฉบับนี้ สถาบันคุมครองเงินฝาก
2562 – ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการกํากับความเสี่ยง  
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
   จํากัด (มหาชน) 
2560 – ณ วันที่ กรรมการ 
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2560 – 2562  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน) 
2560 – 2562 กรรมการ 
   บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

138 รายงานประจําป 2562

นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
กรรมการ
อายุ 47 ป





Management Team

ผูบริหารระดับสูง

140 รายงานประจําป 2562

นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพัฒนาสินทรัพย
อายุ 54 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ตุลาคม 2559
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ    
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณทํางาน
2559 – ณ วันที่ รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้  สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพย 2
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายจําหนายทรัพย
อายุ 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ตุลาคม 2561
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร
ประสบการณทํางาน
2561 – ณ วันที่ รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้  สายจําหนายทรัพย
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)

2558 – 2561 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายจําหนายทรัพย 1
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2557 – 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายจําหนายทรัพย
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2552 –2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายจัดการทรัพย
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)



141บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายพงศธร มณีพิมพ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
อายุ 49 ป

วันท่ีไดรับแตงตัง้ 1 ตลุาคม 2562

สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตอิบรม
 • ปริญญาตรี คณะนติศิาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • เนตบัิณฑิต สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนตบัิณฑิตยสภา
 • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP)  
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่ รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้ สายพัฒนาสนิทรพัยและจาํหนายทรัพยภูมภิาค
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)

2558 – ณ วันที่  เลขานุการบริษัท
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2560 – ณ วันที่  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้ สายพัฒนาสินทรัพย 1
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2557 – 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2552 – 2557 ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 
   สายสนับสนนุธุรกจิ 1
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2551  ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2547 – 2550 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)



142 รายงานประจําป 2562

นายสันธิษณ วัฒนกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อายุ 52 ป

วันท่ีไดรับแตงตัง้ 1 ตลุาคม 2558
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตอิบรม
 •  ปริญญาโท สาขาสถิตปิระยุกต     
  สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 •  ปรญิญาโท สาขา Computer and Engineering Management 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชญับริหารธุรกจิ
 •  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 •  อบรมหลักสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on Financial 
  Reporting รุนที่ 1/2018 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
  ในพระบรมราชูปถัมภ
 •  อบรมหลักสูตร Strategic CFO สําหรับบริษัทจดทะเบยีน  
  โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)    
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 •  อบรมหลักสูตรกาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบบัใหม ท่ีจะนํามาใชในป 2562 และ 2563 รุนท่ี 1/2562  
  โดยสภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

ประสบการณทํางาน
2562 – ณ วันที่  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท พัฒนธร จํากัด
2562 – ณ วันที่  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สหพาณิชยกิจภัณฑ จํากัด
2558 – ณ วันที่  รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2556 – ณ วันที่  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สหธร จํากัด
2554 – ณ วันที่ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
ของเอกสารฉบับนี้ ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
   จํากัด (มหาชน)
2554 – 2558  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   
   สายบริหารเงินและการลงทุน
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2552 – 2554  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   
   สายพัฒนาสินทรัพย 1
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
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นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบริหารเงินและการลงทุน 
อายุ 47 ป

วันท่ีไดรับแตงตัง้ 16 ตลุาคม 2560
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตอิบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ Drexel University    
  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกจิ คณะพาณิชยศาสตรและการบญัชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • อบรมหลักสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on   
  Financial Reporting รุนที ่1/2018 โดยสภาวิชาชพีบัญชี  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประสบการณทํางาน
2560 – ณ วันที ่ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี ้ สายบริหารเงินและการลงทุน
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกัด  
  (มหาชน) 
2556 – 2560 ผูอํานวยการ ฝายบริหารเงินและการลงทุน
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) 
2551 – 2556 ผูจดัการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 – 2 
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) 
2550 – 2551 รองผูจดัการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 – 2 
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน)

นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนธุรกิจ
อายุ 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ตุลาคม 2559
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและบริหารธุรกิจ  
  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 •  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน
2559 – ณ วันที่ รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้  สายสนับสนุนธุรกิจ 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)
2557 – 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนธุรกิจ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน)  
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นางวรรณี พันธุขะวงศ
ผูอํานวยการฝายบัญชี 
และสมุหบัญชี
อายุ 50 ป

วันท่ีไดรับแตงตัง้ 1 ตลุาคม 2561
สัดสวนการถอืหุนในบริษัทฯ   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัตอิบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบญัช ีคณะบริหารธุรกจิ    
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบญัชี คณะบัญช ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และ
  ประเดน็ทางภาษีอากรท่ีพึงระวัง โดยกรมพัฒนาธุรกจิการคา
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของ
  กบัธุรกิจบริหารสินทรัพย หลักการพ้ืนฐานและกระบวนการ
  ทางบญัชีเพ่ือใหนกับญัชสีามารถปดบัญชรีายวันและรายเดือน
  ไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทั ดลีอยท  
  ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของ
  กบัธุรกจิบริหารสินทรัพย การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของมาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินของไทย มาตรฐานการรายงานทาง
  การเงินระหวางประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  สําหรับธุรกจิบริหารสินทรัพย โดยบริษัทดีลอยท ทูช โธมัทสุ  
  ไชยยศสอบบญัช ีจํากัด
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของ
  กบัธุรกิจบริหารสินทรัพย การปรับตวัของธรุกจิการบริหาร
  สินทรัพยใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของรางมาตรฐาน
  การรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของกับเคร่ืองมือทางการเงิน  
  โดยบริษทั ดลีอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด

 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของ
  กบัธุรกิจบริหารสินทรัพย การบัญชเีบือ้งตนท่ีเก่ียวของกับธุรกจิ
  บริหารสินทรัพยเพ่ือการบริหารเชงิกลยทุธสําหรับผูบริหาร
  โดยบริษทั ดลีอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จาํกัด
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วของ
  กบัธุรกิจบริหารสินทรัพย อบรมเจาะลึกมาตรฐานการรายงาน
  ทางการเงินของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
  ประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสนิทรัพย (สรุปหลกัการทีสํ่าคญัและแนวทางในการปฏบัิติ
  งาน) โดยบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากัด
 • อบรมหลักสูตร การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน   
  โดยสภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร กาวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม
  ในอนาคตทีจ่ะนํามาใชในป 2562 และ 2563 โดยสภาวิชาชพี
  บญัชใีนพระราชปูถมัภ
ประสบการณทํางาน
2561 – ณ วันที ่ ผูอํานวยการฝายบญัชี และสมุหบญัชี
ของเอกสารฉบับนี ้ บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) 
2553 – 2561 ผูจดัการ กลุมบริหารเงิน ประมวลผล   
  ฝายบญัชีและการเงิน
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) 
2560  รักษาการผูจดัการ กลุมประมวลผล   
  ฝายบญัชีและการเงิน
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน) 
2552 – 2553 กลุมพัฒนาระบบบญัชี  ฝายบัญชแีละการเงิน
  บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
  (มหาชน)



Corporate Governance 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี่
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานที่มี
การกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีอันเปนปจจยัหลักในการเสริมสรางองคกร
ใหมีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี สราง
ความเชือ่ม่ันใหกบัลูกคาและสาธารณชนวากระบวนการดาํเนนิงาน
ของบริษทัฯ มีความเปนอิสระ โปรงใส มีประสทิธิภาพ และยตุธิรรม
ตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับวามี
ความนาเช่ือถอืและเปนการสงเสริมความเขมแขง็ในการดําเนินธุรกจิ
ของบริษัทฯ และจะนําพาองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายของ
การเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน โดยใหเปดเผยขอมูลตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึง
บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชนของผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสีย โดยกาํหนดยทุธศาสตร
และทิศทางการดาํเนนิธุรกิจ ท้ังในปจจบุนัและในระยะยาว กําหนด
กระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษทัเปนไปอยางโปรงใสเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรสูความยัง่ยนื

 หลักปฏิบัติ 1.1 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
      กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพ่ือใหกรรมการ
บริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป 

 หลักปฏิบัติ 1.2 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
         คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพาบริษัทสู 
ความสําเร็จท่ียั่งยืน
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ตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืนหลั
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กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ
ที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

เสริมสรางคณะกรรมการบริษัท
ที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร

การสงเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ

ดูแลใหมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

รักษาความนาเช่ือถือ
ทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูล

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสื่อสารกับผูถือหุน

      ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักปฏิบัติดังนี้
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 ท้ังนี้ คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
มีหนาท่ีพิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม และการให
ความชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ  ไดแก ดานการศึกษา ดานชวยเหลือ
ผูท่ีไดรับความเดอืดรอนในสังคม ดานชวยเหลือแกผูดอยโอกาสอ่ืน 
และดานกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชนอ่ืน

 หลักปฏิบัติ 1.3 อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษทัมีอํานาจหนาท่ีในการกาํกบัดแูลกจิการ
และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ภายใตวัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัทและมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 หลักปฏิบัติ 1.4 อํานาจหนาที่คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมีคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ 
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกาํกบัความเสีย่ง คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรองงานตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
กิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
การดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจาํป เพ่ือใหสอดคลองกับการดาํเนนิธุรกิจของบริษทั

 หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
การดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจาํป เพ่ือใหสอดคลองกบัการดาํเนนิธุรกจิของบริษทั

 หลักปฏิบัติ 2.2 การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธและ
 วสัิยทศัน
 เพือ่ใหการดาํเนินธุรกจิเปนไปตามแผนกลยทุธ และวิสยัทัศน 
จึงไดกําหนดเปาหมายธุรกิจ เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงาน
    

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
 หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ
 สัดสวนของคณะกรรมการบริษัท

 โครงสรางคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ซึ่งไดแก คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท
           โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท จํานวนรวมท้ังหมด
ไมเกิน 11 คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน

 3.1.2  กรรมการอิสระ
   บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระ มีการตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระดวยตนเอง

 หลักปฏิบติั 3.2 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
 บริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง คือ ในการ
ประชมุสามัญประจาํปทุกคร้ัง ใหกรรมการจาํนวนหนึง่ในสาม (1/3) 
ออกจากตาํแหนง ถาจาํนวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3)
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
   

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลัง ๆ  ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตาํแหนงนานท่ีสุดนัน้เปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
    

 นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
           (1) ตาย
           (2) ลาออก
           (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
     กฎหมาย
           (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
           (5) ศาลมีคําสั่งใหออก
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 หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริษัท
 การสรรหาและแตงตัง้กรรมการ บริษัทไดแตงตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณา
กล่ันกรองและคัดเลือกบคุคลท่ีจะไดรับการเสนอชือ่เพ่ือดาํรงตาํแหนง
กรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพิจารณาถงึความรูความสามารถ
และคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม
และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัท

 ประธานกรรมการบริษัท ไดรับการแตงตัง้มาโดยคณะกรรมการ
บริษทั และประธานกรรมการบริษทัมีบทบาทหลักดานการกาํหนด
และกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซึ่งแบงแยกหนาท่ี
ออกจากการบริหารจัดการบริษัท ท้ังนี้ ประธานกรรมการบริษัท
มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริษทั มปีระสทิธิภาพและเปนอิสระจากฝายจดัการ และมีการกาํกบั
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ผู บริหารระดับสูง ผู บริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
จรรยาบรรณทางธุรกจิในการปฏิบัตงิานจนเกดิเปนวัฒนธรรมองคกร

 หลักปฏิบัติ 3.4 คาตอบแทนกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาและกําหนดคาตอบแทน
ประจําปของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอมูลเปรียบเทียบ
ในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน และผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 หลักปฏิบัติ 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
 มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาในแตละรอบป 
ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหกรรมการมี
การใชดุลยพินจิท่ีรอบคอบ รวมถงึใหมีการบริหารเวลา การประชมุ
อยางเหมาะสม และกําหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งเวนแตมีความจําเปน 

 หลักปฏิบัติ 3.6 นโยบายการลงทุนของบริษัทกรณี
 บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม
 ณ ปจจุบันบริษัท ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม

อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทจะมีการลงทุนจนทําใหเกิด
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม  บริษัทจะกําหนดกรอบการ
ดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยจะตองเปน
กิจการที่เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอให
เกดิประโยชน หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดงักลาว

 หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลกรรมการ 
     คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีในรูปของรายบุคคลและท้ังคณะเปนประจําทุกป โดยนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ 
 

 หลักปฏิบัติ 3.8 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและ
 กรรมการใหม 
 3.8.1 แผนพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 
       คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการ
แตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะ 
และความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ

         3.8.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
       มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขาพบกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้งใหมเพ่ือชี้แจงขอมูลท่ีเกี่ยวของ

 หลักปฏิบัติ 3.9 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเกี่ยวกับ
บทบาทและหนาท่ีของเลขานุการบริษัท ตลอดจนสงเสริมใหมี
การอบรมเพิ่มเติมความรูที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติเลขานุการบริษัท  
    

หลักปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผูบริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
 หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและประเมินผลกรรมการ
 ผูจัดการใหญ  
     การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ
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     คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาท่ี
สรรหาและคัดเลือกบคุคลท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณ
ที่เหมาะสม เพ่ือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเปนกรรมการ
ผูจัดการใหญตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง โดย
เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัท 

 หลักปฏิบัติ 4.2 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีกํากับดูแลใหมีการสรรหา
ผูบริหารระดับสูง รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง
 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและตอเนื่อง 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคัญในการจัดทําแผนสืบทอด
ตําแหนง เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทจะมีผูบริหารระดับสูงที่มีความรู
ความสามารถ เพียงพอตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานบริหารท่ี
จะวาง หรือเพิ่มเติมในอนาคต 

 หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสรางความสัมพันธของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษทัมีความเขาใจในโครงสรางความสัมพันธ
ของผูถือหุน โดยคณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุม รวมกับ
ผูถือหุนอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือหารือในประเด็นท่ีมีขอสงสัย หรือ
กรณีที่มีเหตุจําเปนที่มีผลกระทบตอธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติ 5.1 การสงเสริมนวัตกรรม
 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมนวัตกรรมท่ีนําไปสูการเพ่ิม
มาตรฐาน กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูก
จิตสํานึกใหพนักงานในบริษัทยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิด
สรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเชื่อมโยงเปาหมายของบริษัทกับ
การตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล 
โดยเปดโอกาสใหพนกังานทุกระดบัมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็

 หลักปฏิบัติ 5.2 การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร 

    คณะกรรมการบริษัทติดตาม ดูแลการจัดการทรัพยากรให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานงึถงึผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากร ครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และ
ผูมีสวนไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 5.3 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
 ดานสารสนเทศ
     คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัท มีการบริหารจัดการ และการ
กาํกบัดแูลท่ีด ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกบัขอกาํหนดของกฎหมาย 
และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
เร่ือง แนวนโยบาย และแนวปฏิบตัใินการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอางอิงตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

    

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
 ภายใน
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการบริหารจดัการความเสีย่ง
ที่เหมาะสม 

 หลักปฏิบัติ 6.2 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน และมีคุณสมบัติและ
หนาท่ีตามหลักเกณฑของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของและตาม
หลักการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีเพ่ือนาํพาบริษทัสูความสําเร็จท่ีย่ังยนื

 หลกัปฏิบติั 6.3 การจดัการความขดัแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความสําคัญในการปองกนั
ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) จึงได
กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยมิให กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัท หลีกเลี่ยง
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การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน

 หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติ
 มิชอบ (Anti-Corruption)
 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) เพ่ือใหการบริหารจัดการ
มีประสิทธภิาพและเปนไปตามมาตรฐานของบริษทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหความสําคัญในการตอตาน
การทุจริตประพฤตมิิชอบ (Anti-Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจน
สนบัสนนุและสงเสริมใหกรรมการ และบคุลากรทุกระดบัของบริษทั 
มีจติสํานึกในการตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบ (Anti-Corruption) 
และตระหนกัถงึพิษภัยของการทุจริตประพฤตมิิชอบ (Corruption) 
สรางคานิยมท่ีถูกตอง และเพ่ิมความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษทัไดปลูกฝงและสรางจติสาํนกึท่ีดใีหกรรมการ และบคุลากร
ทุกระดับของบริษัท ตองมีความตระหนัก ตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซือ่สัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนจากตาํแหนงหนาท่ี
ของตนเอง หรือเอ้ือผลประโยชนใด ๆ ใหกับคนอ่ืน รวมถึงใหได
รับทราบบทลงโทษอีกท้ังผลกระทบความเดอืดรอน และความเสียหาย
ที่จะไดรับจากการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 
โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับ
ของบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูล
 หลักปฏิบัติ 7.1 นโยบายทางบัญชี          
     คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงาน
ทางการเงิน และการสอบบัญชี ท่ีนาเชื่อถือและไดมาตรฐานสากล 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีมีผลบังคับใชกับบริษัทเพ่ือสรางความม่ันใจใหแก
ผูมีสวนไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคลองทางการเงินและความ
 สามารถในการชําระหนี้
     คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะทํางานเพื่อ
การบริหารจดัการสินทรัพยและหนีสิ้น กําหนดนโยบายการลงทุนใน
การรบัซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs/NPAs) จากสถาบนัการเงิน 
และจัดเตรียมสภาพคลองทางการเงินและกําหนดแนวทางการ

จัดหาแหลงเงินทุน เพ่ือรองรับแผนงานตามท่ีบริษัทไดกําหนด

 หลักปฏิบัติ 7.3 การรายงานความยั่งยืน  
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม มีหนาท่ีกํากับและ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ดวยการสรางความนาเชื่อถือและกอประโยชนใหกับผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสีย เพ่ือยกระดบัแผนพัฒนาการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี 
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

 7.3.1 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
       คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจน
สนบัสนนุและสงเสริมใหกรรมการ และบคุลากรทุกระดบัของบริษทั 
มีจติสํานึกในการตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบ (Anti-Corruption)
และตระหนกัถงึพิษภัยของการทุจริตประพฤตมิิชอบ (Corruption) 
สรางคานยิมท่ีถูกตอง และเพ่ิมความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสีย จึงกาํหนด
นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณทางธรุกจิของบริษทั เพ่ือเปนแนวทางในการดาํเนนิการ
ของบริษทั โดยกาํหนดใหกรรมการ และบคุลากรทุกระดบัของบริษทั 
ตองรับทราบและทําความเขาใจปฏิบตัติามนโยบายการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 

 7.3.2 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
       คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและ
แนวทางการดาํเนินงานธุรกจิท่ีสะทอนถงึการแขงขนัอยางเปนธรรม 
กระตุนใหเกิดนวัตกรรม การใหบริการและการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสูการลดตนทุนขององคกรในระยะยาว 
ตลอดจนสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้นยังจัดใหมี
การเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน ทั้งทรัพยสินทางกายภาพและ
ทรัพยสินทางปญญา 
 
 7.3.3  การเคารพสิทธิมนุษยชน
       คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปน
นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสูความยั่งยืน โดยคํานึงถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของ
พนกังานทุกคน ซึง่เปนรากฐานของการดาํเนนิธุรกจิอยางมีคณุภาพ
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และคุณคา โดยตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสราง
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ จึงใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงาน
อยางเปนธรรม ทั้งในเร่ืองการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง 
โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม  
เพ่ือใหพนักงานเปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีของ
สังคม เชน การจางงานท่ีเปนธรรม และใหพนกังานไดรับคาตอบแทน
ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบ
การทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มี
สุขอนามัยท่ีดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ
อยางท่ัวถงึ และใหพนกังานรับทราบขาวสารของบริษทัอยางสม่ําเสมอ

 7.3.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
       คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติ
ตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพตอความเปน
ปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล และหลักจริยธรรมท่ีด ีเพ่ือนาํไปสูความสงบสุขในสังคม และ
สรางความเจริญเติบโตใหองคกรดวยความยั่งยืน

 7.3.5  ความรับผิดชอบตอลูกคา*
   คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดําเนินการตาม
นโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงเปนผู ซ้ือ
ทรัพยสิน และไดรับบริการโดยตรงจากบริษทัใหม่ันใจไดวา นอกจาก
จะไดรับสินคาและบริการท่ีมรีาคาท่ียตุธิรรมมีคุณภาพท่ีดท่ีีสุดแลว
บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสังคม
และส่ิงแวดลอม รวมถึงการกระทําท่ีไมเปนการละเมิดหรือทําให
เสียสิทธิของลูกคา
       * หมายเหต ุลูกคา หมายถึง ลูกคาในธุรกรรมหลัก ไดแก
            - ผูซื้อ / ผูเชาทรัพยสินรอการขาย (NPAs)
     - ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่รับซื้อ / รับโอน (NPLs)  
  
 7.3.6 การพัฒนาชุมชนและสังคม
       คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและ
แนวทางการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุงเนนการเสริมสราง
สังคมใหมีความเขมแขง็ อยูรวมกนัอยางมีความสุข มุงเนนการสราง
โอกาสดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน

 7.3.7 การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และพลังงาน
       คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหพนักงานทุกระดับ
มีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ทํางานครอบคลุม
ในเร่ือง (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
(3) การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน และ (4) การ
ปกปองส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
มีมาตรการควบคุม บาํบดั และตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมท้ังภายใน
องคกรและพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือม่ันใจวากิจกรรมของบริษัท เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

 7.3.8 นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
   บริษทักาํหนดการพัฒนานวัตกรรมท่ีนาํไปสูการเพ่ิม
มาตรฐาน กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกจิต
สํานึกใหพนักงานในบริษัท เปนผูท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและ
คิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเชื่อมโยงเปาหมายของบริษัท
กับการตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล  
    
 7.3.9 การจดัทาํรายงานความรับผดิชอบตอสังคม  
       คณะกรรมการบริษทัมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกร
ใหเกดิความยัง่ยนื จงึกําหนดใหจดัทํารายงานความรับผิดชอบตอสงัคม
ไวในรายงานประจาํป เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ และผูมีสวนไดเสยี 

 หลักปฏิบัติ 7.4 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกลุมนักลงทุนสัมพันธ
(Investor Relations Division) ฝายส่ือสารองคกรทําหนาที่ใน
การส่ือสารกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห หรือ
ส่ือมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา ศึกษาและ
วิเคราะหหุ นของบริษัทและการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท 
เพ่ือรักษาเสถยีรภาพและสรางมูลคาเพ่ิมของหุน สรางความเชือ่ม่ัน 
เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีใหกับนักลงทุน นักวิเคราะห
และสถาบนัการเงนิ ตลอดจนเปนศนูยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 หลักปฏิบัติ 7.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูล

150 รายงานประจําป 2562



สําคัญท่ีเกี่ยวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผาน
ชองทางท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ

 คณะกรรมการบริษทัไดจดัใหมีฝายส่ือสารองคกรเปนผูดแูล
งานประชาสัมพันธ การเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและ
ขอมูลสารสนเทศที่ไมใชทางการเงิน เพ่ือใหผูถือหุน ลูกคา และผูมี
สวนไดเสีย ไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย
กําหนด ขอมูลขาวสารท่ีมีนัยสําคัญของบริษัท จะมีการเปดเผย
อยางถกูตอง ครบถวน ตามเวลาท่ีกาํหนด ผานชองทางการเผยแพร

และประชาสัมพันธ (รายงานประจาํป และ/หรือ เว็บไซต) ของบริษทั

 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผู ถือหุ น/นักลงทุน ทุกประเภท
สามารถติดตอส่ือสารกับบริษทัฯ อยางเทาเทียมกนัผานหลากหลาย
ชองทาง เชน การเขาเยีย่มชมกจิการ (Company Visit) การประชมุ
ทางโทรศัพท (Conference call) การประชุมตัวตอตัว (1-on-1 
Meeting) การประชุมเปนกลุม (1-on-group Meeting) โดยท่ีใน
เดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราการตอบรับนัดจากผูถือหุน/
นักลงทุนทุกประเภทท่ีไดติดตอขอส่ือสารกับบริษัทฯ ตามชองทาง
ตาง ๆ ขางตน โดยแบงเปนประเภทดังตอไปนี้

