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สารจาก
ประธานกรรมการ

 ป 2564 ท่ีผานมา นับเปนปท่ีตองบันทึกไวในหนาประวัติศาสตร 
ดวยเร่ืองราวการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีมีมาอยางตอเน่ือง 
อันสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการใช 
ชีวิตของผูคนที่เราเรียกกันวาชีวิตวิถีใหม (New Normal) ซึ่งไดกลาย 
เปนชีวิตปกติ (Now Normal) ไปแลว ทุกคนตองปรับเปลี่ยนการ
ดำเนินชีวิต และวิธีการทำงาน เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
BAM เองก็ไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได 
เชน การนัดพบหรือติดตอลูกคาโดยตรง หรือกิจกรรมทางการตลาด 
ท่ีเปนการรวมตัวของผูคน ไมสามารถดำเนินการไดเต็มท่ีตามมาตรการ
ของรัฐ BAM จึงไดปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมและรูปแบบ 
การใหบริการลูกคา โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ความสําเร็จของ BAM มีที่มาจากพลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนองคกรดวยนโยบายแหง 
ความดี 5 ประการ นั่นคือ ดีตอประเทศชาติ 
ดีตอสงัคม ดีตอลกูคา ดีตอผูถอืหุน และดีตอ
พนกังาน อกีทัง้ยังคงยึดมัน่ในการดําเนนิธรุกิจ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความ 
รบัผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม และผูมสีวน
ไดเสียทุกภาคสวน
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เพื่อกาวขามขอจํากัดตาง ๆ  ดังนั้น แมวาปที่ผานมา BAM ยังตองทํางานภายใตอุปสรรคและความทาทาย 
ดงักลาว แตอปุสรรคเหลานัน้ไดกลายเปนแรงผลกัดนัใหบริษทัปรบัรูปแบบและกลยทุธ รวมท้ังรวมกนัแกไข 
ปญหาเพื่อรับมือในการขับเคลื่อนองคกรใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว จนทําใหป 2564 BAM 
มีผลประกอบการเปนที่นาพอใจและเกินความคาดหมาย

 จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 BAM มีความหวงใยลูกคาที่ไดรับผลกระทบ 
จนทำใหความสามารถในการผอนชำระลดลง ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับลูกคา BAM 
จึงไดออกมาตรการชวยเหลือลูกคาปรับโครงสรางหนี้ และลูกคาที่ซื้อทรัพยสินรอการขายแบบผอนชำระ 
ที่ติดตอขอผอนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความเหมาะสม เพื่อตอกย้ำวา BAM คือองคกรที่พรอมแกไข 
ปญหาและชวยเหลือลูกหนี้ใหกลับมาเปนหนี้คุณภาพอีกครั้ง ความสำเร็จของ BAM มีที่มาจากพลังสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนองคกรดวยนโยบายแหงความดี 5 ประการ นั่นคือ ดีตอประเทศชาติ ดีตอสังคม ดีตอลูกคา 
ดีตอผูถือหุน และดีตอพนักงาน อีกทั้งยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน รวมทั้งการตอตานการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อนำ BAM ไปสูความเชื่อมั่น ไววางใจ และการสนับสนุนจากผูมีสวนเกี่ยวของ และพรอม 
ที่จะกาวสูการเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน (ESG) อยาง 
ตอเนื่องตอไปในอนาคต

 ในป 2564 BAM ไดรับคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR) โดยสถาบันสงเสริม 
กรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก และไดรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของ 
ภาคเอกชนไทย (CAC) เปนครั้งที่ 2 ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective 
Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปรงใส ใสใจตานคอรรัปชัน” ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นในการ 
เปนองคกรที่ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ และในป 2564 
BAM ยังไดรับการยอมรับจากองคกรภายนอกในเวทีระดับสากล โดยยืนยันดวยรางวัลตาง ๆ ดังนี้
 1. Best Investor Relations Thailand 2021 และ รางวัล Best Distressed Asset Management 
Company Thailand 2021 จากเวที International Business Magazine Award 2021 จัดโดย International 
Business Magazine ซ่ึงเปนนิตยสารทางธุรกิจและการเงินช้ันนำจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ที่คัดเลือกองคกรตาง ๆ ที่มีผลดำเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับรางวัล 
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 2. Best in House Investor Relations Team - 
Distressed Asset Management และรางวัล Best Distressed 
Asset Management Company จากเวที International 
Financial Awards จัดโดยนิตยสาร International Finance           
ซึ่งเปนนิตยสารดานธุรกิจและการเงินชั้นนำของสหราชอาณาจักร 
UK’s International Finance Publications Limited โดยรางวัล
มุงเนนในการเชิดชูเกียรติแกบุคคล และองคกรในอุตสาหกรรมการเงิน
ระดับสากล ท่ีดำเนินกิจการอยางโดดเดนในดานตาง ๆ และมีคุณคา
ตอภาคการเงินในระดับโลก

 3. MEA Energy Awards 2021 จากเวทีการประกวด 
โครงการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร
ปท่ี 6 จัดโดยการไฟฟานครหลวง (METROPOLITAN ELECTRICITY 
AUTHORITY : MEA) ซึ ่งเปนรางวัลการันตีการใชพลังงานมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศไดมาตรฐาน เปนอาคารประหยัด 

พลังงาน ในประเภทอาคารสำนักงานประจำป 2021 โดยใชหลักเกณฑ

มาตรฐานของโครงการ ประกอบดวยเกณฑมาตรฐาน MEA Index 
(Management of Energy Achievement Index) เปนตัวชี้วัด 
ระดับการใชพลังงานที่ กฟน. ไดพัฒนาขึ้น และเกณฑการประเมิน 
ทางดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)

 กาวตอไปของ BAM ยังคงไวซึ่งมาตรฐานระดับมืออาชีพ 
ของการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ และตอง 
ขอขอบพระคุณทานผูถือหุน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจน 
ผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหการสนับสนุน และไววางใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน BAM ดวยดีเสมอมา       
BAM ขอยืนยันวาจะดำรงบทบาทหลักในการพลิกฟนสินทรัพย 
ดอยคุณภาพของประเทศ ชวยขับเคลื่อนใหระบบเศรษฐกิจมีความ
เขมแข็ง โดยมุงเนนใหความสำคัญกับการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน
โดยปรับสมดุลท้ัง 3 มิติ ท้ังดานส่ิงแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 
เพื่อให BAM เติบโตอยางแข็งแกรง และประสบความสำเร็จอยาง 
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ
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สารจาก
ประธานเจาหนาที่บริหาร

 บริษัทบริหารสินทรัพย เปนอีกหนึ่งในหลากหลายธุรกิจที่ 
ยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส 
โควิด-19 อยางตอเนื่องในป 2564 BAM จึงไดมีการปรับตัว ปรับ 
กลยุทธเพ่ือรับมือกับสถานการณดังกลาว ท้ังในดานการดูแลบุคลากร 
การจัดการสถานท่ีทำการทุกแหง การปรับรูปแบบการทำงาน การให
บริการลูกคา และการทำการตลาดในชองทางที่หลากหลายโดย
ไมขัดตอมาตรการของภาครัฐที่ออกมาเพื่อปองกันการแพรระบาด 
ของไวรัสโควิด-19

 BAM ไดบูรณาการนโยบาย และแผนงาน 
ดานความย่ังยืนเขาเปนสวนหน่ึงในกระบวนการ
ดําเนินธุรกิจ ดวยการเชื่อมโยงเขากับวิสัยทัศน 
พันธกิจ และแผนงานองคกร โดยมุงเนนท่ีจะให 
ความสําคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ ท้ัง 
ดานส่ิงแวดลอม ดานสังคม และดานธรรมาภิบาล 
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 BAM เปนหวงสุขภาพของพนักงานเปนอยางยิ่ง ดังนั้น 
จึงใชมาตรการที่เขมงวดในการรักษาระยะหางโดยการจัดสรรใหมี
การ Work from Anywhere มากกวาการใหเขามาปฏิบัติงาน 
ในที่ทำงาน เพื่อเปนการลดความแออัด ขณะเดียวกัน ไดมีการนำ 
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีการจัดประชุมผาน 
ระบบออนไลน รวมทั้งใหพนักงานสามารถนำโนตบุคซึ ่งไดลง 
ระบบปฏิบัติการตาง ๆ ไปใชนอกสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้ง เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินตอไปไดอยางไม
หยุดยั้ง ฝายทรัพยากรบุคคลไดจัดหลักสูตรออนไลนใหพนักงาน 
เขารวมอบรมไดทุกที่ทุกเวลา พรอมทั้งเรงผลักดันโครงการ BAM 
Digital Enterprise เพ่ือยกระดับระบบไอทีขององคกรใหไดมาตรฐาน
และเปนมืออาชีพ ทัดเทียมกับองคกรชั้นนำตาง ๆ

 ทั้งนี้ BAM ยังใหความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนแผนการ 
ดำเนินธุรกิจ และกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณ
เนื่องจากเขาใจดีวาลูกคาหลายกลุมไดรับผลกระทบจากสภาพ 
เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น BAM จึงมีโครงการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือ 
ลูกคาปรับโครงสรางหนี้ ไมวาจะเปนโครงการสุขใจไดบานคืน และ 
โครงการ BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ พรอมทั้งโครงการและกิจกรรม 
สงเสริมการขายสำหรับลูกคาที ่ซื ้อทรัพยสินรอการขาย เชน 
โครงการซื ้อทรัพยแบบผอนชำระกับ BAM โปรโมชั่นสำหรับ 
นักลงทุนรายยอย แคมเปญโอนเร็ว รับเลย (ฟรีคาธรรมเนียมการ 
โอนกรรมสิทธิ์และบัตรกำนัล) งานคอนโดราคามหาชน และงาน
บานดี สี่ดาว รวมถึงการจัดทรัพยราคาพิเศษกวา 4,000 รายการ 
มานำเสนอใหกับลูกคาทุกกลุม นอกจากนั้น เพื่อตอบสนองตอ

พฤติกรรมของผูบริโภคในยุคดิจิทัล BAM ยังไดปรับกลยุทธใน
การจัดมหกรรมจำหนายทรัพยออนไลน การจัด Virtual Booth 
และการนำทรัพยไปประชาสัมพันธบน Online Platform ที่มี 
ผูติดตามจำนวนมากอีกดวย ซ่ึงการปรับตัวและปรับกลยุทธดังกลาว
สงผลให BAM สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสูการสรางผลเรียกเก็บ 
ไดดีกวาท่ีคาดการณไว และมีผลประกอบการเปนท่ีนาพอใจอยางย่ิง

 พรอมกันนี้ BAM ไดบูรณาการนโยบายและแผนงานดาน 
ความยั่งยืนเขาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ดวยการ 
เชื่อมโยงเขากับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนงานองคกร โดยมุงเนน 
ที่จะใหความสำคัญกับการปรับสมดุลทั้ง 3 มิติ ทั้งดานสิ่งแวดลอม 
ดานสังคม และดานธรรมาภิบาล นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพ 
ความเปนอยูและใหความเปนธรรมกับพนักงานแลว ยังกำหนด 
เปาหมายในการจัดการพลังงาน การลดกาซเรือนกระจก และลด 
การใชกระดาษดวยการนำขอมูลเขาไปในระบบอิเล็กทรอนิกส  
อีกทั้งยังมีโครงการตาง ๆ ที่จะชวยเหลือลูกคาของ BAM ให 
กลับคืนสูระบบเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ภายใตนโยบายที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย BAM มีความเชื่อมั่น
วาการดำเนินธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

 ผมขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของความสำเร็จในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกร โดยจะรักษา 
ความสมดุลของธุรกิจ เพื่อสราง BAM ใหมีความมั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดไป

นายบัณฑิต อนันตมงคล
ประธานเจาหนาที่บริหาร



คณะกรรมการ12

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ

นายยศ กิมสวัสดิ์    
กรรมการ 

นายวสันต เทียนหอม   
กรรมการ

คณะกรรมการ

นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน    
กรรมการ

นายสาทร โตโพธิ์ไทย    
กรรมการ

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ

นายยศ กิมสวัสดิ์    
กรรมการ

นายวสันต เทียนหอม   
กรรมการ

นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน    
กรรมการ

นายสาทร โตโพธิ์ไทย    
กรรมการ
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นายบรรยง วิเศษมงคลชัย    
รองประธานกรรมการ

นายบัณฑิต อนันตมงคล  
กรรมการ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา
กรรมการ 

นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
กรรมการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย    
รองประธานกรรมการ

นายบัณฑิต อนันตมงคล  
กรรมการ

นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา
กรรมการ

นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
กรรมการ
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1 นายบณัฑติ อนนัตมงคล 

 ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร

2 นายสมพร มูลศรีแกว 

 ผูจดัการใหญ

3 นายชพูงษ โภคะสวัสดิ ์

 รองผูจดัการใหญ

4 นายสนัธิษณ วฒันกุล 

 รองผูจดัการใหญ

5 นายพงศธร มณพีมิพ 

 รองผูจดัการใหญ

6 นายวรีเวช ศิรชิาตไิชย

 รองผูจดัการใหญ

7 นายพลูศกัดิ ์ชาญสุทธกินก 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

8 นายวบิลูพร พนัธุกระว ี  

 ผูชวยผูจัดการใหญ

9 นางวาสนา ชืน่กลิน่ธปู 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

10 นางสภุานี กจิวถีิ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

11 นางวภิาศริิ แสงวชัระกลุ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

12 นายชาญวทิย กวีสนุทรเสนาะ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

13 นางศรสีดุาพร เขมนกิจทรงสนิ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

14 ดร.วฒุพัินธุ ตวนัเทีย่ง 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

15 นางสาวสชีุลา ศรีนาคคํา 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

16 นายธงชัย ชัยโลหกลุ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

17 นายพิชัย เรอืงนวิตัศัิย 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

18 นายโชตกิร ลอืสัมพันธ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ

19 ดร.ธนกร หวงัพพิฒันวงศ 

 ผูชวยผูจัดการใหญ
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1
สวนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสรางและการดำเนินงาน
ของบริษัท1



วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ

วิสัยทัศน
  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) มวิีสยัทัศนในการดาํเนนิธรุกจิ คือ “เปนศูนยกลางในการ 
สรางโอกาสและมลูคาเพ่ิมจากการบริหารสนิทรัพยครบวงจร เพ่ือการ 
เตบิโตและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสังคมอยางย่ังยืน”

พันธกิจ
  - ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
   เปลี่ยนแปลง
  - ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพ่ือลูกคาและทุกภาคสวน
  - สรางเครือขายพันธมติรเพ่ือขยายธุรกิจและฐานลกูคาอยาง
   บูรณาการ
  - สรางคนใหเชี่ยวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคิดใหม ๆ
  - กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการสิ่งแวดลอม สังคม
   ธรรมาภิบาล เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมอยางย่ังยืน

เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
  (ก) กลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะคงความเปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ี  
ใหญทีส่ดุในประเทศไทย โดยการบริหารงานทีเ่ปนเลิศและมุงสงเสรมิ 
ความสมัพันธท่ีดกัีบลกูคา และสถาบันการเงินท่ีขายสนิทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสนิรอการขายเพ่ือสรางผลตอบแทนระยะยาวใหแกผูถอืหุน
  

  (1) ขยายฐานทรัพยสินของบริษัทฯ
  บริษัทฯ สรางเครือขายพันธมิตรในการติดตามการเสนอขาย
ทรัพยของ สถาบันการเงินในประเทศไทยท่ีมีสินทรัพยดอยคุณภาพ 
และทรัพยสินรอการขายอยางสม่ําเสมอ เพ่ือขยายฐานทรัพยสินของ 
บริษัทฯ โดยในระยะยาวบริษัทฯ ตั้งเปาหมายใหฐานทรัพยสินของ 
บริษัทฯ เติบโตอยางย่ังยืน ท้ังนี้ การเติบโตดังกลาวขึ้นอยูกับสภาวะ 
ตลาด ปริมาณ และความเหมาะสมของราคาทรัพยสิน

  ในสภาวะปกต ิบริษทัฯ เชือ่วาสถาบันการเงินจะยังคงจาํหนาย 
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเขาสู ตลาดอยาง 
ตอเนือ่งในอนาคต อนัเปนผลมาจากปจจยัตาง ๆ  ซึง่รวมถงึหลกัเกณฑ 
ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับการถือครองทรัพยสิน 
รอการขายของสถาบันการเงิน แตในกรณีเกิดภาวการณแพรระบาด 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ธปท. ออกมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับ 
ผลกระทบ อาจสงผลตอการจัดช้ันลูกหนี้และชะลอการเกิดหนี้ NPL 
โอกาสในการจัดซื้อ/หาสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ อาจลดลง

  (2) ลดระยะเวลาดําเนินการและเพิ่มผลเรียกเก็บเงินสด
ของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มุงเนนที่จะลดระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ 
นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดมาซึ่งสินทรัพยด อยคุณภาพจนถึงวันท่ี               
ไดรับผลตอบแทนเปนเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว 
ผานวิธีการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพในเชิงรุก เชน 
การเจรจาตอรองกับลูกหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ 
ภายในเพ่ือลดระยะเวลาในการโอนทรัพยหลักประกันสินทรัพย 
ดอยคุณภาพเปนทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงาน 
ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
กับการบังคับหลักประกันในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
ความรวดเร็วของกระบวนการภายในเกี่ยวกับการบังคับหลักประกัน
ของสนิทรัพยดอยคุณภาพ ซึง่วิธีการดงักลาวรวมถงึการตดิตามสถานะ 
ของสินทรัพยดอยคุณภาพ และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ไวใหพรอมสําหรับกระบวนการทางศาล

  นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดทําโครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ท่ียังไมถูกพิทักษทรัพย 
เด็ดขาดสามารถไถถอนหลักประกันซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยกลับคืนไป 
ซึ่งภาระหนี้เงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้ 
ครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป 
ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ 
และนําหลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการดังกลาวมาประยุกตใช 
เพ่ือสรางโอกาสในการเพ่ิมจํานวนลูกคาที่ไดมีการทําสัญญาปรับ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



โครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้ ท้ังในสวนของสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
และ/หรือ สินเชื่อสวนบุคคลท่ีมีหลักประกันเปนท่ีอยูอาศัย เพื่อเพิ่ม 
ความสมํ่าเสมอของผลเรียกเก็บของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ไดจัดทํา 
โครงการอื่น ๆ เพ่ือชวยเหลือลูกหนี้อยางตอเน่ือง เชน โครงการ
“BAM ชวยลดเพ่ือปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสให 
ลกูหนีท่ี้ยังไมถกูพิทักษทรัพยเดด็ขาดและไมมทีรัพยสนิอืน่ใหสามารถ 
ชําระหนี้ไมมีหลักประกันที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 3.0 ลานบาท โดย 
เลอืกชาํระหนีค้ร้ังเดยีวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วัน ในอตัรารอยละ 10.0 
ของเงินตนคงคางหรือเลอืกผอนชําระภายใน 3 ป ในอตัรารอยละ 15.0 
ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย บริษัทฯ ยังไดจัดทําโครงการ 
“BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสให
ลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ียังไมถูก 
พิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอื่นใหสามารถชําระหนี้ท่ี 
ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียว 
ใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป ในอัตรา 
รอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
โครงการดังกลาว อยูภายใตเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนด

  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหไดรับ 
ผลตอบแทนเปนเงินสดจากทรัพยสินรอการขายโดยเร็วนับแตวันท่ี 
บรษิทัฯ ไดมาซึง่ทรพัยสินดงักลาว โดยบริษทัฯ บริหารจดัการทรัพยสนิ 
รอการขายโดยการทําการตลาดตามประเภททรัพยเพ่ือใหตรงกับ 
ความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และมีทีมงานท่ีมีประสบการณ 
ดูแลทรัพยสินแตละประเภทอยางชัดเจน รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรม 
สงเสริมการขายท่ัวประเทศอยางตอเนื่องตลอดทั้งปเพื่อโฆษณา 
ประชาสัมพันธทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ การออกบูธใน 
งานแสดงสินคาดานอสังหาริมทรัพยและการจัดทํา Virtual Booth 
(บูธเสมือนจริง) บนหนาเว็บไซต BAM เพ่ือทําการตลาดใหกับ 
ทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และมีการกําหนดกลุ มลูกคา 
เปาหมายท่ีจะซ้ือทรัพยสินรอการขาย นอกจากนี้ ในกรณีท่ีจําเปน 
และคุมคากับการลงทุน บริษัทฯ จะปรับปรุงทรัพยสินรอการขาย 
ใหมีสภาพพรอมอยู พรอมใช ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและชวยให 
บริษัทฯ ขายทรัพยสินไดเร็วขึ้น ซึ่งจะสามารถชวยลดคาใชจายใน
การถือครองทรัพยสินรอการขายไดอีกดวย 

  ในอนาคต บรษัิทฯ จะยังคงดาํเนนิการจดักจิกรรมทางการตลาด 
สําหรับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือโฆษณา
ประชาสมัพันธทรัพยสนิรอการขาย และลดระยะเวลาในการถอืครอง  

ทรัพยสินรอการขาย รวมถึงการจัดใหมีทีมงานพิเศษเพ่ือทําหนาท่ี 
บริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท่ีมีมูลคาสูงหรือท่ีขายไดยาก

  บริษัทฯ ยังมีโครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระเพื่อเปดโอกาส
ใหลกูคารายยอยท่ีเขาไมถงึแหลงสนิเชือ่ของสถาบันการเงนิในกรณท่ีี 
ทรัพยสนินัน้มรีาคาอนมุติัขายไมเกนิ 3.0 ลานบาท หรือการแบงชาํระ 
เปนงวดในกรณีพิเศษอืน่บางกรณี เชน ทรัพยสนิรอการขายท่ีมมีลูคาสงู 
หรือในกรณีท่ีลูกหนี้เดิมประสงคจะซื้อทรัพยสินรอการขายคืน 
เพื่อใหโอกาสผู ประกอบการรายยอยซื้อทรัพยเพ่ือปรับปรุงขาย 
เปนการสรางงาน สรางรายไดใหกบัพนักงาน/คนงานของผูประกอบการ
รายยอยในการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง 

  ในขณะเดยีวกนับริษัทฯ ยังจดัโปรโมชัน่หลากหลายเพ่ือกระตุน
การตัดสินใจซื้อ เชน โปรโมชั่นโอนเร็วรับเลยเพ่ือใหลูกคาตัดสินใจ
เรงการโอนใหเรว็ขึน้ภายในกาํหนดและไดรบัฟรีคาธรรมเนยีมการโอน 
ซึ่งทําใหไดรับกระแสเงินสดเร็วขึ้นอีกดวย