หลักปฏิบติั 8 สนบัสนนุการมีสวนรวมและการส่ือสารกบัผูถอืหุน
 หลักปฏิบัติ 8.1 เปดโอกาสใหผู ถือหุนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ 
    คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิ
ในฐานะเปนเจาของกิจการ โดยบริษัทจะปฏิบัติเพ่ือใหผูถือหุน
ไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

 หลักปฏิบัติ 8.2 แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุน
     ผูถือหุนเปนผูกําหนดทิศทางและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัท และเปนผู แตงตั้งกรรมการบริษัทใหทําหนาที่เปน
ผูแทนผูถือหุนในการกํากับดูแลฝายจัดการ และบริษัทสงเสริมให
ผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางครบถวนทุกประการ
 

 หลักปฏิบัติ 8.3 ชองทางการสงขอมูลการประชมุผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยมติ
ท่ีประชุมและการจดัทํารายงานการประชมุผูถอืหุนเปนไปอยางถกูตอง
และครบถวน

คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการชดุยอยของบริษทัฯ มีท้ังหมด 5 ชดุ ประกอบ
ไปดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร 
(3) คณะกรรมการกํากับความเส่ียง (4) คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และ (5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผดิชอบตอสังคม รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาท่ี 
มีดังนี้

 ประเภทของผูถือหุน/นักลงทุน ชองทางการติดตอ จํานวนที่ติดตอขอพบ จํานวนที่บริษัทฯ ตอบรับ อัตราการตอบรับ (%)
 นักลงทุนสถาบัน (ไทย) เยี่ยมชมกิจการ/ 5 บริษัทฯ 5 บริษัทฯ 100%

  ประชุมรายตัว 
 นักลงทุนสถาบัน (ตางประเทศ) Conference call 2 บริษัทฯ 2 บริษัทฯ 100%

 นักวิเคราะห/บริษัทหลักทรัพย เย่ียมชมกิจการ/ 14 บริษัทฯ 14 บริษัทฯ 100%

  ประชุมรายตัว 
 ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล เยี่ยมชมกิจการ/ 4 บริษัทฯ 4 บริษัทฯ 100%

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

 หมายเหตุ    ขอมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2563
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบท้ังส้ินจาํนวน 4 ทาน 
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 รายชื่อ      ตําแหนง
1. นายวสันต เทียนหอม  ประธานคณะกรรมการ
       ตรวจสอบ
2. นายยศ กิมสวัสดิ์   กรรมการตรวจสอบ
3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีผู อํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ เปนกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรูและประสบการณท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

      ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่ 
2 มิถนุายน 2560 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบตัิ
และขอบเขตการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอไปนี้
 (ก) สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาํป
  เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินนั้นไดจัดทําขึ้น
  อยางถูกตองครบถวน และเปนไปตามหลักการบัญชี
  ที่รับรองทั่วไป
 (ข) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
  กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหาร
  ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
  และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
  หนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการพิจารณา
  แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานของ
  หัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และ/
  หรือ การวาจางบริษทัตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
  อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

 (ค) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ังกฎหมาย หลักเกณฑ และ
  ระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ 
 (ง)  สอบทานใหบริษทัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการ
  ตอตานการทุจริตคอรรัปชนัอยางเพียงพอและเหมาะสม
 (จ)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปน
  อิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
  เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวม
  ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
  ประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 (ฉ)  พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
  ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
  และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังนี้ เพ่ือให
  มัน่ใจวารายการดงักลาวสมเหตสุมผลและเปนประโยชน
  ตอบริษัทฯ
 (ช)  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปด
  เผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน
  ดงักลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ี
    เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  (2)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ
    ควบคุมภายในของบริษัทฯ
  (3)  ความเหน็เกีย่วกับการปฏิบตัติามกฎหมายวาดวย
    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
    ตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ
    ธุรกิจของบริษัทฯ
  (4) ความเหน็เกีย่วกับความเหมาะสมของผูสอบบญัชี
  (5)  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
    ทางผลประโยชน
  (6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
    แตละทาน
  (7)  ความเหน็หรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ
    ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบตัหินาท่ีตามกฎบตัร
    คณะกรรมการตรวจสอบ
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  (8)  รายการอ่ืนท่ีเหน็วาผูถอืหุนและผูลงทุนท่ัวไปควร
    ทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผดิชอบ
    ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 (ซ) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
  ดงัตอไปนีซึ้ง่อาจมีผลกระทบอยางมีนยัสาํคัญตอฐานะ
  ทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
  บริษทั เพ่ือดําเนนิการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
  ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (1)  รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (2)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอง
    ที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
  (3)  การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
    หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
    หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
    หากคณะกรรมการบริษัทไมดําเนินการให
    มีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน
    กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงาน
    วามีรายการ หรือการกระทําตามขางตนตอ
    สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ
 (ฌ) อนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการ
  ตรวจสอบและงบประมาณประจําปของหนวย
  ตรวจสอบภายใน
 (ญ) จดัทํากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลอง
  กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
  บริษทัฯ โดยตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
  บรษัิท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัร
  ดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 (ฎ)  ปฏิบตังิานอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ
  และ/หรือ ระเบียบท่ีใชบังคับกับบริษัทฯ หรือตามท่ี
  คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ซึง่อยูภายใตขอบเขต
  หนาท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฏ) ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้ คณะกรรมการ
  ตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
  โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมคีวามรับผดิชอบ
  ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการบริหารท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน โดย
มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 รายชื่อ     ตําแหนง
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชยั ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการบริหาร
3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร
4. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร
5. กรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการบริหารและ
       เลขานุการ

  โดยมีกรรมการผูจัดการใหญทําหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

     ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตาม
คําส่ังบริษัทท่ี 024/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เม่ือ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังตอไปนี้
 (ก) กําหนดเปาหมายและนโยบายหลักในการดําเนินงาน
 (ข) พิจารณาและอนมัุตินโยบาย กลยทุธ แนวทางดาํเนนิการ
  ในดานการระดมทุน การลงทุน การเขารวมลงทุน
  การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและแกไขสินทรัพย
  การจําหนายและการหาประโยชนจากทรัพยสิน
  รอการขาย ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
  การแขงขัน
 (ค)  พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบรหิารจดัการ
  สภาพคลองและติดตามสถานการณดานสภาพคลอง
  ทบทวนแผนบริหารจัดการสภาพคลอง ประเมิน
  สถานการณระดับความรุนแรงของปญหาและสั่งการ
  จดัการแกไขปญหาตามแนวทางการจดัการสภาพคลอง
  ในกรณีภาวะวิกฤต
 (ง)  พิจารณาแผนงานงบประมาณและกํากับดูแลการ
  ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
 (จ)  วาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
  ตามโครงการเฉพาะเรื่อง
 (ฉ) แตงตัง้คณะกรรมการดาํเนนิงานและคณะทํางานตาง ๆ

153บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)



คณะกรรมการกํากับความเสีย่ง 
      ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการกํากับ
ความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการกํากับความเส่ียงท้ังส้ินจํานวน 
4 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 รายชื่อ     ตําแหนง
1. นางสาวรสา กาญจนสาย ประธานคณะกรรมการกํากับ
       ความเสี่ยง
2. นายยศ กิมสวัสดิ์   กรรมการกํากับความเสี่ยง
3. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง
4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง

หมายเหตุ : นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากประธาน
คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และไดมีการแตงตั้งนายทรงพล
ชีวะปญญาโรจน ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
โดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป

  โดยมีผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียง
ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
 

     ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง
ตามคําส่ังบริษัทที่ 045/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดังตอไปนี้
 (ก) กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเส่ียงใน
  ระดบัองคกร/ฝาย/สํานัก/สํานกังาน และใหคําปรึกษา
  ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 (ข)  พิจารณาและอนมัุตหิลักเกณฑ วิธีการบริหารความเส่ียง
 (ค) ตดิตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และ
  กาํกบัการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเชือ่มโยง
  กับกลยุทธขององคกร
 (ง)  ตดิตามกระบวนการบงชีแ้ละประเมินความเส่ียงสําคัญ
  ขององคกรใหมีความเหมาะสมและปรับเปล่ียนตาม
  สถานการณ
 (จ)  พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 (ฉ)  รายงานตอคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกับความคืบหนา
  ในการกํากบัความเสีย่ง และรายงานสถานะความเส่ียง
  ขององคกร

 (ช)  ส่ือสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ
 (ซ)  ติดตามการผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
  ของพนักงาน การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร การ
  ปรับปรุงอยางตอเนื่องเร่ืองการบริหารความเสี่ยง
  เพ่ือใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและ
  การควบคุมความเสี่ยงของทุกหนวยงาน
 (ฌ) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอย
  เพ่ือใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและ
  มีประสิทธิภาพ
 (ญ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน โดยมีรายชื่อ
ดังตอไปนี้
 รายชื่อ     ตําแหนง
1. นายวสันต เทียนหอม  ประธานคณะกรรมการสรรหา
       และพิจารณาคาตอบแทน
2. นางสาววิไล ตนัตนินัธธนา กรรมการสรรหาและพิจารณา
       คาตอบแทน
3. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการสรรหาและพิจารณา
       คาตอบแทน
4. นายสเุมธ มณีวัฒนา   กรรมการสรรหาและพิจารณา
       คาตอบแทน

หมายเหตุ : นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวนัท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 

เปนตนไป

 โดยมีผู อํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่เปน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

      ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนตาม ประกาศ บริษทับริหารสินทรัพยกรุงเทพ
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พาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังตอไปนี้
 (ก) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑในการสรรหา และ
  กล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอ
  ตอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาใหดาํรงตาํแหนง
  ตาง ๆ ดังนี้
  (1) กรรมการบริษัท
  (2)  กรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีพนจากตาํแหนง
  (3) กรรมการในคณะกรรมการชดุยอยตาง ๆ ท่ีไดรับ
    มอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบจาก
    คณะกรรมการบริษัท
  (4)  ผูบริหารระดับสูง
  (5)  ผูบริหาร
 (ข) พิจารณาและกําหนดคาตอบแทน ประจําปของ
  กรรมการบริษัท รวมทั้ง หลักเกณฑหรือวิธีการในการ
  จายคาตอบแทนดงักลาวท่ีเปนธรรมและสมเหตสุมผล
  นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอท่ีประชุม
  ผูถือหุน
 (ค) เสนอหลักเกณฑ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนด
  อัตราคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ภายใต
  เง่ือนไขของสญัญาจาง โดยใหรวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ
  วิธีประเมินผลการปฏิบัตงิาน และพิจารณาประเมินผล
  การปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการใหญ และ
  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 (ง) พิจารณาใหเง่ือนไขตาง ๆ  เม่ือบริษทัฯ มีการเสนอขาย
  หลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน)
  ใหแกกรรมการและพนักงาน
 (จ) ทบทวนแผนสืบทอดตาํแหนง และแผนพัฒนาศักยภาพ
  ของผูบริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปนแผน
  ตอเนือ่งใหมีผูสืบทอดงาน และนาํเสนอตอคณะกรรมการ
  บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (ฉ)  พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเร่ืองอื่นใดตามที่
  คณะกรรมการบริษัทกําหนด

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม 
 ณ วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประกอบดวย 
กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมท้ังส้ิน
จํานวน 5 ทาน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
 รายชื่อ     ตําแหนง
1. นางสาววิไล ตนัตนัินทธนา  ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล
       กจิการทีด่แีละความรับผดิชอบ
       ตอสังคม
2. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกาํกับดแูลกจิการท่ีดี
       และความรับผิดชอบตอสังคม 
3. นายมนสั สุขสวัสดิ ์   กรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดี
       และความรับผิดชอบตอสังคม 
4. นางมณรัีตน ศรีเสาวชาต ิ กรรมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี
       และความรับผิดชอบตอสังคม 
5. นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี
       และความรับผิดชอบตอสังคม 

 โดยมีผูชวยกรรมการผูจดัการใหญสายสนบัสนนุการปฏิบตัิ
งานทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

     ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามประกาศบริษัท เร่ือง 
กฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดแีละความรับผิดชอบตอ
สังคม ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 และคําสั่งบริษัทท่ี 
027/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ดงัตอไปนี้
 (ก) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ
  เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง
  ความขดัแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 
  ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
  นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
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 (ข) กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
  การกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีความรับผดิชอบตอสงัคมและ
  ส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
 (ค)  เสนอแนะขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
  ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของ
  คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
 (ง) สงเสริมใหคณะกรรมการบริษทั ผูบริหารและพนกังาน 
  มีสวนรวมในการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีดาํเนนิกจิกรรม
  เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 (จ)  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและ
  คณะทํางานชุดยอย เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนงานดาน
  ธรรมาภิบาล การกาํกับดแูลกจิการท่ีด ีความรับผิดชอบ
  ตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม 
 (ฉ)  สนับสนุนและสรางโอกาสหรือชองทางใหกับผูมีสวน
  ไดเสีย ท่ีจะสามารถสะทอนกลับขอมูลขอเท็จจริงหรือ
  ขอสังเกตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการ
  ปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 (ช) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเร่ืองอื่นใดตามท่ี
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผูจัดการใหญ
      ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2558 วันที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 
 (ก) พิจารณาอนมัุตกิารดาํเนนิงานท่ีเปนธุรกรรมปกตธุิรกจิ
  ของบริษทัฯ ในวงเงินไมเกนิงบประมาณท่ีไดรับอนมัุติ
  จากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ีคณะกรรมการ
  บริษทัไดมีมตอินมัุติในหลักการไวแลว ตลอดจนเปนไป
  ตามตารางกาํหนดอํานาจอนมัุต ิ(Table of Authority) 
  ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
 (ข)  กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการ
  ของบริษัทฯ รวมกับคณะกรรมการบริษัท
 (ค)  กาํกบัดแูลการบริหารจดัการดานการบริหารสินทรัพย
  ดานการเงิน ดานทรัพยากรบคุคล และดานการปฏิบตัิ
  งานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย และ

  แผนธุรกจิของบริษทัฯ ตามท่ีไดรบัความเห็นชอบและ
  อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม
  ผูถือหุน
 (ง)  ส่ังการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ
  ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงาน
  ของบริษทัฯ เพือ่ใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
  ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด
 (จ)  ตดิตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาํเนินงานของ
  บรษิทัฯ เพือ่ใหมีผลประกอบการท่ีดตีามเปาหมาย และ
  รายงานตอคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน
 (ฉ)  พัฒนาองคกรใหมีผลการดาํเนนิงานและผลประกอบการ
  ท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
  เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน
 (ช)  ศึกษาโอกาสและนําเสนอการลงทุนในโครงการใหมท่ี
  มีความนาสนใจ และความเปนไปไดทางดานการเงิน
  เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
 (ซ) ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายหรอืไดรับมอบ
  อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
  บริษัท

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
 การสรรหากรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาท่ี
เปนผูพิจารณากลัน่กรองและคัดเลอืกบคุคลทีจ่ะไดรับการเสนอชือ่
เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซึ่งจะตองไมมีลักษณะตองหามและ
เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อีกท้ัง จะตองไมมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกบักจิการของบริษทัฯ เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา (ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) หรือผูถือหุนใหความเห็นชอบใน
การแตงตั้งกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการตรวจสอบ
และรับรองคุณสมบตัคิวามเปนอสิระดวยตนเอง ซึง่กรรมการอิสระ
ตามความหมายของบริษทัฯ มีคุณสมบัตติามท่ีกาํหนดในหลักปฏิบติั
3.1.2 ของคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 (ก) การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและประธาน
 กรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือก
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
โดยในการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซึ่งจะตองไมมีลักษณะตองหามและ
เปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อีกท้ังจะตองไมมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ 
 
      ประธานกรรมการบริษทัไดรับการแตงตัง้โดยคณะกรรมการ
บริษัท และในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
ไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งรวมพิจารณากําหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักดานการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซึ่งแบงแยกหนาท่ี
ออกจากการบริหารจัดการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท
มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทมีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจดัการ และมีการกํากบั
ดแูลใหคณะกรรมการบริษทั ผูบริหารระดบัสูง ผูบริหารและพนกังาน
ทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีรวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

 ท้ังนี ้ตามขอบงัคับของบริษทัฯ ผูถอืหุนมีสิทธิในการแตงตัง้
กรรมการโดย
 (1)  ผูถอืหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากบั 1 หุนตอ 1 เสียง
 (2)  ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
  กรรมการก็ได แตตองไมเกินจํานวนกรรมการท่ีจะ
  พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
 (3)  ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวา 1 คน
  เปนกรรมการ ผูถือหุนมีสทิธิลงคะแนนเสียงใหแกบคุคล
  แตละทานไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู
  ท้ังนี ้จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

 (4) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
  ผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจาํนวนกรรมการท่ีพึง
  เลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ในกรณีซึง่บคุคลซึง่ไดรับการเลือกตัง้
  ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
  กรรมการท่ีพึงเลือกตัง้ในคร้ังนัน้ ใหประธานในท่ีประชุม
  เปนผูออกเสียงชี้ขาดเพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะ
  พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 
 (ข)  การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
      คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาท่ี
สรรหาและคัดเลือกบคุคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 
โดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัทฯ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
      ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทําให
เกิดบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบ
การดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย 
และ/หรือ บริษัทรวมตามหลักปฏิบัติ 3.6 ของคูมือหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การดูแลเรือ่งการใชขอมูลภายใน
 บริษทัฯ มีการประกาศใชนโยบายปองกนัการใชขอมูลภายใน
เพ่ือการซือ้ขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซือ้ขายลวงหนา 
(ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลท่ียังมิไดมีการเปดเผยตอประชาชน
เปนการท่ัวไปซึ่งเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหรือ
มูลคาของหลักทรัพย) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
 1. เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการปองกัน
  การใชขอมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
  เขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา

 2. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
  รับทราบและถือปฏิบัติในเร่ืองขอหามการใชขอมูล
  ภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
  สัญญาซื้อขายลวงหนา
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 3. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ในเร่ืองเกี่ยวกับการ
  ปองกันการซือ้ขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญา
  ซ้ือขายลวงหนา โดยการใชขอมลูภายใน (Insider Trading)

 4. เพ่ือสรางความเช่ือมั่นตอผู ถือหุน ผู มีสวนไดเสีย 
  ตลอดจนผูลงทุนท่ัวไป

  โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช
ขอมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายลวงหนาท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยของบริษัท มีรายละเอียด
ดงัตอไปนี้
 1.  หามใชขอมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยหรือ
เขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย
  บุคคลท่ีบริษัทกําหนด (บุคคลที่มีตําแหนงหรือหนาท่ี 
ซึ่งอาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัท) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับขอหามในการใชขอมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย
หรือเขาผูกพันตามสัญญาซือ้ขายลวงหนาท่ีเกีย่วของกบัหลักทรัพย 
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 242 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยหามมิให
บุคคลใดซึ่งรูหรือครอบครองขอมูลภายในท่ีเกี่ยวกับบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย กระทําการดังตอไปนี้
  1.1) หามซื้อหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตาม
    สัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพย
    ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการ
    ปฏิบัติตามขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
    ก) เปนการปฏิบตัติามกฎหมาย คําส่ังศาล หรือ
     คําส่ังของหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
    ข) เปนการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
     ซื้อขายลวงหนาท่ีทําขึ้นกอนที่ตนจะรูหรือ
     ครอบครองขอมูลภายในท่ีเกี่ยวกับบริษัทท่ี
     ออกหลักทรัพย
    ค) เปนการกระทําโดยตนมิไดเปนผูรูเห็นหรือ
     ตัดสินใจ แตไดมอบหมายใหผูไดรับอนุญาต
     หรือจดทะเบียนตามกฎหมายใหจัดการ

     เงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซื้อ
     หรือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสญัญา 
     ซือ้ขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกบัหลักทรัพยนัน้
    ง) เปนการกระทําในลักษณะท่ีมิไดเปนการ
     เอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามท่ี
     คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
  1.2) หามเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนไมวา
    โดยทางตรงหรือทางออมและไมวาดวยวิธีใด 
    โดยรูหรือควรรูวาผูรับขอมูลอาจนําขอมูลนั้น
    ไปใชประโยชนในการซือ้หรือขายหลักทรัพยหรือ
    เขาผูกพันตามสัญญาซือ้ขายลวงหนาท่ีเกีย่วของกบั
    หลักทรัพย ไมวาเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นเวนแต
    เปนการกระทําในลักษณะท่ีมิไดเปนการเอาเปรียบ
    บุคคลอ่ืนหรือในลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากับ
    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกาํหนด

 2. กรณีของบุคคลภายนอก ใหบริษัทจัดใหมีการทํา
  ขอตกลงหรือสัญญาการรักษาความลับกับบุคคล
  ภายนอก เชน ที่ปรึกษาหรือผูรับจางภายนอกอ่ืน 
  กอนเขาถึงขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดให
  บุคคลภายนอกจะตองลงนามในการปฏิบัติตาม
  ขอตกลง / สัญญาการรักษาความลับนั้น

 3. ชวงเวลางดเวน (Abstain Period)
  3.1) บคุคลท่ีบริษทักาํหนดตองงดเวนกระทําการซือ้ขาย
    หลักทรพัยหรอืเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา
    ท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพย หรือไมเปดเผยขอมูล
    ภายในแกบคุคลอ่ืน โดยกรณท่ีีทราบขอมูลภายใน
    ท่ียังไมไดเปดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคา
    หลักทรัพยของบริษทั ตองไมกระทําการดงักลาว
    จนกวาจะส้ินวันทําการถัดไปนับแตไดมีการเปดเผย
    ขอมูลนั้นสูสาธารณะท้ังหมดแลว เวนแตเปน
    การกระทําตามขอยกเวนที่กําหนดตามกฎหมาย 
    โดยไดหารอืหนวยงาน Compliance แลว
  3.2) นอกจากนีใ้นชวงเวลา 30 วัน กอนท่ีมีการเปดเผย
    ขอมูลงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําป
    บุคคลท่ีบริษัทกําหนดตองงดเวนกระทําการซ้ือ
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    ขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขาย
    ลวงหนาท่ีเกีย่วของกบัหลักทรัพยหรือไมเปดเผย
    ขอมูลภายในแกบคุคลอ่ืน จนกวาจะสิน้วันทําการ
    ถัดไปนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลงบการเงินนั้น
    สูสาธารณะทั้งหมดแลว

  สําหรับมาตรการลงโทษ หากมีกรณีการฝาฝนนโยบาย
ปองกันการใชขอมูลภายในฯ ดังกลาว บุคคลท่ีบริษัทกําหนดคนใด
ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากจะมีความรับผิดทาง
กฎหมายท้ังทางอาญาและทางแพงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีกาํหนดแลว ยงัอาจถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทอีกดวย

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)
 สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ 
จายคาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีแกสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดนิซึง่เปนผูตรวจสอบบญัชขีองบริษทัฯ จาํนวน 2.1 ลานบาท 

และสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 ไดมีมติ
อนมัุตคิาธรรมเนยีมการปฏิบตังิานสอบบญัชแีกสํานกังานการตรวจ
เงินแผนดนิซึง่เปนผูตรวจสอบบญัชขีองบริษทัฯ จาํนวน 2.4 ลานบาท

 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุ น คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 

ตุลาคม 2562 มีมติแตงตั้งสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2563 และกําหนดคาธรรมเนียมในการ
ตรวจสอบบัญชีจํานวน 13 ลานบาท ซึ่งไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมาแลว โดยจะ
ใหมีผลตอเม่ือบริษัทฯ ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจและสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมสามารถดํารงตําแหนงผูสอบบัญชีประจําป 
2563 ของบริษัทฯ ตอไปได

คาบริการอื่น (Non-audit Fee)
 ไมมีคาใชจายอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และสําหรับ
รอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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Internal Control and Risk Management 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในองคกร
(Control Environment)