   (3) ฝกอบรมพนักงานและพัฒนาศักยภาพขององคกร 
และกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง 
  พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและเปนหัวใจสําคัญ
ที่จะรวมกันขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสูความสําเร็จ การบริหารทรัพยากร 
บุคคลใหแข็งแกรงเปนกลไกสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพ และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการผลักดันธุรกิจใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 
และย่ังยืน การดาํเนนิธุรกจิจําเปนตองอาศัยผูท่ีมคีวามรู ความสามารถ 
และทักษะการทํางานท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถรองรับการปฏิบัตงิาน
ไดอยางมีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ใหผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ และตลาดแรงงานในปจจุบัน

  บริษทัฯ ใหความสาํคัญกบัการพัฒนา “คน” ซึง่ถอืเปนกลยุทธ
และกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหประสบผลสําเร็จตาม 
วิสัยทัศนและพันธกิจ จึงมีความจําเปนที่จะตองเตรียมการพัฒนา 
บุคลากรใหมีความพรอมและสามารถปรับตัวใหสอดรับกับทิศทาง 
และเปาหมายทางธุรกิจภายใตปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาทั้งเทคโนโลยีใหม ๆ  พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึง 
การแขงขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง เพ่ือทําใหพนักงานมีความรูและเพ่ิมพูน 
ทักษะท่ีสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงทีในรูป 
แบบตาง ๆ ดังนี้
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  ดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ โดยบริษทัฯ มนีโยบาย 
สงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงขึ้น 
ในสาขาวิชาท่ีเกีย่วของกบัการดาํเนนิธุรกจิดวยการมอบทุนการศึกษา 
ในระดับปริญญาโทในประเทศปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน

  นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยังมอบทุนการศึกษาสาํหรับบุคคลภายนอก 
ในระดบัปริญญาโทในประเทศจาํนวน 20 ทุน และตางประเทศจํานวน 
2 ทุน เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถและศักยภาพสูง และ 
เปนการสรางบุคลากรใหมีความสามารถเขารวมงานกับบริษัทฯ และ 
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาองคกรในอนาคต

  ดานการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการทํางาน บริษทัฯ 
ไดกําหนดแผนงานการสัมมนาและการอบรมใหสอดคลองกับการ 
ดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนาตนเอง 
อยางเหมาะสมและตอเนื่อง เพ่ือสามารถกาวสูโลกยุคดิจิทัลไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาพนักงานกลุมตาง ๆ  ทุกระดับ เพื่อเติมเต็ม 
ในสวนท่ีขาดเสริมสรางใหมคีวามสมบูรณท้ังดานสมรรถนะ องคความรู 
เพ่ิมขีดความสามารถท้ังพนักงานสายธุรกิจ พนักงานสายสนับสนุน 
ในระดบัพนกังาน ผูจดัการ ผูบริหาร รวมถงึพนกังานท่ีเปน Successor 
เพ่ือสงเสริมใหมีโอกาสเติบโตและกาวหนาในบทบาทและหนาท่ี 
การงานไดอยางมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําพา 
องคกรไปสูเปาหมายที่กําหนด

  หลักสูตรสําหรับการอบรมและพัฒนาจะเปนหลักสูตรท่ีเพ่ิม
ขีดความสามารถในการทํางาน การบริหารงาน และการบริหารคน 
เติมเต็มชองวางใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงหลักสูตร  
ตาง ๆ ท่ีกฎหมายกําหนด ผานการอบรมท้ังภายในและภายนอก 
การจัดฝกอบรมพนักงาน (Corporate Training) ซึ่งจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดปรับเปลีย่น 
รูปแบบการอบรมแบบออนไลนมากข้ึน เพื่อใหพนักงานทุกคนมี
ความพรอมในการเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดเวลา

  นอกจากนี ้บริษทัฯ มแีผนการสบืทอดตําแหนงและแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับผู บริหารที่จะเกษียณอายุในอนาคต โดยจะ 
คัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติและมีความพรอมที่จะเลื่อนตําแหนง 
เปนผูบริหารมาพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ใหแกพนกังาน อกีทัง้จะดาํเนนิการหมนุเวียนเปลีย่นงานของพนกังาน 
ระดบัตาง ๆ  เพ่ือใหพนกังานมปีระสบการณในการทํางานท่ีหลากหลาย 

โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหพนักงานดังกลาวมีความพรอมในการเขามา
บริหารงานในฐานะผูบริหารในอนาคต

  (4) การปรับโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับแผนกลยุทธ
ระยะยาว
  บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางสายธุรกิจ (Front Office) เต็ม 
รูปแบบ (Full Branch) โดยกําหนดใหฝายงานในสังกัดสายพัฒนา 
สินทรัพยและสายจําหนายทรัพย 1 และ 2 ดําเนินการท้ังงาน NPL 
NPA และงานคดี เพ่ือลดปญหาคอขวดในการปฏิบัติงาน และจะ 
ทําใหสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการพัฒนา 
ศักยภาพพนักงานใหมีความรู ความชํานาญในลักษณะ Multi Skill 
รวมถึงเพ่ิมเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือ 
เปดโอกาสใหพนักงานและผูบริหารแตละระดับสามารถเพ่ิมชองทาง 
การเติบโตกาวหนาในตําแหนงงานไดมากยิ่งขึ้น

  (ข) ขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ 
  (1) บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ใหญท่ีสุดใน 
ประเทศไทย และมีประสบการณที่ยาวนาน
  บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ใหญท่ีสุดในประเทศ 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยรวม ท้ังนี้จากขอมูลของธนาคารแหง 
ประเทศไทย (ธปท.) พบวาสนิทรัพยรวมในระบบของบริษทับริหารสนิทรัพย
จะมีขนาดอยูท่ี 254,422 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย
รวมอยูที่ 124,281 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49 (ขอมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2564) บริษัทฯ เชื่อวาดวยมูลคาของสินทรัพยรวมและ 
ประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขาย บรษิทัฯ มคีวามพรอมท่ีจะแกไขปญหาสนิทรัพยดอยคุณภาพ
ในประเทศไทย พรอมมุงเนนการบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อสราง 
ความพึงพอใจใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของเทาที่เปนไปได บริษัทฯ เชื่อวา 
การที่บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเปน 
จํานวนมากและมีความหลากหลายจะชวยใหบริษัทฯ มีรายไดและ 
กระแสเงินสดจากหลายชองทาง

  (2) บริษัทฯ มีเครือขายการจัดหาและการบริหารจัดการ 
สินทรัพยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
  บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และมี 
สํานักงานสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 26 แหง (ขอมูล ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564) โดยบริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีสาขา 
มากที่สุดในประเทศ 

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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  บริษัทฯ เชื่อวาการมีเครือขายสาขาที่ครอบคลุมท่ัวประเทศ  
จะชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถติดตาม และบริหารจัดการสินทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ     
(ข) สามารถประเมินราคาของทรัพยสินในกระบวนการการจัดหา 
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดแมนยําขึ้น

  เครือขายดงักลาวยังชวยใหบริษทัฯ เขาถึงลกูคาและใหบริการ 
ลูกคาไดอยางท่ัวถึง อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ มีสํานักงานสาขาในภูมิภาค
ตาง ๆ  ทําใหพนักงานของบริษัทฯ มีความเขาใจสภาวะตลาดในแตละ 
ทองถิ่น ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการประเมินจังหวะเวลาและ 
ราคาซ้ือขายสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย นอกจากนี้ 
บริษทัฯ มีความสามารถท่ีจะปรับตัวตามสภาวะตลาดตามความเหมาะสม 
โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตั้งสํานักงานสาขาและเปลี่ยน 
กลยุทธทางภูมิศาสตร ซึ่งรวมถึงการโยกยายพนักงานท่ีมีความรู 
ความสามารถเพ่ือปฏิบัติงานไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ใหสอดคลองกับ 
ปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้น 

  บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโครงสรางของธุรกิจท่ียืดหยุน 
โดยสามารถสรางโอกาสทางธุรกิจไดในทุกภาวะเศรษฐกิจ โดยใน
ชวงเศรษฐกิจขาขึ้น บริษัทฯ คาดวาลูกหนี้จะมีความสามารถในการ
ชําระหนี้ดีขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากสินทรัพย 
ดอยคุณภาพไดดีขึ้นเชนกัน และทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนในการเขาซื้อ 
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในชวงเวลาและราคา
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีโอกาสขายทรัพยสินรอการขาย 
ในชวงเวลาดังกลาวไดมากขึ้นในราคาที่ดีขึ้นดวย 

  ในทางกลับกัน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สถาบันการเงิน 
สวนใหญจะมีสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น สงผลใหอุปทานของ 
สนิทรัพยดอยคุณภาพเพ่ิมตามไปดวย ซึง่ชวยเพ่ิมโอกาสใหกับบริษทัฯ 
ในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายผาน 
กระบวนการจัดประมูลทรัพยของสถาบันการเงิน ในราคาท่ีนาจะ 
ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนมากขึ้น

  (3) บรษัิทฯ มผีลการดาํเนินงานในการจดัหา บรหิารจดัการ 
และสรางกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขาย 
  บริษัทฯ มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทยมานานมากกวา 

20 ป โดยมีจุดแข็งในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขายไดในราคาท่ีเหมาะสม ท้ังยังสามารถบริหารจัดการและ 
สรางกระแสเงินสดจากสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรัพยสนิรอการขาย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

  3.1 การจดัหาสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย
ในราคาที่เหมาะสม 
  บริษัทฯ เชื่อวาดวยเครือขายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศและ 
ทีมงานท่ีมีประสบการณและความรู ความเชี่ยวชาญสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ทําใหบริษัทฯ ไดเปรียบคูแขง 
รายอื่นในการจัดหา ประเมิน และกําหนดราคาในการเขาประมูลซ้ือ 
ทรัพยสนิดงักลาว นอกจากนี ้การท่ีบริษทัฯ มีสาํนักงานใหญและสาขา 
รวมท้ังหมด 26 แหง มีพนักงานท่ีทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดหา 
สินทรัพยดอยคุณภาพมากกวา 322 คน ท่ัวประเทศ ทําใหบริษัทฯ 
สามารถสงทีมงานของบริษัทฯ ลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจทรัพยหลักประกัน 
ของสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายท่ีบริษัทฯ จะเขาซือ้ 
ซึ่งชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดราคาเสนอซื้อไดเหมาะสมและ 
สอดคลองกับสภาวะตลาดไดมากขึ้น 

  3.2 ประสบการณในการบริหารจดัการและสรางกระแสเงินสด
จากสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายอยางมปีระสทิธิภาพ
  บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย เพ่ือรักษาหรือสราง
กระแสเงินสดจากทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความรูความสามารถ 
ในการวิเคราะหความตองการของตลาด ดวยประสบการณในธุรกิจ 
บริหารสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายมานานมากกวา 
20 ป และเครือขายการจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ทําใหเชื่อวาบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทคูแขงท่ี 
เปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 
โดยตรง หรือธนาคารท่ีมหีนวยธรุกจิสาํหรับการบริหารจัดการสนิทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของตนเองซึง่มไิดมวัีตถปุระสงค
หลกัเพ่ือบริหารจัดการทรัพยสนิรอการขายและสนิทรัพยดอยคุณภาพ

  นโยบายในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ 
มุงเนนทีจ่ะเจรจาปรับโครงสรางหนีก้บัลกูหนีเ้พ่ือใหไดขอตกลงท่ีเปนท่ี 
พึงพอใจของทุกฝาย เทาท่ีเปนไปได ดวยประสบการณและฐานขอมูล 
ทรัพยสนิของบริษทัฯ ทําใหบริษทัฯ สามารถดาํเนินการปรับโครงสราง 
หนี้ของสินทรัพยดอยคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 
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จะพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 
แตละรายซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของ
ลกูหนี ้ในขณะท่ีบริษทัฯยังสามารถบริหารจดัการความเสีย่งท่ีเก่ียวของ
ไปพรอมกัน อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีทีมงานท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบังคับหลักประกันใน 
ประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและความรวดเร็วของกระบวนการ
ภายในเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับปรุง
และเพ่ิมมูลคาใหแกทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานทรัพยสินรอการขาย ซึ่งประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 
ท่ีมีความรูความเขาใจในความตองการของตลาดอสังหาริมทรัพย
ประเภทตาง ๆ เปนอยางดี

  การท่ีบริษัทฯ มีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศสงผลให 
บริษัทฯ สามารถสงทีมงานเขาไปตรวจสอบทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ ไดอยางสมํ่าเสมอทําใหแนใจวาทรัพยสินดังกลาวไดรับการ 
ดูแลอยางเหมาะสม และอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการจําหนาย 
อีกท้ังยังใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญของพนักงานท่ีทําหนาท่ี 
บริหารจัดการทรัพยสินรอการขายกวา 170 คน จากเครือขายสาขา 
ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการเจรจากับลูกคาเพ่ือใหไดผลลัพธท่ี 
เหมาะสม 

  บริษัทฯ เชือ่วากลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสนิรอการขาย 
โดยทําการตลาดตามประเภททรัพยและระดับราคา แทนที่การตลาด 
ตามสถานที่ตั้งของทรัพย ชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดกลุมลูกคา 
เปาหมายและสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขายไดเร็วขึ้นในราคา
ที่เหมาะสม 

  บริษัทฯ มีทีมงานดานการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทรัพยสินแตละประเภท ไดแก ทีมงานดาน
ที่อยูอาศัยแนวราบ อาคารชุด ที่ดิน และทรัพยเพื่อการลงทุน การทํา 
การตลาดตามประเภททรัพย ยงัชวยใหบรษิทัฯ สามารถพัฒนากลยุทธ
ตางๆ ในการทําการตลาดและขายทรพัยสนิรอการขายแตละประเภท 
และพัฒนากระบวนการขายใหมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี ้การทีบ่ริษทัฯ มเีครือขายสาขาท่ัวประเทศ ยังทําให
บริษัทฯ มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย 
ในพ้ืนที่ตาง ๆ ซึ่งชวยใหการขายทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ
เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ และบริษทัฯ ยังรวมมอืกบัสถาบันการเงิน  

ตาง ๆ ที่เปนพันธมิตรในการชวยพิจารณาสินเชื่อใหแกผูซื้อทรัพยสิน 
รอการขายของบริษัทฯ ซึง่จะชวยเพ่ิมผลเรียกเกบ็เงินสดและยอดขาย 
ทรัพยสินรอการขาย ลดภาระคาใชจายและลดระยะเวลาในการ 
ถอืครองทรัพย เพ่ือเรงระบายทรัพยขายยากทีถ่อืครองมานาน เพือ่ให 
ผลกําไรมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น

  (4) บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่ 
แข็งแกรง
  ความสามารถทีแ่ขง็แกรงของบริษทัฯ ในการบริหารความเสีย่ง 
เปนองคประกอบหลักของธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงเนนใหมี
การระวงั เตรียมการปองกนั หรือรับมอืกบัเหตกุารณไมแนนอนตาง ๆ  
ที่จะเกิดขึ้น และสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย 
และวัตถุประสงคท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม และปลูกฝง 
การบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ

  บริษทัฯ มกีารทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง 
อยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บริษทัฯ ท่ีคณะกรรมการบริษทัเปนผูกาํหนด นอกจากนี ้ระบบบริหาร 
ความเสี่ยงยังมีสวนสําคัญในการกําหนดและสอบทานนโยบายการ 
บริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและครอบคลุม 
ความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดกลยุทธในการบริหาร 
ความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงระดับองคกร

  บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเสี่ยงเปนสิ่งท่ีมีความ
สาํคัญอยางย่ิงในการดาํเนนิธุรกจิ จงึไดกําหนดหลกัเกณฑการบริหาร 
ความเสีย่งท่ีเหมาะสมกับลกัษณะธรุกิจและมปีระสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ 
ไดทําการศึกษา ประเมนิ ตดิตามและจดัการความเสีย่งอยางเปนระบบ 
และตอเนื่องเพ่ือใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึงความเสี่ยงตาง ๆ  
ท่ีเกีย่วของกบัธุรกจิของบริษทัฯ และสามารถบริหารจดัการความเสีย่ง 
ใหอยูภายในกรอบที่บริษัทฯ กําหนด

  (5) บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนที่หลากหลายและยั่งยืนเพ่ือ 
ขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น
  บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินในประเทศท้ังสิ้น
9 แหง ซึ่งการที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแหง 
ทําใหสามารถเจรจาเงือ่นไขทางการเงิน และชวยใหบริษทัฯ มอีาํนาจ 
ตอรองกับสถาบันการเงินหลายแหงได ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยผิดนัด 
ชําระหนี้ จึงมีความนาเชื่อถือและความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงิน
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  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงาน 
ท่ีหลากหลายซึ่งรวมถึงการออกตั๋วเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
สามารถขอวงเงินกูยืมท้ังระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
การออกหุนกู และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  (6) กรรมการและทีมผูบริหารระดับสูงที่มีประสบการณ
และผลงานอันเปนที่ยอมรับ
   กรรมการและทีมผูบรหิารระดบัสงูของบริษัทฯ มีประสบการณ 
ในธุรกิจการเงินโดยเฉลี่ยกวา 25 ป โดยบุคคลดังกลาวเหลานี้เคย 
ทํางานใหกบัองคกรขนาดใหญในประเทศ เชน ธปท. ธนาคารพาณิชย 
และสถาบันการเงินอื่น ๆ  เปนตน ดวยประสบการณดังกลาว จึงทําให 
กรรมการและผู บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีความเขาใจและมี 
ประสบการณในกระบวนการการปลอยสนิเชือ่ ซึง่เร่ิมตัง้แตกระบวนการ 
พจิารณาอนมุตัสินิเชือ่ กระบวนการบริหารจดัการสนิเชือ่และกระบวนการ
บริหารจดัการสนิทรัพยดอยคุณภาพ และจาํหนายทรัพยสนิรอการขาย
เปนอยางดี 

  นอกจากนี ้ผูบริหารระดบัสงูของบริษทัฯ ยังเปนท่ีรูจกัในธุรกจิ 
การเงินในประเทศ และผูบริหารหลายทานยังมปีระสบการณในตลาด 
อสังหาริมทรัพยอีกดวย ปจจัยดังกลาวชวยใหผูบริหารของบริษัทฯ 
สามารถสรางความสัมพันธกับผูนําในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหา-
ริมทรัพยท่ัวประเทศและมีความรูและประสบการณท่ีจําเปนสําหรับ 
การเจรจาและการสรางเครือขายกับองคกรที่เกี่ยวของ

  ในขณะเดยีวกนับริษทัฯ มนีโยบายพัฒนาและเตรียมความพรอม 
ใหกับทีมผูบริหารรุนใหมอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถเขามาทํางาน 
ในตําแหนงผู บริหารระดับสูงในอนาคตเพ่ือรองรับการเติบโตทาง 
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางยั่งยืน

  (ค) การจดัทาํแผน IT Master Plan เพ่ือรองรับการเตบิโต 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีและกลยุทธทางดิจิทัลเขามาใชใน 
การวางรากฐาน เปาหมาย การดําเนินธุรกิจตลอดจนขั้นตอนการ 
ทํางาน โดยจัดทําเปนโครงการ BAM Digital Enterprise ระยะเวลา 
3 ป (ป 2563 - 2565) เพ่ือทาํการศกึษา วิเคราะห กระบวนการทางธุรกจิ
ในปจจุบัน ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม เพ่ือลดขอผิดพลาด 
จากกระบวนการปฏิบตังิาน และเพิม่ประสทิธิภาพ และความคลองตวั
ใหมากขึ้น ในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

พรอมท้ังวางกรอบโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงาน 
หลักของ BAM รวมท้ังออกแบบการเช่ือมตอระบบงานท่ีเกี่ยวของ 
ตามแผนแมบทท่ีไดวางไว

  BAM Digital Enterprise ที่จัดทําขึ้นเ พ่ือสนับสนุน 
การดําเนนิการและการสรางความเตบิโตทางธุรกจิโดยประกอบไปดวย
  - การปรับกระบวนการทํางานและวิธีการปฏิบัติงานหลัก
   สําหรับ NPL NPA Law และบัญชีการเงิน
  - การสรางฐานขอมูลเพื่อนํามาใชเชิงธุรกิจ
  - การรกัษามัน่คงปลอดภยัของระบบงานและขอมลูสารสนเทศ

  การดําเนินโครงการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดวยการจัดทํา 
โครงการตาง ๆ ดังตอไปนี้
  - การจัดวางโครงสรางหนวยงานกลางของบริษัทฯ เพื่อใชใน
   การกํากับดูแลการบริหารโครงการตาง ๆ
  - การบูรณาการระบบงาน สนับสนุนธุรกรรมหลัก
  - การบูรณาการระบบงานดานการเงินและบัญชี
  - การจัดทําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลกลางที่สําคัญ
  - การจัดทําระบบขอมูล Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
   ในการวิเคราะห
  - การบริหารจัดการขอมูลในบริษัทฯ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
   ขอมูลสวนบุคคล
  - การตรวจสอบศักยภาพและความปลอดภัยเพ่ือรองรับ
   พ.ร.บ. การศึกษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และ
   พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคลของภาครัฐ
  - การปรับปรุงและยกระดับระบบดานความปลอดภัยของ
   บรษิทัฯ ใหรองรบักฎระเบียบตาง ๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน
   สากล
 

  โครงการตาง ๆ  ดงักลาวจะสงผลทําใหบริษทัฯ ไดรับผลประโยชน
สูงสุด ประกอบไปดวย
  - ความคลองตัวในการขยายธุรกิจและฐานลูกคา
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
  - การมีขอมูลตาง ๆ ถูกตอง เชื่อมโยง และเขาถึงงาย เพื่อใช
   ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
  - การพัฒนาทักษะพนักงานใหเหมาะสมกับยุคดิจิทัล 
  - การทําใหภาพลักษณของบริษัทฯ มีความทันสมัย มั่นคง
   ปลอดภัย มีความยั่งยืนในระยะยาว

สวนที่ 1
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ประวติัความเปนมา การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที ่
สําคัญ
ประวัติความเปนมา
  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บริษัทฯ” 
หรือ “BAM”) จัดตั้งข้ึนตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของ 
กระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2541 
เพ่ือบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (BBC)

  BAM ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย เมือ่วนัท่ี 7 มกราคม 2542 ดวยทนุจดทะเบียนเร่ิมตน 
54,700 ลานบาท (จํานวน 547 ลานหุน มูลคาหุนละ 100 บาท) 
โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (เดิม คือ BBC) 
เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 และตอมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 
BAM ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหประกอบกิจการ 
เปนบริษัทบริหารสนิทรัพย ตามพระราชกาํหนดบริษทับริหารสนิทรัพย 
พ.ศ. 2541