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)

ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล
(Information and
Communication)

ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)

การควบคุมภายใน 
  บริษทัฯ ไดกาํหนดใหการควบคุมภายในของบริษทัฯ เปนไป
ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee 
of Sponsoring Organizations of  The Treadway Commission) 
โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบกอนอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
  
  ท้ังนี ้การปฏิบตัดิานการควบคุมภายในของ COSO กําหนด
องคประกอบหลักท่ีจําเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน ไดแก
(1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 
(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคุม
การปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และ (5) 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยบริษัทมีกิจกรรม
ในการดําเนินงานภายใตแตละองคประกอบ ดังนี้

  1.  การควบคุมภายในองคกร
   บริษัทฯ มีความมุงมั่นใหทุกฝายงาน มีความตระหนัก
ถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยมี
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผล 
โดยพนักงานทุกระดับตองยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส 
และตระหนกัเปนอยางดวีาระบบการควบคุมภายในทีด่เีปนสิง่สําคัญ
ท่ีจะทําใหบริษทัฯ สามารถดาํเนนิธุรกจิไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
ตั้งไวอยางยั่งยืนท้ังในดานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ  โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 การกาํหนดโครงสรางองคกร นโยบาย และระเบยีบ
     วิธีปฏิบตัทัิง้ในระดบัองคกรและภาพรวม รวมถงึ
     สรางความตระหนักใหบุคลากรของบริษัทฯ เกิด
     จติสํานกึท่ีดใีนการปฏิบตังิานตามความรับผดิชอบ
   1.2 การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความ
     รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
     ตรวจสอบ และกรรมการผูจดัการใหญ และกําหนด
     อํานาจอนุมัติในการดําเนินงานและการเขาทํา
     ธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ

160 รายงานประจําป 2562



   1.3 การจัดทําเปาหมายและแผนงานประจําปของ
     บริษัทฯ และของแตละฝายงานเพื่อเปนแนวทาง
     ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
   1.4 มคีูมอืการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและความรับผดิชอบ
     ตอสงัคม, คูมือจรรยาบรรณทางธุรกจิ, แนวปฏิบตัิ
     เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก การเปด
     ชองทางการรองเรียน การรายงานความขดัแยงทาง
     ผลประโยชน รวมถึงบริษัทฯไดเขารวมโครงการ
     แนวรวมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตาน
     การทุจริต (CAC)
   1.5 มีเคร่ืองมือรายงานดานการพัฒนาทรัพยากร
     บุคคลของบริษัทฯ
   1.6 มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการใชบริการจากผูให
     บริการภายนอก (Outsourcing Guidelines)
     เพื่อใหฝายงานตาง ๆ ถือปฏิบัติ

  2. การประเมินความเสี่ยง
   บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
ความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจท้ังจาก
ปจจัยภายในและภายนอกโดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปน
องคประกอบทีส่าํคัญของทกุกระบวนการในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

และตองมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการบริษัทจึงได
กําหนดเปนนโยบายในการบริหารความเส่ียงท่ีพนักงานทุกคนตอง
ปฏิบติัตามและมีการประเมินความเส่ียงในทุกระดบั โดยมีภาพรวม
ในการดําเนินการ ดังนี้
   2.1 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงในทุกระดบัของ
     องคกรอยางเปนระบบ และมีการส่ือสารให
     พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและ
     การควบคุมความเสี่ยงขององคกรและหนวยงาน
   2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือ
     ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเหน็ตอการบริหาร
     ความเสี่ยงของบริษัทฯ
   2.3 มีเคร่ืองมือในการติดตามแผนการบริหารจัดการ
     ความเส่ียงองคกรรวมท้ังการจัดทําแผนบริหาร
     ความเส่ียง การกําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง (Key
     Risk Indicator-KRI) เพ่ือติดตามความเส่ียงเปน
     ประจําอยางสมํ่าเสมอ

  3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน
   บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายดานการควบคุมการ
ปฏิบตังิาน ระเบยีบวิธีปฏิบตัแิละคูมือการปฏิบติังานเปนลายลักษณอกัษร
และมีการทบทวนใหเปนปจจุบนัอยางสม่ําเสมอหรือเม่ือมีเหตุการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางมนัียสําคัญ โดยมีภาพรวมในการดาํเนนิการ ดงันี้
   3.1  การกําหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับ
     องคกร และกระบวนการยอยที่สําคัญตาง ๆ
     เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจและ
     สภาพแวดลอมการควบคุมของบริษัทฯ
   3.2 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow)
     ของกระบวนการดาํเนนิงานทางธุรกจิตาง ๆ ทีเ่ปน
     ลายลักษณอักษร
   3.3 มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผดิชอบ ไดแก หนาท่ี
     อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูล
     สารสนเทศ
 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบ
ปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหมีการแบงแยกหนาท่ีในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ อยางชัดเจนซ่ึงถือเปนการควบคุมท่ีสําคัญเพ่ือ
ใหมีการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
ในทุกระดบัขององคกรและสามารถถวงดลุและสอบทานระหวางกนั
ไดโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาจมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน

  4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  
   บริษทัฯ จดัใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล
ท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภาพรวมในการดาํเนนิการ ดงันี้ 
   4.1  การจัดใหมีขอมูลเพ่ือสนับสนุนใหมีการสื่อสาร
ท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกรสามารถ
ดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
   4.2 มีกระบวนการและชองทางในการส่ือสารขอมูล
     ภายในทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การใช
     ระบบเครือขายภายในหรือ Intranet และ 
     E-mail เปนตน
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   4.3 มีระบบงานบริหารความเส่ียงในการรายงาน
     การแจงเตือนภัย (Early Warning) ตามดัชนี
     ชี้วัดความเส่ียงองคกร บนระบบ MIS เพ่ือให
     ผูบริหารใชติดตามสถานะความเสี่ยงองคกร

  5. ระบบการติดตาม
   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในยังคงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได
อยางครบถวนและเหมาะสมตามท่ีไดออกแบบไวและสามารถจดัการ
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลาได ดังนี้
   5.1  มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและ
     ประเมินผลการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
     เพ่ือใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมี
     ความเหมาะสม
   5.2 มีการตดิตามใหฝายงานทําการประเมินความเส่ียง
     ระดับปานกลางในชวงกลางป เพ่ือเฝาระวังมิให
     ไปสูความเสี่ยงระดับสูง
   5.3 จัดใหมีรายงานดานตาง ๆ เพ่ือสอบทานการ
     ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
   5.4 ฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานโดยตรงตอ
     คณะกรรมการตรวจสอบ
   5.5 มีการติดตามรายงานความเส่ียงดานตาง ๆ ตอ
     คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการ
     ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัอยางสม่ําเสมอ

  คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั ไดพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามแนวทาง
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) กําหนด

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2562

  คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบ ริหาร สินท รัพย  
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตงตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน 
ซ่ึงเปนผู ทรงคุณวุฒิในหลายดาน มีความรูและประสบการณ
เพียงพอที่จะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได ประกอบดวยนายวสันต เทียนหอม เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายยศ กิมสวัสดิ์ นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ 
และนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ 

  สําหรับป 2562 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการระหวางป 
นายทรงพล ชวีะปญญาโรจน ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท 
โดยมีผลตัง้แตวันที ่6 พฤษภาคม 2562 และท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแตงตั้งนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ใหดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 19/2562 เมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมท้ังหมด จํานวน 18 ครั้ง ดังนี้

   จํานวนครั้งที่เขาประชุม
1. นายวสันต เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ 18/18

2. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ 7/12

3. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 13/18

4. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 18/18
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  โดยมีผู อํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจตามท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีการปฏิบัติตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมมีการหารือ
รวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ในเร่ือง
ที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
  1. การสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสประจาํ
งวดคร่ึงป และประจําป ท่ีผูสอบบัญชีไดสอบทานหรือตรวจสอบ
งบการเงิน โดยพิจารณาความเห็นของผูสอบบัญชีตอรายงานทาง
การเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญ การเปดเผย
ขอมูลประกอบงบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ เพ่ือ
ใหม่ันใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําข้ึนอยางถูกตอง
ครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

   นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาให
ความเหน็ชอบงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลังของผูสอบบญัช ี
รวมท้ัง พิจารณาแตงตัง้ผูสอบบญัชปีระจําป 2563 และมีการประชมุ
รวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเพ่ือหารือถึงประเด็นที่เปน
สาระสําคัญในการจัดทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนํา
ไปสูการปรับปรุงแกไข

  2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคมุภายใน ระบบการกาํกับดูแลทีดี่ และระบบการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการสอบทานการดําเนินงานของบริษัทให
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะ
รัฐมนตรี ประกาศ หรือคําส่ังที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท โดยสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท
ประจําป ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งไดนําสงใหกระทรวงการคลัง ตามหนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๑ ลงวันท่ี 8 

มีนาคม 2562 ซ่ึงขณะนั้นบริษัทยังเปนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ 
ไดรายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการและกระบวนการ

ปฏิบตังิานดานตาง ๆ  รวมถงึการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุง
แกไขการดาํเนนิงาน ตลอดจนใหความเหน็หรือขอเสนอแนะเพ่ือให
มีการควบคุมภายในท่ีรัดกมุและปองกนัความเส่ียงและความเสยีหาย
ท่ีอาจเกดิขึน้ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
การกํากับดูแลที่ดี และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
เพียงพอ และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปได 
ดังนี้
   2.1 การใหความสําคัญในการแกไขปญหาและ
การจัดการประเดน็ขอสงัเกตจากผลการตรวจสอบ ซึง่มีการประเมิน
กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน 
โดยไดประชุมรวมกับฝายจัดการเพ่ือพิจารณามาตรการปองกันใน
การควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล รวมท้ังลดขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
   2.2 การใหความสําคัญเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบ
งานภาษีเงินไดนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจเฉพาะ และแผนการตรวจสอบ
ระบบภาษี 
   2.3  การใหความสําคัญเกีย่วกบัการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือชวยในการลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัท
   2.4  การพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยยึดหลัก
ความสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของ
บริษัท รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเพ่ือใหม่ันใจวาบริษทั
มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และนโยบาย
การทํารายการระหวางกัน
   2.5  การพิจารณาแผนงานการกํากับการปฏิบัติงาน
ประจําป การสอบทานการรายงานผลการกํากับการปฏิบัติงาน
โดยฝายกํากับการปฏิบัติงาน ซึ่งการควบคุมภายในและการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
   2.6  การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท
โดยการติดตามรายงานความคืบหนาการบริหารความเส่ียงองคกร
เปนรายไตรมาส และแผนการดาํเนนิงานดานการบริหารความเสีย่ง 
เพ่ือประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปจจยัเสีย่ง
ท่ีสําคัญ มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอ และให
ขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัท
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   2.7 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบในการ
บริหารงานและกระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป รวมถึง
การตรวจสอบกระบวนงานที่สําคัญ เพ่ือใหบริษัทมีการควบคุม
ภายในทีดี่ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบตังิาน
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท
 

  3. การกาํกบัดูแลและสอบทานความเพยีงพอของระบบ
การตรวจสอบภายใน สรุปได ดังนี้
   3.1  พิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝายตรวจสอบ
ภายในประจําป 2562

   3.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป 
แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจําปของฝาย
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมุงเนนใหครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสําคัญใน
แตละกระบวนการปฏิบัติงาน (Risk-Based Approach) 
        3.3  สนับสนุนเกี่ยวกับงานตรวจสอบ 
     3.3.1  พจิารณาอนุมัตคูิมือตรวจสอบการปฏิบัตงิาน
ของฝายตรวจสอบภายใน 
             3.3.2  ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
ฝายตรวจสอบภายใน โดยใหแยกงานตรวจสอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนกลุมงานเฉพาะพิจารณาอนุมัติแผนงานการจาง
ผูเชี่ยวชาญทําการสอบทาน และประเมินความเช่ือม่ันในคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) 
     3.3.3  พิจารณาอนุมัติแผนการใชเครื่องมือ
วิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน
   3.4  สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของ
บคุลากร โดยสนบัสนนุใหพนกังานมีใบรับรองวุฒิบตัรงานตรวจสอบ
ภายในดานตาง ๆ  เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐาน
สากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิเชน จัดสงพนักงานเขาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
(CPIAT) และสนบัสนุนใหเขารับการทดสอบเพ่ือรับใบอนญุาตวิชาชพี

  4. การรักษามาตรฐานการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน การประเมินผล

การปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment) ทัง้ในรูปคณะกรรมการและรายบคุคล เพ่ือให
ม่ันใจวาการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสทิธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้ง เขารับการอบรมหลักสูตรท่ีเปนประโยชนกับ
การตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP/272/2019) 
และหลักสูตร Advance Audit Committee (AACP33/2019) 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  5. การสอบทานกระบวนงานที่สําคัญ เพ่ือใหม่ันใจใน
กระบวนการปฏิบตังิาน อาทิเชน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในระดบัองคกร การบนัทึกทรัพยสินรอการขาย 
การรับชําระเงิน และสอบทานการติดตามประเด็นขอสังเกตคงคาง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบตัหินาท่ีดวยความรอบคอบ 
มีความเปนอิสระ เที่ยงธรรม และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใตขอกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
บริษทัมีกระบวนการจดัทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและเช่ือถอืได มีระบบการควบคุมภายใน การกาํกบัดแูล 
และการบริหารความเสี่ยงที่ดีพอสมควร และโดยทั่วไปมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของ
กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเหน็และขอเสนอแนะท่ีสําคัญบางประการ เพ่ือปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ขอสังเกตผูสอบบัญชี
  สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน (“ผูสอบบญัช”ี) ซึง่เปนผูสอบ
บญัชขีองบริษทัฯ สําหรับรอบปบญัชส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8.11 (ข) ซึ่งอธิบาย
ถึงผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีไมไดรับรูเปนสินทรัพย
ในงบแสดงฐานะการเงิน ท้ังนี้ผูสอบบัญชีมิไดแสดงความเห็นอยาง
มีเง่ือนไขในเรื่องนี้ 
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  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  หั วหน  า งานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ  คื อ 
นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนันต ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน 
หรือ โยกยายผูดาํรงตาํแหนงหวัหนางานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
จากคณุวุฒ ิความรู ความสามารถ และประสบการณ และการประเมิน
ผลงานของหัวหนางานตรวจสอบภายในประจําป

  หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ 
นางสาววารินทร ฉันทศาสตรรัศมี ซึ่งได รับการแตงต้ังให 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
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Related-party transactions

รายการระหวางกัน

1. กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
 ระบบสถาบันการเงิน

2. ธนาคารกรุงไทย จํากัด   
 (มหาชน) 

• บริษัทฯ มีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบนัการเงนิ (กองทุนฟนฟูฯ) เปนผูถอืหุนใหญ 
 โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวน
 รอยละ 41.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

• บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 มีผู ถือหุนใหญรวมกัน ไดแก กองทุนเพ่ือการ
 ฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน
 ฟ นฟูฯ) โดยกองทุนฟ นฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ 
 ในสัดสวนรอยละ 41.5 ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562
 และถือหุ นธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ในสัดสวนรอยละ 55.1

1.1 รายการเก่ียวกับคาธรรมเนียม
 •  คาธรรมเนียมแบบแสดงรายการขอมูล
  การเสนอขายหลักทรัพย

2.1 รายการเก่ียวกับเงินกูระยะสั้น
 •  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
  -  ตนงวด
  -  เพิ่มขึ้น
  -  ลดลง
  -  สิ้นงวด
 •  ดอกเบี้ยจาย

รายการระหวางกนัของบริษทัฯ กับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยงท่ีสําคัญในรอบปบญัชส้ิีนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และรอบปบญัชส้ิีนสดุวันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 และคร้ังท่ี 
3/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ



• ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในสัญญาจาง
 ท่ีปรึกษาทางการเงนิและผูจดัจาํหนาย
 หลกัทรพัยและรบัประกันการจดัจําหนาย 
 (Best Efforts) สําหรับการออกและ
 การเสนอขายหลกัทรัพยตอประชาชน
 และการนําหลักทรัพยของบริษัทฯ 
 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทย ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 
 2556 (“สญัญาจางท่ีปรึกษา”) บริษัท
 ตกลงเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
 แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
 หลกัทรัพย ซ่ึงตองชําระใหแกสาํนักงาน
 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
 ตลาดหลักทรัพย สําหรับรายการ
 แบบแสดงรายการขอมูลในสวนของ
 กองทุนฟนฟูฯ โดยชําระเม่ือวันที่ 
 22 พฤศจิกายน 2562 จํานวน 
 14,067,825.00 บาท

• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ
 มีวงเงินกูยืมระยะส้ันกับธนาคาร
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน) จาํนวน 500.0

 ลานบาท เพ่ือบริหารสภาพคลองของ
 บริษัทฯ โดยวงเงินกู ยืมดังกลาว
 มีอตัราดอกเบีย้เทากับอตัราดอกเบีย้
 ในตลาดเงนิ (Money Market Rate) 

• การทํารายการดังกลาวเปนไปตาม
 เง่ือนไขท่ีระบไุวในสญัญาจางท่ีปรึกษา
 ในอดีต เม่ือ พ.ศ. 2556

 
• คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล

•  การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 รับความชวยเหลือทางการเงินของ
 บริษัทฯ ซึง่มีอตัราดอกเบีย้และเง่ือนไข
 เงนิกูโดยทัว่ไปเสมือนกบัการกูยมืเงนิ
 จากสถาบันการเงินอื่นซึ่งไมใชบุคคล
 ที่เกี่ยวโยงกัน
•  คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล

-

-

-

-

-

-

-

14.1

 

-

-

5,500.0

(5,500.0)
-

4.5

รายการระหวางกนัของบริษทัฯ กับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยงท่ีสําคัญในรอบปบญัชส้ิีนสุดวันท่ี  ธันวาคม  และรอบปบญัชส้ิีนสุดวันท่ี 
 ธันวาคม  ซึ่งผานการใหความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี  เม่ือวันท่ี  มีนาคม  และคร้ังท่ี 

 เมื่อวันที่  กุมภาพันธ  ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้ 

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.2  รายการเก่ียวกับหุนกู
 •  หุนกู
  -  ตนงวด
  - เพิ่มขึ้น
  -  ลดลง
  -  สิ้นงวด
 •  ดอกเบี้ยจาย
 •  ดอกเบี้ยคางจาย

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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•  บริษัทฯ เสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุน
 สถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ
 เพ่ือบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ 
 เปนหุนกูชนิดระบุชื่อผู ถือประเภท
 ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ไมมีผูแทน
 ผู ถือหุนกู  และผูออกหุนกู มีสิทธิ
 ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดไถถอน 
 (แลวแตชุดของหุนกู) 
•  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร
 กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เปนผูถอืหุนกู 
 รวมจํานวน 229,600 หนวย หนวยละ
 1,000 บาท ดังนี้
 -  คร้ังที ่1/2560 เม่ือวนัที ่23 มิถุนายน
  2560

  •  ชุดที่ 2 อายุ 3 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.38 
   ตอป จํานวน 22,400 หนวย
  •  ชุดที่ 3 อายุ 5 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.41 
   ตอป จํานวน 15,000 หนวย
  •  ชุดที่ 4 อายุ 7 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 23 มิถนุายน 2567  
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.64

   ตอป จํานวน 50,000 หนวย
 -  คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 
  2560

  •  ชุดที่ 2 อายุ 4 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2564 
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.53 
   ตอป จํานวน 7,200 หนวย
  •  ชุดที่ 3 อายุ 6 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2566

   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.44

   ตอป จํานวน 135,000 หนวย

•  การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 รับความชวยเหลือทางการเงินของ
 บริษัทฯ ซึ่งราคาเสนอขายและอัตรา
 ดอกเบีย้ของหุนกูเปนราคาเสนอขาย
 และอัตราดอกเบีย้เดียวกันกบัทีบ่ริษัทฯ 
 เสนอขายตอผูจองซ้ือรายอ่ืนซึ่งเปน
 บุคคลภายนอก
•  คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล

120.0

620.1

(194.1)
546.0

6.6

1.5

546.0

244.6

(561.0)
229.6

11.4

1.6

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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2.3  รายการซื้อทรัพยสินรอการขายโดยชําระดวย
 การออกตราสารหนี้
 •  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
  -  ตนงวด
  -  เพิ่มขึ้น
  -  ลดลง
  -  สิ้นงวด
 •  ดอกเบี้ยจาย
 • คาใชจายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 

2.4  รายการเก่ียวกับเงินฝากสถาบันการเงิน
 •  เงินฝากสถาบันการเงิน
 •  ดอกเบี้ยรับ

2.5  รายการเก่ียวกับคาเชา
 •  รายไดคาเชา
 • เงินประกันการเชา

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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•  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ
 มีต๋ัวสัญญาใชเงินจายจากการออก
 ต๋ัวสัญญาใชเงินจายใหแกธนาคาร
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อชําระ
 ราคาซื้อทรัพยสินรอการขาย โดย
 ตั๋วสัญญาใชเงินจายดังกลาวไมมี
 ดอกเบ้ียจาย ตามบันทึกขอตกลง
 เพ่ือการซ้ือขายทรัพยสินรอการขาย
 ฉบับลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2549 ท่ีบริษัทฯ 
 ไดรวมลงนามกับสถาบันการเงินและ
 บริษัทบริหารสินทรัพย 18 แหง

• บริษัทฯ มีเงินฝากประเภทออมทรัพย
 และกระแสรายวันกับธนาคารกรงุไทย
 จาํกัด (มหาชน) เพ่ือใชบริหารจดัการ
 รายการเงินสด

•  บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนา
 ของสาํนกังานใหญบางสวนแกธนาคาร 
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือติดต้ัง
 เคร่ืองรับ-ฝากเงนิอัตโนมัติตามสญัญา
 เชาพ้ืนท่ี ลงวันท่ี 28 เมษายน 2560

 ฉบบัตออายลุงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
 และฉบับลงวันท่ี 12 เมษายน 2562

 กําหนดระยะเวลา 1 ป
• บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนา
 ของสาํนกังานยะลาบางสวนแกธนาคาร 
 กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือติดต้ัง
 เคร่ืองรับ-ฝากเงนิอัตโนมัติตามสญัญา
 เชาพ้ืนท่ี ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
 กําหนดระยะเวลา 1 ป

•  การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไข
 เปนไปตามบันทึกขอตกลงเพ่ือการ
 ซือ้ขายทรัพยสินรอการขายฉบบัลงวันที่ 
 9 ตุลาคม 2549 ท่ีบริษัทฯ ไดรวม
 ลงนามกับสถาบันการเงินและบริษัท
 บริหารสินทรัพย 18 แหง ซึง่มีเงือ่นไข
 เสมือนกับการทํารายการกับสถาบัน
 การเงินอื่นภายใตบันทึกขอตกลง
 เดียวกัน
•  คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เหน็วารายการดังกลาวมคีวามเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล
• การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 สนบัสนนุธรุกิจปกติของบรษัิทฯ ซึง่มี
 อัตราดอกเบีย้เงนิฝากโดยท่ัวไป เสมือน
 กับการฝากเงนิกับสถาบันการเงินอ่ืน 
 ซึ่งไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
•  คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล
•  การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 สนบัสนนุธรุกิจปกตขิองบริษทัฯ โดย
 มีอตัราคาเชาและเงือ่นไขการชําระเงิน
 โดยท่ัวไปเสมือนกับการทํารายการ
 กับบุคลภายนอก
•  คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล

88.0

                     1,011.1
                           (0.9)
                     1,098.2

                            3.9
                        108.1

16.7

0.0

0.1

0.0

1,098.2  
                      399.2  

                       (69.2) 
                    1,428.2  
                         29.6  
                       121.5  

11.2

0.1

0.1

0.0

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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3.  บริษัท กรุงไทย – แอกซา  
 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

• บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 มีผูถอืหุนใหญรวมกัน ไดแก กองทุนเพ่ือการฟนฟู
 และพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ (กองทุนฟนฟูฯ)
 โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวน
 รอยละ 41.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
 ถือหุนทางออมในบริษัท กรุงไทย – แอกซา
 ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ
 27.5 (กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในธนาคารกรุงไทย
 จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 55.1 และ
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนใน
 บริษัท กรุงไทย – แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
 (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 50.0)

3.1 รายการเก่ียวกับหุนกู
 • หุนกู
  -  ตนงวด
  - เพิ่มขึ้น
  - ลดลง
  - สิ้นงวด
 • ดอกเบี้ยจาย
 • ดอกเบี้ยคางจาย

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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• บริษัทฯ เสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุน
 สถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ
 เพ่ือบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ 
 เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภท
 ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ไมมีผูแทน
 ผูถอืหุนกู และผูออกหุนกูมีสทิธไิถถอน
 หุนกูกอนครบกําหนดไถถอน (แลวแต
 ชุดของหุนกู)
• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
 กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด
 (มหาชน) เปนผูถือหุนกู รวมจํานวน
 749,200 หนวย หนวยละ 1,000 บาท
 ดังนี้
  - คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวันที ่23 มิถุนายน 
  2560

  •  ชุดที่ 2 อายุ 3 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.38 
   ตอป จํานวน 1,300 หนวย
  - คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน
  2560 
  •  ชุดที่ 2 อายุ 4 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2564

   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.53

   ตอป จํานวน 2,100 หนวย
  •  ชุดที่ 5 อายุ 10 ป ครบกําหนด
   ไถถอน วันที่ 8 กันยายน 2570

   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.91 
   ตอป จํานวน 120,000 หนวย
 - ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่21 มถุินายน 
  2561

  •  ชุดที่ 2 อายุ 3 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 
   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.50

   ตอป จํานวน 25,800 หนวย
  •  ชุดที่ 3 อายุ 7 ปครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 21 มิถุนายน 2568 

• การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 รับความชวยเหลือทางการเงินของ
 บริษัทฯ ซึ่งราคาเสนอขายและอัตรา
 ดอกเบีย้ของหุนกูเปนราคาเสนอขาย
 และอัตราดอกเบีย้เดียวกันกบัทีบ่ริษัทฯ 
 เสนอขายตอผูจองซ้ือรายอ่ืนซึ่งเปน
 บุคคลภายนอก
• คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุ สมผล

4.9

527.0

(0.2)
531.7

11.9

0.7

531.7

720.0

(502.5)
749.2

                        13.1
                          2.3

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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4.  บริษัท กรุงไทยพานิช
 ประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

5.  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก  
 จํากัด

• บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน ไดแก กองทุนเพื่อการ
 ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน
 ฟนฟูฯ) โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ใน
 สัดสวนรอยละ 41.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

 และถือหุนทางออมในบริษัท กรุงไทยพานิช
 ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ
 24.8 (กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในธนาคารกรุงไทย
 จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 55.1 และ
 ธนาคารกรุงไทยถือหุนในบริษัท กรุงไทยพานิช
 ประกันภยั จาํกัด (มหาชน) ในสดัสวนรอยละ 45.0)

• บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 มีผู ถือหุนใหญรวมกัน ไดแก กองทุนเพ่ือการ
 ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน
 ฟนฟูฯ) โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ใน
 สดัสวนรอยละ 99.9 และถอืหุนทางออมในบริษัท  
 หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  ในสัดสวนรอยละ
 27.5 (กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในธนาคารกรุงไทย
 จํากัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 55.1 และ
 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ถอืหุนในบริษัท
 หลักทรัพย เคท ีซมิีโก จาํกัด ในสัดสวนรอยละ 50.0)

4.1  รายการเกีย่วกับหุนกู
 •   หุนกู
  -  ตนงวด
  - เพิ่มขึ้น
  - ลดลง
  - สิ้นงวด
 • ดอกเบี้ยจาย
 • ดอกเบี้ยคางจาย

5.1  รายการเกีย่วกับคาเชา
  •   รายไดคาเชา
  •   เงินประกันการเชา

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 3.88 

   จํานวน 100,000 หนวย
  •  ชุดที่ 4 อายุ 10 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 21 มิถนุายน 2571

   อัตราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 4.30

   ตอป จํานวน 500,000 หนวย

• บริษัทฯ เสนอขายหุนกูใหแกผูลงทุน
 สถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ
 เพ่ือบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ
 เปนหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภท
 ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน และไมมี
 ผูแทนผูถือหุนกู 
• ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
 กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 
 (มหาชน) เปนผูถือหุนกู รวมจํานวน
 30,000 หนวย ๆ ละ 1,000 บาท ดังนี้
  - คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันที ่21 มิถุนายน 
  2561

  •  ชุดที่ 2 อายุ 3 ป ครบกําหนด
   ไถถอนวนัท่ี 21 มถินุายน 2564 

   อตัราดอกเบีย้คงท่ีรอยละ 2.50

   ตอป จํานวน 30,000 หนวย

• บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 2 ของ
 สํานักงานสาขาพิษณุโลกแกบริษัท
 หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพ่ือใช
 เปนท่ีทําการสาขายอย ตามสัญญา
 เชาพ้ืนท่ีลงวันท่ี 1 มกราคม 2556

 กําหนดระยะ เวลา 3 ป และบันทึก
 ขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชาพืน้ท่ี
 สาํนกังาน คร้ังที ่1 ลงวนัท่ี 1 มกราคม
 2559 ซึ่งขยายระยะเวลาการเชาไป
 อกี 3 ป สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 โดยปจจุบันไมไดตอสัญญา
 เชาพื้นที่แลว

• การทํารายการดงักลาวเปนรายการ
 รับความชวยเหลือทางการเงินของ
 บริษัทฯ ซึ่งราคาเสนอขายและ
 อัตราดอกเบี้ยของหุนกูเปนราคา
 เสนอขายและอัตราดอกเบีย้เดยีวกนั
 กับท่ีบริษทัฯ เสนอขายตอผูจองซือ้
 รายอื่นซึ่งเปนบุคคลภายนอก
•  คณะกรรมการตรวจสอบจึงพจิารณา
 เห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
 และสมเหตุสมผล

• การทํารายการดงักลาวเปนรายการ
 สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 โดยมีอัตราคาเชาและเงื่อนไข
 การชําระเงินโดยท่ัวไปเสมือนกับ
 การทํารายการกับบุคคลภายนอก
• คณะกรรมการตรวจสอบจึงพจิารณา
 เห็นวารายการดังกลาว มีความ
 เหมาะสมและสมเหตุสมผล

-

30.0

-

30.0

0.0

0.0

0.4

0.1

30.0

-

-

30.0

0.4

0.0

-

-

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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6.  นางสาวปยา ลิ้มปติ •  บุตรของกรรมการบริษัท 6.1  รายการเก่ียวกับทรัพยสินรอการขาย
 • กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่  ธ.ค.   วันที่  ธ.ค.  ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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• บริษัทฯ ขายท่ีดินเปลาโครงการ
 เมานเทนวิวเขาใหญ อําเภอปากชอง
 จังหวัดนครราชสมีา เนือ้ทีร่วม 0-2-51 ไร 
 ในราคา 2,761,000 บาท ใหกับ
 นางสาวปยา ลิม้ปติ โดยทรัพยดังกลาว
 เปนทรัพยท่ีอยูในโครงการ “BAM 
 กาวสูปท่ี 20” ตามท่ีคณะกรรมการ
 บริหารสินทรัพย คร้ังท่ี 16/2561

 มีมติอนมัุติโครงการ ซึง่มีการกําหนด
 ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงิน
 ของทรัพยท่ีเขารวมโครงการไว โดย
 นางสาวปยา ลิ้มปติ ไดวางเงินมัดจํา
 การซ้ือทรัพยสิน จาํนวน 0.8 ลานบาท
 ในวนัทําสญัญาจะซือ้จะขาย เม่ือวนัท่ี
 8 มิถุนายน 2561 และชําระราคา
 ทรัพยสินสวนท่ีเหลืออีก จํานวน 1.9

 ลานบาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ เม่ือ
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

• การทํารายการดังกลาวเปนรายการ
 ธุรกิจปกติของบริษัทฯ เปนรายการ
 ซ้ือทรัพยของบุตรกรรมการบริษัท
 ซึ่งถือเปนญาติสนิทของกรรมการ
 ตามคํานิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.
 และเปนรายการที่มีเงื่อนไขการคา
 ท่ัวไป ซึ่งอยูในอํานาจอนุมัติของฝาย
 จัดการ โดยไมตองพิจารณาขนาด
 ของรายการ ซึ่งเปนไปตามประกาศ
 นโยบายการทํารายการระหวางกัน
 ของบริษัทฯ
• คณะกรรมการตรวจสอบจงึพิจารณา
 เห็นวารายการดังกลาวเปนรายการ
 ธุรกิจปกติท่ีมีเงื่อนไขการคาท่ัวไป
 จึงเปนไปตามนโยบายการทาํรายการ
 ระหวางกันที่กําหนดแลว
 

2.5    -

     มูลคารายการ (ลานบาท)
 บุคคล/นิติบุคคลที่ ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ รอบปบัญชีสิ้นสุด  รอบปบัญชีสิ้นสุด ความจําเปนและ ความเห็นของ
 อาจมีความขัดแยง   วันที่ 31 ธ.ค. 2561  วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบ
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  ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
      ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 3/2562 เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 และคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563

ไดพิจารณาขอมูลรายการระหวางกันของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลําดับ 
ประกอบกับสอบถามขอมูลตาง ๆ  จากฝายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ไดรับ
การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลวเห็นวา รายการระหวางกันของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนรายการท่ีเปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเปนไปตามเง่ือนไขการคาท่ัวไป
ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกันดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการ
ที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm's Length Basis)

  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่11/2561 เม่ือวันที ่19 มิถุนายน 2561 ไดพิจารณาอนมัุตินโยบายและข้ันตอนการทํารายการระหวางกัน 
เพ่ือใหรายการระหวางกลุมบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเปนไปอยางโปรงใส และเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชน
ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

  การเขาทํารายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมท้ัง
กฎเกณฑตาง ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
รายการระหวางกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบญัชขีองบริษทัฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจาํป 
(แบบ 56-1) ดวย
     

  ในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับท่ี
วิญูชนพึงกระทาํกับคูสญัญาทัว่ไปในสถานการณเดยีวกนั ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเปนกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเกีย่วของ และบริษทัฯ จะตองจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพือ่รายงานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทในครั้งตอไป

  ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหบริษัทตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนกอนการเขาทํารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกันในเร่ืองใด บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนแลวแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจวาการเขาทํารายการตามท่ี
เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ

  กรณีท่ีมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสม
ดานราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดาํเนนิธุรกจิปกตใินอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบ
กบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวางกนัทีอ่าจเกดิขึน้ 
บริษัทฯ จะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการหรือผูถือหุนผูมีสวนไดสวนเสีย
จะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดงักลาว อีกท้ังจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีต่รวจสอบหรอืสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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      นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
  การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันของกลุมบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสยี หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทัฯ จะปฏิบตัใิหเปนไปตามหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีมีผลใชบังคับ 

     หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันของกลุมบริษัทฯ 
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามนโยบายและขั้นตอนที่ไดกลาวไวขางตนอยางเครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหแนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณา
ความจาํเปนของรายการตอการดาํเนนิงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงท่ีทํากับบคุคลภายนอก (หากมี) 
รวมถึงพิจารณาสาระสําคัญของขนาดรายการดวย

  อยางไรก็ดี หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รายการดังกลาว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคล
ท่ีมีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชหีรือผูประเมินราคาทรัพยสินท่ีมีความเปนอิสระเปนผูใหความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวางกัน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท หรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหมีความม่ันใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวาง
บริษัทฯ หรือผูถือหุนของบริษัทฯ แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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Important Financial Information

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ
 ผูลงทุนควรพิจารณางบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 ของบริษัทฯ เพื่อ 
ประกอบคำอธิบายและการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และผูลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ผูสอบบัญชี
 รายชื่อผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ความเห็นของผูสอบบัญชีที่เปดเผยในงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

     งบการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นางจิตรา เมฆาพงศพันธุ และนางผกามาศ มังกรพันธุ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
นางภัทรา โชวศรี และนายศตวรรษ บุญโกย
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

     งบการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562

     ความเห็นผูสอบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินไดแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ
2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม
      2561  2562

      จำนวน  จำนวน
      (ลานบาท)  (ลานบาท)
หนี้สิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 57,709.3 75,687.5
ดอกเบี้ยคางจาย 245.4 504.2
ประมาณการหนี้สิน 769.5 1,052.3
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู 5,342.0 -
หนี้สินอื่น   1,737.8 1,479.4
รวมหนี้สิน  65,804.0 78,723.5

สวนของเจาของ  
ทุนจดทะเบียน  
หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0
ทุนที่ออกและชำระแลว  
หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675.0 15,075.0
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (58.0) (65.0)
กำไรสะสม  
สำรองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5
ยังไมไดจัดสรร 26,609.5 17,034.2
รวมสวนของเจาของ 41,849.0 37,066.1

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 107,653.0 115,789.7

หมายเหตุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560, 2561 “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อ
   ทรัพยสินและอื่น ๆ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรัพยอื่น” ซึ่งรายการดังกลาว ถูกจัดประเภทรายการใหม โดยการแยกออกมาเปน
   รายการใหมอีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ภายหลังจาก
   การจัดประเภทรายการใหม มูลคาของ “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยสินและอื่น ๆ” จะไมถูกรวมเปนสวนหนึ่ง
   ของ “สินทรัพยอื่น“ ภายใตงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 (ก)  ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่นสำหรับรอบปบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 
โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

                         รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
      2560 2561

      จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย  
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 1,877.5 1,856.8
เงินลงทุนในหลักทรัพย 12.6 3.7
เงินฝากสถาบันการเงิน 23.3 10.3
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 104.7 89.2
อื่นๆ     9.9 15.5
รวมรายไดดอกเบี้ย 2,028.0 1,975.6

คาใชจายดอกเบี้ย 1,622.0 1,769.4
รายไดดอกเบี้ย – สุทธิ 406.1 206.2

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (2.6) (30.3)
กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 3,509.2 4,438.3
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 1,740.9 3,105.5
กำไรจากการขายผอนชำระ 184.4 115.2
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 165.9 146.8
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 6,003.9 7,981.7

รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น 2,519.8 2,934.6
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,024.9) (162.2)
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 4,509.0 5,209.3

ภาษีเงินได   8.2 7.3
กำไรสุทธิ   4,500.8 5,202.0

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน  
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (2.5) (11.8)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - -
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2.5) (11.8)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 4,498.3 5,190.3

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1.65 1.90
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 (ข)  ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่นสำหรับรอบปบัญชีสิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 
โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

                         รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
      2561 2562

      จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย  
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้1 6,295.2 8,968.4
เงินลงทุนในหลักทรัพย 3.7 33.5
เงินฝากสถาบันการเงิน 10.3 15.6
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 89.2 108.0
อื่นๆ     15.5 14.2
รวมรายไดดอกเบี้ย 6,413.9 9,139.8

คาใชจายดอกเบี้ย 1,769.4 2,132.4
รายไดดอกเบี้ย – สุทธิ 4,664.5 7,007.4

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (30.3) 4.0
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 3,105.5 2,907.2
กำไรจากการขายผอนชำระ 115.2 93.6
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 146.8 91.6
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 7,981.7 10,103.8

รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น 2,934.6 3,757.1
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (162.2) 134.6
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 5,209.3 6,212.0

ภาษีเงินได   7.3 (337.3)
กำไรสุทธิ   5,202.0 6,549.3

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (11.8) (23.3)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  16.3
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (20.8)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  17.6
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (11.8) (10.2)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 5,190.3 6,539.1

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1.90 2.38



187บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1 ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 “รายได
   ดอกเบีย้จากเงนิใหสนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ และ “กาํไรจากเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนี”้ ถกูแสดงโดยใหแยกประเภทจากกนั 
   อยางไรก็ดี ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหม
   และแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบีย้จากเงนิใหสนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ดังนัน้ ภายหลงัจากการจดัประเภทรายการใหม “กําไร
   จากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้” จะถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยภายใตงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชี
   สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 งบกระแสเงินสด

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด 2560  2561 2562
      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 4,509.0 5,209.3 6,212.0
รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน   
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 148.4 141.3 138.2
คาใชจายจายลวงหนาลดลง 47.3 76.0 95.2
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.4 0.1 11.5
รายไดรับลวงหนาลดลง  (3.9) (3.9) (3.7)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (75.8) 328.5 183.8
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยจากบัญชี 1.6 0.0 0.0
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 65.9 66.1 331.5
ประมาณการหนี้สินอื่น 5.3 - -
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร (0.1) (13.4) (2.7)
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชำระ (59.9) (2.6) (7.4)
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,024.9) (162.2) 134.6
หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขายผอนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง) - 2.2 (0.5)
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (69.3) (20.5) (24.7)
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 2.6 30.3 (4.0)
      3,546.4 5,651.3 7,040.9
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (406.1) (206.2) (7,007.4)
รายไดเงินปนผลสุทธิ (47.5) (37.0) (38.2)
เงินสดรับดอกเบี้ย 2,015.9 1,971.9 9,106.2
เงินสดรับเงินปนผล 40.9 43.6 38.2
เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (4,734.3) (7,088.3) (8,210.4)
เงินสดจายดอกเบี้ย (1,484.9) (1,801.3) (1,873.5)
เงินสดจายภาษีเงินได (10.1) (8.8) (14.4)
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 งบกระแสเงินสด (ตอ)

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด   2560   2561  2562

      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
(ขาดทุน) กำไร จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน (1,079.6) (1,476.9) (958.5)
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 4,987.6 5,037.0 6,338.5
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 834.2 251.2 238.1
ทรัพยสินรอการขาย 898.6 1,513.9 1,448.1
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (1,785.5) (2,129.5) (2,480.2)
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่นๆ - - 329.0
สินทรัพยอื่น   (179.3) (379.3) (142.7)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู - 5,342.0 (5,342.0)
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (45.6) (48.3) (69.5)
หนี้สินอื่น    186.3 66.5 (555)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 3,816.7 8,176.6 (1,194.0)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (99.4) (78.6) (77.9)
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,503.2) (5,656.6) (13,744.6)
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1.7) (3.0) (13.1)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง - 0.0 0.0
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย - - -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 0.1 13.4 2.7
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 10,515.8 5,655.3 13,778.1
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.6 8.6 4.5
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (87.9) (60.9) (50.3)
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 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย

 2560 2561 2562

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร1     
อัตรากำไรขั้นตน2 รอยละ 78.67 81.84 82.55
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน3 รอยละ 59.00 53.37 50.71
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร4 รอยละ 85.09 157.32 (19.27)
อัตรากำไรสุทธิ5 รอยละ 59.02 53.35 53.52
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) รอยละ 11.03 12.55 17.67

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน1     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ 4.65 5.01 5.86
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.08 0.09 0.11

 งบกระแสเงินสด (ตอ)

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด 2560 2561 2562

      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร 30,943.3 16,450.0 49,500
เงินสดรับจากการออกหุนกู 22,600.0 8,000.0 20,000
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - - 4,900
เงินสดจายในการออกหุนสามัญ   (115.9)
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วแลกเงิน - 97.1 97.1
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้ (45,324.7) (21,779.0) (49,402.7)
เงินสดจายชำระหุนกู (8,400.0) (6,600.0) (7,230)
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู (19.2) (12.7) (30.1)
เงินสดจายคาใชจายในการอาวัลตั๋วเงินจาย (14.1) - (4.4)
เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน (3,961.7) (4,400.6) (16,121.5)
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4,176.4) (8,245.2) 1,592.5
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (447.5) (127.3) 348.2
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,606.4 1,158.9 1,031.6
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,158.9 1,031.6 1,379.8
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 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (ตอ)
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย 2560 2561 2562
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน1      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทา 1.43 1.57 2.12
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย6 เทา 3.58 5.55 0.37
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)7 เทา 0.07 0.24 (0.02)
อัตราการจายเงินปนผล8 รอยละ 80.79 97.77 309.91
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) 
ตอสวนของผูถือหุน9 เทา 1.39 1.38 2.04
    
อัตราสวนซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจ1    
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ10 รอยละ 12.83 14.55 18.40
อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ11 รอยละ 4.78 6.93 9.50
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี1้2 รอยละ 8.70 7.69 7.47
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย13 รอยละ 24.88 29.12 24.75
อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย14 รอยละ 6.00 16.40 13.76
อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขาย15 รอยละ 2.97 2.47 2.04

หมายเหตุ  1  งบการเงินสำหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นำมาใชคำนวณอัตราสวนทางการเงินไดมีการจัดประเภทรายการใหม
      เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 โดยไมมีผลกระทบกับผลการดำเนินงาน
      ของบริษัทฯ ตามที่รายงานไวเดิม
    2  อัตรากำไรข้ันตนคำนวณจากผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบ้ีย (ไมรวมรายไดดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน)
      จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ)
      กำไรจากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ หักดวย รวมคาใชจายดอกเบี้ย แลวนำมาหารดวยผลรวม
      ของขอ (ก) – (ฉ) 
    3  อัตรากำไรจากการดำเนินงานคำนวณจาก กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได หักดวย รายไดดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน
      แลวนำมาหารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน)  
      จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
      (จ) กำไรจากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
    4  อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไรคำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หารดวยกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 
      หักดวย รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
    5  อัตรากำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิ หารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ข) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
      หลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ง) กำไรจากการขายทรัพยสิน รอการขาย (จ) กำไรจากการ
      ขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ
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หมายเหตุ  6  อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย คำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวกกลับดวย (ก) เงินสดจายดอกเบ้ีย และ  
      (ข) เงินสดจายภาษีเงินได แลวนำมาหารดวยขอ (ก)
    7  อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) คำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหารดวยผลรวมของ 
      (ก) เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืม และตราสารหนี้ (ข) เงินสดจายชำระหุนกู (ค) เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
      (ง) เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน และ (จ) เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
    8  อัตราการจายเงินปนผลคำนวณจากเงินปนผลที่จายตามที่ระบุในงบกระแสเงินสดหารดวยกำไรสุทธิของปกอนหนา
    9  อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน คำนวณจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
      หารดวยสวนของผูถือหุน
    10 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
      ดอยคุณภาพ หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการคำนวณเงินสดรับจากธุรกิจ
      บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มเติมในสวนที่ 14.3.1 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
    11 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคำนวณจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสินทรัพยดอยคุณภาพ  
      (NPL) หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ – สุทธิ (เฉลี่ย) 
    12 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คำนวณจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงิน ใหสินเชื่อจาก
      การซื้อลูกหนี้ หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
    13 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน
      รอการขาย หารดวยผลรวมของ (ก) ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผอนชำระ – สุทธิ (เฉลี่ย) โปรดพิจารณา
      รายละเอียดการคำนวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพ่ิมเติมในสวนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
      ทรัพยสินรอการขาย
    14 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคำนวณจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานทรัพยสินรอการขาย  
      (NPA) และเงินลงทุนในหลักทรัพย หารดวย (ก) ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ (ข) ลูกหนี้ ขายผอนชำระ – สุทธิ และ 
      (ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (เฉลี่ย)
    15 อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขายคำนวณจากคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายหารดวย
      ทรัพยสินรอการขาย (หลังหักคาปรับมูลคา)



 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ตามงบการเงนิรวมสําหรบัรอบปสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562

 

  งบการเงินรวม              2561        2562  เปล่ียนแปลง
  หนวย: ลานบาท                  (%yoy)
  รายไดดอกเบี้ย     6,413.94          9,139.75 42.50