  เมือ่วันท่ี 8 พฤศจกิายน 2542 BAM ไดจดทะเบียนลดทุนจาก 
มูลคาหุนละ 100 บาทเหลือหุนละ 25 บาท เพ่ือจัดโครงสรางทาง 
การเงินใหเหมาะสม ทําใหมีทุนจดทะเบียนคงเหลือ จํานวน 13,675 
ลานบาท (จํานวน 547 ลานหุน มูลคาหุนละ 25 บาท) ตามมติเปน 
เอกฉันทของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2542 โดยไดทยอยคืนเงินจากการลดทุน จํานวน 41,025 ลานบาท 
ใหแกผูถือหุนจนครบถวนแลวตั้งแต 31 สิงหาคม 2549

  นอกจากภารกจิในการบริหารจดัการสนิทรพัยดอยคุณภาพของ 
BBC แลว เมือ่วันท่ี 29 มนีาคม 2545 BAM ยังไดจดทะเบียนเพ่ิมขอบเขต 
ในการบรหิารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพของสถาบันการเงนิอืน่ และ 
เปนตวัแทนเรียกเกบ็และชาํระหนีต้ามพระราชกาํหนดบรรษทับริหาร 
สินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 รวมถึงรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษา 
ทรัพยสนิเอกสารการโอนสนิทรัพยหรือเอกสารอืน่ใดในสวนท่ีเก่ียวของ 
ทั้งหมด

  ตอมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 เจาพนักงานพิทักษทรัพย 
มีหมายแจงคําสั่งท่ี 1338/2546 มีผลทําใหบริษัท กรุงเทพฯ 
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (เดิม คือ BBC) จะตองนําหุนของ BAM 

จํานวน 546,999,993 หุ น มูลคาหุ นละ 25 บาท เปนเงินรวม 
13,674,999,825 บาทโอนใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ทําให BAM กลายสถานภาพเปน 
รัฐวิสาหกิจที่มี FIDF เปนผูถือหุนโดยตรงรอยละ 99.99 เมื่อวันที่ 20 
ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให บรรษัทบริหารสินทรัพย 
สถาบันการเงิน (บบส.) โอนขายสินทรัพยหลักอันไดแกเงินลงทุนใน 
ลูกหนี้ทรัพยสินรอการขายและเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมด ใหแก 
BAM รวมทั้งให BAM รับโอนพนักงานของ บบส. ตามความสมัครใจ 
อีกดวย การรวมกิจการคร้ังนี้สงผลใหองคกรมีความแข็งแกรงยิ่งขึ้น 
เนื่องจากไดรวมศักยภาพของพนักงานและระบบงานของทั้งสอง 
องคกรไวดวยกัน

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพ 
เปนบริษทัมหาชน โดยใชช่ือวา บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขท่ี 99 ถนนสุรศักดิ์ 
แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกจิการรับซือ้หรือ 
รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) และทรัพยสินรอการขาย (NPA) 
เพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป โดยมกีองทุนเพ่ือการฟนฟู 
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เปนผูถือหุนรอยละ 99.99

  อยางไรกต็ามทีป่ระชมุวิสามญัผูถอืหุนครัง้ที ่1/2562 ซึง่จดัขึน้ 
เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
ท่ีไดมีการจดทะเบียนมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนไวแลว เมื่อป 
2558 จํานวนไมเกิน 510.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 บาท 
โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนจํานวนดังกลาวเพ่ือ (ก) เสนอขายใหแก 
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกจํานวน 280.0 ลานหุน และ (ข) รองรับ 
การจัดสรรหุนสวนเกิน จํานวน 230.0 ลานหุน

  พรอมกนันีบ้ริษทัฯ ไดทาํการเสนอขายหุนสามญัตอประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวของ 
บริษทัตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา ทําใหมทีนุชาํระแลวเปนเงิน 15,075 
ลานบาท โดยกองทุนฟนฟูฯ ลดสัดสวนการถือหุนจากเดิมรอยละ 
99.99 เปนจาํนวนรอยละ 41.9 บริษทัฯ จึงมสีถานะเปนบริษทัเอกชน 
อยางเตม็รูปแบบ ท้ังนี ้หุนของบริษทัฯ ไดเขาทําการซือ้ขายเปนวนัแรก 
ในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตชือ่ยอหลกัทรัพย “BAM” 
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
  เหตุการณท่ีสําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้

มกราคม 2564 กรมบังคับคดีประกาศงดขายทอดตลาด เดือนมกราคม 2564 ในเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด
  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงมีการติดเช้ืออยางตอเนื่อง

 กุมภาพันธ 2564 BAM ยังมุงเนนกลยุทธการทําตลาดเชงิรุกผานชองทางออนไลนอยางตอเนือ่ง รวมถงึไดรวมกบั Shopee
  จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษตอเนื่องจากปท่ีผานมา ภายใตชื่อแคมเปญ “3.3 มหกรรมบาน ที่ดิน คอนโด by 
  BAM”

มีนาคม 2564 BAM ไดรับรางวัล Thailand’s Best Privatization - Bangkok Commercial Asset Management
  THB 30,888 billion IPO จากการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนคร้ังแรก ซึ่งเปนการจัดอันดับ Deals
  of the Year - Triple A Sustainable Capital Markets Country And Regional Awards 2020
  ของเขตภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต โดยนติยสาร The Asset ซึง่เปนนติยสารทางการเงินท่ีมชีือ่เสียง
  จากประเทศฮองกง และไดมีการตพีมิพประกาศผลรางวลัลงใน TheAsset.com และนิตยสาร The
  Asset ประจําเดือนมกราคม 2564 ท้ังนี้การมอบรางวัลไดจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony ผาน
  ทาง TheAsset.com ในวันท่ี 18 มีนาคม 2564 เวลา 5.00 PM (HKT)

เมษายน 2564 BAM ไดเสนอขายหุนกูคร้ังท่ี 1 ป 2564 จํานวน 12,000 ลานบาท เมื่อวันท่ี 5 และวันท่ี 7-8 เมษายน
  2564 ซึ่งไดรับความสนใจจากนักลงทุนเปนอยางมาก มียอดจองซื้อสูงถึง 42,469 ลานบาท หรือเกือบ
  3.6 เทา ของหุนกูที่เสนอขาย โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด
  (มหาชน) เปนผูจัดการการจัดจําหนายหุนกูซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดอันดับความนาเชื่อถือ
  ของบริษัทและหุนกูท่ีเสนอขายไวท่ี “A-” 

พฤษภาคม 2564 • BAM เตรียมจัดงานขายทรัพยครั้งย่ิงใหญ จับมือ สหการประมูล คัดทรัพยเดน ทําเลดี ราคาโดน
   ท่ัวประเทศ กวา 250 รายการ มูลคากวา 600 ลานบาท มาจัดประมูลผานระบบประมูลออนไลน
   ของสหการประมูล โดยกําหนดราคาเร่ิมตนประมูลท่ีมีสวนลดสูงสุดกวา 70% จากราคาปกติ พรอม
   เปดใหลงทะเบียนไดตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
  • BAM ไดรับตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS จากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ประเภทอาคาร
   ประหยัดพลังงาน ในโครงการสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารปท่ี 6
   ภายใตการประกวดอาคารประหยัดพลงังานของ กฟน. เพ่ือแสดงถงึการใชพลงังานอยางมปีระสิทธภิาพ
   และการมีคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีดี ตามแนวคิด “คุณภาพอากาศในอาคารดี ดัชนีการใช
   พลังานไดมาตรฐาน” โดยใชหลักเกณฑมาตรฐานของโครงการ ประกอบดวย เกณฑมาตรฐาน MEA
   Index (Management of Energy Achievement Index) เปนตัวชี้วัดระดับการใชพลังงานท่ี กฟน.
   ไดพัฒนาขึน้ และเกณฑการประเมินทางดานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)
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มิถุนายน 2564 • การจัดการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีในชวงไตรมาส 2 ป 2564 เนื่องจากสถานการณ 
   การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงมีตัวเลขผูติดเชื้อในระดับสูงอยางตอเนื่อง สํานักงาน
   บังคับคดีท่ัวประเทศจึงงดการขายทอดตลาดในชวงวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564 และกลับมา
   ดําเนินการขายทอดตลาดในวันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ทั้งน้ีไดจัดการขายทอดตลาดเพ่ิมเติมในวันเสาร
   เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแกประชาชนและบรรเทาความแออดัตามมาตรการปองกันการแพรระบาด
   ของไวรัส COVID-19
  • ตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX) จัดใหหุน BAM เปนหุนอางอิงใหมท่ีมีการซื้อขายสัญญาซ้ือขาย
   ลวงหนา Single Stock Futures เพ่ิมเติม โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งเพ่ิมโอกาส
   ใหนักลงทุนทํากําไร และบริหารความเสี่ยงไดทั้ง ในชวงท่ีตลาดขาขึ้นและขาลง

กรกฎาคม 2564 BAM ไดรับรางวัลจํานวน 4 รางวัล จาก 2 สถาบันตางประเทศ ประกอบดวยรางวัล Best Investor
  Relations Thailand 2021 และรางวัล Best Distressed Asset Management Company Thailand 
  2021 จากเวที International Business Magazine Award 2021 จัดโดย International Business
  Magazine ซึ่งเปนนิตยสารทางธุรกิจและการเงินชั้นนําจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ี
  คัดเลือกองคกรตาง ๆ ที่มีผลดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับรางวัล นอกจากนี้ BAM ยังได 
  รับรางวัล Best in House Investor Relations Team - Distressed Asset Management และ
  รางวัล Best Distressed Asset Management Company จากเวที International Financial Awards
  จัดโดยนติยสาร International Finance ซึง่เปนนติยสารดานธุรกจิและการเงินช้ันนาํของสหราชอาณาจกัร 
  UK’s International Finance Publications Limited โดยรางวัลมุงเนนในการเชิดชูเกียรติแกบุคคล
  และองคกรในอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ท่ีดําเนินกิจการอยางโดดเดนในดานตาง ๆ  และมีคุณคา
  ตอภาคการเงินในระดับโลก โดยท้ัง 4 รางวัลท่ีไดรับในครั้งนี้ สะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน
  การดําเนินธุรกิจของบริษัท จนเปนท่ียอมรับในเวทีระดับสากล

สิงหาคม 2564 BAM รุกตลาด E-Commerce จัดมหกรรมจําหนายทรัพยออนไลน By BAM Mall ภายใตแนวคิด
  “อยูท่ีไหนก็เย่ียมชมทรัพย BAM ผานหนาจอไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง” คัดทรัพยเดนกวา
  800 รายการขึ้น Platform ดัง DDProperty.com  Baania.com  Kaidee.com Dotproperty.co.th 
  Shopee.com และ bam.co.th ระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564

กันยายน 2564 • BAM ออกมาตรการชวยเหลือลูกคาทุกรายที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของไวรัส
   โควิด-19 ซึง่สงผลตอความสามารถในการผอนชาํระของลกูคาปรับโครงสรางหนี ้และลกูคาท่ีซือ้ทรัพย
   BAM โดยมีท้ังมาตรการฝาวิกฤติโควิดไปกับ BAM โครงการสุขใจไดบานคืน โครงการ BAM ชวยฟน
   คืนธุรกิจ โครงการซือ้ทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM และโครงการคอนโด โดนใจสบายกระเปา เปนตน
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  • BAM จัดงานคอนโดราคามหาชน มาพรอมกับโปรโมช่ันผอนถูกกวาเชา เขาอยูไดเลยเร่ิมตนเพียง
   500 - 2,500 บาทตอเดอืน คัดคอนโดทําเลดีกวา 1,500 รายการ ขึน้ Platform Kaidee.com มสีวนลด
   สูงสุดกวา 60% ซื้อเงินสดลดเพ่ิมอีก 2 หมื่นบาท ซื้อทรัพยผอนชําระกับ BAM คิดดอกเบ้ีย 0% 12
   เดือน ลูกคาโอนเร็ว รับเลย ฟรีคาโอนสูงสุด 9 แสนบาท และบัตรกํานัลมูลคาสูงสุด 1 แสนบาท

ตุลาคม 2564 • BAM ลงพ้ืนท่ี เรงตรวจสอบลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุนํ้าทวมหลายจังหวัดในประเทศไทย
   เพ่ือรับทราบปญหา และประเมนิสถานการณ ระบุพรอมพิจารณาใหความชวยเหลอืลูกคาเปนรายกรณี
   ข้ึนอยูกับผลกระทบของลูกคาแตละราย พรอมลงพ้ืนท่ีบริจาคสิ่งของจําเปนและนํ้าดื่มใหกับชุมชน
   ที่ไดรับผลกระทบหลายแหง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน
  • BAM มุงเนนกลยุทธการทําตลาดเชิงรุกผานชองทางออนไลนอยางตอเนื่อง โดยไดรวมกับ LAZADA
   จดัโปรโมชัน่ภายใตแคมเปญ “10.10 BAM x LAZADA BIG Bonus ลดหลายตอ” โดยคัดทรัพยสภาพดี
   ประเภท บานเด่ียว ทาวนเฮาส มลูคาตัง้แต 1 ลานบาทขึน้ไป ท่ัวประเทศ จาํนวน 95 รายการ มลูคากวา
   300 ลานบาท นํามาจัดโปรโมชั่นระหวางวันที่ 10 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564

พฤศจิกายน 2564 BAM ไดจัดแคมเปญสงเสริมการขายอยางตอเนื่องโดยเฉพาะลูกคาท่ีตองการท่ีอยูอาศัยคุณภาพดีใน
  ราคาพิเศษหรือลูกคาท่ีมองหาบานราคาประหยัดเพ่ือไปปรับปรุงตกแตงตามความพอใจของตนเอง
  ดวยการกําหนด Trust Mark ที่ระบุสภาพทรัพยตามจํานวนดาวเพ่ือชวยใหลูกคาเลือกซื้อที่อยูอาศัย
  ไดตรงตามความตองการมากขึน้ ประกอบดวย บานเดีย่ว ทาวนเฮาส อาคารพาณชิย และหองชดุพกัอาศัย
  ทั่วประเทศ ในกรณีบาน 4 ดาว คือที่อยูอาศัยซึ่งไดรับการปรับปรุงใหมีสภาพสวยพรอมอยู จํานวนกวา
  1 พันรายการ หรือบาน 3 ดาว คือท่ีอยูอาศัยซึง่ไดรับการซอมแซมเบ้ืองตน เหมาะกบัลกูคาท่ีตองการซือ้
  ไปปรับปรุงเอง เปนตน โดย BAM นํามาจัดโปรโมชั่นพิเศษในชวงระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
  ภายใตงานชื่อ “บานดี สี่ดาว by BAM”

ธันวาคม 2564 • BAM ไดรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เปน
   คร้ังท่ี 2 ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption
   “รวมพลังธุรกิจโปรงใส ใสใจตานคอรรัปชัน” ในรูปแบบ Virtual ซึ่งแสดงถึงความมุงมั่นในการเปน
   องคกรทีดํ่าเนนิธุรกจิดวยความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ ภายใตคําขวัญท่ีวา
   “สุจริต โปรงใส ไมเรียกรับผลประโยชนใดใด BAM รวมใจตอตานทุจริตคอรรัปชัน”
  • BAM ไดจัดอบรมขยายแนวรวมคูคาเพ่ือการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ตอเนื่องเปนปท่ี 2 โดยจัด
   ในรูปแบบออนไลน ซึง่การอบรมในคร้ังนีม้คูีคาของ BAM จากทัว่ประเทศเขารับการอบรมจาํนวน 57
   บริษทั และทุกบริษทัยินดเีขารวมประกาศเจตนารมณในการเปนแนวรวมตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
   กับ BAM ซึ่งจะชวยสนับสนุนให BAM มีพันธมิตรท่ีแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจรวมกันอยางย่ังยืน
   และโปรงใส
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โครงสรางการถือหุนของบริษัท
  บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ดี บริษัทฯ 
มเีงนิลงทุนในตราสารทุนในบริษทัทัง้ท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ 
และบริษทัอืน่ ๆ  ซึง่เปนผลมาจากการบังคับหลกัประกนัหรือการปรับ
โครงสรางหนี้ระหวางลูกหนี้กับบริษัทฯ หรือสถาบันการเงินเดิม

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
   กองทุนฟนฟูฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
ตามพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหง 
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยมวัีตถปุระสงคเพ่ือใหความชวยเหลอืทาง
การเงิน ฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหมีความมั่นคง
และมเีสถยีรภาพภายใตการกาํกบัของ ธปท. และภาครัฐ

  จากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศไทยในป 2540 
กองทุนฟนฟูฯ ไดให ความชวยเหลือทางการเงินแกสถาบันการเงินที่ 
ประสบปญหา ทําให ตองเขาไปถือหุนในสถาบันการเงินและบริษัท 
บริหารสินทรัพย หลายแหง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดถือหุน 
ในบริษทั บริหารสินทรัพย 2 แหง คอื ถือหุนบรษิทัฯ ในสดัสวนรอยละ 
45.79% และบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บสส.”) ใน 
สดัสวนรอยละ 99.99 รวมถงึถอืหุนใน บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“KTB”) 
ในสัดสวนรอยละ 55.07 โดยมีโครงสรางการถือหุนที่สําคัญ ดังนี้

  ทัง้นีเ้พ่ือปองกนัความขดัแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกดิขึน้
เนือ่งจากการมผีูถอืหุนรายใหญรายเดียวกนั และเพ่ือใหแนใจวาบริษทัฯ 
มคีวามเปนอิสระในการดาํเนินธุรกิจ กองทุนฟนฟูฯ ไดอนมุตัแินวทาง 
ปฏิบัติเพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ 
ที่สําคัญตามหนังสือ ฝกท. 252/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ซึ่งมี 
รายละเอียดตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้

  1.  การกาํหนดเง่ือนไขในการเขาทาํธุรกรรมระหวางบริษัทฯ 
กบักองทนุฟนฟูฯ ผูถอืหุนรายใหญรายอ่ืน หรือกจิการ หรอืรัฐวิสาหกจิ 
ทีก่องทนุฟนฟูฯ หรือผูถอืหุนรายใหญรายอ่ืนของบริษัทฯ เปนผูถือหุน 
  การเขาทําธุรกรรมระหวางบริษทัฯ และกองทุนฟนฟูฯ ผูถอืหุน 
รายใหญรายอ่ืน หรือกิจการ หรือรัฐวิสาหกิจที่กองทุนฟนฟูฯ หรือ 
ผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนของบริษัทฯ เปนผูถือหุนจะตองเปนไปตาม 
กลไกราคาตลาดทีแ่ขงขนัได และมขีอกาํหนดและเง่ือนไขเชนเดยีวกบั 
ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Competitive, Commercial and 
Arm’s Length) นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกลาวตองมีความจําเปน 
มีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการ 
ของบริษัทฯ โดยกรรมการหรือผูบริหารซึ่งมีสวนไดเสีย ไมวาทางตรง 
หรือทางออมกับธุรกรรมของบริษัทฯ นั้น จะตองไมมีสวนรวมในการ 
พิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเพ่ือปองกันการถายเท 
ผลประโยชน

  กองทุนฟนฟูฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการเขาทําธุรกรรมและ 
ดาํเนินนโยบายตอบริษัทฯ อยางเปนธรรม และปฏิบัตติามหลกัเกณฑ 
ในการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมท้ังนโยบายของบริษัทฯ ในเร่ือง 
ดังกลาว

  2.  การสงเสริมการแขงขันทางการคาที่อิสระ
  บริษัทฯ จะตองสามารถแขงขันทางการคาไดอยางอิสระและ 
เปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการของบริษัทฯ เชน บริษัทฯ 
จะตองมีความเปนอิสระในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม 
คาบริการ ราคาขายหรือรับโอนทรัพยสิน นโยบายการตลาด และ 
การแขงขันประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพ 

  3.  การกาํหนดนโยบายในการรับซ้ือและจําหนายทรพัยสนิ
ที่ใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  บริษัทฯ จะตองมีนโยบายท่ีชัดเจนและมีความเปนอิสระใน 
การพิจารณารับซือ้ รับโอน หรือจําหนายจายโอน ซึง่สนิทรัพยดอยคุณภาพ 
รวมถึงการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ในการบริหารจัดการในทางการคาปกติ
ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตองมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการ 
กําหนดมูลคาสิ่งตอบแทนใหเปนราคาตลาดยุติธรรมและคํานึงถึง 
ความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน 

บริษัทฯ บสส. KTB

45.79% 99.99% 55.07%

กองทุนฟนฟูฯ
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  4.  การกาํหนดโครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ทีโ่ปรงใส 
และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  บริษัทฯ จะตองมีโครงสรางการบริหารท่ีโปรงใสและมีระบบ
สอบทาน (Check and Balance) เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยง 
ทางผลประโยชนตามกฎและระเบียบท่ีเกีย่วของของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยฯ 

  5.  การกําหนดกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับ
ความเปนธรรม
  บริษัทฯ จะตองกาํหนดกลไกการรักษาสทิธิของผูถอืหุนรายอืน่ ๆ  
ของบริษัทฯ ใหไดรับความเปนธรรมไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ การบริหารจัดการของ 
บริษัทฯ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการของบริษัทฯ 
และผูถือหุนโดยรวม

  โดยท่ัวไป การแกไขนโยบายตาง ๆ  ของบริษัทฯ สามารถกระทําได
โดยตองไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน อยางไรก็ดี 
เพ่ือเปนการรักษาสทิธิของผูถอืหุนของบริษทัฯ ใหไดรับความเปนธรรม 
มากย่ิงขึ้น การแกไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ใน 
นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับผูถือหุน 
รายใหญนี ้จะกระทําไดกต็อเมือ่ไดรับมตอินมุตัโิดยเสยีงขางมากจากท่ี 
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  นอกจากนี้ กองทุนฟนฟูฯ ไดมีหนังสือท่ี ฝกท. 203/2561 
เร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนเนื่องดวยการนําหุนของบริษัทฯ 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 
ถึงบริษัทฯ เพ่ือช้ีแจงความตั้งใจ แนวนโยบาย และมาตรการของ 
กองทุนฟนฟูฯ ในการพิจารณาและดําเนินการที่จําเปนและเหมาะสม 
เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึนในการบริหาร
จดัการและการดาํเนนิธุรกจิของบริษทัฯ และ บสส. โดยกองทุนฟนฟูฯ 
รับรองวา ตลอดระยะเวลาทีก่องทุนฟนฟูฯ ยังคงเปนผูถอืหุนรายใหญ 
รายเดยีวและผูมอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ (ตามนยิามท่ีกาํหนดไวใน 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 
17/2551 ฉบับลงวันที ่15 ธนัวาคม 2551 (รวมท้ังท่ีมกีารแกไขเพ่ิมเตมิ)) 
และบริษทัฯ ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัตติามหลกัเกณฑทีก่าํหนดในประกาศ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 56 แหง พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

  5.1 กองทุนฟนฟูฯ จะไมกาํหนดแนวทางการดําเนินธุรกจิเพ่ือ
ใหบริษัทฯ เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการใด ๆ ของภาครัฐ เวนแต
การดาํเนนิการดงักลาวจะเปนการดาํเนนิการท่ีมขีอกําหนดและเง่ือนไข
เชนเดียวกับธุรกรรมที่กระทํากับบุคคลภายนอก (Competitive 
Commercial and Arm’s Length) และเปนไปเพือ่ประโยชนท่ีดีท่ีสดุ 
ของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมตามระเบียบของบริษัทฯ 

  5.2 ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟนฟูฯ ยังคงเปนผูมอีาํนาจควบคุม
ของ บสส. กองทุนฟนฟูฯ จะดําเนินนโยบายบริหารจัดการให บสส. 
ดําเนินกิจการในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐเพ่ือทําหนาท่ีใน 
การแกไขพัฒนา และฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศในยามจําเปน 
อยางไรกดี็ ในชวงท่ีประเทศไมเผชิญวิกฤตทิางเศรษฐกิจ บสส. สามารถ 
เขาซือ้สนิทรัพยมาบริหารเพ่ิมเติมเพ่ือทําให บสส. สามารถใชประโยชน 
จากศักยภาพบุคลากรไดอยางเตม็ท่ีและรกัษาศักยภาพในการบริหาร 
จดัการสนิทรัพยดอยคุณภาพ ซึง่จะทําให บสส. สามารถเปนกลไกของ 
ภาครัฐที่มีความพรอมในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพขนาดใหญ 
หากเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในอนาคต

  5.3 กองทุนฟนฟูฯ ในฐานะผูถือหุนจะสนับสนุนใหบริษัทฯ 
มีโครงสรางคณะกรรมการท่ีเปนไปตามนโยบายดานการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ี 
เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ประธานกรรมการไมใชกรรมการอิสระ 
บริษัทฯ จะจัดใหมีกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพิจารณากําหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  5.4 กองทุนฟนฟูฯ จะไมเสนอและลงคะแนนเสียงในฐานะ 
ผูถือหุนเพ่ือใหบริษัทฯ และ บสส. มีกรรมการ หรือผูบริหารซึ่งเปน 
ตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯ เปนบุคคลเดียวกัน

  5.5 กองทุนฟนฟูฯ จะไมนาํขอมลูภายในทางธุรกิจของบริษทัฯ 
มาใชประโยชนท่ีจะทําใหบริษัทฯ สูญเสยีประโยชนท่ีดท่ีีสดุของบริษทัฯ

  โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี
หนาท่ีในการติดตามวาแนวนโยบายและมาตรการท่ีไดกําหนดไวใน 
หนงัสอืของกองทุนฟนฟูฯ เลขท่ี ฝกท. 252/2558 ลงวันท่ี 8 มิถนุายน 
2558 และเลขที่ ฝกท. 203/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ไดรับ 
การปฏิบัติ

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน28
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จัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) โดยซื้อจาก

สถาบันการเงินในประเทศไทย ไดแก
ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยอื่น

การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPAs)
จะดําเนินการสํารวจ ดูแล ปรับปรุง และกําหนด

กลยุทธการโฆษณาเพื่อจําหนายทรัพยสินรอการขาย
โดยกําหนดกลยุทธทางการตลาดทุกปเพื่อใหสามารถ

ปรับตัวใหเขากับภาวะตลาดได

บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)
ดวยการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้
เพื่อหาขอตกลงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ

ทุกฝายเทาที่เปนไปได

1
สวนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

โครงสรางและการ
ดำเนินงานของบริษัท1



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 31

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
 บริษัทฯ เป นบริษัทบริหารสินทรัพย ที่ ใหญ  ท่ีสุดใน
ประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพยรวม (ขอมูล ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2564) ทั้งนี้ จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) พบวาสนิทรัพยรวมในระบบของบริษทับริหารสนิทรัพยจะมี
ขนาดอยูท่ี 254,422 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม
อยูที่ 124,281 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49 ท้ังนี้ บริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขาย ตามพระราชกาํหนดบริษทับริหารสนิทรัพย พ.ศ. 2541 
และอยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
ของ ธปท. ท่ี สนส.2/2563 เร่ืองหลักเกณฑท่ีบริษัทบริหารสนิทรัพย 
ตองถือปฏิบัติ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563

 บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาและบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ ซ้ือ
สนิทรัพยดอยคณุภาพจากสถาบนัการเงินและผูประกอบธุรกจิทาง
การเงินในประเทศไทย (ท่ี ธปท. ไดขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ 
บริหารสินทรัพย ตามประกาศที่ สนส.2/2563) และบริหารจัดการ
ดวยการเจรจาปรับโครงสรางหนีก้บัลกูหนีเ้พือ่หาขอตกลงทีเ่หมาะสม
ท่ีสดุสําหรับทุกฝายเทาท่ีเปนไปได สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีบริษทัฯ 
รับซื้อหรือรับโอนมาสวนใหญมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย
โดยบริษัทฯ บันทึกบัญชีสินทรัพยดอยคุณภาพเปนเงินใหสินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้ในราคาทุนที่รับซื้อหรือรับโอนมา

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ซึง่ส วนใหญเปนอสังหาริมทรัพย เช น ท่ีดินเปลา (ซึ่งรวมถึง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการเกษตร) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย 
และที่อยู อาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด 
รวมทัง้สงัหาริมทรัพยและหลกัทรัพยอืน่ๆ โดยบริษทัฯ ไดทรัพยสนิ
รอการขายมาโดยวิธีการตาง ๆ เชน การเจรจากับลูกหน้ีเพ่ือโอน
หลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหนี้ การบังคับหลักประกันเพ่ือ
ชําระหนี้ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่น
โดยตรง โดยบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายในราคา
รับโอน (ตนทุนทีรั่บซือ้) หรือตนทุนท่ีรับซือ้ รวมคาใชจายทีเ่กีย่วของ 
(ถามี) จากกรมบังคับคดีหรือสถาบันการเงินอื่น และบริษัทฯ 
จะจําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาวในท่ีสุด 

 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานจากเงินใหสินเชื่อจาก
การซื้อลูกหนี้ มีรายไดจากการดําเนินงานจากทรัพยสินรอการขาย 
และเ งินลงทุนในหลักทรัพย   ในขณะท่ีสินทรัพย สุทธิรวม 
โดยหลักประกอบดวย (ก) สินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (ไดแก เงินใหสินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหนี้สุทธิ และเงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ) และ (ข) 
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
(ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ ลูกหนี้ขายผอนชําระสุทธิ 
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ และเงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการ
ซือ้ทรัพยสนิและอืน่ ๆ)



สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน32

ประนอมหนี้

ไมประนอมหนี้

ชําระดวยเงินสด

การปรับโครงสรางหน้ี

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม

กระบวนการทางศาล
ไดขอยุติ

ไมไดขอยุติ

สินทรัพยดอยคุณภาพ

การซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสนิรอการขาย

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้
(ทรัพยสินรอการขายและ
เงินลงทุนในหลักทรัพย)

บุคคลภายนอกชนะการประมูล

บังคับหลกัประกันขายทอดตลาด

บริษัทฯ ชนะการประมูล

ชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน
(เงินลงทุนในหลักทรัพย)

ทรัพยสนิรอการขาย

บริหารจัดการทรัพย จําหนายทรัพยทรัพยสนิรอการขาย
(รวมเงนิลงทนุในหลกัทรัพย) เงินสด

เงนิสด

เงนิสด

 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีกรุงเทพมหานคร และปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) มีสํานักงานสาขาทั่วประเทศ
รวมท้ังหมด 26 แหง โดยมีพนักงานกวา 1,300 คน ซึ่งชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถใหบริการแกลูกคาไดท่ัวประเทศ และ (ข) 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค

 บริษัทฯ เชื่อวาขอไดเปรียบในการแขงขันประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ ประสบการณและความรูความเชี่ยวชาญในการเจรจาตอรอง 
ปรับโครงสรางหนี้ การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ มีประสบการณใน 
ธุรกิจบริหารสินทรัพยมาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนบริษัทฯ มีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งชวยใหสินทรัพยดอยคุณภาพ 
และทรัพยสินรอการขายท่ีบริษัทชนะการประมูลมีราคาท่ีเหมาะสม ท้ังยังรักษาความสามารถในการทํากําไรไดอีกดวย โดยทั่วไป บริษัทฯ 
จะเขารวมประมลูสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรพัยสนิรอการขายเมือ่มกีารนาํออกประมูล บริษัทฯ มคีวามสมัพันธท่ีดีกบัสถาบันการเงินตาง ๆ  
ท่ัวประเทศ ซึง่มสีวนชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพ โดยเฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกันเปนอสงัหาริมทรัพย 
และทรัพยสินรอการขาย 

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

 แผนภูมินี้แสดงขั้นตอนการดําเนินงานโดยทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ



ตารางโครงสรางรายได

       2564

      ลานบาท  รอยละ
กลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
 รายไดดอกเบี้ย1   9,369.30  70.41
 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ2 74.54  0.56
 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 9,443.84  70.97 
กลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
 รายไดดอกเบี้ย3   114.88  0.86
 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,963.17  22.27
 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย -  0.00
 กําไรจากการขายผอนชําระ 689.90  5.19
 รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ4 25.82  0.19
 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 3,793.77  28.51
 รายไดอื่น5   68.63  0.52
รายไดรวมทั้งหมด   13,306.24  100.00

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 33

หมายเหตุ  1  “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้” รายการดังกลาวถูกจัด 
    ประเภทรายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้” ดังนั้น ภายหลังจากการจัด 
             ประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้” จะถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยภายใตงบการเงินระหวาง 
   กาลท่ีตรวจสอบแลว 
  2 รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ ของกลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินท่ีลูกหนี้ชําระเกิน
                     และบริษัทฯ ไมสามารถติดตอคืนเงินใหกับลูกหนี้ดังกลาวได และ (ข) เงินท่ีบริษัทฯ ชําระลวงหนาแทนลูกหนี้ เงินไดรับคืนจาก
       ศาลภายหลังจากลูกหนี้ชําระปดบัญชีแลว และสวนปรับมูลคาเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
  3 รายไดดอกเบีย้จากกลุมธรุกิจบรหิารจดัการทรัพยสนิรอการขายโดยหลักประกอบดวย รายไดดอกเบีย้จากการขายทรัพยสินรอการขาย    
       แบบผอนชําระ และรายไดดอกเบีย้จากตราสารหนีที้ถ่อืจนครบกาํหนด
  4 รายไดอ่ืนจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
   (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และ (ง) รายไดอื่นจากการผิดเงื่อนไขสัญญาขายทรัพย 
  5   รายไดอ่ืนประกอบดวย (ก) รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน (ข) กําไรจากการขายทรัพยสินของบริษัทฯ และ (ค) อื่น ๆ 
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การซื้อผานกระบวนการ
ขอกําหนดของผูวาจาง

สํารวจ
หลักประกัน

เพื่อใชประกอบ
การกําหนด
ราคาซื้อ

เริ่มการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เริ่มการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เขารวมการ
ประมูลราคา

สถาบันการเงิน
พิจารณา

ราคาเสนอซื้อ
ของบริษัทฯ

ชําระเงินและ
รับโอน

สินทรัพย
ดอยคุณภาพ

ซื้อผานการประมูล

นําเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารและ

คณะกรรมการ
บริษัท

เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

เสนอขอมูลตอ
คณะทํางาน

รับซื้อสินทรัพย
ดอยคุณภาพ

(NPLs)
และทรัพยสิน
รอการขาย
(NPAs)

จากสถาบัน
การเงิน

รับซองเอกสาร
การประมูลจาก
สถาบันการเงิน

วิเคราะหขอมูล
สินทรัพย

ดอยคุณภาพ
ที่ไดรับ

การประกอบธุรกิจตามแตละสายผลิตภัณฑ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
 บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับโครงสรางหนี้โดยใชวิธีการ
ตางๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือขยายฐานและทดแทนปริมาณสินทรัพยที่บริหารจัดการเสร็จสิ้น รวมถึงสรางมูลคาเพิ่มจากตนทุนของสินทรัพย 
ดอยคุณภาพ เมื่อบริษัทฯ ไดมาซึ่งสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะบันทึกเปนเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ราคาทุนที่รับซื้อมา 
 (ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน

 แผนภูมินี้แสดงขั้นตอนการจัดหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพและการชําระเงินของบริษัทฯ

 (1) การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
 บริษัทฯ หาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสวนใหญ บริษัทฯ 
จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางครั้งอาจซ้ือโดยการเจรจากับสถาบันการเงินโดยตรง



หมายเหตุ 1 กรณีท่ีวันประมูลหางจากวนัประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอาํนาจใหคณะกรรมการบริหารในการพิจารณา
   ราคาเสนอซือ้ ตลอดจนเงือ่นไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนนิงานมีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอาํนาจใหประธาน
   เจาหนาที่บริหาร เปนผูพิจารณาอนุมัติราคายื่นประมูล/ลงนามเอกสารเพื่อยื่นประมูลโดยผูไดรับมอบอํานาจ
  2 ราคายืน่ประมูลสุดทายท่ีนาํเสนอประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองผานการพจิารณาจากคณะทํางานรับซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)
   และทรัพยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบนัการเงนิ

อนุมัติ

อนุมัติ

ฝายบริหารการลงทุน
ไดรับหนังสือเชิญ
ใหรวมประมูล
ซื้อสินทรัพย
ดอยคุณภาพ

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเขารวม

ประมูลซื้อ

ฝายบริหารการลงทุน
รวบรวมขอมูล

ที่ไดรับจาก
สถาบันการเงิน

ผูขาย
เพื่อเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝายประเมิน/สํานักงานสาขา 
 สํารวจราคาทรัพยหลักประกัน
 ของสินทรัพยดอยคุณภาพ
- ฝายพัฒนาสินทรัพย ทําการ
 ตรวจสอบสถานะและวิเคราะห
 ขอมูลเพื่อคํานวณราคาซื้อตาม
 สูตรคํานวณของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาราคา
เสนอซ้ือตามหลักเกณฑท่ีเสนอ เง่ือนไขการประมูล
และการมอบอํานาจท่ีเกี่ยวของกับการประมูล 
และ (2) มอบอํานาจใหประธานเจาหนาท่ีบรหิาร
และ/หรือรองผู จัดการใหญ และ/หรือผูชวย
ผูจัดการใหญ(สายบริหารเงินและการลงทุน) 
สามารถตอรองเง่ือนไขและลงนามในเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ

คณะทํางานรบัซ้ือสินทรพัยดอยคุณภาพ (NPLs)
และทรพัยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบัน
การเงิน พิจารณาขอมูลทรัพยสินรอการขาย
และการกําหนดราคาซื้อ

คณะทํางานรบัซ้ือสินทรพัยดอยคุณภาพ (NPLs)
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบัน
การเงิน พิจารณาราคาย่ืนประมูลบนราคา
เบ้ืองตนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
พิจารณาราคายื่นประมูล/
ลงนามเอกสารเพื่อยื่น
ประมูลโดยผูไดรับมอบ
อํานาจ2

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคา
เขาประมูลซื้อเบื้องตน และมอบอํานาจ
ใหประธานเจาหนาท่ีบริหารพิจารณา
ปรบัเพ่ิม/ลด ราคา และเงือ่นไขในการซ้ือ
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แผนภูมินี้แสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน



สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน36

 บริษัทฯ จะพิจารณาเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินไมวาจะเปนการเจรจาขายโดยตรงจากสถาบันการเงิน 
หรือพิจารณาเขารวมประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีสถาบันการเงินนําออกจําหนายภายหลังจากรับขอมูลหรือจากการลงทะเบียนเขารวม
การประมูลและรับซองเอกสารการประมลูจากสถาบันการเงิน จากนัน้ บริษทัฯ จะดําเนินการประเมนิสนิทรัพยดอยคุณภาพ โดยจะพิจารณา
วาสนิทรพัยดอยคุณภาพมหีลกัประกนัหรือไม โดยบริษทัฯ มุงเนนการซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกนัเปนอสงัหาริมทรัพยเปนสวนใหญ 
อนึง่ ในกรณีท่ีเปนการซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันทางการเงินโดยตรง บริษัทฯ จะเขาซือ้สินทรพัยดอยคุณภาพภายหลงัจากการเจรจา 
ตอรองกับสถาบันการเงินผูขาย
 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาความสัมพันธอันดีกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือเปนชองทางในการติดตามขาวสารจากสถาบัน 
การเงินอยางใกลชดิ
 
 (2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพยสิน และการชําระเงิน
 เมื่อสถาบันการเงินนําสินทรัพยดอยคุณภาพออกจําหนายท้ังในรูปแบบการประมูลหรือการเจรจาขายใหบริษัทฯ โดยตรง บริษัทฯ 
จะลงนาม ในสญัญารกัษาความลบักบัสถาบันการเงนิท่ีเก่ียวของกอนรับเอกสารท่ีแสดงขอมลูของสนิทรัพยดอยคุณภาพทีเ่สนอขาย เพ่ือบริษทัฯ 
จะนําขอมลู ดงักลาวมาดาํเนนิการตรวจสอบสถานะและประเมนิราคาทรัพยหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพกอนเขาซือ้สนิทรพัยดอยคุณภาพ
 
 กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษทัฯ ประกอบดวยการตรวจสอบเอกสารสนิเชือ่ทีเ่กีย่วของและสอบถามขอมลูเพ่ิมเตมิจากผูขาย 
รวมถึง การสํารวจและสอบทานราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ือประกอบการกําหนดราคาซื้อ โดยบริษัทฯ 
ใชประโยชนจากเครือขายสํานักงานสาขาท่ัวประเทศไทย ซึ่งโดยปกติ พนักงานของสํานักงานสาขาท่ีตั้งอยูใกลกับทรัพยหลักประกันของ 
สนิทรัพยดอยคุณภาพดงักลาวจะรวบรวมขอมลู เพ่ือสาํรวจทรัพยหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคณุภาพ และเสนอผลสาํรวจและราคาสาํรวจ  
ตอคณะทํางานรับซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่คณะทํางานรับซื้อ 
สนิทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินไดพิจารณาขอมลูตาง ๆ  และกําหนดราคาซือ้เบ้ืองตนแลว 
จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติราคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพตอไป
 
 โดยท่ัวไป บริษัทฯ กําหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพโดยพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน 
ประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพในอนาคต มูลคาหลักประกัน และประวัติของลูกหนี้ เปนตน 
นอกจากนี ้เพ่ือใหการกาํหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสม บริษทัฯ ยังพิจารณาสถานะของกระบวนการบังคับคดทีางกฎหมาย รวมไปถงึอายคุวาม
ตามกฎหมาย ประเภทธุรกจิ อาชพีของลกูหนี ้และการมอียูของหลกัประกนัสาํหรับหนีดั้งกลาว โดยเมือ่ทีมงานดานการลงทุนไดเสนอราคาตอ 
คณะทาํงานรับซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสนิรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินแลว คณะทํางานดงักลาวจะเสนอราคา 
เสนอซือ้เบ้ืองตนตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังนี้ การเขารวมประมูลหรือเขาซื้อสินทรัพย 
ดอยคุณภาพทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของอตัราผลตอบแทน 
ของเงินลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนเปนสําคัญ 
 
 บริษทัฯ ชาํระราคาสนิทรัพยดอยคุณภาพท่ีซือ้จากสถาบันการเงินโดยใชเงินสดท่ีไดจากการดาํเนนิงานและการออกต๋ัวเงิน เงินกูยืม และ
การออกหุนกู โดยในการเลอืกแหลงเงินทุน บริษทัฯ จะพิจารณาจากตนทุน รวมถงึสภาพคลองของบริษทัฯ หากบริษทัฯ พิจารณาออกตัว๋เงิน 
การกําหนดระยะเวลาตามตั๋วเงินจะขึ้นอยูกับขอตกลงทางการคา
 
 โดยปกติ ภายหลังการลงนามสัญญาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของ 
สิทธิเรียกรองและทรัพยหลักประกัน และมีสิทธิคืนสินทรัพยดอยคุณภาพน้ันใหแกผูขายในกรณีท่ีเงื่อนไขบางประการไมสมบูรณ เชน 
สถาบันการเงินผูขายไมไดสงมอบไมไดรับเอกสารท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินคดีกับลูกหนี้ หรือสถาบันการเงินผูขายไมสามารถสงมอบ
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หลกัประกนัไดครบถวน ซ่ึงเง่ือนไขเหลานีอ้าจแตกตางกนัไปในสญัญาแตละฉบับ ในอดตี บริษัทฯ เคยเขาทําบันทึกขอตกลงกบัสถาบันการเงิน 
ผูขายสินทรัพยดอยคุณภาพเกี่ยวกับการแบงปนผลกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันภายใต 
ขอตกลงในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน

 (3)  ปรับโครงสรางหนี้ 

   แผนภูมิตอไปนี้แสดงกระบวนการบริหารจัดการและปรับโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ

  
 เมื่อบริษัทฯ ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินแลว บริษัทฯ จะติดตอลูกหนี้ ผูคํ้าประกัน ผูจํานํา และผูจํานองเพื่อแจงให 
ทราบถึงสถานะความเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ

 เมื่อบริษัทฯ ติดตอลูกหนี้ไดแลว บริษัทฯ จะเสนอใหลูกหนี้เขารวมเจรจากับบริษัทฯ เพื่อเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ 
ในกรณีทีบ่ริษทัฯ ไมสามารถตดิตอลกูหนี ้ผูค้ําประกนั ผูจาํนาํ และผูจาํนองได บริษทัฯ จะดําเนนิกระบวนการทางศาลกบัลกูหนีด้งักลาวตอไป 
โดยทั่วไป สําหรับลูกหนี้ที่ยังปรับโครงสรางหนี้ไมสําเร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ไปพรอมกับกระบวนการ 
ทางศาลเพื่อสรางสภาพบังคับหลักประกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อลดระยะเวลาการดําเนินงานใหไดรับคืนหนี้โดยเร็ว
 