  คาใชจายดอกเบี้ย   1,769.41          2,132.38 20.51

  รายไดดอกเบี้ย-สุทธิ   4,644.53          7,007.37 50.87

  กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหลักทรัพย (30.31) 3.99       (113.17)
  กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย                             3,105.51           2,907.24       (6.38)
  กำไรจากการขายผอนชำระ 115.21 93.60 (18.77)
  รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 146.79               91.60 (37.60)
  รวมรายไดจากการดำเนินงาน 7,981.74         10,103.79 26.59

  คาใชจายในการดำเนินงานอื่น 2,934.63           3,757.13    28.03

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสุญ  (162.19)             134.62 (183.00)
  กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 5,209.30           6,212.04 19.25

  ภาษีเงินได       7.28            (337.26)     (4,734.68)
  กำไรสุทธ ิ       5,202.02          6,549.30 25.90
  กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
  รายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
  กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย (11.77) (23.26) 97.71

  ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับองคประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน    -             16.26 -

  รายการท่ีไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง   
  ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -             (20.80)  -

  ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับองคประกอบของกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   - 17.64 -

  รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (11.77)            (10.16) (13.62)
  กำไรเบ็ดเสร็จรวม   5,190.26          6,539.14    25.99
  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1.90 2.38 25.20

Management Discussion and Analysis

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายควรพิจารณาควบคูไปกับยอดเงินสดรับซึ่งเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน
สวนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
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คาใชจายดอกเบี้ย

  งบการเงินรวม             2561        2562 เปลี่ยนแปลง
  หนวย: ลานบาท                (%yoy)
  คาใชจายดอกเบี้ย   

  ดอกเบี้ยและสวนลดจายตั๋วสัญญาใชเงิน 281.50           224.62 (20.21)
  ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม   439.80           637.70 45.01

  ดอกเบี้ยหุนกู             1,048.15        1,270.06 21.17

  รวมคาใชจายดอกเบี้ย   1,769.41        2,132.38       20.51

รายไดดอกเบี้ยรวม ในป 2562 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยรวมท้ังสิ้น 9,139.75 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 2,725.81 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.5 โดยการเพ่ิมข้ึนดังกลาวมีสาเหตุสําคัญมาจากบริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการ
ซื้อลูกหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เขาทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เพิ่มขึ้น 

คาใชจายดอกเบี้ย ในป 2562 จํานวนท้ังสิ้น 2,132.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 362.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.51 

โดยมีสาเหตุมาจากการบริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบี้ยหุนกูเพ่ิมขึ้น 221.91 ลานบาท ประกอบกับการเสนอขายหุนกูเพ่ิมเพ่ือใช
ในการบริหารสภาพคลองของบริษัทฯ  

  งบการเงินรวม         2561     2562  เปลี่ยนแปลง
  หนวย: ลานบาท                (%yoy)
  รายไดดอกเบี้ย   
  เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 6,295.17         8,968.44 42.47

  เงินลงทุนในหลักทรัพย   3.73             33.49 797.69

  เงินฝากสถาบันการเงิน   10.33             15.60 51.01

  ลูกหนี้ขายผอนชําระ   89.19           108.00 21.08

  อื่น ๆ      15.52             14.23 (8.33)
  รวมรายไดดอกเบี้ย   6,413.94         9,139.75 42.50

รายไดดอกเบี้ย
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คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนรวม 3,757.13 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 822.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.03 

จากคาภาษีอากรท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 47.68 เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายสินทรัพย และจาย
ดอกเบีย้เกณฑสทิธิน์าํสงสรรพากรเพ่ิมมากขึน้ซึง่สมัพันธกับรายไดดอกเบีย้ท่ีเพิม่มากข้ึน ประกอบกับบริษัทมีคาใชจายอืน่เพ่ิมสงูขึน้ 
253.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.03 เนื่องจากการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเสนอขายหุนสามัญ
แกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO)

  งบการเงินรวม                  2561     2562  เปลี่ยนแปลง
  หนวย: ลานบาท                  (%yoy)
  คาใชจายในการดําเนินงานอื่น   

  คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,836.94        2,143.56   16.69

  คาตอบแทนกรรมการ   10.84 20.10 85.42

  คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 221.91           223.94 0.92

  คาภาษีอากร    517.75           764.60                    47.68

  (กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคา
  ทรัพยสินรอการขาย   (20.50)           (24.69) 20.45
  คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย 89.13 97.49 9.37

  คาใชจายอื่น    278.57           532.14 91.03

  รวมคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 2,934.63         3,757.13 28.03

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน
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หนี้สินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจํานวนเทากับ 78,723.55 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 จํานวน 12,919.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.63 โดยสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผานการออกหุนกูระยะยาว
จาํนวน 20,000.00 ลานบาท และการลดลงของเงนิรับจากการขายทอดตลาดรอรับรูหลงัจากบริษัทฯ ไดรับเงนิคาขายทอดตลาด
ทรัพยหลกัประกันกรมบงัคบัคดี จาํนวนท้ังส้ิน 5,342.01 ลานบาท จากการขายหลกัประกันของลูกหนีร้ายหนึง่ และนาํมาบนัทึก
รับรูรายไดในป 2562

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 37,066.12 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนหนาจํานวน 4,782.89 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.43 โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุนดังตอไปนี้
- การเพิ่มขึ้นของผลกําไรจากการดําเนินงานในป 2562 นอยกวาการจายปนผลพิเศษ
- การลดลงของกําไรสะสมการจายเงินปนผลพิเศษใหแกผูถือหุนเดิมจํานวน 13,000 ลานบาท ตามมติท่ีประชุมวิสามัญ 
 ผูถือหุนครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

- เงินท่ีไดรับจากการ IPO จํานวน 4,799.43 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยทุนท่ีออกและชําระแลวจํานวน 1,400.00 ลานบาท
       และเงินจากสวนเกินมูลคาหุน 3,399.43 ลานบาท

หนี้สินและสวนของเจาของ

  งบการเงินรวม                  2561           2562            เปลี่ยนแปลง    
  หนวย: ลานบาท                  (%yoy)
  หนี้สิน   

  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 57,709.28       75,687.52 31.15

  ดอกเบี้ยคาจาง        245.36           504.24 105.51

  ประมาณการหนี้สิน   769.52         1,052.33            36.75

  เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู 5,342.01 - (100.00)
  หนี้สินอื่น     1,737.82         1,479.45 (14.87)
  รวมหนี้สิน      65,804.00       78,723.55 19.63

  สวนของเจาของ   

  ทุนที่ออกและชําระแลว  13,675.00       15,075.00 10.24

  สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนสามัญ -        3,399.43 -

  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (58.02)           (65.02)  12.08
  กําไรสะสม   
  สํารองตามกฎหมาย   1,622.50         1,622.50 -

  ยังไมไดจัดสรร    26,609.53       17,034.22 (35.98)
  รวมสวนของเจาของ   41,849.01       37,066.12 (11.43)

  รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 107,653.00     115,789.67 7.56
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หมายเหตุ 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลวสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อจาก
   การซ้ือลูกหนี้” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ี” ถูกแสดงโดยใหแยกประเภทจากกัน อยางไรก็ดี ในงบการเงิน
   สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบ้ีย
   เงินใหสินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ดังนัน้ภายหลังจากการจดัประเภทรายการใหม“กําไรจากเงินใหสนิเช่ือจากการซือ้ลูกหนี”้ จะถอื
   เปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยภายใตงบการเงินสอบทานแลว รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี 8,968.4 

   ลานบาท ประกอบดวย (ก) รายไดดอกเบีย้จากเงินใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้1,518.8 ลานบาท และ (ข) กาํไรจากเงนิใหสนิเช่ือ
   จากการซื้อลูกหนี้ 7,449.6 ลานบาท 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ เห็นวา เงินสดรับเปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ซึ่งถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และผูลงทุนจํานวนมาก ท้ังนี้ เงินสดรับนี้คํานวณบนรายการท่ีมีนัยสําคัญเทานั้น ซึ่งอาจไมครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายทั้งหมด อยางไรก็ตาม เงินสดรับไมใชตัวชี้วัดมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย (TFRS) ดงันัน้ การคํานวณดังกลาวอาจแตกตางจากการคํานวณคาท่ีมีชือ่คลายคลงึกนั
ของบริษัทอื่น

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
 ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯระหวางรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 

  รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้1 1,877.5        1,856.8         1,518.8

  กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  3,509.2  4,438.3         7,449.6

  รายการรับชําระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 8,418.9        9,081.4       10,907.9

  รวม     13,805.5      15,376.6       19,876.3

   หักสวนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางและการรับชําระ
   จากลูกหนี้ดวยหลักประกัน2  (6,029.5) (6,376.5) (13,018.2)
  เงินสดรับชําระจากลูกหนี้ระหวางงวด3 7,776.0 9,000.1     6,858.1
  เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด4 1,383.4 1,791.1     7,200.5

   รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
   ดอยคุณภาพ5   9,159.4       10,791.2    14,058.6

 รอบปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
2560 2561 2562

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)
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  2 โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวกับเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้เพ่ิมเติมในสวนการรับรูรายไดและกําไร
   จากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้
  3 เงินสดรับชําระจากลูกหนี้ระหวางงวดคํานวณจาก (ก) การนํารายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ข) บวกกับ
   กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ (ค) บวกกับรายการรับชําระหนี้และปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดวยสวนท่ีบันทึกบัญชี
   ตามเกณฑคงคางและการรับชําระจากลูกหนี้ดวยหลักประกัน
  4 เฉพาะสวนที่บุคคลภายนอกประมูลซื้อหลักประกันของลูกหนี้ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ เคยรับรูรายการเงินรอรับจากการขาย
   ทอดตลาดแลว 
  5 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคํานวณจาก (ก) เงินสดรับชําระจากลูกหนี้ระหวางงวด บวกกับ (ข)
   เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด ท้ังนี้ บริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเปน
   ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และบริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพถูกนําไปใชโดย
   ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมาก สําหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจัดการ
   สินทรัพยดอยคุณภาพ อยางไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพนี้เปนการคํานวณกระทบยอดจาก 
   รายไดดอกเบีย้จากเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้กําไรจากเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้และรายการรับชําระหนีแ้ละปรับปรุง
   สุทธิ โดยคํานวณบนรายการท่ีมีนัยสําคัญเทานั้น ซึ่งไมครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพท่ียัง
   ไมรบัรูรายได เชน เงนิรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู บญัชีพักรบัชําระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ และบญัชีพักรอการตดัชาํระหนี้ 
   เปนตน และไมอาจนํามาใชเปนตัวชี้วัดกระแสเงินสดท่ีแทจริงของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ และ
   ไมใชตัวชี้วัดมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การคํานวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
   จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพอาจจะแตกตางจากการคํานวณคาที่มีช่ือคลายคลึงกันของบริษัทอื่น

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพท้ังสิ้น 9,159.4 ลานบาท 10,791.2 ลานบาท และ 14,058.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลงของเงินสดรับ
ดังกลาวมีสาเหตุหลักดังนี้ 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ทั้งสิ้น 9,159.4 ลานบาท และ 10,791.2 ลานบาท ตามลําดับ เพ่ิมขึ้น 1,631.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.8 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก (ก) บริษัทฯ มีเงินสดรับชําระจากลูกหนี้โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 7,776.0 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เปน 9,000.1 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้รายใหญเพิ่มขึ้น 
ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาเปนผลมาจากนโยบายในการเรงเจรจาใหไดขอยุติกับลูกหนี้รายใหญ และ (ข) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบังคับคดี
เพิ่มขึ้นจาก 1,383.4 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปน 1,791.1 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 โดยการเพ่ิมขึ้นของเงินสดรับจากกรมบังคับคดีเปนผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอยางตอเนื่อง
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 นอกจากนี้ ในป 2561 บริษัทฯ รับซื้อหลักประกันของลูกหนี้ผานกระบวนการขายทอดตลาดและจากการตีโอนทรัพย
ชําระหนี้เพ่ิมขึ้น โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง และ
รับชําระจากลูกหน้ีดวยหลักประกัน (ไมรวมเงินสดรับชาํระจากลูกหนีร้ะหวางงวด) ท้ังส้ิน 6,029.5 ลานบาท และ 6,376.5 ลานบาท 
ตามลําดับ เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 347.1 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ เช่ือวาสวนหนึ่งเปนผลมาจากกลยุทธการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคณุภาพในเชงิรกุ เชน การเจรจาตอรองกบัลูกหนี ้และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนนิการภายในเพ่ือลดระยะเวลาในการโอน
ทรัพยหลักประกนัสนิทรัพยดอยคุณภาพเปนทรัพยสนิรอการขาย เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการภายในเกีย่วกับ
การบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ สงผลใหบริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะชวยเพิ่มกระแสเงินสดรับ
ใหแกบริษัทฯ ในอนาคต 

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพทั้งสิ้น 10,791.2 ลานบาท และ 14,058.6 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้น 3,267.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.3 

โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (ก) บริษัทฯ มีกําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้เพ่ิมขึ้นจาก 4,438.3 ลานบาท สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน 7,449.6 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือเพิ่มขึ้น 3,011.3 

ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินท่ีรับชําระหนี้จากลูกหน้ีในสวนท่ีเกินกวาตนทุนของเงินใหสินเชื่อจากการ
ซื้อลูกหนี้และ (ข) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบังคับคดีเพ่ิมข้ึนจาก 1,791.1 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 เปน 7,200.5 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพ่ิมขึ้นของเงินสดรับจาก
กรมบังคับคดีเปนผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอยางตอเนื่อง
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เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
 ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงการเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายของบริษัท ระหวางรอบปบัญชีส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562

หมายเหตุ: 1 สาํหรับรอบปบญัชีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560, 2561 และ 2562 ตนทุนรับซือ้รับโอนทรัพยสนิรอการขายท่ีลดลง – สทุธิ
   คํานวณจาก (ก) ตนทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลงท้ังหมดและรายการปรับปรุง และ (ข) หกัดวยกลบัรายการ
   คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขายทีจ่าํหนายระหวางงวดตามลําดับ
  2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคํานวณจาก (ก) เงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบ
   เงินสด (ข) บวกกับเงินสดรับจากลูกหนี้ขายผอนชําระ ท้ังนี้ บริษัทฯ เชื่อวาเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน
   รอการขายเปนตัวชีวั้ดผลการดําเนนิงานท่ีสาํคญั และบริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธรุกิจบริหารจัดการทรพัยสินรอการขาย
   ถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมาก สําหรับการประมาณการกระแสเงินสด
   จากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย อยางไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
   ทรัพยสนิรอการขายคาํนวณบนรายการท่ีมีนยัสาํคญัเทานัน้ ซึง่อาจไมครอบคลมุเงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสนิ
   รอการขายท้ังหมด เชน (ก) เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสิน
   รอการขายแบบผอนชําระ และ (ง) รายไดอื่นจากการผิดเงื่อนไขสัญญาขายทรัพย เปนตน และไมอาจนํามาใชเปนตัวช้ีวัด
   กระแสเงินสดท่ีแทจริงของธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และไมใชตัวช้ีวัดมาตรฐานตามที่กําหนด
   โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การคํานวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายอาจจะ
   แตกตางจากการคํานวณคาที่มีช่ือคลายคลึงกันของบริษัท

ขายแบบเงินสด   

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 1,740.9        3,105.5         2,907.3

 ตนทุนรับซื้อรับโอนทรัพยสินรอการขายที่ลดลงสุทธิ1 1,492.2        2,216.8         2,316.9

รวมเงินสดรับจากการจาํหนายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด  3,233.1    5,322.3         5,224.2
ขายแบบผอนชําระ   

รายไดดอกเบี้ย  104.7 89.2           108.0

   รับชําระระหวางงวด (ในสวนของตนทุนและกําไร) 1,018.6           366.4           341.4

   รวมเงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
   แบบใหผอนชําระ 1,123.3           455.6           449.4
   รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอ
   การขาย2  4,356.3        5,777.9         5,673.6

 รอบปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
2560 2561 2562

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)
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 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 และบริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขายท้ังส้ิน 4,356.3 ลานบาท 5,777.9 ลานบาท และ 5,672.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยการเปล่ียนแปลงของเงินสดรับดังกลาว
มีสาเหตุหลักดังนี้

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ทั้งสิ้น 4,356.3 ลานบาท และ 5,777.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,421.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
(ก) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสดเพ่ิมขึ้นจาก 3,233.1 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 เปน 5,322.3 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวามีสาเหตุสําคัญมาจาก
กลยทุธของบริษทัฯ ในการขายทรัพยทีม่มูีลคาสูง และภาวะเศรษฐกจิปรับตวัดขีึน้ และ (ข) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากลูกหนีข้ายผอนชาํระ
ลดลงจาก 1,123.3 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปน 455.6 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการท่ีลูกหนี้ขายผอนชําระรายใหญของบริษัทฯ ไดชําระคืนหนี้ท้ังหมดและปดบัญชีสําหรับ
รอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ท้ังนี้ ในการพิจารณาขายทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสในการจําหนาย
ทรัพยสินรอการขายแบบเงินสดกอนเพ่ือเรงกระแสเงินสดรับใหกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จําหนายทรัพยสินรอการขายแบบ
ผอนชําระซึ่งสวนใหญเปนทรัพยสินรอการขายท่ีมีมูลคาไมสูงแตบริษัทฯ ตองการเพ่ิมโอกาสใหกับผูซื้อท่ีมีกําลังซื้อแตไมสามารถ
ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

 สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ทั้งสิ้น 5,777.9 ลานบาท และ 5,673.6 ลานบาท ลดลง 104.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.81 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (ก) บริษัทฯ 
มีเงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสดลดลดงจาก 5,322.3 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เปน 5,224.2 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 (ข) บริษัทฯ มีเงินสดรับจากลูกหนี้ขายผอนชําระ
ลดลงจาก 455.6 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปน 449.4 ลานบาท สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ซ่ึงการลดลงของเงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายทั้งการขายแบบเงินสดและการขายแบบผอนชําระนั้น 
บริษทัฯ เชือ่วามีสาเหตสํุาคญัมาจากการทีลู่กหนีข้ายผอนชําระกบับรษิทัฯลดลง ประกอบกบัผลกระทบและความไมชดัเจนของมาตรการ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางประกอบกับการใหสินเช่ือของสถาบันการเงินที่เขมงวดขึ้นรวมถึงมาตรการกํากับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัย 
(LTV) และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ สงผลใหลูกคาชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพย
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ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญในอนาคต 
(Forward looking)
ผลการดําเนินงาน
 ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามปกติ 
(ซึ่งกอนหนานี้บริษัทฯ ไดรับผลประโยชนทางภาษีเปนพิเศษอยูในฐานะที่เปนรัฐวิสาหกิจ) 

ฐานะทางการเงิน
 บริษัทฯ รักษาระดับการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยไดอยางเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและมีการบริหารสินทรัพยใหเปนเงินสด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดหาเงินทุนในระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตของสินทรัพยในตนทุนที่ยอมรับได

ปจจัยที่อาจมีผลกระทบ
 1 ปจจัยสนับสนุน
  1.1   สินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินยังมีอยางตอเนื่องควบคูกับการขยายตัวของสินเชื่อใหม ทําใหบริษัทฯ
      ยังสามารถเพิ่มขนาดสินทรัพยไดอยางตอเนื่อง 
  1.2   บริษทัฯ มีทีมงานทีมี่ความเช่ียวชาญในการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ ทําใหสามารถท่ีจะประมูลซือ้ไดราคาท่ีเหมาะสม 
  1.3   บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานในการปรับปรุงสภาพสินทรัพยใหมีสภาพพรอมขายซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาส
      ในการขายสินทรัพยไดอยางรวดเร็วและมีราคาที่ดียิ่งขึ้น 
  1.4   บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเชีย่วชาญและประสบการณในการตดิตามหนีแ้ละมสํีานกังานสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ
      ทําใหการประนอมหนี้เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 2 สิ่งที่ตองพิจารณา
  2.1   ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดอสังหาริมทรัพยโดยมากจะชะลอตัวลง ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถขาย
      ทรัพยสินรอการขายในราคาและท่ีอัตรากาํไรท่ีเหมาะสมภายใตกรอบระยะเวลา และในปริมาณท่ีบริษทัฯ ตองการได
  2.2   บริษัทฯ อาจเผชิญกับสภาวะการแขงขันในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากบริษัท
      คูแขง แตอยางไรก็ดีในปจจุบันบริษัทคูแขงสวนใหญจะมุงเนนการเขาซื้อสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับสินเชื่อสวนบุคคล
      และหนี้บัตรเครดิตซึ่งมิใชสินทรัพยดอยคุณภาพที่เปนเปาหมายหลัก

      นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผชิญการแขงขันกับนิติบุคคลตางประเทศที่มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงที่มาจัดตั้งบริษัท
      บริหารสินทรัพยในประเทศไทย และการแขงขันในอุตสาหกรรมสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
      อาจสูงขึ้นในอนาคต
  2.3   บริษัทฯ คาดการณผลกระทบจากภาษีท่ีดิน (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง”) ท่ีไดมีการประกาศใชไวเปนท่ี
      เรียบรอยแลว บริษัทฯ จําตองเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางบนทรัพยสินที่เปนกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เพียงเทานั้น
      ซ่ึง NPA เปนสินทรัพยของบริษัทฯ ในขณะท่ี NPL เปนสินทรัพยของลูกหนี้ แตอยางไรก็ดี ทางรัฐบาลไดมีมาตรการ
      บรรเทาภาษท่ีีดนิและส่ิงปลูกสราง (“พ.ร.ฎ. ลดภาษท่ีีดนิ-ส่ิงปลูกสราง”) โดยสนิทรัพยทีถื่อครองไมเกนิ 5 ป จะไดรับ
      การลดหยอนภาษี มากกวาหรือเทากับ 90% 

  2.4   ภายหลังการปฏิบัติตาม TFRS 9 แลว งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

      อาจไมสามารถเทียบเคียงไดกับงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2560 และ
      2561 และงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 อาจไมสามารถเทียบเคียงไดกับ
      งบการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของคําอธิบายและวิเคราะหของ
      ฝายจัดการฉบับนี้

206 รายงานประจําป 2562
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208 รายงานประจําป 2562

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

 ฝายบริหารไดจดัทาํงบการเงินประจาํปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบญัชีทีรั่บรองท่ัวไป โดยไดเลือกใชนโยบาย
ท่ีเหมาะสม และถอืปฏิบตัโิดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใชดลุยพินจิอยางระมัดระวัง และสมเหตสุมผลในการจดัทํางบการเงิน รวมท้ังเปดเผยขอมูล
ที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน 
มีการใชนโยบายท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
และรวมประเมินความเส่ียงของบริษัท เพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ และเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท 

 จากวิธีปฏบิตัแิละการกาํกบัดแูลขางตน คณะกรรมการบรษัิทจึงมคีวามเหน็วางบการเงินของบรษิทับรหิารสินทรพัย กรงุเทพพาณชิย จํากดั (มหาชน) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นางทองอุไร ลิ้มปติ)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายสมพร มูลศรีแกว)
กรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) 
ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิ สํานกังานการตรวจเงินแผนดนิมคีวามเปนอิสระจากบริษทัตามหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินทีก่าํหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชพีบัญชีที่กาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดนิเช่ือวาหลักฐานการสอบบญัชีท่ีสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8.11 (ข) ซึง่อธิบายถงึผลประโยชนภาษเีงินไดรอการ
ตัดบัญชีท่ีไมไดรับรูเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน ท้ังนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเร่ืองนี้

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดนิในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปจจบุนั สาํนกังานการตรวจเงินแผนดินไดนาํเร่ืองเหลานีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท้ังนี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดแสดงความเห็น
แยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ดังนี้
 1. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากมีจํานวนที่มีสาระสําคัญตองบการเงิน และการใชสมมติฐาน
และดุลยพินิจหลายประการในการประมาณการโดยผูบริหารใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดจากหลักประกัน ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่มีผลตออัตราการผิดนัดชําระหนี้
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คิดเปนรอยละ 72.22 ของสินทรัพยรวม โดยมีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
เปนจํานวน 6,246.89 ลานบาท
 สําหรับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.5 และ ขอ 8.4 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
 • ทาํความเขาใจนโยบายการบญัชีและกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัการตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ การจดัชัน้หนี ้มูลคาหลกัประกนั 
มูลจํานอง ภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิ รวมทั้งกระบวนการในการซื้อหนี้และบริหารจัดการหนี้ที่ซื้อมา