ลูกหนี้ติดตอเจรจาภายในระยะเวลาที่กําหนด

สามารถระงับขอพิพากษา

เจรจาไดขอยุติ

บริษัทฯ ชนะการประมูล บุคคลภายนอกชนะการประมูล

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหม

ดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้

บังคับหลักประกัน
ขายทอดตลาด

ทรัพยสินรอการขาย เงินสด

จดัทาํเอกสารประนอมหน้ี สญัญาปรับปรุง
โครงสรางหน้ีและเอกสารทีเ่ก่ียวของ

ออกหนังสือเชิญลูกหนี้/
ผูคํา้ประกัน/ผูจํานอง/ผูจํานํา

ชําระดวยการ
แปลงหนี้เปนทุน

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหนี้
ชําระดวยเงินสด

กระบวนการทางศาล

ลูกหนี้ไมติดตอเจรจาภายในระยะเวลาที่กําหนด

เจรจาไมไดขอยุติ

ไมสามารถระงับขอพิพากษาได
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 ในขัน้ตอนการปรับโครงสรางหน้ี บริษทัฯ จะประเมินทรัพยหลกัประกนัและความสามารถของลกูหนีใ้นการชาํระหนี ้โดยบริษัทฯ จะพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ  เชน เงินเดอืน อาชีพ ประเภทธุรกจิ และการมีอยูของการค้ําประกนัการชาํระหนีดั้งกลาว นอกจากนัน้ บริษทัฯ จะพิจารณาทางเลอืกตาง ๆ  
ในกระบวนการปรับโครงสรางหนี ้ซึง่รวมถงึ (ก) การตกลงชาํระหนีโ้ดยมกีารปรับเปลีย่นเง่ือนไขการชําระหนี ้เชน การขยายระยะเวลาการชาํระหนี้ 
การปรับลดอตัราดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน (ข) การโอนทรัพยหลกัประกนั/ทรัพยชาํระหนี ้และ (ค) การแปลงหนีเ้ปนทุน ซึง่วิธีการท่ีบริษทัฯ จะเลอืกใช
ในกระบวนการปรับโครงสรางหนีจ้ะขึน้อยูกับความสามารถ ในการชาํระหนีข้องลูกหนีแ้ตละราย

 ในการเจรจาปรับโครงสรางหนีข้างตน บริษัทฯ มุงเนนการลดระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพใหเร็วท่ีสดุ 
โดยบริษทัฯ พยายามบรรลุขอตกลงกับลกูหนีใ้หเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

 หากบริษัทฯ และลูกหนีส้ามารถบรรลขุอตกลงในการปรับโครงสรางหนี ้บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนีกั้บลกูหนีเ้พ่ือ
กาํหนดระยะเวลาการชําระหนี ้มลูคาหนีท่ี้ตองชาํระ วิธีการชําระหนี ้และขอตกลงเกีย่วกบัหลกัประกนัและการค้ําประกนั โดยสญัญาปรับปรุง
โครงสรางหนีด้งักลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและอนมุติัตามระเบียบภายในของบริษทัฯ ท้ังนี ้หากลูกหน้ียังคงไมสามารถชาํระหนีไ้ดแมวา
จะไดมกีารปรับโครงสรางหนีแ้ลว บริษัทฯ อาจมกีารเจรจากบัลกูหนีเ้พ่ือปรับโครงสรางหนีเ้พ่ิมเตมิในภายหลงั

 นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดจดัทําโครงการ "สขุใจ ไดบานคืน" ซึง่เปนแนวทางการประนอมหนีท้างหนึง่ท่ีบริษทัฯ ใชเพ่ือเปดโอกาสใหลกูหนีท่ี้ยัง 
ไมถกูพิทักษทรัพยเดด็ขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซึง่เปนท่ีอยูอาศัยคืนกลับไป ซึง่ภาระหนีเ้งินตนตองไมเกนิ 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้ 
คร้ังเดียวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วัน หรือเลอืกผอนชาํระภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑของบริษทัฯ 
อกีท้ังบริษทัฯ ไดจัดทําโครงการอืน่ ๆ  เพ่ือชวยเหลอืลกูคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเนือ่ง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพ่ือปลดหนี”้ 
โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลกูหนีท่ี้ยังไมถกูพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสนิอืน่ใหสามารถชําระหนีไ้มมหีลกัประกนัท่ีภาระหนี้ 
เงินตนไมเกนิ 3.0 ลานบาท โดยเลอืกชาํระหนีค้ร้ังเดยีวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วัน ในอตัรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลอืกผอนชาํระภายใน 
3 ป ในอตัรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมดีอกเบ้ีย พรอมกนันี ้บริษทัฯ ยังจดัทําโครงการ “BAM ชวยฟน คนืธุรกจิ” โดยมวัีตถปุระสงค 
เพ่ือเปดโอกาสใหลกูหนีข้องบริษทัฯ ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคลท่ียังไมถกูพิทักษทรัพยเดด็ขาดและไมมีทรัพยสินอืน่ใหสามารถชําระหนี้  
ท่ีภาระหนีเ้งินตนไมเกิน 20.0 ลานบาท โดยเลือกชาํระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป ในอตัรารอยละ 
80.0 ของราคาประเมินตามหลกัเกณฑของบริษทัฯ ซึง่โครงการท่ีบริษทัฯ จดัทําขึน้นัน้ นอกจากจะชวยเหลอืลูกหนีท่ี้สุจริตใหไดรับการปลดหนีห้รือ 
ไถถอนหลกัประกันคืนแลว ยังสงผลใหบรษิทัฯ มีรายไดจากกระแสเงินสดจากการชาํระหนีห้รือผอนชาํระจากการปรับโครงสรางหน้ีเพ่ิมขึน้อกีดวย 
ท้ังนีโ้ครงการดงักลาวอยูภายใตเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษทัฯ กาํหนด

 ในขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกจิและสังคมอยูในขณะนี ้บริษทั ฯ มีความหวงใยลกูคา
ปรับโครงสรางหนี ้และลกูคาท่ีซ้ือทรัพยสนิรอการขายแบบผอนชําระกบับริษทัฯ ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตกุารณดังกลาว จนสงผลใหความสามารถ 
ในการผอนชาํระลดลง และเพ่ือบรรเทาความเดอืดรอนใหกับลูกคาบริษัทฯ จงึไดออกมาตรการชวยเหลอืลกูคาปรับโครงสรางหนีท่ี้เปนลกูคารายยอย 
และลกูคา SME รวมท้ังลกูคาท่ีซือ้ทรัพยแบบผอนชําระกบับริษัทฯ สามแนวทางหลักเพ่ือชวยเหลอืตามความเหมาะสมกบัผลกระทบท่ีไดรับ
 1. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย
 2. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย หลังจากนัน้ชาํระเฉพาะดอกเบ้ีย
 3.  พักชําระเงินตน (ชาํระเฉพาะดอกเบีย้)
     
 ทีผ่านมาตัง้แตเกิดสถานการณโควิดระยะแรกจนถงึปจจบัุน บริษัทฯ ไดใหการชวยเหลอืลกูคาปรับโครงสรางหนี ้และลกูคาท่ีซือ้ทรัพยสนิ 
รอการขายแบบผอนชําระท่ีติดตอขอผอนปรนเง่ือนไขจากการไดรับผลกระทบจากสถานการณฯ ตามความเหมาะสมทุกราย นอกเหนือจาก 
ลูกคาดังกลาวแลวกรณีท่ีเปนลูกคาท่ียังไมเคยติดตอเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับบริษัทฯ เนื่องจากยังไมมีความพรอมหรือไดรับผลกระทบ  
จากสถานการณฯ กส็ามารถตดิตอเจรจาหาแนวทางเบ้ืองตน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภาระหนีท่ี้คางชาํระอยูไดกอนเชนกนั
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 พรอมกนันียั้งใหความชวยเหลอืลกูคาท่ีประสบภัยนํา้ทวมในหลายพ้ืนทีข่องประเทศไทย โดยใหสํานกังานภูมภิาค เรงลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับทราบ 
ปญหาของลกูคาท้ังในสวนของลกูคาท่ีปรับโครงสรางหนีแ้ละลกูคาท่ีซือ้ทรัพยแบบผอนชาํระวาไดรับความเดือดรอนและผลกระทบมากนอยแคไหน 
และใหเรงนาํเสนอปญหาของลกูคาเหลานีม้ายังสาํนกังานใหญ เพ่ือประเมนิสถานการณและใหความชวยเหลอืแกลกูคาของบริษทัฯ อยางเรงดวน 
ตอไป โดยหากลกูคารายใดประสบปญหาจากเหตกุารณดงักลาว กจ็ะพิจารณาใหความชวยเหลอืในการชาํระหนี ้ โดยพิจารณาเปนรายกรณี 
เพ่ือเปนการ บรรเทาความเดือดรอนท่ีเกิดขึน้จากสถานการณดังกลาว   

 บริษัทฯ เชื่อวาประสบการณในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและการปรับโครงสรางหนี้มากกวา 20 ป ตลอดจน 
ศักยภาพท่ีเพียงพอของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี 
หากการเจรจาเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ไมประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ อาจใชสิทธิทางกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันจากลูกหนี้

 (4) ชองทางการใหบริการ 
 ลกูคาท่ีเปนสนิทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ จะไดรับเอกสารท่ีระบุบารโคด (barcode) และ QR Code ประจาํตวัลกูหนีแ้ตละราย
เพ่ือใชในการชาํระเงนิ ผานชองทางรับชาํระเงินตาง ๆ  ของบรษัิทฯ โดยลกูหนีข้องบริษัทฯ สามารถเลอืกชําระเงินใหแกบริษทัฯ ผานชองทาง 
การใหบรกิารท่ีหลากหลาย ไดแก (ก) การชาํระเงินผานเคานเตอรเซอรวสิ (ข) ชาํระเงินท่ีสาขาของธนาคารตาง ๆ  ท่ัวประเทศ (ค) การชาํระเงินท่ี 
สํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของบริษัท และ (ง) สแกน QR Code เพื่อโอนชําระเงินเขาบัญชีบริษัทฯ

 (5) การบริหารจดัการการผดินัดชาํระหนี้
 บริษทัฯ ตดิตามและควบคุมระยะเวลาการชาํระหนีภ้ายใตเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้ และประวัตชํิาระหนีต้ามกาํหนดเวลา 
(Aging) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคลองใหมีเงินสดรับที่ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือเจรจา 
ปรับโครงสรางหนีค้วบคู ไปกับการรักษาสทิธิตามกฎหมายในสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว

 หากลกูหนีไ้มสามารถชําระหนีไ้ดตามเง่ือนไขสญัญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้บริษัทฯ มีทางเลอืกวาจะปรับโครงสรางหนีภ้ายใตเง่ือนไขใหม
หรือจะดาํเนนิการทางศาล อยางไรกดี็ โดยท่ัวไป บริษทัฯ จะพิจารณาใชทัง้ 2 ทางเลอืก กลาวคือ การปรับโครงสรางหนีใ้หมควบคูไปกบัการ
ดาํเนนิการทางศาล อยางไรก็ด ีเนือ่งจากบริษทัฯ มีจดุมุงหมายหลกัในการบริหารจัดการการผิดนดัชําระหนีเ้พ่ือใหบริษทัฯ ไดรับกระแสเงินสด
จากสินทรัพยดอยคุณภาพ ใหเร็วที่สุด โดยสวนใหญ บริษัทฯ จึงพยายามปรับโครงสรางหนี้ใหไดขอยุติกอนการบังคับคดี เนื่องจากการปรับ
โครงสรางหนีมี้ (ก) กระบวนการเกบ็เงนิทีร่วดเร็วกวา และ (ข) คาใชจายในการดาํเนนิการท่ีตํา่กวา เมือ่เปรียบเทียบกบัการดาํเนนิการทางศาล

 (6) การบังคับชาํระหนี้
 ในการบังคับชาํระหนีสิ้นทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพ โดยทัว่ไป บริษทัฯ จะพิจารณาปจจัย 
หลายประการกอนตดัสนิใจใชสทิธิตามกฎหมายเพ่ือบังคับชาํระหนี ้ หรือบังคับหลักประกนัซึง่รวมถงึระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจาก 
สนิทรัพยดอยคุณภาพ คาใชจายท่ีเก่ียวของกบักระบวนการบังคับชาํระหนี ้ ความเสีย่งทีเ่ก่ียวของกับกระบวนการทางศาล และอายุความหรือ 
ระยะเวลาบังคับคดีของหน้ีดังกลาว

 ภายหลงัจากท่ีไดรับโอนสนิทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว ในกรณีท่ีสถาบันการเงินไดเร่ิมการดาํเนนิการทางศาลแลว 
บริษัทฯ จะเขาสวมสทิธิเปนคูความในคดแีทนสถาบันการเงินทีโ่อนขายสนิทรัพยดอยคุณภาพใหแกบริษัทฯ ซึง่มฐีานะเปนโจทกเดิมในคดีท่ียังอยู
ระหวางการพิจารณาคดขีองศาล หรือเขาสวมสิทธิเปนเจาหนีต้ามคําพิพากษาในกรณีท่ีศาลมคํีาพพิากษาแลว ท้ังนี ้ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหาร 
สนิทรัพย เพ่ือบังคับตามสทิธิของบริษทัฯ ท่ีรบัโอนมา ในการนี ้เมือ่บรษิทัฯ ไดย่ืนคํารองขอเขาสวมสทิธิตอศาลแลว ศาลจะดาํเนนิการไตสวนคาํรอง 
ซึง่หากมผูีคัดคานจะทําใหกระบวนการเขาสวมสิทธิของบริษัทฯ ลาชาไปดวย 



 หากศาลตดัสนิตามทีบ่ริษทัฯ เปนโจทกฟองคดหีรือรองขอสวมสทิธเิปนเจาหนีต้ามคําพิพากษา และบริษทัฯ ดาํเนนิการบังคับคดแีละบังคับ
หลกัประกนัแลว ทรัพยหลกัประกนัจะถกูนําออกขายทอดตลาดเพ่ือชาํระหนีข้องลกูหนี ้โดยท่ัวไป บรษิทัฯ จะเขารวมประมลูหลกัประกนัของลกูหนี้
ผานกระบวนการขายทอดตลาดดวย

 ในกรณีท่ีบริษทัฯ เปนโจทกฟองคดีหรือศาลอนญุาตใหสวมสิทธิเปนเจาหนีต้ามคําพิพากษา บริษัทฯ จะเขารวมประมลูแบบเปนผูมีสทิธิหักสวน
ไดใชแทนและหากชนะการประมลูเจาพนกังานบังคับคดจีะจดัทาํรายงานบญัชหีกัสวนไดใชแทนกอนเพ่ือใหทราบวาบริษทัฯ ในฐานะผูซือ้ทรัพยทีม่สีทิธิ
ขอหกัสวนไดใชแทนตองวางเงินเพ่ิมเตมิหรือไม แลวเจาพนกังานบังคับคดจีงึจะสงหมายใหบรษัิทฯ มารับเอกสารสทิธ์ิไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธ์ิ
ทรัพยท่ีซือ้และวางเงินเพ่ิม (ถาม)ี (กรณท่ีีเงินท่ีวางชาํระในวันทําสัญญาไมเพียงพอชําระคาใชจายตาง ๆ ) ซ่ึงบริษทัฯ จะรับเอกสารสทิธิ ์ไปจดทะเบียน 
รับโอนกรรมสทิธ์ิทรัพยท่ีซือ้ตอไป หลงัจากนัน้เจาพนักงานบังคับคดจีะจดัทาํบญัชแีสดงรายการรับ-จายเงิน สงใหผูมสีวนไดเสยี เพือ่แสดงรายการ 
คาใชจายและแจงมลูหนีต้ามเกณฑสทิธิคงเหลอื (ภาระหนีค้งเหลอืตามคําพิพากษา) ท้ังนีห้ากขายทอดตลาดทรัพยไดราคามากกวาภาระหนีค้งเหลอื 
โจทกหรือเจาหนีต้ามคําพิพากษามสีทิธิไดรับชาํระหนีจ้ากการบังคับคดเีพียงเทาท่ีศาลพิพากษาใหชนะคดี 

 แตหากบริษัทฯ ยังไมไดรับอนุญาตใหสวมสทิธิเปนเจาหนีต้ามคําพิพากษาหรือเจาหนีผู้รบัจาํนอง บริษทัฯ ตองเขาประมลูในฐานะบุคคลภายนอก 
และหากชนะการประมูล บริษทัฯ ตองชาํระเงินตามราคาท่ีบริษทัฯ ประมลูทัง้จาํนวนพรอมคาใชจายอืน่ ๆ  แลวจงึรับเอกสารสทิธริวมท้ังเอกสารทีเ่กีย่วของ
เพ่ือดาํเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสทิธ์ิตอไป อยางไรกต็าม กรมบังคับคดีจะชําระคืนเงินท่ีบริษทัฯ ทดรองจายเมือ่ประมลูซือ้ทรัพยใหแกบริษทัฯ 
ภายหลังจากท่ีบริษทัฯ ดําเนนิการสวมสิทธิเสร็จสิน้

 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเปนผูชนะการประมลู บริษทัฯ จะดําเนินการขอรับเงินจากการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ ตองจัดเตรียมเอกสารท่ี 
เกีย่วของ ซึง่รวมถงึสาํเนาคาํสัง่ศาลใหสวมสทิธิเพ่ือย่ืนตอกรมบังคบัคด ีเพ่ือจดัทาํบัญชแีสดงรายการรบั-จายเงิน (“บญัชรัีบจาย”) ซึง่กรมบังคับคดี
อาจพิจารณาขอใหบริษัทฯ นาํสงเอกสารอืน่ ๆ  เพ่ิมเติมกอนนาํสงบัญชรัีบจายใหบริษทัฯ เมือ่บริษทัฯ รับเงินแลวจงึกลบัรายการเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาด

 อยางไรกต็าม ระยะเวลาในการนาํสงบญัชรัีบจายของกรมบังคับคดขีึน้อยูกบัหลายปจจยั เชน หากมกีารรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาด
หรือมกีารคัดคานบัญชีรับจาย กรมบังคับคดตีองรอใหศาลมคีาํสัง่ถงึท่ีสดุในกรณีดงักลาวกอนจงึจะสามารถเร่ิมดาํเนนิการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ 
ได หรือหากลูกหนีถ้กูดําเนนิคดีลมละลาย กระบวนการรับชําระเงินของบริษัทฯ อาจมคีวามลาชา เนือ่งจากกรมบังคับคดีตองรอใหศาลลมละลาย 
ดาํเนนิกระบวนการในคดีลมละลายใหแลวเสร็จตามคดลีมละลายนัน้กอน กรมบังคับคดจึีงจะสามารถเร่ิมดาํเนนิการจัดทําบัญชรัีบจายใหบริษทัฯ ได 
ท้ังนี ้ บริษทัฯ มกีระบวนการติดตามเงนิรอรับจากการขายทอดตลาดอยางตอเนือ่ง โดยจัดทําทะเบียนคุมเงินรอรับจากการขายทอดตลาดและมี 
กระบวนการติดตามอยางสมํา่เสมอ

 ทัง้นี ้การรับชําระหนีข้ั้นต่ําท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการขายทอดตลาดทรัพยหลกัประกนัจะไมเกนิจาํนวนทีต่ํา่ท่ีสุดระหวาง (ก) ราคาขาย 
(หลงัหกัคาใชจาย) (ข) มลูจาํนอง ซึง่หมายถงึจาํนวนเงินท่ีผูใหหลกัประกนัไดตกลงในสญัญาจาํนอง (ซึง่อาจสงูหรือตํา่กวาจาํนวนคางชาํระของหนีแ้ละ
/หรือราคาขาย) และ (ค) จาํนวนหนีค้างชําระตามสิทธิเรียกรอง

 นอกจากนี ้บริษทัฯ มีการติดตามผลการดาํเนินงานจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสนิทรัพยและหนีส้นิ 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถงึผลการดาํเนนิงานของแตละพอรตการลงทุนของบรษิทัฯ เพ่ือนาํไป 
เปนปจจยัในการพิจารณาซือ้พอรตในอนาคต
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 (ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ
 (1)   ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้
 สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ สามารถจําแนกตามการปรับโครงสรางหนี้ได 2 ประเภท คือ (ก) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดมีการ 
ทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ และ (ข) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือ 
ประนอมหนี้กับลูกหนี้

* คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) และหาก 
 หลกัประกันถกูนาํไปขายทอดตลาดและมผีูประมูลซือ้ทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขายหกัประมาณการคาใชจายแทน ซึง่มลูคาหลกัประกนั 
 อางอิงราคาประเมินกอนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิท่ีบริษัทฯ มีกับลูกหนี้และกอนพิจารณามูลจํานอง 
**  คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) และ
 หากหลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผูประมูลซื้อทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขายหักประมาณการคาใชจายแทน ซึ่งมูลคา
 หลักประกัน อางอิงราคาประเมินหลังพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิทธิท่ีบริษัทฯ มีกับลูกหนี้และหลังพิจารณามูลจํานอง

ตารางสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ และไมไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้      
ปรับโครงสรางหนี้      
 - คางตั้งแต 0 - 1 เดือน 12,357 6,669 23,175 11,614
 - คางมากกวา 1 - 3 เดือน 2,583 1,674 4,471 2,534
 - คางมากกวา 3 - 6 เดือน 1,050 674 2,750 1,025
 - คางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 700 238 868 352
 รวม 16,690 9,255 31,264 15,525
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้      
ไมปรับโครงสรางหนี้ 466,550 72,423 153,531 116,877
     รวม 466,550 72,423 153,531 116,877
          รวมทั้งสิ้น 483,240 81,678 184,795 132,402
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   ยอดหนี้ เงินใหสินเชื่อ  มูลคาหลักประกัน มูลคาหลักประกัน
   ตามสัญญาเดิม จากการซื้อลูกหนี้   กอนหักสวนลด ในสวนของ
   (ภาระหนี้เกณฑสิทธิ) (ภาระหนี้เกณฑทุน)  ตามเกณฑ บริษัท* บริษัท**
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 (2) เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ จําแนกตามประเภทการจัดชั้นไดดังนี้

 ทัง้นี ้ เพ่ือใหบริษทัฯ มกีารดาํเนินการทีม่ปีระสทิธิภาพท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทคร้ังท่ี 12/2562 เมือ่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 
ไดอนุมตัหิลกัเกณฑการอนมุตัจํิาหนายเงินใหสินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีท่ี้เปนหนีส้ญูออกจากบัญชีลกูหนี ้ซึง่สรุปไดดงัน้ี

 • กรณีลูกหนีไ้มมหีลกัประกัน
  บริษทัฯ จะสามารถจาํหนายหนีส้ญูจากบัญชีลกูหนีไ้ดตอเมือ่
  - บริษทัไมสามารถใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมายกบัลกูหนีจ้ากเงินใหสินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีไ้ดไมวาจะมยีอดหนีร้วมตามสญัญาเดมิ 
   (ภาระหนีต้ามเกณฑสทิธิ รวมดวยคาใชจายอืน่ๆ) มลูคาเทาใดกต็าม โดยใหขออนมุติัจาํหนายหนีส้ญูภายในรอบระยะเวลาบญัชี
   ถดัไปนับจากวันท่ีรับโอนเงินใหสินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีน้ัน้มา
  - ลกูหนีจ้ากเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนีม้ยีอดหนีร้วมตามสญัญาเดมิไมเกนิ 100,000 บาท ซึง่ (1) บรษิทัฯ ไดดาํเนนิการตดิตาม
   ทวงถามหนีต้ามสมควรและเหน็วาไมคุมคาใชจายในการดาํเนนิคดกัีบลกูหนีด้งักลาว (2) ลูกหนีถ้งึแกความตาย เปนคนสาบสญู
   และไมมทีรัพยสนิใดจะสามารถนาํมาชาํระหนีไ้ดแลว หรือ (3) ลูกหนีเ้ลกิกิจการและมหีนีข้องเจาหนีบุ้ริมสทิธิรายอืน่ทีม่บีริุมสทิธิ
   มากกวามูลคาทรัพยสนิท้ังหมดของลกูหนี ้โดยใหขออนมุตัไิมดาํเนนิคดยุีตกิารตดิตามหนี ้และจําหนายหนีส้ญูภายในรอบระยะ 
   เวลาบัญชนีัน้
  - ลกูหนีท่ี้มกีารดาํเนินคดทีางกฎหมายแลว (1) ในคดแีพงศาลไดมีคําสัง่แลวแตลกูหนีไ้มมทีรัพยสนิใดๆ จะชําระหนีไ้ดหรือคดี
   ลมละลายซึง่ศาลไดมคํีาสัง่ประนอมหนีห้รอืลกูหนีถ้กูพพิากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมกีารแบงทรัพยสนิของลกูหนี้
   คร้ังแรกแลว (2) ไดดาํเนนิการตดิตามทวงถามหนีต้ามสมควรและไมไดรบัชาํระหนี ้หรอื (3) มีการสบืทรพัยลกูหนีแ้ลวและไมพบ
   ทรัพยสินอืน่ท่ีจะบังคับชําระหนีไ้ด โดยใหขออนมัุติจําหนายหนีส้ญูภายในรอบระยะเวลาบัญชนีัน้
  
 • กรณีลูกหนีมี้หลกัประกนั
  บริษทัฯ จะสามารถจาํหนายหนีส้ญูจากบัญชีลกูหนีไ้ดตอเมือ่
  - ลกูหนีท่ี้มกีารดาํเนนิคดทีางกฎหมายแลว (1) ในคดแีพงไดมกีารดาํเนนิคดถีงึท่ีสดุแลวหรอืไดย่ืนคําขอเฉลีย่หนี ้หรอืย่ืนขอรับชาํระหนี้
   บุริมสทิธิจาํนองในกรณีเจาหนีอ้ืน่ฟอง (2) ในคดลีมละลายไดมคํีาสัง่ประนอมหนีห้รือลูกหนีถ้กูพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
   และไดมกีารแบงทรัพยสนิของลกูหนีค้ร้ังแรกแลว
  - ไดดาํเนนิการติดตามทวงถามหนีต้ามสมควรและไมไดรับชําระหนี้
  - มกีารสบืทรัพยลกูหนีแ้ลวและไมพบทรัพยสนิอืน่ท่ีจะบังคับชําระหนีไ้ด
  - มกีารบังคับคดทีรัพยหลกัประกันขายทอดตลาดครบถวน และนาํเงินตัดชําระหน้ีแลว
 
  ทัง้นี ้ใหขออนมัุติจาํหนายหนีส้ญูในรอบระยะเวลาบัญชีนัน้

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคา
ดานเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมา 91,256 17,850

รวม 91,256 17,850

หนวย : ลานบาท
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เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
และดอกเบี้ยคางรับ

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่
คาดวาจะเกิดขึ้น
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 (3) ประเภทของสนิทรัพยดอยคุณภาพแบงตามประเภทหลกัประกัน
 สนิทรัพยดอยคุณภาพสวนใหญท่ีบริษทัฯ รบัซือ้เปนสนิทรัพยดอยคุณภาพท่ีมหีลกัประกนั โดยหลกัประกนัสวนใหญเปนอสงัหาริมทรัพยท่ีมี 
ราคาประเมนิสงูกวาตนทุนของสนิทรัพยดอยคุณภาพ และโดยสวนใหญบริษัทฯ มีสทิธิบังคับจาํนองหลกัประกนัดังกลาวเปนลาํดบัแรก อยางไรกด็ี 
ในอดตี บริษทัฯ เคยซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมีหลกัประกัน เชน ลกูหนีบั้ตรเครดติ เนือ่งจากชวงเวลาดงักลาว บริษทัฯ เช่ือวาสนิทรัพย 
ดอยคุณภาพดงักลาวจะเปนโอกาสทีดี่ทางธุรกจิ ท้ังนี ้บริษทัฯ อาจมกีารซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมหีลักประกันอีกเปนคร้ังคราวในอนาคต 
นอกจากสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันท่ีบริษัทฯ รับซื้อมาแลว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนท่ีไมมีหลักประกัน 
แตยังคงมีมูลคาทางบัญชีเหลืออยู ซึ่งเกิดจากการท่ีลูกหนี้โอนทรัพยหลักประกันเพ่ือชําระหนี้หมดแลวหรือจากการจําหนายหลักประกัน 
สาํหรับสนิทรัพยดอยคุณภาพโดยการขายทอดตลาด ในราคาท่ีต่ํากวามลูคาทางบัญชขีองสนิทรัพยดอยคุณภาพ ซึง่ในกรณดีงักลาว บริษทัฯ จะบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับหนี้ท่ีไมมีหลักประกันดังกลาวเทากับมูลคาทางบัญชีคงเหลือภายหลังหักยอดหนี้ 
ท่ีไดรับชาํระจากการโอนหรือจาํหนายหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพดงักลาว ท้ังนีร้ายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัประกนัและประเภทของ 
สนิทรัพยดอยคุณภาพตามเงินใหสินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีเ้ปนไปดงัตารางดงัตอไปนี้

หมายเหตุ 1 เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ท่ีไมมีหลักประกันสวนใหญเกิดจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ท่ีลูกหนี้โอนทรัพยหลักประกัน
  เพ่ือชําระหนีห้มดแลวหรือบริษัทฯ ประมูลหลักประกันของลูกหนีผ้านกระบวนการขายทอดตลาดในราคาท่ีตํา่กวามูลคาทางบญัชีเงิน
   ใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงเหลือ

ประเภทของหลักประกัน 
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย 64,636.6
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย และหลักประกันประเภทอื่น 11,890.8
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทอื่น 500.9
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกัน1  4,649.8
รวม  81,678.1

 จํานวนเงินใหสินเชื่อ
 จากการซื้อลูกหนี้
 2564

 (ลานบาท)

ขนาดตามสัญญากูยืมหรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้                                              
(ภาระหนี้เกณฑสิทธิตามงบ)  
นอยกวา 1 ลาน  18,525.1
1 - 5 ลาน  65,422.9
5 - 10 ลาน  31,314.8
10 - 50 ลาน  73,282.1
50 - 100 ลาน  37,905.8
100 - 500 ลาน  114,133.4
มากกวา 500 ลาน  142,656.3
รวม  483,240.4

 มูลคาสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ตามสัญญากูยืม
 หรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้
 2564

 (ลานบาท)
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 การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
 (ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพยสินรอการขาย
 (1) การจัดหาทรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ ไดทรัพยสินรอการขายจากหลายชองทาง เชน การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพท่ี บริษัทฯ บริหารจัดการ
มากอนผานกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรัพยหลกัประกนัหรือโอนทรัพยชาํระหนีข้องลกูคาท่ีเปนสนิทรัพยดอยคุณภาพของบริษทัฯ 
และการซื้อทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินทั้งในรูปแบบการประมูลและการซื้อจากสถาบันการเงินโดยตรง

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติให
ประมูลทรัพย

ตามกรอบราคา
ชนะ

ประมูล
รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
กรมบังคับคดี

รับโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติใหโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหนี้
รับโอนกรรมสิทธิ์
ที่สํานักงานที่ดิน

สอบทาน
ราคาทรัพย

อนุมัติใหประมูล
ทรัพยตามกรอบ

ราคา

อนุมัติการซื้อ
ทรัพยสินจาก
สถาบันการเงิน

ชําระราคาซื้อ

ชนะประมูลและ
ชําระราคาซื้อ

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
สถาบันการเงิน

รับโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

รับโอนกรรมสทิธ์ิ
ท่ีสาํนักงานท่ีดนิ

ทรัพยสินรอการขาย
และลดยอดเงิน
ลงทุนในลูกหนี้

(กรณี ที่ 1. และ 2.)

สอบทาน
ราคาทรัพย

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธิ์จาก
สถาบันการเงิน
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แผนภูมินี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการซื้อทรัพยสินรอการขายผานชองทางตาง ๆ

1. การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ

2. การโอนทรัพยหลักประกัน/โอนทรัพยชําระหนี้

3. การประมูลซื้อจากสถาบันการเงิน

4. การซื้อจากสถาบันการเงินโดยตรง



 หมายเหตุ  1 กรณีที่วันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารใน
    การพิจารณาราคาเสนอซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขการประมูล เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหาร
    จะมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคายื่นประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพื่อยื่นประมูล
   2 ราคายื่นประมูลสุดทายท่ีนําเสนอประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองผานการพิจารณาจากคณะทํางานรับซื้อสินทรัพย
    ดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน

ฝายบริหารการลงทนุ
ไดรับหนังสือเชิญ
ใหร วมประมูลซื้อ
ทรัพยสนิรอการขาย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอาํนาจ
ใหคณะกรรมการบริหารมอีาํนาจพิจารณาราคา
เสนอซือ้ตามหลกัเกณฑทีเ่สนอเงือ่นไขการประมลู 
และการมอบอํานาจที่เก่ียวของกับการประมูล
และ (2) มอบอาํนาจใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร
สามารถตอรองเงื่อนไขและลงนามในเอกสาร
ที่เกี่ยวของ

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

คณะทํางานรับซ้ือสนิทรัพยดอยคุณภาพ
(NPLs) และทรัพยสนิรอการขาย (NPAs)
จากสถาบันการเงิน พิจารณาราคา
ยื่นประมูลบนราคาเบ้ืองตนท่ีไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
พิจารณาราคายืน่ประมลู/
ลงนามอนุมัติเอกสาร
เพ่ือยื่นประมูล2

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณา
ราคาเขาประมูลซื้อเบ้ืองตนและ
มอบอาํนาจใหประธานเจาหนาที่
บริหารพิจารณาปรับเพิม่/ลดราคา 
และเงื่อนไขในการซื้อ

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเขารวม
ประมลูซือ้

ฝ ายบริหารการ
ลงทุนรวบรวม
ขอมูลท่ีไดรับจาก
สถาบันการเงินผูขาย
เพ่ือเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝายประเมนิ/สาํนักงานสาขา 
 สํารวจราคาทรัพยสิน
 รอการขาย
- ฝายบริหารการลงทุน
 ทําการตรวจสอบสถานะ
 และวิเคราะหขอมูลเพื่อ
 คํานวณราคาซ้ือตาม
 สูตรคํานวณของบริษัทฯ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
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แผนภูมินี้แสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซื้อทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน



 ในการพิจารณาการกําหนดราคาของทรัพยสินรอการขายที่จะเขาซ้ือ บริษัทฯ จะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ ไดแก 
การรอนสิทธิ หรือภาระติดพันท่ีติดอยูกับทรัพยสินรอการขาย (ถามี) มูลคาท่ีกําหนดโดยกรมบังคับคดี ราคาประเมินภายในของ 
บริษัทฯ และราคาประเมินของสถาบันการเงินผูขาย เปนตน

 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ เชน ท่ีดินเปลา (ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
เกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย และท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน
 
 (2) การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (รวมถึงการบํารุงรักษาและการปรับปรุง)  
 บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายท้ังหมดท่ีบริษัทฯ ไดมาเพ่ือประเมินความจําเปนในการปรับปรุงหรือซอมแซม 
ทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ท้ังนี้ การตัดสินใจในการลงทุนปรับปรุง 
ทรัพยสินรอการขายขึ้นอยูกับสภาพของทรัพยและความคุมคาของการลงทุน

 หลังจากท่ีบริษัทฯ ไดมาซึ่งทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะสงทีมงานไปดําเนินการประเมินราคาทรัพยสินรอการขาย 
ดังกลาวอีกคร้ัง เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบทรัพยสินรอการขายไดอยาง 
ละเอียดมากขึ้น

ตารางแหลงที่มาของทรัพยสินรอการขาย
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หนวย : ลานบาท

อสังหาริมทรัพย 
 ยอดตนป 6,046 30,195 41 36,282
 เพิ่มขึ้น 33 6,210 - 6,243
 ลดลง (755) (4,178) - (4,933)
 ยอดปลายป 5,324 32,227 41 37,592

สังหาริมทรัพย     
 ยอดตนป 4 353 - 357
 เพิ่มขึ้น - 43 - 43
 ยอดปลายป 4 396 - 400
 รวมยอดปลายป 5,328 32,623 41 37,992
 หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย    (7,817)
 หัก คาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย    (509)
 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ    29,666

     2564   

   ประมูลจาก โอนทรัพยชําระหนี้/ สาขาที่ไมได รวม
   สถาบันการเงิน ประมูลทรัพยจากลูกหนี้ ใชงาน



 หากบริษทัฯ ประเมนิแลววาไมตองมกีารปรับปรุงซอมแซมใด ๆ บริษทัฯ จะเร่ิมกระบวนการขายทรัพยสนิรอการขายดงักลาวทันที 
อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประเมินแลววามีความจําเปน บรษิัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมกอนเริ่มกระบวนการขายทรัพยสิน 
รอการขายดงักลาว 

 ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะหโอกาสในการสราง 
ผลตอบแทนของทรัพยสินรอการขายดังกลาว ภาวะตลาด และคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือซอมแซม ซึ่งบริษัทฯ 
อาจตัดสินใจดําเนินการดังกลาว หากมูลคาท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นของทรัพยสินรอการขายนั้นสูงกวาตนทุนในการปรับปรุงหรือซอมแซม 
หรือทําใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขายไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพัฒนาโครงการท่ียังไมแลวเสร็จ (บริษัทฯ 
ไมสามารถดําเนินการพัฒนาหรือกอสรางโครงการใหมบนท่ีดินเปลาเนื่องจากขอหามตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย) และสําหรับ 
ทรัพยสินรอการขายบางรายการ บริษัทฯ ยังใหเชาระยะสัน้ (สัญญาเชาไมเกนิกวา 1 ป) ในระหวางท่ีบริษทัฯ ยังไมสามารถจาํหนายทรัพยสนิ 
ดงักลาวได

 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดําเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน เชน 
การจางพนกังานรกัษาความปลอดภัย และการตอเตมิตามความเหมาะสมของทรัพยสนิแตละประเภท ฝายจาํหนายทรพัยและฝายพัฒนาสนิทรพัย 
ภูมภิาคของบริษทัฯ จะดาํเนนิการตรวจสอบทรัพยสนิรอการขายทุก 3 เดือนเพ่ือประเมินถงึความจาํเปนในการบํารุงรักษาหรือพัฒนา และเพ่ือรักษา 
สทิธิในทรัพยสนิ รอการขายตามกฎหมายของบริษทัฯ

 (3) การขายทรัพยสนิรอการขาย
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซึ่งกระจายอยูท่ัวประเทศ เชน ท่ีดินเปลา (ซึ่งรวมถึงท่ีดินเพ่ือการเกษตร) โรงแรม 
อาคารพาณิชย และท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญสําหรับ 
ทรัพยสนิแตละประเภทซึง่ตัง้อยูท่ัวประเทศ บริษทัฯ เช่ือวาการจดัประเภททรัพยสนิรอการขายดงักลาวจะชวยใหบริษทัฯ สามารถกําหนด 
กลุมลกูคาเปาหมายทําการตลาดไดตรงกลุมและขายทรัพยสินรอการขายไดรวดเร็วในราคาท่ีเหมาะสมมากขึน้ และยังสงผลใหบริษัทฯ ไดรับ 
ประโยชนจากความเชีย่วชาญเฉพาะดานในการบริหาร จัดการทรัพยสนิแตละประเภท

 หลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสนิรอการขายแลว บริษทัฯ จะดาํเนนิการสาํรวจทรัพยสินรอการขายและกําหนดกลยุทธ 
การโฆษณาเพ่ือจาํหนายทรัพยสนิรอการขายดงักลาว บริษทัฯ ทาํการตลาดผานวิธีการท่ีหลากหลาย เชน (ก) กจิกรรมสงเสริมการขาย (ข) 
มหกรรมอสงัหาริมทรัพยท้ังในกรุงเทพและภูมภิาคอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ (ค) การประชาสมัพันธผานสือ่ตาง ๆ รวมท้ังการติดปายประกาศขาย ณ 
ท่ีตัง้ของทรพัย นอกจากนี ้บริษทัฯ ไดนาํแอปพลเิคชนัโทรศัพทมอืถอืและสือ่สงัคมออนไลนมาใชในการทาํการตลาดสาํหรับทรัพยสนิรอการขาย 
ของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ กาํหนดกลยุทธทางการตลาดทุกปเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขากบัพฤติกรรมของลกูคาได นอกจากนี ้ สาํนกังานใหญ 
และสาํนกังานสาขารวมทัง้หมด 26 แหงท่ัวประเทศ ยังชวยใหบริษัทฯ มขีอมูลเกีย่วกับตลาดและความตองการของลกูคา ซึง่สงผลใหบริษัทฯ 
สามารถขายทรัพยสนิรอการขายไดในราคาท่ีใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

 บริษทัฯ จดัประเภททรพัยสนิรอการขายของบริษทัฯ และมุงเนนการขายทรัพยสนิรอการขายใหแกกลุมลกูคาเปาหมายของทรัพยสนิ 
รอการขายประเภทนัน้ ๆ เชน ผูพัฒนาอสงัหาริมทรัพย นกัลงทุน และลูกคาอืน่ ๆ ในกรณีท่ีมผีูเสนอซ้ือทรัพยสนิมากกวาหนึง่ราย บริษทัฯ 
จะจัดการประมลูเพ่ือใหไดราคาท่ีดท่ีีสดุและเพ่ือใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังจดักิจกรรมแสดงสนิคาและจดับูธในงานตาง ๆ 
ท่ัวประเทศ รวมท้ัง Virtual Booth (บูธออนไลนเสมือนจริงบนหนาเว็บไซต BAM) มากกวา 100 ครั้งตอป เพ่ือใหบริษัทฯ 
สามารถเขาถงึกลุมลกูคาเปาหมายไดมากท่ีสดุ
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 โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะขายทรัพยสินรอการขายโดยการขายเปนเงินสด ซึ่งบริษัทฯ และผูซื้อจะลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย 
โดยผูซ้ือจะชําระเงินมัดจําใหแกบริษัทฯ และจะชําระเงินสวนท่ีเหลือตามสัญญาจะซื้อจะขายในวันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขาย 
ใหกบัผูซือ้ทีส่าํนกังานทีด่นิ

 นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยังมีโครงการซือ้ทรัพยแบบผอนชาํระ เพ่ือเปดโอกาสใหลกูคารายยอยทีเ่ขาไมถงึแหลงสนิเชือ่ของสถาบันการเงิน
ในกรณีท่ีทรัพยสนิน้ันมรีาคาอนมุตัขิายไมเกนิ 3.0 ลานบาท หรือในกรณีพิเศษอืน่บางกรณี เชน ทรัพยสนิรอการขายท่ีมมูีลคาสงู หรือในกรณีท่ี 
ลกูหน้ีเดมิประสงคจะซือ้ทรัพยสินรอการขายคืนบริษทัฯ อาจพิจารณาใหผูซือ้สามารถชาํระราคาทรัพยสินรอการขายผานการผอนชาํระในกรณี
ดังกลาว กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินรอการขายจะโอนไปยังผูซื้อเมื่อชําระเงินงวดสุดทายและไดมีการดําเนินการตาง ๆ ที่สํานักงานที่ดินเสร็จสิ้น 
แลวเทานั้น

สวนที่ 1
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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

แผนภูมินี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขายทรัพยสินรอการขาย

ขายเปนเงินสด

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการตดิตามผลการดําเนนิงานจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอ โดยคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหนีส้นิ 
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุนของบริษัทฯ 
เพื่อนําไปเปนปจจัยในการพิจารณาซื้อพอรตในอนาคต



 (ข) ประเภททรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพยสิน 
รอการขายอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 40.4 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิท้ังหมดของบริษัทฯ 
และมีอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 52.6 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามสถานที่ตั้ง                                        
 
อสังหาริมทรัพย 
กรุงเทพและปริมณฑล  11,976
ภาคกลาง และภาคตะวันออก  6,893
ภาคเหนือ  4,089
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3,034
ภาคใต  3,450
สังหาริมทรัพย  224
 รวม  29,666

มูลคาตามบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

มูลคาตามบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามสถานที่ตั้งทรัพย

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามประเภททรัพยสินรอการขาย                         
 
อสังหาริมทรัพย 
ที่ดินเปลา  5,415
โรงแรม  697
อาคารเพื่อการพาณิชย  7,720
ที่อยูอาศัย  15,610
สังหาริมทรัพย  224
 รวม  29,666

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามประเภททรัพย
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การตลาดและการแขงขัน  

 บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะการแขงขันในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยมีคู แขงหลัก คือ 
บริษทับรหิารสนิทรัพยอืน่ในประเทศไทยท่ีมสีถานะเปนรัฐวิสาหกจิ ไดแก บสส. (กองทุนฟนฟฯู เปนผูถอืหุนใหญของบรษิทัฯ และ บสส.)  และ
บริษัทบริหารสนิทรัพยของธนาคารพาณิชยตาง ๆ  ในประเทศไทย อยางไรก็ตามบริษทับริหารสนิทรัพยท่ีเปนหนวยธุรกิจของธนาคารพาณิชย 
สวนใหญจะไมซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นแตจะบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน 
รอการขายท่ีไดรับโอนจากภายในกลุมธนาคารพาณิชยดังกลาวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืน เชน 
บริษัท บริหารสนิทรัพย เจ จาํกดั บริษัท บรหิารสนิทรัพย ชโย จาํกดั เปนตน ซึง่เดมิบริษทับริหารสนิทรัพยเหลานีส้วนใหญจะมุงเนนการเขาซือ้ 
สินทรัพยที่เกี่ยวของกับสินเชื่อสวนบุคคลและหนี้บัตรเครดิต อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทเหลานี้จะเขาแขงขันซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและ 
ทรัพยสนิรอการขายท่ีเปนเปาหมายหลกัของบริษทัฯ มากขึน้ดวย รวมท้ังในปจจุบันการจัดกองสินทรัพยของธนาคารท่ีนาํสนิทรัพยดอยคุณภาพ
ออกมาประมูลขายนั้นจะแบงจํานวนกองมากขึ้น โดยแยกตามที่ตั้งทรัพยหลักประกันหรือขนาดของสินทรัพย เพื่อเพิ่มโอกาสใหผูซื้อรายใหม 
สามารถเขามาแขงขันกบับริษทัฯ ไดอีกทางหนึง่  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังเผชิญการแขงขนักับนติบุิคคลตางประเทศท่ีมฐีานะทางการเงินท่ีแขง็แกรง
ท่ีมาจดัตัง้บริษทับริหารสนิทรัพยในประเทศไทย เชน โลน สตาร ฟนด และแอคครีทีพ คอมพาน ีลมิเิตด็ และการแขงขนัในอตุสาหกรรมสนิทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอาจสูงขึ้นในอนาคต