 • ประเมินและสุมตัวอยางทดสอบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกับการคํานวณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหนี้ คํานวณมูลคาหลักประกัน 
 • เปรียบเทียบนโยบายของบรษัิทกบัหลักเกณฑของหนวยงานกํากบั และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาว
 • ทดสอบการคํานวณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานโดยการสอบทานสมมติฐานและวิธีการที่บริษัทใช 
รวมถึงความครบถวนของขอมูลที่นํามาคํานวณ พรอมทั้งสอบทานการบันทึกรายการบัญชี

 2. รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
  รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้บริษัทรับรูรายไดเมื่อไดรับชําระเงินจากลูกหนี้ แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
  1) กรณีลกูหนีด้อยคุณภาพมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนีห้รือประนอมหนี ้จะรบัรูรายไดดอกเบีย้ตามวิธีอัตราผลตอบแทน
รายตัว ตามระยะเวลาคางชําระตั้งแตวันทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือวันท่ีไดรับชําระเงินลาสุดจนถึงวันท่ีไดรับชําระเงิน โดยคํานวณ
อัตราผลตอบแทนรายตัวจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้แตละรายอางอิงจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้
หรือประนอมหนี้ ในกรณีสัญญาปรับโครงสรางหนี้กําหนดใหมีการตีโอนทรัพยชําระหนี้ บริษัทจะใชประมาณการมูลคาทรัพยสินท่ีจะนํามา
ตีโอนทรัพยชําระหนี้มาเปนประมาณการกระแสเงินสดรับ เพื่อใชในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายตัว 
  อยางไรก็ตามหากสัญญาปรับโครงสรางหนี้กําหนดใหมีการนําทรัพยหลักประกันขายทอดตลาด บริษัทจะไมนําประมาณ
การเงินรับดังกลาวมาเปนสวนหนึ่งของประมาณการเงินสดรับ เนื่องจากมีความไมแนนอนในมูลคาที่คาดวาจะไดรับชําระ
  2) กรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพไมไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้ เงินท่ีไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ หรือเงิน
ท่ีไดรับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน จะนําไปลดเงินตนท้ังจํานวน แตหากผลตางของเงินท่ีไดรับมากกวาตนทุนของเงินใหสินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้ จะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คิดเปนรอยละ 73.29 ของรายไดรวม 
   สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหความสําคัญกับการตรวจสอบรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 
เนื่องจากผูบริหารตองใชดุลพินิจในการกําหนดอัตราผลตอบแทนรายตัวเพ่ือประมาณการรายได อีกท้ังรายไดดังกลาวยังมีนัยสําคัญตอ
งบการเงินโดยรวม
   สําหรับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 8.23.1 และนโยบายการบัญชี เรื่อง การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 4.1 (ก)
   สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดใชวิธีการตรวจสอบที่สําคัญ ดังนี้
   • สุมทดสอบการคํานวณอัตราผลตอบแทนรายตัวของลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ท่ีใชในการคํานวณรายไดดอกเบี้ย
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 
   • สอบทานการรับรูรายการรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ โดยสุมตรวจสอบรายการรับชําระหนี้ประจําวันกับการดลูกหนี้
และบัญชีแยกประเภท รวมทั้งทดสอบการคํานวณการตัดชําระหนี้ 
   • สุมตรวจสอบรายการหลังวนัส้ินงวดเพ่ือตรวจสอบวารายไดดอกเบีย้เงินใหสินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีมี้การรับรูครบถวน 
ตรงตามงวดบัญชี

ขอมูลอื่น
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอ่ืนประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน และ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารจะจัดเตรียมรายงานประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงิน ไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
 ความรบัผิดชอบของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ คือ การอานและพจิารณาวาขอมลูอืน่
มีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือปรากฏวา
ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

210 รายงานประจําป 2562



 เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนาํเสนองบการเงินเหลานีโ้ดยถกูตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูสอบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิอยูดวย ความเชือ่ม่ันอยางสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ม่ันในระดบัสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ี
ขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขดัตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสาํคัญ
เม่ือคาดการณไดอยางสมเหตสุมผลวา รายการท่ีขดัตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลตอการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและมาตรฐานการ
สอบบญัช ีสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิไดใชดลุยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูประกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิาน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินรวมถึง
 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลทีไ่มตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงินท่ีเกีย่วของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดงักลาวไมเพียงพอ ความเหน็ของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิจะเปล่ียนแปลงไป 
ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
 • ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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(นางภัทรา โชวศรี)
รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(นายศตวรรษ บุญโกย)
นักวิชาการตรวจเงินแผนดินชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5

 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงิน 
สํานกังานการตรวจเงินแผนดนิรับผดิชอบตอการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดแูล และการปฏิบติังานตรวจสอบบริษทั สํานกังานการตรวจเงิน
แผนดินเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีใน
การกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพันธทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอืน่ ซึง่สํานกังานการตรวจเงินแผนดนิเชือ่วามเีหตุผลท่ีบคุคลภายนอกอาจพจิารณา
วากระทบตอความเปนอสิระของสํานกังานการตรวจเงินแผนดนิและมาตรการทีสํ่านกังานการตรวจเงินแผนดนิใชเพือ่ปองกนัไมใหสาํนกังาน
การตรวจเงินแผนดินขาดความเปนอิสระ
 จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงิน ในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ี
ในรายงานของผูสอบบัญชเีวนแตกฎหมายหรือขอบงัคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกีย่วกับเร่ืองดงักลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกดิขึน้ 
สํานกังานการตรวจเงินแผนดนิพิจารณาวาไมควรสือ่สารเร่ืองดงักลาวในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพราะการกระทําดังกลาว
สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว

  

สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : บาท

     หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

          สินทรัพย
 เงินสด   8.1 4,706,349.81 3,614,465.35
 เงินฝากสถาบันการเงิน 8.2 1,378,910,144.47 1,031,795,622.76
 เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ  8.3 70,181,943.32 93,936,348.17
 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  8.4 83,621,548,219.63 81,718,994,565.32
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (6,246,885,746.95) (6,285,055,237.31)
  เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ   77,374,662,472.68 75,433,939,328.01
 ลูกหนี้ขายผอนชำระ  8.5 1,541,773,750.57 1,452,841,008.05
 หัก กำไรขั้นตนลูกหนี้ผอนชำระรอตัดบัญชี   (890,855,363.07) (742,325,888.85)
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผอนชำระ   (1,765,038.24) (2,217,646.95)
 ลูกหนี้ขายผอนชำระ - สุทธิ   649,153,349.26 708,297,472.25
 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ  8.6 23,899,114,790.44 20,595,824,841.33
 เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ  8.7 9,595,611,371.12 7,115,446,818.61
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  8.8 1,243,219,059.32 1,251,541,982.94
 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  8.9 15,915,559.15 13,282,153.12
 เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ  8.10 888,262,192.17 1,217,275,718.36
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  8.11 491,316,002.18  -   
 สินทรัพยอื่น  8.12 178,612,922.15 188,047,305.84
 รวมสินทรัพย   115,789,666,156.07 107,653,002,056.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : บาท

      หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

           หน้ีสินและสวนของเจาของ
  หนี้สิน
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  8.14 75,687,524,260.89 57,709,277,417.46
  ดอกเบี้ยคางจาย  8.15 504,240,465.00 245,358,785.37
  ประมาณการหนี้สิน  8.16 1,052,334,655.37 769,519,346.07
  เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู  8.17 - 5,342,009,258.02
  หนี้สินอื่น  8.18 1,479,446,614.72 1,737,822,585.99
 รวมหนี้สิน    78,723,545,995.98 65,803,987,392.91
 สวนของเจาของ 
  ทุนเรือนหุน 
   ทุนจดทะเบียน 
   หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท  8.19 16,225,000,000.00 16,225,000,000.00
   ทุนที่ออกและชำระแลว 
   หุนสามัญ 3,015,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 8.19 15,075,000,000.00 13,675,000,000.00
   (2561: หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท)
  สวนเกิน (ต่ำกวา) มูลคาหุนสามัญ จำนวน 280,000,000 หุน 8.19 3,399,425,912.35 -
  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  8.3.4 (65,023,289.86) (58,017,385.72)
  กำไรสะสม 
   จัดสรรแลว 
    สำรองตามกฎหมาย   1,622,500,000.00 1,622,500,000.00
   ยังไมไดจัดสรร   17,034,217,537.60 26,609,532,049.55
 รวมสวนของเจาของ   37,066,120,160.09 41,849,014,663.83
 รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  115,789,666,156.07 107,653,002,056.74

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายสมพร มูลศรีแกว)
กรรมการผูจัดการใหญ
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : บาท

     หมายเหตุ 2562         2561        

 รายไดดอกเบี้ย
 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 8.23.1 8,968,440,817.11 6,295,169,332.66
 เงินลงทุนในหลักทรัพย  33,494,208.21 3,731,139.11
 เงินฝากสถาบันการเงิน  15,598,602.88 10,329,670.76
 ลูกหนี้ขายผอนชำระ  107,986,268.30 89,185,927.33
 อื่น ๆ  14,231,092.27 15,524,188.93
 รวมรายไดดอกเบี้ย  9,139,750,988.77 6,413,940,258.79
คาใชจายดอกเบี้ย
 ดอกเบี้ยและสวนลดจายตั๋วสัญญาใชเงิน  224,619,277.57 281,495,503.32
 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม  637,699,761.25 439,767,850.53
 ดอกเบี้ยหุนกู  1,270,057,386.27 1,048,145,295.26
 รวมคาใชจายดอกเบี้ย  2,132,376,425.09 1,769,408,649.11
รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ  7,007,374,563.68 4,644,531,609.68
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย   3,991,603.16 (30,309,029.21)
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,907,235,356.26 3,105,514,954.01
กำไรจากการขายผอนชำระ  93,592,273.53 115,214,389.16
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 
 รายไดจากเงินปนผล  38,186,090.93 36,966,721.10
 รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ  8.23.2 53,413,560.01 109,822,569.16
 รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ  91,599,650.94 146,789,290.26
รวมรายไดจากการดำเนินงาน  10,103,793,447.57 7,981,741,213.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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หนวย : บาท

     หมายเหตุ 2562         2561        

 คาใชจายในการดำเนินงานอื่น
 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  2,143,561,562.51 1,836,937,034.72
 คาตอบแทนกรรมการ  20,099,838.71 10,840,161.29
 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ  223,937,342.82 221,905,835.41
 คาภาษีอากร  764,595,169.77 517,748,999.91
 (กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  (24,688,410.90) (20,496,671.01)
 คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย  97,485,175.87 89,129,763.60
 คาใชจายอื่น 8.24 532,140,132.62 278,569,151.90
 รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น  3,757,130,811.40 2,934,634,275.82
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ    134,618,110.08 (162,194,456.12)
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได  6,212,044,526.09 5,209,301,394.20
ภาษีเงินได   8.25 (337,255,924.16) 7,276,797.33
กำไรสุทธิ   6,549,300,450.25 5,202,024,596.87

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
    รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
 กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  (23,261,726.61) (11,765,655.43)
 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  16,255,822.47 -
    รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (20,801,444.00) -
 ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  17,643,981.80 -
 รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    (10,163,366.34)  (11,765,655.43)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม  6,539,137,083.91 5,190,258,941.44
กำไรตอหุน
 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 8.26  2.38  1.90
 จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)  2,750,342,465.75 2,735,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายสมพร มูลศรีแกว)
กรรมการผูจัดการใหญ
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : บาท

   2562          2561          

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 6,212,044,526.09 5,209,301,394.20
 รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 
 จากกิจกรรมดำเนินงาน
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 138,217,423.28 141,307,415.26
  คาใชจายจายลวงหนาลดลง  95,239,057.75 75,981,801.69
  รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (11,525,960.34) 113,404.58
  รายไดรับลวงหนาลดลง  (3,745,013.68) (3,897,667.07)
  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น 183,827,324.51 328,492,352.43
  ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยจากบัญชี 724.00 602.00
  สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 331,467,872.00 66,095,383.00
  กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร (2,673,976.21) (13,374,665.27)
  กำไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชำระ (7,439,786.49) (2,570,319.97)
  หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) 134,618,110.08 (162,194,456.12)
  หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผอนชำระ (ลดลง) เพิ่มขึ้น (452,608.71) 2,217,646.95
  (กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (24,688,410.90) (20,496,671.01)
  (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (3,991,603.16) 30,309,029.21
   7,040,897,678.22 5,651,285,249.88
  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (7,007,374,563.68) (4,644,531,609.68)
  รายไดเงินปนผลสุทธิ (38,186,090.93) (36,966,721.10)
  เงินสดรับดอกเบี้ย 9,106,237,955.31 6,410,281,552.50
  เงินสดรับเงินปนผล 38,186,090.93 43,600,528.80
  เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (8,210,350,098.85) (7,088,271,954.65)
  เงินสดจายดอกเบี้ย (1,873,494,745.46) (1,801,257,411.51)
  เงินสดจายภาษีเงินได (14,412,808.11) (8,797,804.95)
 ขาดทุนจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน (958,496,582.57) (1,474,658,170.71)
 สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ 6,338,544,138.55 5,037,033,664.00
  ลูกหนี้ขายผอนชำระ 238,128,020.41 251,193,005.49
  ทรัพยสินรอการขาย 1,448,078,890.66 1,513,872,245.60
  เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (2,480,164,552.51) (2,129,465,905.29)
  เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่นๆ 329,013,526.19 (495,723,369.46)
  สินทรัพยอื่น (142,712,069.15) 116,475,064.74
  หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู (5,342,009,258.02) 5,342,009,258.02
  ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (69,454,006.70) (48,336,300.00)
  หนี้สินอื่น (554,950,366.99) 66,472,942.79
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (1,194,022,260.13) 8,178,872,435.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนวย : บาท

   หมายเหตุ 2562          2561          

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 8.30.2 (77,917,554.21) (78,584,530.67)
  เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  (13,744,631,827.50) (5,656,632,024.52)
  เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 8.30.3 (13,086,759.20) (3,046,875.00)
  เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง  50,900.00 40,000.00
  เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร   2,691,463.56 13,374,766.27
  เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย  13,778,133,697.11 5,655,314,902.52
  เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย  4,476,620.00 8,607,676.82
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (50,283,460.24) (60,926,084.58)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร  49,500,000,000.00 16,450,000,000.00
  เงินสดรับจากการออกหุนกู  20,000,000,000.00 8,000,000,000.00
  เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ  4,900,000,000.00 -
  เงินสดจายในการออกหุนสามัญ  (115,928,604.66) -
  เงินสดรับจากการไถถอนต๋ัวแลกเงิน  97,064,796.50 97,064,796.50
  เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้  (49,402,667,402.96) (21,779,023,757.05)
  เงินสดจายชำระหุนกู  (7,230,000,000.00) (6,600,000,000.00)
  เงินสดจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู  (30,057,154.99) (12,659,934.57)
  เงินสดจายคาใชจายในการอาวัลต๋ัวเงินจาย  (4,409,932.60) -
  เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน  (16,121,457,500.00) (4,400,615,000.00)
 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  1,592,544,201.29 (8,245,233,895.12)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  348,238,480.92 (127,287,544.52)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป  1,031,572,255.20 1,158,859,799.72
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 8.30.1 1,379,810,736.12 1,031,572,255.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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เกีย่วกับรายงานฉบับนี้
 ตลอด 20 ป ทีผ่านมา บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management 
Public Company Limited หรือ BAM มุงม่ันแกไขปญหาสนิทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบนัการเงิน โดยการปรับโครงสรางหนี้
ดวยแนวทางการประนอมหนี้บนพ้ืนฐานความรวมมือระหวางกัน เพ่ือใหไดขอยุติและผลประโยชนสูงสุดรวมกันท้ังสองฝาย และสามารถ
เจรจาประนอมหนี้ได แมวาจะอยูในข้ันตอนการดําเนินคดีก็ตาม โดยจะพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก มุงชวยเหลือลูกหนี้
ที่สุจริตใหสามารถดําเนินธุรกิจ และลูกคารายยอยมีโอกาสชําระหนี้ นําทรัพยหลักประกันกลับไปทําประโยชนตอไป 
 ขณะเดยีวกัน BAM มีบทบาทสําคัญตอการฟนฟูและพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ โดยการบริหารจดัการทรัพยสินรอการขาย 
(NPA) ท่ีรับซื้อรับโอนมาจากสถาบันการเงิน ใหมีสภาพพรอมขาย เนนการปรับปรุงซอมแซมทรัพยใหมีสภาพดี และสวยงาม เพ่ือนําออก
จําหนายในราคาที่เปนธรรม และมีโครงการผอนชําระกับ BAM เพ่ือชวยเหลือลูกคารายยอยท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ ใหสามารถ
เปนเจาของทรัพยไดงายขึ้น ซึ่งบทบาทสําคัญของ BAM คือ ทําใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสมีบานเปนของตนเอง 
 นอกจากการใหความชวยเหลือลูกคาหรือลูกหนีใ้นเชงิธุรกจิแลว BAM มีแนวทางการดาํเนนิธุรกจิตามหลักธรรมาภบิาล โดยคํานงึถงึ
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการดูแลสังคม ภายใตนโยบายท่ีไมมุงเนนกําไรสูงสุด แตมีกําไรท่ีผูถือหุนพอใจ ซึ่ง BAM 
ยังยืนยันในเจตนารมณและมุงมั่นในการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ ภายใตแนวคิด 5 ดี ของ BAM ประกอบดวย

แนวทางการจัดทํารายงานความยัง่ยืน
 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เกี่ยวของกับ
การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยนื อันเกีย่วโยงกบัประเดน็ ดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ BAM ไดจดัทําและเผยแพรขอมูล โดยอางอิง
การจดัทํารายงานใหมีความสอดคลองตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN 
Sustainability Development Goals โดยเน้ือหาและสาระสําคัญของการรายงานป 2562 นี้ มุ งเนนการดําเนินงานตามทิศทาง
การดาํเนนิธุรกจิ วสัิยทัศน และกลยทุธองคกร หลักการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีและแนวปฏิบตัท่ีิเปนรูปธรรมของปรัชญาในการทํางาน รวมถงึ
การดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
โดยเชื่อมโยงบริบทดังกลาวขางตนกับประเด็นดานความยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติของ UNSDG ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

Sustainable Development

BAM กับการพัฒนาที่ย่ังยืน

ดีตอ
ประเทศ

ดีตอ
พนักงาน

ดีตอ
ผูถือหุน

ดีตอลูกคา
หรือลูกหน้ี

ดีตอ
สังคม
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ทศิทางการดําเนินธรุกจิ  
 BAM ไดบรูณาการความรับผดิชอบตอสงัคม จากจุดเร่ิมตนดวยกิจกรรมทางสงัคม และการบริจาค สูการพฒันากระบวนการจัดการอยางย่ังยืน
แบบบรูณาการ ดวยการเช่ือมโยงความรบัผิดชอบตอสังคม เขากับยทุธศาสตร วิสัยทศัน และพันธกิจขององคกร เพ่ือสรางความย่ังยืนในการดาํเนินธุรกจิ

ปรัชญาการดําเนินธรุกจิ
 BAM เช่ือม่ันวา การดําเนินธุรกิจท่ีดีตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีหลักคิดสูความสําเร็จ คือ BAM TOUCH อันประกอบ
ดวยวัฒนธรรมองคกร และคานิยม ท่ีเปนรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพ่ือขับเคลื่อนใหการ
ดาํเนนิธุรกจิของ BAM มุงสูการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development)

คณะทํางานดาน
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับ
ความเสีย่ง

คณะกรรมการกาํกับดแูล
กิจการทีด่แีละ

ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน

โครงสรางการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ
  ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทท่ีมุงเนนการพัฒนาท่ียั่งยืนแบบบูรณาการ จึงไดมีการจัดโครงสรางองคกรใหมี
คณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับความเส่ียง ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทาง
ในการปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพา BAM 
สูความสําเร็จที่ยั่งยืน
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วัฒนธรรมองคกร BAM
BAM  B = Betterment  การพัฒนาปรับเปล่ียนใหดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเนื่อง
 A  =  Achievement  การมุงม่ัน รวมมือใหบรรลุผลสําเร็จ
 M  =  Management  การมีคนและระบบการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีความเปนเลิศ

 BAM TOUCH เปนแนวทางท่ีพึงปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และพนักงานในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปน
การสรางคุณคาคนดี ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรและคานิยมขององคกรสําหรับถือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลดี 5
ประการท่ีกลาวขางตน คือ ดตีอประเทศ ดตีอสังคม ดตีอลูกคาหรือลูกหนี ้ดตีอผูถือหุน และดตีอพนักงาน ซึง่กอใหเกดิประโยชนตอการเดนิหนา
สูเปาหมายแหงความสําเร็จ และเปนพลังสําคัญในการขบัเคล่ือนใหองคกรกาวตอไปไดอยางม่ันคงและยัง่ยนื อกีท้ังยงัเปนการสะทอนใหเหน็
ถึงภาพลักษณขององคกรที่มีธรรมาภิบาลไดอยางชัดเจน

หลักคิดสูความสําเร็จ BAM TOUCH

BAM
วัฒนธรรมองคกร
Corporate Culture

TOUCH
คานิยม

Corporate Values

BAM TOUCH
หลักคิดสูความสําเร็จ

 Trust : วางใจ   

 เปนท่ีนาไววางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกตองตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้งม่ันในความซื่อสัตย
 สุจริต ทําตามที่รับปากเพ่ือสรางใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ชี้แจง เปดเผยขอมูลอยางจริงใจ โปรงใส
 อันจะทําใหเกิดภาพการทํางาน ภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางพรอมเพรียงกัน 
 Openness : เปดใจ 
 การเปดใจกวางสรางความตาง หมายถึง การตระหนักวาความเปล่ียนแปลงคือ ความกาวหนา จึงเปดใจรับและชวยให
 ผู อ่ืนยอมรับดวยความยินดี โดยรวมคนหาโอกาสท่ีแฝงอยูในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือสรางความแตกตางหรือ
 ความแปลกใหมใหการทํางาน รวมท้ังเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยทัศนคติท่ีเปนบวก เพ่ือชวยขยาย
 มุมมองใหกวางขึ้น
 Unity : รวมใจ   

 รวมใจเปนหนึ่งเพ่ือองคกร หมายถึง การเชื่อม่ันในพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคนในองคกร จึงใหความเคารพ
 และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ และรวมมือรวมใจท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
 โดยไมยึดติดกับงานที่ตนรับผิดชอบเพียงอยางเดียว แตยึดถือประโยชนองคกรเปนที่ตั้ง
 Customer Focused : เขาใจ   
 เขาใจความปรารถนาของลูกคา หมายถึง การทําความเขาใจและคาดคะเนความตองการของลูกคาท้ังภายในและ
 ภายนอก รวมคนหาและสนองตอบความตองการเหลานั้น โดยตระหนักวาสินคาและบริการที่เปยมคุณภาพสามารถ
 ยกระดับความเปนอยูของลูกคา รวมทั้งสรางความมั่นคงใหเศรษฐกิจและสังคมไทยได
 High Performance : ใสใจ   

 ใสใจในการสรางความเปนมืออาชีพ หมายถึง ความมุงม่ันรับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหมีทักษะ
 ที่หลากหลายดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ สรางความคิดตอยอดท่ีเปนประโยชนตอการทํางานใหดียิ่งขึ้น กลาคิดกลา
 แสดงออกอยางสรางสรรค และมุงทํางานเชิงรุก เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรอยางตอเนื่อง

คานิยมองคกร TOUCH
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กระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