 บริษัทฯ แขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอื่นดังกลาว โดยอาศัยฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน 
ความรวดเร็วในการรับทราบขาวสารเพื่อติดตามโอกาสในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย ความสามารถในการ
กําหนดราคาเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่เหมาะสม ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของบริษัทฯ รวมท้ังเครือขาย
ในการดําเนินงานและทีมงานที่มีประสบการณ 

 นอกจากนี้ ในการขายทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับบริษัทอสังหาริมทรัพยอื่น สถาบันการเงินท่ีขายทรัพยสิน
รอการขาย และผูประกอบการอื่นในตลาดอสังหาริมทรัพยอีกดวย

 กลุมลูกคาเปาหมาย
 กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ คือ ลูกหนี้ท่ีบริษัทฯ ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ 
จากสถาบันการเงิน 

 กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ไดแก ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูลงทุน และลูกคาอื่น ๆ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและออกบูธในงานมหกรรมตาง ๆ ทั่วประเทศมากกวา 100 คร้ังต อป เพ่ือใหบริษัทฯ 
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด

 นโยบายการตลาดและสงเสริมการขาย
 บริษัทฯ ไดจดัทํากจิกรรมสงเสริมการปรับโครงสรางหนีส้าํหรับลกูคาท่ีเปนสนิทรัพยดอยคุณภาพภายใตชือ่โครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซึ่งเปนที่อยูอาศัยคืนกลับไป 
ซึ่งภาระหนี้เงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหน้ีครั้งเดียวใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป 
ในอตัรารอยละ 80.0 ของราคาประเมนิตามหลกัเกณฑของบริษทัฯ อีกท้ัง บริษทัฯ ไดจดัทําโครงการอืน่ ๆ  เพ่ือชวยเหลอืลกูคาท่ีเปนสนิทรัพย 
ดอยคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพ่ือปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีที่ยังไมถูกพิทักษทรัพย 
เดด็ขาดและไมมทีรัพยสนิอืน่ใหสามารถชาํระหนีไ้มมหีลกัประกันท่ีภาระหนีเ้งนิตนไมเกนิ 3.0 ลานบาทได โดยเลอืกชาํระหนีค้ร้ังเดยีวใหเสร็จสิน้ 
ภายใน 90 วัน  ในอตัรารอยละ 10.0 ของเงนิตนคงคางหรือเลอืกผอนชาํระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย 
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อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ของบริษัทฯ ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคลที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหนี้ท่ีภาระหนี้เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดยเลือก 
ชําระหนีค้ร้ังเดียวใหเสร็จสิน้ภายใน 90 วัน หรือเลอืกผอนชาํระภายใน 10 ป  ในอตัรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษทัฯ 
ทั้งนี้โครงการดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขอื่นตามที่บริษัทฯ กําหนด

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอื่น ๆ  เพื่อชวยเหลือลูกคาที่ซื้อทรัพยสินรอการขาย เชน “โครงการขายทรัพยสินแบบผอนชําระ 
กับบริษัทฯ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยหรือผูมีงบประมาณจํากัดใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยลูกคาซื้อทรัพยของ 
BAM ทุกประเภทสามารถซื้อแบบผอนชําระกับบริษัทฯ ไดไมเกิน 3.0 ลานบาท รวมถึง ไดรวมกับ Shopee จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษตอเนื่อง 
จากปที่ผานมา ภายใตชื่อแคมเปญ “3.3 มหกรรมบาน ที่ดิน คอนโด  by BAM ” ใหกับลูกคาที่ซื้อ E-Gift Card ใน Official Shop ของ BAM 
บน Shopee Application ในราคา 100 บาท สามารถนํามาแลกรับสิทธิพิเศษ 4 รายการ ดังนี้ 1. ซื้อทรัพยราคาพิเศษสุดจาก BAM 
2. ไดรับสวนลดเพ่ิมจากราคาพิเศษ (On Top) สงูสุด 20,000 บาทตอ 1 รายการ 3. ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธ์ิจะไดรับโคดสวนลดจากชอปป 
มูลคาสูงสุด 6,000 บาท เพื่อนําไปใชเปนสวนลดซื้อสินคาบน Shopee 4. รับโปรโมชั่นโอนเร็ว รับเลย ฟรีคาธรรมเนียมการโอนฯ ไมเกิน 
900,000 บาท ตอ 1 รายการทรัพย สาํหรับลกูคาท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ ภายใน 30 วัน นบัตัง้แตวันทีอ่นมัุตขิาย รบัฟรีคาธรรมเนยีมการโอนกรรมสทิธิ์ 
และในกรณีท่ีซือ้ทรัพยในชวงท่ีมกีารจดักจิกรรมยังไดรับบัตรกาํนลัมูลคาสงูสดุ 100,000 บาท/ ตอ 1 รายการทรัพย เพ่ือซือ้สนิคาจาก Tesco  
Lotus , Big c, Home Pro, Index Living Mall, SB Furniture อกีท้ังยังไดรวมกับ บริษทั สหการประมลู จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงเปน บริษทัชัน้นาํท่ีมี
ความเปนมืออาชีพดานการประมูลมาอยางยาวนาน ไดนําระบบประมูลออนไลนที่ไดมาตรฐานมาใชในการประมูลกับ BAM โดยไดนําเสนอ 
รายการทรัพยท่ีนาสนใจเหมาะสําหรับนักลงทุน และทรัพยสําหรับผูท่ีตองการท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ในราคาเร่ิมตนประมูลที่ลดพิเศษ 
สูงสุดกวา 70% จากราคาปกติ

 ในขณะเดียวกันยังไดจัดมหกรรมจําหนายทรัพยออนไลน By BAM Mall ภายใตแนวคิด “อยูท่ีไหนก็เยี่ยมชมทรัพย BAM 
ผานหนาจอไดทุกท่ี ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง” คัดทรัพยเดนกวา 800 รายการขึ้น Platform ดัง DDProperty.com, Baania.com  
Kaidee.com, Dotproperty.co.th, Shopee.com และ bam.co.th ไดคัดทรัพยสินรอการขายที่มีศักยภาพ ทําเลดี พรอมอยู พรอมใช 
จดัราคาพิเศษ ทีม่ใีหเลอืกทัง้บานเดีย่ว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย หองชดุพกัอาศยั อาคารสาํนกังาน และท่ีดนิเปลา ทัว่ประเทศ จาํนวน 810 
รายการ รวมมูลคา 3,775 ลานบาท พรอมลดราคาพิเศษมานําเสนอใหกับลูกคาไดเลือกซื้อทรัพยตามที่ตองการผาน Platform ดังกลาว 
รวมทัง้การทาํตลาดเชงิรุกผานชองทางออนไลนอยางตอเนือ่ง โดยไดรวมกบั LAZADA จัดโปรโมรชัน่สดุย่ิงใหญ ภายใตแคมเปญ “10.10 BAM 
x LAZADA BIG Bonus ลดหลายตอ” โดยคัดทรัพยสภาพดีประเภท บานเดี่ยว ทาวนเฮาส ออกมาจําหนายในราคาพิเศษ 

 รวมท้ังบริษัทฯ ยังไดจัดแคมเปญสงเสริมการขายอยางตอเนื่องโดยเฉพาะลูกคาที่ตองการที่อยูอาศัยคุณภาพดีในราคาพิเศษหรือ 
ลูกคาที่มองหาบานราคาประหยัดเพ่ือไปปรับปรุงตกแตงตามความพอใจของตนเอง ดวยการกําหนด Trust Mark ท่ีระบุสภาพทรัพย 
ตามจํานวนดาวเพ่ือชวยใหลูกคาเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยไดตรงตามความตองการมากขึ้น ประกอบดวย บานเด่ียว ทาวนเฮาส อาคารพาณิชย 
และหองชดุพกัอาศัย ท่ัวประเทศ ในกรณีบาน 4 ดาว คอืทีอ่ยูอาศัยซึง่ไดรับการปรับปรงุใหมสีภาพพรอมอยูจาํนวนกวา 1 พันรายการ หรือบาน 
3 ดาว คือท่ีอยูอาศัยซึง่ไดรับการซอมแซมเบ้ืองตน เหมาะกบัลกูคาท่ีตองการซือ้ไปปรับปรุงเอง เปนตน ภายใตงานชือ่ “บานด ีสีด่าว by BAM”

 บริษัทฯ มีทีมการตลาดที่ดูแลทรัพยสินรอการขายแตละประเภทเพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับประเภท 
ทรัพยสินรอการขายและกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ใช ไดแก การติดปาย ณ สถานท่ีต้ังของทรัพย 
การโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต รวมถึง Social Media ของบริษัทฯ ท้ัง Facebook, Line และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท 
มือถือ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ออกบูธในงานตาง ๆ การเปดประมูลสําหรับบุคคลท่ัวไป และการติดตอนักลงทุนและนักพัฒนา 
อสังหาริมทรัพยโดยตรง 
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 ชองทางการจําหนาย
 ชองทางการจําหนายแบงออกเปน 2 สวนตามการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ (ก) ชองทางการประนอมหนี้ 
และชองทางการชําระเงินของลูกหน้ีสําหรับธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และ (ข) ชองทางการจําหนายสําหรับธุรกิจ 
บริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

 ช องทางการจําหนายในกรณีสินทรัพยด อยคุณภาพ หมายถึง การประนอมหนี้และชองทางการชําระเงินของลูกหนี้ 
โดยภายหลังจากท่ีมีการดําเนินการประนอมหนี้เสร็จสิ้นแลว ลูกหนี้ของบริษัทฯ สามารถชําระเงินผานชองทางตาง ๆ ไดแก 
การชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารตาง ๆ ทั่วประเทศ เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซไีอเอม็บี ไทย จาํกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนตน และการชําระเงิน 
ท่ีสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากลูกหนี้ไมสามารถชําระเงินไดตามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เดิม 
บริษัทฯ จะพิจารณาวาจะปรับโครงสรางหนี้ภายใตเง่ือนไขใหมหรือจะดําเนินกระบวนการทางศาล โดยทั่วไปบริษัทฯ จะพิจารณาใชทั้ง 2 
ทางเลือก กลาวคือการปรับโครงสรางหนี้ควบคูไปกับการกระบวนการทางศาล

 ในกรณีของทรัพยสินรอการขาย บริษทัฯ มชีองทางการจาํหนายทรัพยสนิรอการขายท่ีหลากหลาย อาท ิงานมหกรรมอสงัหาริมทรัพย 
(Assets Expos) ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมภิาคอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศ การโฆษณาประชาสมัพันธผานสือ่ตาง ๆ  ในประเทศ เว็บไซตของบริษทัฯ 
Social Media และระบบแอปพลิเคชัน BAM บนโทรศัพทมือถือ การจองซื้อทรัพยออนไลนบนหนาเว็บไซต BAM และการใหขอมูล 
ขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ โดยสวนมากลูกคาจะซื้อเปนเงินสดหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
และในบางคร้ังอาจซื้อแบบผอนชําระ ในกรณีท่ีลูกคาซื้อแบบผอนชําระ ลูกคาสามารถเลือกชองทางการชําระเงิน เชนเดียวกับลูกคาที่เปน 
สินทรัพยดอยคุณภาพตามที่กลาวมาแลวขางตน  
 
 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย
 ภาวะเศรษฐกิจ
 สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัไดทําการประเมนิเศรษฐกจิไทยป 2564 คาดวาจะหดตวัทีร่อยละ 1.0 ตอป (โดยมชีวงคาดการณ ท่ีรอยละ 
0.5 ถึง 1.5) เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีรุนแรงมากขึ้นในชวงไตรมาสท่ี 3 
ทําใหคาดวาเศรษฐกิจไทยในชวงคร่ึงหลงัป 2564 จะชะลอลงจากชวงครึง่แรกของป 2564 จากมาตรการควบคุมโรคและกิจกรรมทางเศรษฐกจิ 
ท่ีลดลง อยางไรกด็ใีนปจจบุนัสถานการณการแพรระบาดมทิีศทางท่ีดขีึน้ตามลาํดบั ประกอบกบัความคืบหนาในการจดัหาและการกระจายวัคซนี 
ใหกับประชาชน ทําใหภาครัฐสามารถผอนคลายมาตรการในการควบคุมการแพรระบาดลง รวมทั้งไดมีแผนการเปดประเทศต้ังแตวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป จะสงผลใหมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภาคการทองเที่ยว ธุรกิจคาปลีกและคาสง ภาคการขนสง 
ธุรกิจพักผอนหยอนใจและบันเทิง รวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดยคาดวาการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่รอยละ 0.8 ตอป 
(โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.3 ถึง 1.3) และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวที่รอยละ 4.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 3.5 ถึง 
4.5) ในสวนของการสงออกสินคามีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา อยางไรก็ดียังคงตองติดตามปญหา 
หวงโซอุปทานการผลิต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสงออกสินคาในระยะถัดไป โดยคาดวามูลคาการสงออกสินคาของไทยในป 2564 
จะขยายตัวที่รอยละ 16.3 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 15.8 ถึง 16.8)

 นอกจากนีภ้าครัฐมบีทบาทสาํคัญในการประคับประคองเศรษฐกิจไทย ผานการดาํเนนิมาตรการทางการคลงัของภาครัฐอยางตอเนือ่ง 
อาทิ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการยิ่งใชยิ่งได โครงการเพิ่มกําลังซื้อใหแกผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ระยะที่ 3 โครงการเพิ่มกําลังซื้อ 
ใหแกผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และมาตรการดานการเงินผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับการใชจายเงินกูจาก 
พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาด 
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 5 แสนลานบาท (พ.ร.ก. กูเงินฯ เพิ่มเติม) ซึ่งจะมีสวนชวย 
กระตุนการบรโิภค บรรเทาผลกระทบของภาคธุรกจิ และรักษาระดบัการจางงานใหสงูขึน้ โดยคาดวาการบริโภคภาครฐัและการลงทนุภาครฐั 
จะขยายตวัท่ีรอยละ 3.8 ตอป (โดยมีชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.3 ถงึ 4.3) และ 8.1 ตอป (โดยมชีวงคาดการณทีร่อยละ 7.6 ถงึ 8.6) ตามลาํดบั

 ในดานเสถียรภาพภายในประเทศ คาดวาอัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2564 จะอยูที่รอยละ 1.0 ตอป (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ 0.5 
ถึง 1.5) เนื่องจากภาครัฐมีการดําเนินมาตรการลดภาระคาใชจายสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใหแกประชาชนและภาคธุรกิจท่ัวประเทศและ 
ปจจยัดานอปุทานสวนเกนิสงผลใหราคาสนิคาหมวดอาหารสดลดลงเปนสาํคัญ ขณะท่ีเสถยีรภาพเศรษฐกจิภายนอกประเทศ คาดวาดลุบัญชี 
เดินสะพัดจะขาดดุล -18.3 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือคืดเปนรอยละ -3.7 ของ GDP (โดยมีชวงคาดการณที่รอยละ -4.2 ถึง -3.2 ของ GDP) 
จากดุลการคาที่เกินดุลลดลงและการขาดดุลบริการเปนสําคัญ

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หมายเหตุ : ขอมูลประมาณการ ณ 28 ตุลาคม 2564

ตารางผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2564

1. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)
2. ดานการลงทุน
    2.1 ภาคเอกชน(%)
    2.2 ภาครัฐ (%)
3. ดานการบริโภค
    3.1 ภาคเอกชน (%)
    3.2 ภาครัฐ (%)
4. อัตราเงินเฟอ
5. การคาระหวางประเทศ
    5.1 การสงออก อัตราการขยายตัว (%)
    5.2 การนําเขา อัตราการขยายตัว (%)
    5.3 ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.)
    5.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.)
          สัดสวนตอ GDP (%)
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เฉลี่ย ชวง



สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน54

 ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย
 จากภาพรวมของภาวะเศรษฐกจิท่ียังฟนตวัไดไมเตม็ทีต่ามทีไ่ดกลาวไปแลวนัน้ ไดสงผลทําใหหนีด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน 
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดยขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ ณ กันยายน 2564  พบวาหนี้ดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินมีคาอยูท่ี 
546,305 ลานบาท ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 4.40 เมื่อเทียบกับป 2563 ซึ่งมีคาอยูที่ 523,261 ลานบาท โดยสามารถแสดงใหเห็น 
ถึงแนวโนมของการปรับตัวที่สูงขึ้นของหนี้ดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินไดตามแผนภาพขางลางนี้

 โดยทศิทางการปรับตวัเพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่งของหนีด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินจะเปนโอกาสท่ีดใีหแกธุรกจิบริษทับริหารสนิทรัพย 
เนื่องจากสถาบันการเงินนาจะมีการขายหนี้ดอยคุณภาพออกมา เพ่ือเปนการรักษาผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินใหอยูในระดับท่ี 
เหมาะสมตามภาวะของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

 ท้ังนี้จากทิศทางดังกลาวจะเห็นไดวาภาพรวมของธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย เมื่อพิจารณาจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
เปนไปดังตารางขางลางนี้

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทยและการคํานวณ

รายละเอียด ณ ก.ย. 2563 ณ ก.ย. 2564 อัตราการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยรวม (ลานบาท) 234,542 254,422 8.48%
หนี้สินรวม (ลานบาท) 165,482 173,187 4.66%
สวนของเจาของรวม (ลานบาท) 69,060 81,235 17.63%
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 7,726 4,590 -40.59%
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 62 63 ณ ก.ย. 64

ยอด Gross NPL (ลานบาท) 465,026 523,261 546,305

สินเชื่อรวม (ลานบาท) 15,605,742 16,813,847 17,075,835

Gross NPL / สินเชื่อรวม (%) 2.98 3.11 3.20

ลานบาท
%
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 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาสินทรัพยรวมของบริษัทบริหารสินทรัพยมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 8.48 ซึ่งสอดคลองกับ 
ภาวะเศรษฐกจิทียั่งไมฟนตัวไดเทาท่ีควรจนสงผลทําใหหนีด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินมกีารปรับตวัสูงขึน้มาอยูท่ีรอยละ 3.20 ณ ก.ย. 
2564 ทําใหสถาบันการเงินยังมกีารนาํหนีด้อยคุณภาพออกมาประมลูขาย เพือ่เปนการชวยลดการตัง้คาเงินสาํรองของสถาบันการเงินใหนอยลง 
ซึ่งจะทําใหผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินมีการปรับตัวไดเหมาะสมทามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ียังสงสัญญาณของ 
การฟนตัวไดไมชัดเจนอยูตอไป จากเหตุผลดังกลาวสงผลทําใหมีหนี้ดอยคุณภาพออกมาจําหนายในตลาดอยูตอไป จึงทําใหบริษัท 
บริหารสินทรัพยเห็นโอกาสในการท่ีจะขยายฐานทางธุรกิจใหมีความมั่นคง เน่ืองจากราคาหนี้ดอยคุณภาพที่นําออกมาจําหนายมี 
ความสมเหตุสมผลท่ีจะสรางผลการดําเนินงานท่ีดีใหกับธุรกิจในอนาคต ทําใหบริษัทบริหารสินทรัพยเขาไปรวมประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพ 
เหลานี้เขามาบริหารจัดการ จนทําใหสินทรัพยรวมของภาพธุรกิจนี้มีการเติบโตขึ้นมา แตอยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของภาพรวมธุรกิจ 
บริษัทบริหารสินทรัพยมีการหดตัวลงในป 2564 โดยมีผลกําไรสุทธิอยูที่ 4,590 ลานบาท หรือปรับตัวลดลงรอยละ 40.59 เทียบกับ ณ ก.ย. 
2563 ท่ีมีผลกําไรสุทธิอยูท่ี 7,726 ลานบาท ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากการท่ีภาวะเศรษฐกิจท่ียังฟนตัวไดไมเทาท่ีควรอันเกิดจากการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอรายไดของประชาชนท่ีมีการลดลงไป จึงทําใหรายไดในภาพรวมของธุรกิจบริหารสินทรัพย 
กไ็ดมกีารปรับตวัลดลงไปดวยเชนเดยีวกนั แตท้ังนีใ้นอนาคตเมือ่ทิศทางของภาวะเศรษฐกจิมแีนวโนมทีจ่ะปรับตวัไดดขีึน้ทามกลางความหวงั 
ในเร่ืองของการฉีดและกระจายวัคซีนที่จะเขามาชวยทําใหการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ปรับตัวลดลงไป สงผลใหเกิดการเปดประเทศ 
ไดมากขึ้นก็จะชวยทําใหรายไดของประชาชนกลับมามีจํานวนท่ีเพ่ิมขึ้นได ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหภาพรวมของธุรกิจบริหารสินทรัพย 
กลับมามีผลการดําเนินงานที่ปรับตัวไดดีมากขึ้นตามไปดวยเชนเดียวกัน

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยด อยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินในประเทศ 
อยางสมํ่าเสมอ โดยสวนใหญบริษัทฯ จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางครั้งอาจซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง 
รวมถึงการไดมาซ่ึงทรัพยสินรอการขายผานการประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ ที่บริษัทฯ บริหารจัดการมากอนจาก 
การขายทอดตลาดท่ีลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินท้ังในรูปแบบ 
การประมูลและการซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน56

 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
 - ไมมี -

 ระเบียบขอบังคับหลักที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ซึ่งกอตั้งขึ้นเมื่อ ป 2485 ตาม พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดย ธปท. 
เปนธนาคารกลางท่ี ทําหนาท่ีดาํเนนินโยบายดานการเงินของประเทศ ซึง่ท่ีผานมา ธปท. ไดทําหนาท่ีกาํกบัดแูลธุรกจิการเงินและการธนาคาร 
ของประเทศไทย โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและภายใตบังคับ พ.ร.บ. ธปท. 