นโยบายการดําเนินธุรกิจ :
 สําหรับป 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ภายใต 
“BAM มุงม่ันท่ีจะดํารงบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ ชวยใหระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
ผานการบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล”

วิสัยทัศน (Vision) : 
 มุงสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ

พันธกิจ (Mission) : 
 -  มีการบริหารงานที่เปนเลิศ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 -  พัฒนาสินคาและบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา
 -  มุงเนนการสรางความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
 -  มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 -  เสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ พรอมบริการดวยใจ
 -  มีสวนรวมในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย

สรางการยอมรับของผูมีสวนไดเสียวา
บริษัทเปนองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการบริหารสินทรัพยท่ีมีความโปรงใส 
ซื่อสัตยสุจริต

2สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวย
การบริหารจดัการสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายจากสถาบัน
การเงิน ดวยระบบการบริหารจัดการท่ี
เปนเลิศ จากการเพ่ิมขนาดสินทรัพย 
สงผลใหบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

1 ยกระดับศักยภาพของพนักงาน 
โดยสงเสริมความรูความสามารถของ
พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและ
ปลูกฝงใหพนักงานยึดม่ันตอคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร

3

เปาหมายธุรกิจ :

จุดมุงหมายองคกร :
 มุงหวังท่ีจะเปนเคร่ืองมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือลูกหนี้ท่ีสุจริตใหกลับสู
เครดติทีด่อีกีคร้ัง และรวมแกปญหาหนีด้อยคุณภาพในระบบสถาบนัการเงิน รวมทัง้ชวยฟนฟธุูรกจิอสังหาริมทรัพย โดยการพฒันาทรัพยสนิ
รอการขายใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด
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กลยุทธหลักในการขับเคลือ่นองคกรสูความยัง่ยืน : 
  นอกจากการดําเนินงานของ BAM จะมีลักษณะเปนการชวยเหลือสังคม (CSR in process) ตั้งแตวันแรกของการดําเนินธุรกิจ 
โดยการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมา
เปนสินทรัพยท่ีมีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแลว BAM ยังมีกิจกรรมท่ีมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ใหมีความเข็มแข็ง
และยั่งยืน ดวยกลยุทธ 4 ดาน ประกอบดวย
  1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนื่อง
  2. ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
  3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพื่อตอยอด และพัฒนาองคความรู
  4. ดานการติดตามผล และชวยเหลือสังคมเพื่อใหอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
  ทั้งน้ี BAM ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธดานความยั่งยืนจากดัชนีความสุขชุมชนและครอบครัว เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานของปที่ผานมา โดยมีเปาหมายที่ความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เขารวมกิจกรรม 

1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนือ่ง
 กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูไดรับความเดือดรอนในสังคม เชน ผูพิการ ผูประสบภัยพิบัติตางๆ

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM ปที่ 12    

  การจัดทําโครงการผานรายการโทรทัศน จํานวน 35 ตอน 
เพ่ือชวยเหลือผูเดือดรอนและผูดอยโอกาสในสังคม ดวยการมอบเงิน
และส่ิงของตาง ๆ เปนการสรางกําลังใจ มอบโอกาส และเติมเต็ม
ใหลูกคา ประชาชน มีสภาพเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถสรางอาชีพ เปน
แบบอยางท่ีดีใหกับคนในสังคม รวมไปถึงการชวยเหลือสนับสนุน
ชุมชน องคกร มูลนิธิ โรงเรียน ฯลฯ ใหสามารถดําเนินงานตอไปได
ตามวัตถุประสงค 

29 มนีาคม 2562
โครงการฟนฟู 
  ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากเหตุการณหรือภัยตาง ๆ อาทิ 
การมอบถงุยังชีพชวยเหลือผูประสบอทุกภัยพายุปาบกึใน จ.นครศรธีรรมราช 
จ.สุราษฎรธานี และ จ.ชุมพร รวมไปถงึการมอบเงินชวยเหลือการกอสราง
อาคารเรียนจากเหตเุพลงิไหม โรงเรียนบานหนองบวันอย จ.มหาสารคาม 9 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562

เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซ่ึงกําหนดโดยองคการสหประชาชาติทั้งหมด 17 ขอ ประกอบดวย

29 มนีาคม 2562
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โครงการมอบทุนการศึกษา  
 BAM เลง็เหน็ถงึความสําคัญของการศึกษาอันเปนพ้ืนฐานตอ
การพัฒนาเด็กไทยใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัดทํา
โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ท่ัวประเทศ ตอเนื่องทุกป ปละ 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 
เปนเงิน 3 ลานบาท  

22 สงิหาคม 2562

 นอกจากนีย้งัมีนโยบายสงเสริมดานการศึกษาสําหรับบคุคลภายนอก ตามโครงการมอบทนุศึกษาตอระดบัปริญญาโทตางประเทศสาํหรับ
บุคคลท่ัวไป ปละ 2 ทุน และการมอบทุนการศึกษาตาม “โครงการรวมพล คนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน” สําหรับ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ใหไดรับโอกาสศึกษาตอเนือ่งจนจบปริญญาตรี 5 คณะวิชา จาํนวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บาท 
รวมเปนเงิน 200,000 บาท

 ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมีการมอบทุนการศึกษา
ใหแกนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ซึ่งนิสิต นักศึกษาสวนหนึ่งเคยไดรับมอบทุนในระดับ
ประถมศึกษา และปจจบุนักาํลังศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากนี้
ยงัจดัทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนังสือเรียน คอมพิวเตอร 
เพ่ือการพัฒนาดานการเรียน การสอน และมอบชุดกีฬา อุปกรณ
กีฬา สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน เลนกีฬาเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี22 สงิหาคม 2562

 BAM ตระหนกัถงึความสาํคัญของการมีสุขภาพท่ีดขีองคนในสังคม และไดสนบัสนนุเงินในการซือ้อุปกรณดานการแพทยมาโดยตลอด 
ที่ผานมา BAM ไดสนับสนุนอุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลรัฐมากกวา 80 แหง ทั่วประเทศ

โครงการมอบอุปกรณการแพทย

25 กมุภาพันธ 2562 26 กนัยายน 2562

2.  ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกีย่วกับปจจัยพ้ืนฐาน
 กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เชน การบริจาค การมอบทุน การใหเงินทุนเริ่มตน
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 ในโอกาสครบรอบ 20 ป ในป 2562 BAM ไดมอบเงินสนบัสนนุการจดัซือ้อุปกรณการแพทย รวม 17 แหง เปนเงินทัง้ส้ิน 20 ลานบาท 
นอกจากนี้ ยังไดมอบรถตูพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตใหกับมูลนิธิสวางศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยฉุกเฉิน 
และมอบรถตูพยาบาลใหกับ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชในภารกิจบริการประชาชน

1. กิจกรรมพลิกฟนทะเล ใหกับบานของพะยูน รวมกับ
ชุมชนมดตะนอย จ.ตรัง
 ในโครงการอนรัุกษและเพ่ิมจํานวนของพะยนูในบริเวณอาวไทย 
มีการเพ่ิมพ้ืนทีห่ญาทะเลซ่ึงเปนอาหารหลักของพะยูน และเกบ็ขยะ
พลาสตกิบริเวณชายทะเล หาดมดตะนอย อ.เกาะลิบง จ.ตรงั โดยเชญิ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูถงึการอนรัุกษพะยนู การรวมกนั
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การลด เลิกใชถุง
พลาสติก การไมท้ิงขยะบนชายหาด พรอมมอบทุนสําหรับแสดง
แนวเขตพ้ืนท่ีคุมครองพะยนู และรวมกนัปลูกหญาทะเลอาหารของ
พะยูน โดยมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนของพะยูนใหเพ่ิมขึ้นไมนอย
กวา 260 ตัว ภายในป 2567

สํานักงานใหญ
- โรงพยาบาลกลาง 400,000 บาท
- โรงพยาบาลเลิดสิน 460,000 บาท
- โรงพยาบาลบานแพว 500,000 บาท

- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 1,800,000 บาท
- โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
  2,000,000 บาท
- โรงพยาบาลศิริราช 3,000,000 บาท

ภาคเหนือ
ตอนบน

โรงพยาบาลดอยเตา จ.เชยีงใหม 390,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม
จ.เชียงใหม ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM
2,000,000 บาท

โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแกน 400,000 บาท
โรงพยาบาลโนนศิลา จ.ขอนแกน 320,000 บาท
มอบอปุกรณการแพทย โรงพยาบาลศรนีครนิทรขอนแกน
จ.ขอนแกน ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM
2,000,000 บาท

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบ่ี
300,000 บาทภาคใต

ตอนบน

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
324,000 บาท ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา 
340,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร จ.สงขลา ในโอกาสครบรอบ
20 ป BAM 2,000,000 บาท

ภาคใต
ตอนลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน
500,000 บาท

ภาคเหนือ
ตอนลางภาคกลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 19
จ.กาญจนบุรี
380,000 บาท

มอบอุปกรณการแพทย ป 2562

มอบอุปกรณการแพทย
ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM

3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพือ่ตอยอด และพัฒนาองคความรู
 กลยุทธที่สนับสนุนการใหความรูแกชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เชน พัฒนา packaging สงเสริมชองทางการตลาด 
พัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น

14 พฤศจิกายน 2562
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  2. การจัดทาํโครงการ No Plastic Bag ผานกิจกรรมตาง ๆ  เพือ่การรณรงคใหความรู และตระหนกัถงึการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม การลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก โดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จลดการใชถุงพลาสติกในบริเวณพ้ืนที่หองอาหารชั้น 7 

อาคารสํานักงานใหญ BAM ลงจากเดิมอยางนอยรอยละ 15 ท้ังนี้เชิญอาจารยจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครมาใหคําแนะนําและ
ฝกสอนการจัดทําถุงผา โคมไฟการจัดทําวัสดุเหลือใช ใหรวมถึงการงดใชถุงพลาสติกและกลองโฟมในอาคารสํานักงานใหญ BAM 

4.  ดานการติดตามผล และใหความชวยเหลือสังคมเพือ่อยูไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน
  กลยทุธในการติดตามความคืบหนาของโครงการท่ีใหการสนบัสนนุและชวยเหลือไปในระยะเวลา 3-5 ป ในโครงการชมุชนตนคิด ชวิีตยัง่ยนื 
และโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน

โครงการชมุชนตนคดิ ชีวติยัง่ยืน

   คัดเลือกชมุชนตนแบบจาํนวน 5 แหง จาก 5 ภมิูภาคของ
ประเทศไทย คือ 1. กลุมสงเสริมการทําการเกษตรพืชผกัปลอดสารพิษ 
จ.เพชรบรุ ี2. กลุมฮักน้ําจาง จ.ลําปาง 3. กลุมปลูกผักอนิทรยี จ.ขอนแกน 
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง จ.ระยอง  
5. กลุมกสิกรรมไรสารพิษ จ.นครปฐม ใหการสนบัสนุนชมุชนท่ีมีการ
รวมตวักนัในการสรางเสริมอาชพีอยูแลวในเบือ้งตน ใหมีความแขง็แกรง
และยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดวยการมอบเงินทุนวงเงินรวมทั้งสิ้น 2 ลานบาท 
ใหชุมชนตนแบบสําหรับการดําเนินกิจการของชุมชนนั้น ๆ อาทิ 
จดัทําแปลงเกษตร ปลกูพืชผัก ทําปุยอนิทรีย เล้ียงเปด ไก โดยใชวิถี
การปฏิบัติจากการทําเกษตร สรางอาชพี มีรายไดจากการขายผลผลิต 
สามารถดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังจัดบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางสรางอาชีพ และการเก็บออม รวมถึง
การพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐของทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู 
และมีการตดิตามผล โดยถอืเปนการเร่ิมตนสูการพัฒนาในการสราง
ความยั่งยืนใหกับชุมชน และดูแลคนในชุมชนใหสามารถอยูไดและ
อยูดี โดยพึ่งพาตนเองไดตอไป 

โครงการอาหารกลางวนัยัง่ยืน

  คัดเลอืกโรงเรียนตนแบบจาํนวน 5 แหง จาก 5 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือ 1. โรงเรียนบานหนองจอก จ.เพชรบุรี 2. โรงเรียน
แมทะ จ.ลําปาง 3. โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร จ.ขอนแกน 
4. โรงเรียนวัดยายดา จ.ระยอง 5. โรงเรียนวัดศรีวสิารวาจา จ.นครปฐม 
การมอบเงินทุนวงเงินรวมท้ังส้ิน 500,000 บาท ใหโรงเรียนตนแบบ 
เพื่อเปนการเร่ิมตนสรางแหลงอาหารใหกับโรงเรียนที่อยูในชุมชน
ผานการดูแลของครู นักเรียน ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร
ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการจัดบรรยายใหความรู
วิธีการจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษ การเล้ียงไกเพ่ือนําไขไป
รับประทานเปนอาหารกลางวัน สรางโภชนาการท่ีดใีหกบัเดก็นกัเรียน 
สวนที่เหลือจากการรับประทานสามารถนําไปจําหนาย นํารายได
แบงไปจัดซื้อเมล็ดพันธุมาปลูกพืชผัก และเก็บออมตอไป

19 กรกฎาคม 2562

21 มถินุายน 256217 พฤษภาคม 2562

9 สงิหาคม 2562

17 มถินุายน 2562 11 กนัยายน 2562
17 กนัยายน 2562
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นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม...สูความสําเร็จทีย่ัง่ยืน
 BAM กาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอสังคมสูความยัง่ยนืเปนหลักในการดาํเนินงานท่ีเชือ่มโยงในทุกมิต ิครอบคลุม คนด ีสนิคาดี 
สังคมดี เพื่อใหการบูรณาการเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง

Good Product
สินคาดี 

Good People
คนดี 

Good Society
สังคมดี 

คนดี   สินคาดี   สังคมดี

    มุงเนนการเสริมสรางใหบุคลากรเปนคนดี
ในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบผูมีสวน
ไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือ
แนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางใหพนักงาน
มีศักยภาพและความสามารถในการทํางาน
ตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง

 BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบตอ
ผูบริโภคและสังคม มุงสรรคสรางนวัตกรรม
และบริการใหมีคุณภาพตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา โดยไมสงผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปญญาโดยเด็ดขาด

  สนับสนุนใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในทุกดาน โดยสงเสริมกิจกรรมกํากับดูแล
ใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ชวยดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสเพ่ือสามารถมีรายได และสราง
ชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา
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คนดี (Good People)

  มุงเนนการเสริมสรางใหบุคลากรเปนคนดีในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบ
ผูมีสวนไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือเสริมสรางให
พนักงานมีศักยภาพและความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

 BAM มุงเนนการเสริมสรางพัฒนาบคุลากรใหเปนคนด ีภายใตโครงการ “คนดี BAM” ผานแนวคิด “เปนผูให รูจกัเสยีสละ 
มีจิตท่ีเปนสมาธิ ”

 1. เปนผูให หมายถึง การปลูกฝงใหพนักงานมีน้ําใจ รูจักการใหและแบงปน
ความสุข ไดแก โครงการปลูกตนไมยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน

 สนับสนุนใหพนักงานทําความดี ซึ่งจะชวยใหพนักงาน
เขาใจไดลึกซึ้งถึงความเสียสละ จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
ผูมีจติใจดี และมีมนษุยสัมพันธดวยการเชญิชวนใหพนกังานรวมแรง
รวมใจบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ดวยการจัดโครงการปลูกตนไม
ยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน

 BAM เช่ือม่ันวาการบริจาคโลหติ เปนการใหชีวิตท่ีสําคัญ 
จงึจัดกิจกรรมบริจาคโลหติเปนประจาํทุกปอยางตอเนือ่ง สําหรับ
ป 2562 จัดใหมีการบริจาคโลหิตรวมปละ 4 ครั้ง ดังนี้

กจิกรรมบริจาคโลหิต 4 คร้ัง / ป (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)
ยอดบริจาคโลหิต/cc

ป 2558

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมยอดบริจาค

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2 กนัยายน 2562

ป 2560
บรจิาคโลหติ 

219 คน 
รวม 88,650 cc

ป 2561
บรจิาคโลหติ 

188 คน 
รวม 72,900 cc 

ป 2562 
บรจิาคโลหติ 

249 คน 
รวม 102,600 cc
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 3. เปนผูมีจิตที่เปนสมาธิ หมายถึง สนับสนุนใหพนักงานฝกปฏิบัติตนใหมีจิตใจท่ีตั้งม่ัน มีอารมณท่ีแนวแน 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางานและการบริการที่ดี ผาน “หลักสูตรธรรมะ..กับการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ”

กิจกรรมบริจาคปฏิทินเกา
 กิจกรรมมอบปฏิทิน โดยรวบรวมปฏิทินท่ีไมใชแลวจากพนักงานพรอมท้ัง
บริจาคเงินสนับสนุนสําหรับการจัดทําหนังสืออักษรเบรลลใหกับศูนยเทคโนโลยีเพ่ือ
คนตาบอดแหงประเทศไทย ซึ่งในป 2562 BAM สนับสนุนเงินจํานวน 100,000 บาท 
เพื่อจัดทําหนังสือเพลงพระราชนิพนธ ในรูปแบบอักษรเบรลล

 การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สรางสมาธิให
กับพนักงาน  เตือนใจใหระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งมั่นปฏิบัติตนให
เปนคนดีของสังคม

20 มนีาคม 2562

  โครงการแบงปนความดี เชิญชวนพนักงานรวมบริจาคของสําหรับผูปวย ผูดอยโอกาส โดยมอบ
ของใชทีจํ่าเปนสําหรับผูปวย มลูนธิิวัดพระบาทน้ําพุ มอบเส้ือผาและส่ิงของเหลือใชใหกับมูลนธิิบานนกขมิน้

20 มนีาคม 2562 29 สงิหาคม 2562

 2. เปนผูเสียสละ หมายถงึ การสงเสริมใหพนกังานเปนผูมีจติสาธารณะ รวมมือรวมใจเสียสละตนเองผาน 
“โครงการแบงปนความดี” 

ยอดบริจาคปฏิทนิต้ังแตป 2560 - 2562
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14 มนีาคม 2562
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 BAM ใหความชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยนํ้าทวมในพ้ืนท่ี
ภาคใต ซ่ึงไดรบัผลกระทบจากพายุโซนรอน “ปาบกึ” ทัง้ในสวนของ
ลกูคาทีป่รับโครงสรางหนี ้และลกูคาทีซ่ือ้ทรพัย BAM แบบผอนชาํระ
วาไดรบัผลกระทบอยางไรบาง และใหความชวยเหลอืแกลกูคาของ 
BAM อยางเรงดวนตอไป โดยหากลูกคารายใดประสบปญหาจาก
เหตุการณดงักลาว กจ็ะพจิารณาผอนปรนการชาํระหนี ้โดยพิจารณา
เปนรายกรณี เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน  

 โครงการบานสวนสุขใจ กับสมนุไพรในบานเรา เอาใจคนรัก 
สุขภาพ ที่เนนการปลูกพืชสมุนไพรรอบบานกินอาหารเปนยา และ
เพือ่การอยูอาศยัทามกลางธรรมชาตแิบบสังคมเมอืง โดยใส Concept 
“Digital Living Home” ที่เพ่ิมเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ
ตาง ๆ ภายในบานผาน Application บนหนาจอมือถือ และเนน
การประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผง
โซลาเซลล

 โครงการสุขใจไดบานคืน เปนโครงการที่ชวยเหลือลูกคา
ที่ปรับโครงสรางหนี้กับ BAM ซึ่งมีภาระหนี้เงินตนตอรายไมเกิน 
10 ลานบาท เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนี้และ
นําทรัพยหลักประกัน ซ่ึงเปนที่อยู อาศัยกลับคืนไปงายขึ้น โดย
สามารถชําระหน้ีในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน 
เลือกผอนชําระครั้งเดียว หรือผอนชําระไมเกิน 10 ป 

สินคาดี (Good Product)

 BAM ยึดหลกัคิดความรบัผดิชอบตอลูกคา มุงสรรคสรางนวัตกรรม และบริการใหมีคณุภาพตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา โดยไมสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา
  
 ป 2562 -   BAM รับซ้ือ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อลดปญหาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ
   ของประเทศ   
  - BAM ชวยแกปญหาลูกหนี้ ที่ไดรับความเดือดรอนจากภาระหนี้ใหไดรับทรัพยกลับคืน ไดมีที่อยูอาศัย
   หรือประกอบธุรกิจตอไปเหมือนเดิม ผานมาตรการประนอมหนี้ที่อยูบนพื้นฐานความสมัครใจ โครงการ
   ชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพย ปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหน้ี
   ที่ประสบภัยพิบัติ และโครงการคืนทรัพยใหคุณ
  - จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อชวยเหลือลูกคารายยอยใหมีที่อยูอาศัย ไดแก โครงการซ้ือทรัพยแบบ
   ผอนชําระกับ BAM โครงการบานประหยัดพลังงาน โดยใหออกแบบบานใหคํานึงถึงการลดใชพลังงาน
   ลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ

มกราคม 2562- ธันวาคม 2563

4 เมษายน 2562

9 มกราคม 2562
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1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน

2. มอบทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน ตอเนื่อง 4 ป จํานวน 
 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
3. มอบทุนในโอกาสวันเดก็แหงชาติแกศูนยการศึกษานอกระบบ ฯ จ.แมฮองสอน มอบทุนนกัเรียนในชุมชน รวมไปถงึการมอบเงินและ
 ของขวัญสนบัสนุนการจดักิจกรรมวันเดก็ของศูนยเยาวชนตาง ๆ
4. ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมกีารมอบทุนการศกึษาใหแกนิสติ นักศกึษา สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 ซึง่นสิิต นกัศึกษาสวนหนึง่เคยไดรับมอบทุนในระดบัประถมศึกษา และปจจบุนักาํลังศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 นอกจากนีย้งัจัดทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนงัสือเรียน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองสมุด โรงอาหาร สนามเดก็เลน เปนตน

 BAM ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน นักศึกษา ท่ัวประเทศมาโดยตลอด
12 ป รวมถึงปจจุบันไดมอบทุนไปกวา 13,000 ทุน เปนเงินมากกวา 36 ลานบาท 
โดยในป 2562 BAM ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษา ดังนี้
1. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ัวประเทศ ปละ 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

 BAM สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําไปสูสังคมที่เขมแข็งโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
รวมถงึการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพ่ือสามารถสรางรายไดและสรางชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาไปพรอมกบัความยัง่ยนื ดงัน้ี
1.  ดานการศึกษา
2.  ดานสาธารณสุข
3. ดานชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม
4. ดานอื่น ๆ ดานสาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ

สังคมดี (Good Society)     

 1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน 2. การพัฒนาคูคาทองถิ่น 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส 5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น 6. รวมเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มอบทุนการศึกษา 4 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 432,000 บาท

ภาคใตตอนบน
มอบทุนการศึกษา 3 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 324,000 บาท

มอบทุนการศึกษาสํานักงานใหญใหกับโรงเรียน
ในสังกัด กทม. จํานวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
รวมเปนเงิน 300,000 บาท
มอบทุนใหแกนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
รวมเปนเงิน 200,000 บาท

สํานักงานใหญ

มอบทุนการศึกษา 3 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 324,000 บาท

ภาคเหนือตอนลาง
มอบทุนการศึกษา 4 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 432,000 บาท

ภาคเหนือตอนบน

ภาคตะวันออก
มอบทุนการศึกษา 3 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 324,000 บาท

มอบทุนการศึกษา 4 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 432,000 บาท

ภาคกลาง

มอบทุนการศึกษา 3 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 324,000 บาท

ภาคใตตอนลาง

ป 2562

12 มกราคม 2562
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2.  การพัฒนาคูคาทองถิ่น     

24 สงิหาคม 2562

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน             

14 กมุภาพันธ 2562

สนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
 โรงเรียนบานหนองบัวนอย จ.มหาสารคาม ซึ่งเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม การปรับปรุงโรงอาหารและหองน้ํา โรงเรียน
บานหนองจอก จ.เพชรบรีุ ใหถกูสุขลักษณะ รวมท้ังมอบสือ่อุปกรณ 
การเรียนการสอนและคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตาง ๆ

จัดการประชุมผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย  
 เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางไดเขามาพบปะ
เพ่ือรับฟงแนวทางการทํางานรวมกับ BAM รวมถึงหลักเกณฑใน
การคัดเลือกผูประกอบการ โดยมีนโยบายท่ีโปรงใสและปฏิบัติตอ
ทุกรายเทาเทียมกัน

มาตรการปองการฝุน PM 2.5
 แจกหนากาก N95 ใหกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพ้ืนที่เขตบางรัก 

มอบหนังสือ 
 สําหรับหองสมุดโรงเรียนท่ัวประเทศ จํานวน 144 โรงเรียน
อาทิ หนังสือสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และหนังสือโครงการ 
ในพระราชดําริ เปนตน

มกราคม - ธันวาคม 2562

29 มนีาคม 2562
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4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส                    

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM  ปที่ 12  มอบเงินและสิ่งของ
ตาง ๆ ใหกับผูไดรับความเดือดรอนและผูดอยโอกาสของสังคม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มอบเงินและสิ่งของใหกับหนวยงาน
ศูนยเยาวชน และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ

12 มกราคม 2562

อุปกรณการเรียนและกีฬา มอบเงินจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณกีฬา 
อุปกรณการเรียน คอมพิวเตอร ใหกับหนวยงาน หรือ โรงเรียนที่ 
ขาดแคลน 

เมษายน - ธันวาคม 2562

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น               

BAM รวมสนับสนุนการจดังานเทศกาลกินเจ บวนฮกตัว้ อ.บานโปง
จ.ราชบรีุ เพือ่เปนการสืบสานประเพณีทองถิน่และสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน

3 กนัยายน 2562

28 กนัยายน 2562
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6.  รวมเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ 
 BAM มีนโยบายสนับสนุนดานสาธารณสุข โดยการบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล 
มูลนิธิ องคกรที่ขาดแคลนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดแก

 มอบรถตูพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิต มูลคา 1,700,000 บาท ใหแกมูลนิธิสวางศรีวิไล
ธรรมสถาน จ.บึงกาฬ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ผูบาดเจ็บ ผูปวยฉุกเฉิน ตลอดจนผูเสียชีวิต
ทั้งยากจน และไรญาติ

 BAM รวมสนบัสนนุการจดัซือ้รถตูโดยสารใหกับ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชใน
ภารกิจบริการประชาชน เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขและการออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ี
และใชในกิจกรรมการใหความชวยเหลือประชาชน และการบริจาคโลหิต เปนตน

5 ธันวาคม 2562

17 มิถนุายน 2562
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การพัฒนาองคกรทีย่ัง่ยืน
 BAM ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ปจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ม่ันคง และยั่งยืน 
จึงไดใหความสําคัญและมุงม่ันตลอดมาท่ีจะสรางมาตรฐานการจัดการท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อถือ และกอประโยชนใหแกผูท่ีเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติ 9 ดาน ประกอบดวย

 1. การกํากับดูแลกิจการ 2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม 6. ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้
 7. การพัฒนาชุมชนและสังคม  8. การจดัการทรพัยากรส่ิงแวดลอมและพลังงาน  9. การวิจัยและพัฒนา 

1. การกำกับดูแลกิจการ

1. ปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จากเดิมป 2561

 เปนคูมือหลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ี(CG Code) เพ่ือให
 เปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสาํหรับบริษัทท่ีจดทะเบยีน
 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่สํานักงาน
 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพยกําหนด
2. จดัอบรมหลักสูตร “หลักการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด”ี ใหกบั
 ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งท่ีสํานักงานใหญ และ
 สํานักงานตางจังหวัดทั่วประเทศ รวม 26 แหง 
3. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร
 และพนักงานทุกระดับ ใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนคนดี มีความโปรงใสในการทํางาน ยึดม่ันท่ีจะตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
4.  จดัใหมีการทดสอบวดัผลความรูความเขาใจหลกัการกํากบัดแูลกจิการท่ีดี

ป 2562 BAM ไดพัฒนาและยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไดแก 

10 มกราคม 2563

 จากการที่ BAM ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริต และไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) แลวนั้น  
 ป 2562 BAM ไดจัดเตรียมแผนเพื่อการยื่นขอตออายุหนังสือ
รับรองครั้งที่ 1 และมุงเนนการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานทุกระดับ
เขาถึงขอมูล และนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริง   

แผนงานป 2563 

1. การย่ืนขอตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ”
2.  การขยายแนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบกับคูคา

2.  การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ

ป 2562
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4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 BAM กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุม
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรวมถึงขอกําหนดตามมาตรฐานสากล
ดานสิทธิมนุษยชนอยางเพียงพอ 
 ป 2562 BAM จดัใหมสีภาพแวดลอมและระบบความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสินใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน 

5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม
 การปฏิบตัติามกฎหมายดานสิทธมินษุยชนและขอกําหนดตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ โดยไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน ไมใช
แรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม 
รวมถึงการจัดใหมีความคุมครองทางสังคมและสภาพการทํางาน
ของพนักงานโดยรวม 
 ป 2562 BAM ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยพนักงานสามารถลงสมัคร
เปนตัวแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ

6.  ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้
 BAM มีโครงการสนบัสนนุใหลูกคาหรือลูกหนีไ้ดมีโอกาสพลกิฟน
คืนสูการเปนผูมีเครดิตที่ดี ผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้ใหสําเร็จ พรอมทั้งจําหนายทรัพยสินรอการขายที่มีคุณภาพ
เหมาะสม ใหแกผูสนใจในราคายุติธรรม
 ในป 2562 ไดจัดโครงการสุขใจ ไดบานคืน เพ่ือเปดโอกาสให
ลูกคาทีป่รับโครงสรางหนี ้สามารถชาํระหนีใ้นอัตรา 80% ของราคา
ประเมินหลกัประกนั เลอืกผอนชาํระคร้ังเดยีว หรือผอนชาํระไมเกนิ 
10 ป ขณะท่ีลูกคาซือ้ทรัพยสามารถเขารวมโครงการซือ้ทรัพยแบบ
ผอนชําระกับ BAM ราคาอนุมัติขายไมเกิน 3 ลานบาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ย 0% 2 ปแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR โดยผอน
ชําระไมเกิน 10 ป 

มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563

3.  การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
 เพ่ือใหการดาํเนินธุรกิจของ BAM เกดิความโปรงใส และสะทอน
ถึงการแขงขันอยางเปนธรรมเสมอภาค เคารพตอทรัพยสินทาง
ปญญา และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงการซื้อทรัพยสิน
รอการขาย (First come First Serve)  
 ป 2562 BAM จัดใหมีการประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคาท่ี
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและลดการใชดุลยพินิจ

19 มถินุายน 2562

3 มกราคม 2563

12 กมุภาพันธ 2562
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7. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 BAM มุงเนนการเสริมสรางสังคมใหมีความเขมแขง็ โดยครอบคลมุ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผานกิจกรรมการรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 ป 2562 BAM รวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและม่ันคงของมนษุย แกไขปญหาท่ีอยูอาศัย  
สรางชุมชนเขมแข็ง โดยพัฒนาท่ีอยูอาศัย และปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของชมุชน โครงการบงึนายพล เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใหสวยงาม
และนาอยู โดยในป 2563 มกีารตดิตามความเปนอยูของคนในชมุชน 
ภายหลังจากการที่เขาไปรวมพัฒนา

19 กนัยายน 2562

31 ตุลาคม 2562
9.  การวิจัยและพัฒนา
 BAM สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการบริหาร
จดัการองคกร โดยเปดโอกาสใหพนกังานเสนอแนวคิดท่ีสรางสรรค
สิ่งใหม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน
 ป 2562 BAM จัดใหมีการประกวดสุดยอด 20 IDEAS (BAM
WISDOM) เพ่ือคัดสรรนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
นวัตกรรมของบริษัท ใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่ไดรับผลกระทบ
จาก Digital Disruption

ปี 2562 1. BAM ไดรณรงคเพ่ือประหยดัพลังงาน แนะนาํการคัด 
   แยกขยะ จดัประกวดแนวคิด “รักษโลก” รวมกบัคน
   ในชุมชน ในจังหวัดตาง ๆ โดยปลูกจิตสํานึกใหเกิด
   ความรวมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                 สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
  2.  สงเสริมใหพนักงาน ลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก ผาน
          โครงการ “No Plastic Bag” โดยเร่ิมจากการใหความรู
        แกพนักงาน จัดทํากระเปาผาจากเส้ือผาเกาท่ีไมใช             14 พฤศจิกายน 2562

พฤษภาคม - สงิหาคม 2562

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมและพลังงาน
 กิจกรรมครอบคลุม 4 สวนสําคัญคือ (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (3) การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะ
โลกรอน และ (4) การปกปองส่ิงแวดลอม
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แนวคิด 5 ดี ของ BAM
  เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีสวนรวมพัฒนาการท่ียั่งยืนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ BAM ยังเช่ือมโยงโครงการ 5 ดี ของ BAM
ไปสูดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน ดีตอพนักงาน ดังนี้

21 ตุลาคม 2562

1. ดีตอประเทศ
 BAM บริหารจดัการทรัพย NPL / NPA โดยจดัทําโครงการตาง ๆ  
เพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ใหไดทรัพยกลับคืนไป และชวยเหลือใหลูกคา
ไดซือ้ทรัพยเปนของตนเองในราคายตุธิรรม ซึง่ถือไดวาเปนสวนหนึง่
ในการสร างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   
รวมท้ังการรวมมือกับบริษัท Refinn เพ่ือการพัฒนาธุรกรรมและ
สินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย อํานวยความสะดวกใหขอมูลทางดานสินเชือ่
แกผูสนใจซื้อทรัพยไดแบบครบวงจรมากขึ้น

2. ดีตอสังคม

 BAM สงเสริมใหพนกังานมีจติอาสา รวมทําประโยชนตอชมุชนและสังคม ซึง่จะชวยใหพนกังานเขาใจไดลึกซึง้ถงึความเสียสละ 
ความรวมมือ ความสามัคคี เพ่ือจุดประสงคเดียวกันคือการพัฒนาชุมชน สงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับ
ชุมชน และผูท่ีไดทํากิจกรรมเพ่ือชุมชนเปนประจํา การมีจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมี
จติใจด ีและมีมนษุยสัมพันธท่ีด ีโดยไดจดัโครงการและกจิกรรมตาง ๆ เพ่ือการอนรัุกษสิง่แวดลอม อาทิ โครงการปลูกไมยนืตน 
BAM ฉลอง 20 ป กิจกรรมพลิกฟนทะเลไทยใหกับบานของพะยูน ณ จ.ตรัง โดยบริจาคเงินจัดซื้อทุนแสดงแนวเขตอนุรักษ
แหลงหญาทะเล และรวมกับชุมชนชาวมดตะนอย ปลูกหญาทะเล และเก็บขยะบนชายหาด

2 กนัยายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562

21 ตุลาคม 2562
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3. ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้
 กิจกรรมเชือ่มความสมัพันธกับลกูคา สรางความเขาใจถึงการมสีวนรวมในกิจกรรมเพ่ือชวยเหลอืสงัคมของ BAM อาทิ กิจกรรม 
BAM RUN THAILAND WAKE UP โดยรายไดไมหักคาใชจาย มอบใหกับมลูนิธิวดัพระบาทน้ําพุ รวมทัง้นํารายไดจากการจาํหนายทรัพย 
จาํนวน 15 ลานบาท สมทบทุนมอบใหโรงพยาบาลรัฐ 7 แหง คือ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลศรนีครินทรขอนแกน และโรงพยาบาลสงขลานครินทร

22 พฤศจิกายน 2562

4. ดีตอผูถือหุน
 แถลงขาวและใหขอมูลการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก ณ หอประชมุศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชยั 
ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 นอกจากการพัฒนาใหพนักงานเปนคนเกง BAM ยังสงเสริมให
พนกังานเขารวมกจิกรรมท่ีเปนประโยชน
 จดักิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการสงเสริมใหพนกังานรวมกนัทํากจิกรรม
ท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสงัคม อีกท้ังยงัเปนการสรางความ
สัมพันธที่ดีตอกัน อาทิ กิจกรรมไหวพระ สุขใจ ครอบครัว BAM 
สุขสันต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกิจกรรมกีฬาฟุตบอล 
บาสเกตบอล แชรบอล เชื่อมความสัมพันธระหวางภายในองคกร 
หนวยงานอื่น ๆ และสื่อมวลชน

5.  ดีตอพนักงาน

29 มถินุายน 2562

19 มกราคม 2563
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การพัฒนา (คนเกง) ศักยภาพของพนักงาน  
 พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถปุระสงค
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย โดย BAM  มุงสงเสริม ฝกฝน และพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน โดยกําหนดใหพนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและหลักสูตรท่ัวไป 
ทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอก 
 อีกท้ัง BAM มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาเพ่ิมเตมิเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบตังิาน 
มีความกาวหนา พัฒนาตนเองเพ่ือสรางความม่ันคงในสายงานอาชีพ และเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรขององคกร
ในอนาคต ดวยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน

การอบรมภายใน
ดานการบริหารจัดการองคกร
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย (ภูมิภาค)
 -  การสัมมนากําหนดแผนกลยุทธ
 -  หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)
ดานการพฒันาผูสบืทอดตําแหนง
 - หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
 - หลักสูตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
 -  หลักสูตรขั้นตอนและวิธีการบันทึกขอมูลหลักประกัน
  ในระบบ
 -  หลักสูตรการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลทรัพยสิน
  ของเว็บไซดของฝายการตลาด
 -  หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาสินทรัพย
 -  การอบรม IT Master Plan
 -  อบรมการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
  สวนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร
 -  อบรมมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 -  ความรูเบี้องตนเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft Excel
 -  อบรมกฎหมายประเมินราคา 
 -  การประเมินมูลคาทรัพยสิน
 - โครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัย    
  การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ IT
 -  การอบรม Microsoft Excel 2016 Advance
 -  การประเมินมูลคาทรัพยสิน (คณะอนกุรรมการประเมิน
  ราคา ภูมิภาค)
 - สรุปภาพรวมโครงการท่ีปรึกษาดาน Compliance สําหรับ
  ผูบริหาร
 -  หลักสูตร The Eruption of disruptive Technologies

 -  หลักสูตร Digital and IT Transformation
 -  ความตระหนกัดานความปลอดภัย เทคโนโลยสีารสนเทศ
 -  ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
ดานการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
 -  การอบรมการจัดทํารายงานความยั่งยืน
 -  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับฝายบริหาร
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 -  การประชุมสัมมนา Change Agent 
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
 -  ปฐมนิเทศพนักงานใหม   
 -  ปฐมนิเทศผูบริหารใหม 
 -  โครงการนองใหมใฝรู
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
 -  ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด
 -  หลักสูตรดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ
 -  หลักสูตรความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอม
  ในการทํางาน
 -  หลักสูตรการรับมือแผนดินไหว
 -  หลักสูตรการปองกันอัคคีภัย
 -  หลักสูตรการอนุรักษพลังงาน
 -  พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและบริหารภาครัฐ
ดานพฒันาเสริมสรางและบรูณาการแนวทางการปฏิบติังาน
 -  สัมมนาสายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
 -  สัมมนาสายงานพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
 -  สัมมนาสายจําหนายทรัพย
 -  สัมมนาสายสนับสนุนธุรกิจ
 -  สัมมนาสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 -  สัมมนาสรุปผลการดําเนนิงานสํานกังานใหญ และภูมิภาค
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การอบรมภายนอก
 -  อบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับฝายงาน 
 -  โครงการสัมมนาผูบริหาร (FINEX)  
 -  โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง   
 -  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)   
  สําหรับผูบริหาร 
 -  หลักสูตร Advance Management Program: 
  Aligning
 -  SET’s IR Best Practice Advising Program
 -  โครงการผูบริหารระดับสูง (วตท.)
 -  หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTR)

 - หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูงเพื่อเตรียมรับ    
  Thailand 4.0
 -  Advance Audit Committee Program
 -  Marketing Transformation Program (MTP)
 - กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
  ที่จะมานําใชในป 2562 และ 2563
 -  Digital Economy For Management (DE4M)
 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
  สภาพแวดลอมในการทํางาน
 -  Role of the Chairman Program (RCP)
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การอบรมภายใน

ดานการบริหารจัดการองคกร
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
ดานพัฒนาเสริมสรางและบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
ดานการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด

นอกเหนือจากการไดรับการฝกอบรมแลว BAM ยังไดจัดบรรยายใหความรูแกพนักงานและหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของดวย

จัดการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจการบริหาร
จดัการทรัพย NPA / NPL ใหแกผูบริหารและพนักงานจดัการทรัพยสนิ
รอการขาย ธนาคารออมสิน

โครงการพี่รักนองนะ โดยอดีตผูบริหาร BAM มาถายทอดความรู 
ใหกับพนักงาน

4 เมษายน 2562 6 มถุินายน 2562
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รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562)
 ในชวงป 2559 - 2562 BAM ไดผานเหตุการณครั้งสําคัญ และไดรับรางวัลในดานตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก ซึ่งถือเปนรางวัล
แหงความภาคภูมิใจขององคกร

7  มิถุนายน 2561 

รับประกาศนียบัตรสมาชกิแนวรวมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
เพ่ือกาํกบัดแูลการดาํเนนิธุรกิจใหมปีระสทิธิภาพและโปรงใส

27 สิงหาคม 2561

รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2018 

ดานบุคลากร ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานอาคาร
ควบคุมจากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

16 ธันวาคม 2562

ในป 2562 - แปรสภาพจากรัฐวิสาหกจิ เปนบริษทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
จาํกดั (มหาชน) หรือ BAM ทําพิธีเปดการซือ้ขายหลกัทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เม่ือวันจนัทรท่ี 16 ธันวาคม 
2562 โดย BAM ทําราคาเปดตลาดอยูที่ระดับ 18.40 บาท 
เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือเหนือจอง 5.14% จากราคา IPO ที่ 
17.50 บาท โดยมีมูลคาการซื้อขาย 1,495.24 ลานบาท 
BAM ถือเปนผูนําในธุรกิจบริหารสินทรัพยท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดของประเทศไทย มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป 
มีแหลงเงินทุนท่ีหลากหลาย และมีการจายเงินปนผลอยาง
ตอเนื่องสําหรับผลประกอบการในชวง 3 ปที่ผานมา
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6 ธันวาคม 2559

รับรางวัลดเีดน Thailand Energy Awards 2016 ประเภท
อาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

21 สิงหาคม 2560

รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2017 ดาน
บุคลากร ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงานอาคารควบคุม 
จากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  

3 ตุลาคม 2560

รับโลประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะ
องคกรท่ีทําประโยชนใหกับสังคม จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

328 รายงานประจําป 2562



  ในป 2562 BAM มุงหวังท่ีจะเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือ
ลูกหนี้และแกไขปญหาสถาบันการเงิน ชวยฟนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาทรัพยสินรอการขายท่ีมีศักยภาพใหเปนสินคาท่ีได
มาตรฐานเปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมุงมั่นการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางการเติบโต ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ดวยการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสียเขากับกลยุทธองคกร ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตนโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมท้ังปลูกฝงคานิยมองคกรใหกับพนักงานภายใต BAM TOUCH ใหเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพของบุคลากร 
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  BAM มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความชัดเจนเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti-Corruption) สามารถสรางความม่ันใจตอผูมีสวนไดเสีย และมีการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส รวมท้ังยังมุงเสริมสรางใหบุคลากร
เปนคนดี รวมถึงลูกคาไดเขาใจถึงบทบาทของการดูแลและตอบแทนสังคม ดวยการปลูกฝงรวมพลังการทําดี มีจิตอาสา ใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสังคม

  BAM รับซือ้รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหารจัดการ เพ่ือลดปญหาหนีเ้สียในระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
สําหรับลูกหนีห้รือลูกคาท่ีไดรับความเดอืดรอนจากภาระหนีสิ้น BAM ชวยแกปญหาใหไดรับทรัพยกลับคืน ไดมีท่ีอยูอาศัยหรือประกอบธุรกจิ
ตอไปเหมอืนเดมิ ผานการจดัทําโครงการตาง ๆ อาทิ มาตรการประนอมหนีที้อ่ยูบนพ้ืนฐานความสมคัรใจ (Voluntary Basis Restructuring) 
โครงการชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพยปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหนี้ท่ีประสบภัยพิบัติตาง ๆ และ
โครงการคืนทรัพยใหคุณ

  นอกจากนีใ้นดานการบริหารจัดการและจาํหนายทรัพยสินรอการขาย มุงเนนการจาํหนายทรัพยดวยการออกบธูงานอสังหาริมทรพัยตาง ๆ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย จัดแคมเปญ โปรโมชั่นตาง ๆ และการชวยเหลือลูกคาซื้อทรัพย อาทิ โครงการซื้อทรัพยแบบ
ผอนชาํระ กบั BAM สําหรับผูซือ้รายยอย เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหผูมีรายไดนอยมีท่ีอยูอาศัยและเขาถงึแหลงสินเชือ่ โครงการคอนโดราคา
มหาชน เพ่ือผูมีรายไดนอย สําหรับผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยและตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในราคาท่ีประหยัด คุณภาพพรอมอยู 
หลากหลายทําเล จําหนายในราคาพิเศษพรอมสิทธิประโยชนมากมาย โครงการบานประหยัดพลังงาน ออกแบบบานและใชวัสดุในการ
ปรับปรุงบานที่คํานึงถึงการลดใชพลังงาน ลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ
 

  BAM มีความมุงม่ันท่ีจะชวยเหลือสังคม เพ่ือเปนการตอกยํ้าความชัดเจนดาน CSR จึงมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน พัฒนา  
และสรางสรรคโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ครอบคลุมในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบแทนชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการบริหารสินทรัพยที่มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังคงเนน 4 ดานหลัก คือ สนับสนุนดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข เตมิโอกาสแกผูท่ีไดรับความเดอืดรอนในสังคม เตมิโอกาสใหแกผูดอยโอกาส และสนบัสนนุองคกร หนวยงาน มลูนธิิตาง ๆ  
ในการจดัทํากจิกรรมดานสาธารณกศุล ดนตรี กฬีา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการตอกยํา้แนวนโยบายการดาํเนนิธรุกจิ
ท่ีคํานึงถึงปญหาของสังคมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีควบคูไปกับการสรางคานิยมรวม (Creating 
Shared Value - CSV) ซึ่งอยูภายใตแผนงานการดําเนินงานประจําป 2562 โดยเนนการเสริมสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่นอกจากจะสรางภาพลกัษณท่ีดใีหกบัองคกรแลว ยงัสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางในการดําเนนิธุรกจิของบริษทั ท่ีควบคูไปกับการสรางคานยิมรวม
สูสังคมอีกดวย โดยกาํหนดใหมีการจัดทําโครงการ Green School (อาหารกลางวันยัง่ยนื) 5 โรงเรียน และโครงการ Green Community   
(ชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน) 5 ชุมชน ใน 5 ภูมิภาค ประกอบดวยภาคเหนือตอนบน (จ.ลําปาง) ภาคกลาง (จ.นครปฐม) ภาคตะวันออก 
(จ.ระยอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกน) และภาคใตตอนบน (จ.เพชรบุรี) โดยตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานท่ีควบคูไปกับ
การดูแลสังคม BAM เชื่อวาจะเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สรุปผลการดําเนินงาน
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มีสำนักงานใหญและสำนักงานสาขา
ครอบคลุมทั่วประเทศ 26 สำนักงาน

กรุงเทพมหานคร

2 สำนักงาน

ภาคกลาง

4 สำนักงาน

ภาคตะวันออก

3 สำนักงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4 สำนักงาน

ภาคใตตอนลาง

3 สำนักงาน

ภาคใตตอนบน

3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนลาง

3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนบน

4 สำนักงาน

สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขา

26 สํานักงาน
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