 นอกจากนี้ พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดใหอํานาจ ธปท. และกระทรวงการคลังในการกํากับดูแล 
ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย ซึ่งรายละเอียดของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้

 บริษัทบริหารสินทรัพย
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพซึ่งเปนอุปสรรคตอสถาบันการเงินในการ 
ระดมทุนและอนุมัติสินเชื่อแกภาคธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังใหสิทธิประโยชนบางประการซึ่งชวยใหบริษัทบริหารสินทรัพย 
สามารถประกอบธุรกิจไดงายขึ้น และชวยใหสถาบันการเงินสามารถมุงเนนการประกอบธุรกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและใหสินเชื่อ 
โดยอนุญาตใหสถาบันการเงินสามารถโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย

 บริษัทฯ กอต้ังขึ้นตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยตองจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตอ 
กระทรวงพาณิชยดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันตํ่า 25.0 ลานบาท และมีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยของสถาบันการเงิน 
หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงิน จากนั้นจึงจะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยกับ ธปท. ได

 นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถจัดหาเงินทุนไดโดย (ก) การกู ยืมภายในประเทศและตางประเทศ และ (ข) 
การออกหุนและหุนกู ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ตามท่ี ธปท. อนุญาต

 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย
 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยมีดังนี้

 (ก) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการ
  ดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป
 (ข) การรับจางบริหารสนิทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงนิ หรอืสนิทรพัยของสถาบันการเงินท่ีถกูระงบัการดาํเนนิ กจิการ เลกิ หรือ
  ถกูเพิกถอนใบอนญุาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกจิเงินทุน หรือธุรกจิเครดติฟองซเิอร ตลอดจนหลกัประกนัของสนิทรัพยนัน้
 (ค) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพื่อ
  นํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป
 (ง) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยน้ัน 
 (จ) การรับเปนท่ีปรึกษาใหแกลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้และการ
  ดําเนินการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเปนท่ีปรึกษาดังกลาว
 (ฉ) กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการทํานองเดียวกันตามขอ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
  การคลังประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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 ตามประกาศของ ธปท. บริษัทบริหารสินทรัพยอาจดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเพื่อฟ นฟู 
ลูกหนี้ที่รับซ้ือหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงิน เชน ปรับปรุงโครงสรางหนี้ การเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญา 
ประนอมหนี้ หรือการถือครองหุนในบริษัทท่ีไดมาจากการท่ีลูกหนี้ชําระหนี้

 ขอจํากัดของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
 บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเดิมไดไมเกินอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเดิม  ณ วันท่ีรับโอนมา 
(โดยมีเง่ือนไขวาหากสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราลอยตัวและไมมีฐานในการคํานวณของสถาบันการเงินเดิมใหอางอิงได 
อัตราดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. กําหนด) อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยใหลูกหนี้ตามสัญญาเดิม 
กูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมมูลคาใหแกสินทรัพยท่ีรับโอน บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยไดตามอัตรา 
ท่ีไดตกลงกับลูกหนี้ ซึ่งอัตราดังกลาวจะไมอยู ภายใตบังคับของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรอยละ 15.0 ตอป และจะตองไมเกินอัตราท่ี 
ธปท. กําหนด โดยในสวนของอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้ บริษัทฯ สามารถคิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดชําระหนี้เพ่ิมขึ้นจากอัตราดอกเบ้ีย
สูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามท่ีระบุในสัญญาไดไมเกินรอยละ 3 ตอป

 ผลกระทบทางภาษี
 การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีเน่ืองดวยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน  
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีท่ีเกิดขึ้นจากการรับโอน 
สินทรัพยจากสถาบันการเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะกําหนดเปนการทั่วไปหรือเปน 
การเฉพาะรายก็ได

 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง”) ไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บภาษีจากเจาของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และกําหนดอัตราเพดานภาษีท่ีจะถูกคํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย โดยอัตรา 
เพดานภาษีจะขึ้นอยูกับประเภททรัพยและจะมีการจัดเก็บในอัตราท่ี พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางกําหนดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2563 เปนตนไป 

 ตอมาไดมีการประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2563”  (พ.ร.ฎ.) ซ่ึงออกตามความในมาตรา 
55 ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป กฎหมายฉบับดังกลาว 
ไดกําหนดใหท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
(ในท่ีนี้รวมถึง บสก. ดวย) ไดมาเปนเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นตกเปนของหนวยงาน ไดรับการลดภาษีในอัตรา 
รอยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะตองเสีย

 ในป 2564 กระทรวงการคลังไดพิจารณาขยายระยะเวลาการบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนที่เรียบรอยแลว 

 สําหรับหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีท่ีกําหนดใหใชเฉพาะสองปแรกของการจัดเก็บ (เร่ิมจัดเก็บในป 2563) ตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา 94 แหง พ.ร.บ.ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง นั้น ปจจุบันกระทรวงการคลัง โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นสมควรใหคงอัตรา 
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในอัตราเดิมตามบทเฉพาะกาล มาตรา 94 สําหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางต้ังแตป พ.ศ. 2565 
เปนตนไป ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการประกาศใช พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2564 ("พ.ร.ฎ. กําหนด 
อัตราภาษีท่ีดินฯ") เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 และใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 เปนตนไป โดยใหจัดเก็บแยก 
ตามประเภทการใชประโยชนทรัพย
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จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 16,160.2 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 3,232.0 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท 

ผูถือหุน
 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ รายใหญ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

 ลําดับที่    รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวน (%)
  1.   กองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79
  2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 149,047,473 4.61
  3.   SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 63,497,825 1.97
  4.   กองทุนเปดเค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล 34,881,300 1.08
  5.   STATE STREET EUROPE LIMITED 31,561,017 0.98
  6.   GIC PRIVATE LIMITED 26,926,787 0.83
  7.   นายนเรศ งามอภิชน  26,133,600 0.81
  8.   นาย สุวัฒน นิยมเสถียร 23,500,600 0.73
  9.   กองทุนเปด เค หุนระยะยาวปนผล 23,258,700 0.72
  10.  กองทุนเปดกรุงศรีหุนระยะยาวปนผล LTF 21,335,700 0.66
  11.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 19,945,700 0.62
  12.  กองทุนเปด เค 70:30 หุนระยะยาวปนผล 18,195,900 0.56
      รวมผูถือหุนรายใหญ 1,918,284,602 59.36
      ผูถือหุนรายอื่น  1,313,757,698 40.64
      รวมผูถือหุนทั้งหมด 3,232,042,300 100.00

สัญญาระหวางผูถือหุน
 - ไมมี – 

ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ
 หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้น เปนเหตุใหผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัทฯ 
เกนิกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญท่ีออกและจาํหนายแลวทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ มสีทิธิปฏิเสธการโอนหุนหากการโอนหุนรายใด
จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน

 หากผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวแตละรายถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของ
บริษัทฯ เปน (ก) คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person)1 และ (ข) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer)1 และผูซื้อหลักทรัพยซ่ึงมี
คุณสมบัติ (Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจะจําหนายหรือโอนหุนของตนใหแกบุคคลอื่น ใหผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวดังกลาว
มีหนาที่ดังตอไปนี้
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 (ก)  จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิท่ีจะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนน้ัน ๆ ใหแกผูลงทุนอื่นในธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
   (Offshore Transaction)1 หรือ

 (ข)  จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิท่ีจะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนรายอื่นซึ่งเปนผูลงทุนสถาบัน (Qualified
   Institutional Buyer) และผูซื้อหลักทรัพยซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser)

  ในกรณีท่ีการโอนหุนของผูถอืหุนท่ีมีสัญชาตติางดาวไมไดเปนไปตามวิธีการดงักลาวขางตน ใหผูถอืหุนท่ีไดรับโอนหุนจากผูถอืหุน
ที่มีสัญชาติตางดาวดังกลาวดําเนินการโอนหุนใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด 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 ผูซื้อหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) ใหมีความหมายตามท่ีกําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมาย
   วาดวยบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) (United States 
   Investment Company Act of 1940, as amended)

หุนกูของบริษัทฯ
 บริษัททริสเรทติ้ง จํากัด ซึ่งเปนสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเทศไทย ไดมีการจัดอันดับเครดิตองคกรและตราสารหนี้ 
ของบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับ A- โดยหุนกูของบริษัทฯ จะเปนประเภทหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และ 
มีผูแทนผูถือหุน มูลคาท่ีออกหนวยละ 1,000 บาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงคางหุนกูท้ังสิ้น 62,170 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  หุนกู อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดไถถอน มูลคาคงคาง
หุนกูอายุ 7 ป (1/2559) 3.79% 22 ธันวาคม 2566 1,100
หุนกูอายุ 5 ป (1/2560) 3.41% 23 มิถุนายน 2565 1,400
หุนกูอายุ 7 ป (1/2560) 3.64% 23 มิถุนายน 2567 1,400
หุนกูอายุ 10 ป (1/2560) 3.92% 23 มิถุนายน 2570 1,500
หุนกูอายุ 6 ป (2/2560) 3.44% 8 กันยายน 2566 3,800
หุนกูอายุ 8 ป (2/2560) 3.73% 8 กันยายน 2568 3,200
หุนกูอายุ 10 ป (2/2560) 3.91% 8 กันยายน 2570 5,000
หุนกูอายุ 7 ป (1/2561) 3.88% 21 มิถุนายน 2568 370
หุนกูอายุ 10 ป (1/2561) 4.30% 21 มิถุนายน 2571 2,400
หุนกูอายุ 3 ป (1/2562) 2.45% 18 กรกฎาคม 2565 3,000
หุนกูอายุ 5 ป (1/2562) 2.90% 18 กรกฎาคม 2567 4,500
หุนกูอายุ 10 ป (1/2562) 3.60% 18 กรกฎาคม 2572 5,000
หุนกูอายุ 12 ป (1/2562) 3.78% 18 กรกฎาคม 2574 3,500
หุนกูอายุ 15 ป (1/2562) 3.92% 18 กรกฎาคม 2577 1,000
หุนกูอายุ 2.5 ป (1/2563) 2.83% 5 พฤษภาคม 2566 4,050

หนวย : ลานบาท
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นโยบายการจายเงินปนผล
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงนิปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 40.0 ของกําไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดของงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้ อัตราการจายเงินปนผลข้ึนอยูกับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอจํากัดตามท่ีกําหนดไวในสัญญา
กูยืมเงินหรือสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท 
อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยใน 
อนาคต ความตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสม 
ที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

  หุนกู อัตราดอกเบี้ย วันครบกําหนดไถถอน มูลคาคงคาง
หุนกูอายุ 5 ป (1/2563) 3.41% 5 พฤศจิกายน 2568 5,370
หุนกูอายุ 10 ป (1/2563) 3.92% 5 พฤศจิกายน 2573 580
หุนกูอายุ 1 ป (1/2564) 1.40% 9 เมษายน 2565 2,000
หุนกูอายุ 2 ป (1/2564) 1.85% 9 เมษายน 2566 1,000
หุนกูอายุ 3 ป (1/2564) 2.11% 9 เมษายน 2567 1,000
หุนกูอายุ 5 ป (1/2564) 3.05% 9 เมษายน 2569 6,000
หุนกูอายุ 7 ป (1/2564) 3.48% 9 เมษายน 2571 1,300
หุนกูอายุ 9 ป (1/2564) 3.79% 9 เมษายน 2573 700
หุนกูอายุ 3 ป (2/2564) 1.67% 2 ธันวาคม 2567 500
หุนกูอายุ 5 ป (2/2564) 2.60% 2 ธันวาคม 2569 1,300
หุนกูอายุ 7 ป (2/2564) 3.13% 2 ธันวาคม 2571 1,200
   รวม  62,170

หนวย : ลานบาท
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 การบริหารจัดการความเสีย่ง 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนองคประกอบหลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุงเนนใหมีการระวัง 
เตรียมการปองกัน หรือรับมอืกบัเหตุการณไมแนนอนตาง ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้และสงผลกระทบตอความสาํเร็จของการบรรลเุปาหมายและวัตถปุระสงค
ทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม และปลูกฝงการบริหารความเสี่ยงใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาบูรณาการเขากับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในระดับองคกร ระดับฝายงาน 
และระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของบริษัทฯ ชวยใหผูบริหารสามารถติดตามสถานะความเสี่ยงในแตละระดับ และ 
เชื่อมโยงระบบบริหารความเสี่ยงกับฐานขอมูลของบริษัทฯ พรอมการแตงตั้งใหกรรมการและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดํารงตําแหนง 
ในคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการบริหาร 
ความเสีย่งดวย บรษิทัฯ ไดจดัใหมกีารพฒันาและเผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งใหกบับุคลากรของบริษทัฯ ทุกระดบั 
อยางตอเนื่องเพ่ือจํากัดความเสี่ยงใหอยูระดับท่ีองคกรยอมรับได นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ยังมุงเนนท่ีการบริหาร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง

 บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย/คูมือการบริหาร 
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด นอกจากนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงยังมีสวนสําคัญในการกําหนดและสอบทาน 
นโยบาย/คูมือการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและครอบคลุมความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทฯ รวมท้ังกําหนดกลยุทธ 
ในการบริหารความเสี่ยง ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงระดับองคกรใหอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได

 บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเส่ียงเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดหลักเกณฑ 
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตองทําการศึกษา ประเมิน ติดตามและจัดการความเสี่ยง 
อยางเปนระบบและตอเนือ่งเพ่ือใหผูบริหารของบริษทัฯ เขาใจถงึความเสีย่งตาง ๆ  ท่ีเกีย่วของกบัธุรกจิของบริษทัฯ และสามารถบริหารจดัการ 
ความเสี่ยงใหอยูภายในกรอบที่บริษัทฯ กําหนด

 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยพิจารณา 
ความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีอาจทําใหบริษัทฯ ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหผู บริหารทุกระดับ 
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในงานท่ีแตละฝายงานรับผิดชอบ ท้ังนี้ ภายใตการพิจารณาของผูบริหารระดับสูงแตละสายงานและภายใต 
การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง โดยมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงโดยฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงาน 
ผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ

การบริหารจัดการความเสี่ยง



 บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยแบงระดับชั้นความเสี่ยงเปน 3 ระดับดังนี้
 (1) ความเสีย่งระดับองคกร (Corporate Risk) เปนความเสีย่งองคกรท่ีจะทําใหการดําเนนิธุรกจิในระดบัองคกรโดยภาพรวมไมบรรลุ
  ตามวัตถปุระสงคและเปาหมาย ซึง่มกีารประเมินโดยผูบริหารระดับสงูของสายงาน คณะผูบริหารระดับสงู และมคีณะกรรมการ
  กํากับความเสี่ยงเปนผูกํากับดูแล
 (2) ความเสีย่งระดับสายงาน (Business Group Risk) เปนความเสีย่งท่ีจะทําใหการดาํเนนิงานในแตละสายงานไมบรรลตุามวตัถปุระสงค
  และเปาหมายของแตละสายงาน ซึ่งผานการประเมินโดยผู บริหารระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และมี 
  คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงเปนผูกํากับดูแล โดยแตละสายงานจะรับผิดชอบติดตามความเสี่ยงในระดับสายงาน 
 (3) ความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งมีการประเมิน
  โดยแตละฝายและสํานักงานตามกระบวนงานท่ีสําคัญ รวมถึงกระบวนการท่ีจะทําใหแตละสายงานไมบรรลุตามแผนและ
  เปาหมาย 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทบทวนการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกปผานความเห็นชอบ 
ตามสายบังคับบัญชา (Bottom-up) และมีการประเมินความเสี่ยง โดยผูบริหารระดับสูง (Top-down) เพ่ือติดตามและตรวจสอบ 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ

  บริษัทฯ ไดจัดตั้งกลุ มบริหารความเสี่ยงองคกร กลุ มบริหารความเสี่ยงและกํากับกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกลุมสนับสนุนงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล สังกัดฝายบริหารความเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในดานตาง ๆ 
การวิเคราะหความเสี่ยง การประสานงาน ติดตามและการใหคําแนะนําดานแนวทางการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรภายในองคกร 
และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
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โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

การสั่งการ
สายการรายงาน
การประสานงาน

คณะกรรมการบริษัท

ฝายตรวจสอบภายใน ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

ฝายบริหารความเสี่ยง
-  กลุมบริหารความเสี่ยงองคกร
-  กลุมบริหารความเสี่ยงและกํากับ
 กฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  กลุมสนับสนุนงานคุมครองขอมูล
 สวนบุคคล

สายงานกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

ฝาย/ สํานัก/ สํานักงาน



 บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบหลักของผูที่เกี่ยวของในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 (ก) คณะกรรมการบริษัท
  1. กํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยสงเสริมใหมี
   การบูรณาการงานทางดานกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk
   Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance)
  2. สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมาย
   องคกร

 (ข) คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
  1. กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเสี่ยงในระดับองคกร ฝาย/สํานัก/สํานักงาน และใหคําปรึกษาและคําแนะนํา
   ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
  2. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารความเสี่ยง
  3. ตดิตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และกาํกับการจัดทาํระบบการบริหารความเสีย่งทีเ่ชือ่มโยงกับกลยุทธของ
   องคกร
  4. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยงสําคัญขององคกรใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ
  5. พิจารณาและอนุมัติผลการวิเคราะหความเสี่ยงประจําป และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหนาในการกํากับความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงองคกร
  7. สื่อสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ
  8. ตดิตามผลักดนัใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปลีย่นวัฒนธรรมองคกร การปรับปรุงอยางตอเน่ืองเร่ือง
   การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงของทุกหนวยงาน
  9. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอยเพื่อใหการกํากับความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  10. ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง
   (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
   คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมีบรรยากาศและ
   วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองคกร

 (ค) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
 1. ทําหนาท่ีกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลดานการปฏิบัติตาม
  กฎเกณฑ (Compliance Policy) ของบริษัทฯ
 2. ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
  Management) และการปฏิบัตติามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถงึการประสานงานและแลกเปลีย่นขอมลูระหวางคณะกรรมการ
  ชดุยอยตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกดิการบรูณาการในการทาํงานรวมกนั และสนบัสนนุใหมีบรรยากาศและวฒันธรรมเพือ่สนบัสนุน
  GRC ทั่วทั้งองคกร

 (ง) คณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
  ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2. ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk
  Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ(Compliance) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
  คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมีบรรยากาศและ
  วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองคกร

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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 นอกจากนั้น พนักงานทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 
รวมถงึรบัผดิชอบการบรหิารความเสีย่งดานปฏิบัติการภายใตขอบเขตความรับผดิชอบของตน โดยบริษทัฯ ไดจัดใหมกีารสือ่สารและใหความรู 
แกผูบริหารและพนักงานเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดี เปนตน

 กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร COSO ERM 2017 ประกอบดวย 
หลักการสําคัญ 5 หลักการ และมี 20 องคประกอบ ดังนี้ 

 (1) การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองคกร (Governance & Culture)
 หลักการที่ 1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลความเสี่ยง (Exercise Board Oversight) 
 หลักการที่ 2 จัดโครงสรางสายการบังคับบัญชา (Establishes Operating Structure)
 หลักการที่ 3 กําหนดวัฒนธรรมองคกร (Defines Desired Culture)
 หลักการที่ 4 แสดงความมุงมั่นในคานิยมองคกร (Demonstrate Commitment to Core Values)
 หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals)
 (2) การกําหนดกลยุทธและวัตถุประสงค (Strategy & Objective Setting)
 หลักการที่ 6 วิเคราะหโครงสรางของธุรกิจ (Analyze Business Context)
 หลักการที่ 7 กําหนดความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได (Define Risk Appetite)
 หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ (Evaluate Alternative Strategies)
 หลักการที่ 9 กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ (Formulate Business Objectives)
 (3) ผลการดําเนินงาน (Performance)
 หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง (Identify Risk)
 หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)
 หลักการที่ 12 จัดลําดับความเสี่ยง (Prioritize Risk)
 หลักการที่ 13 ดําเนินการตอบสนองตอความเสี่ยง (Implements Risk Response)
 หลักการที่ 14 จัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Develops Portfolio View)
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 (4) การทบทวนและปรับปรุงแกไข (Review & Revision)
 หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ (Assesses Substantial Change)
 หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและผลการดําเนินงาน (Reviews Risk and Performance)
 หลักการที่ 17 หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองคกร (Pursue Improvement in ERM)
 (5) ขอมูลการสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication & Reporting)
 หลักการที่ 18 ผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Leverage Information Technology)
 หลักการที่ 19 สื่อสารขอมูลความเสี่ยง (Communicate Risk Information)
 หลักการที่ 20 รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดําเนินงาน (Reports on Risks, Culture and Performance)

 การบริหารจัดการกับความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยแบงประเภทความเสี่ยงออกเปน 6 ประเภทดังนี้
 (ก) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
 ความเสีย่งท่ีเกดิจากการกาํหนดแผนกลยทุธไมเหมาะสมหรือเกดิจากการปรับตวัแผนกลยุทธทีไ่มสอดคลองกบัสภาพแวดลอมภายใน
และสภาพแวดลอมภายนอก อนัอาจสงผลกระทบตอการบรรลเุปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนดาํเนนิงานท่ีบรษิทัฯ กาํหนด ตลอดจนกระทบ 
ตอรายได ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแขงขัน และความดํารงอยูของบริษัทฯ

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 
 บริษัทฯ ทบทวนแผนงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ซึ่งการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ 
เริ่มจากการท่ีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีสวนรวมกําหนดทิศทางของบริษัทฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธโดยพิจารณาขอมูลวิเคราะห 
ความเสี่ยงประจําปของผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ โดยมีการนําแผนผังความเสี่ยงองคกร (Risk Map) 
มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยงองคกร พรอมการกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับองคกร (Key Risk Indicators) ตลอดจนกําหนดระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) เพื่อใชในการติดตามสถานะ 
ความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร

 (ข) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
 ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายเนื่องจากการกํากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคกร และการควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอ 
โดยอาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเหตุการณภายนอกอันสงผลกระทบ 
ตอรายไดและฐานะการเงินของบริษทัฯ ท้ังนี ้รวมถงึความเสีย่งดานกฎหมาย (Legal Risk) เปนความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากขัน้ตอนการปฏิบัต ิ
ภายในที่เกี่ยวกับทางดานกฎหมาย การถูกฟองรองทางคดี

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
 บริษัทฯ มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการดังนี้         
 • การควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการกําหนดใหทุกหนวยงานตองประเมินความเสี่ยง
  และการควบคุมภายในของตนเองเปนประจําทุกป และการกําหนดแผนดําเนินการแกไขและติดตาม
 • การกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงระดับสายงาน (Key Risk Indicators) เพ่ือใหแตละสายงานติดตามความเสี่ยงระดับสายงาน
  ผานฝายงานในสังกัดซึ่งถือเปนความเสี่ยงเฝาระวังเพื่อปองกันไมใหเปนความเสี่ยงระดับองคกรในอนาคต
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 • การจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณความเสียหาย (Loss Data) โดยทุกหนวยงานมีหนาที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ
  ความเสียหายท่ีเกิดจากความเสี่ยงดานปฏิบัติการหรือเหตุการณความเสียหายอื่น ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
  โดยการจัดเก็บขอมูลดังกลาวจะชวยใหแตละหนวยงานสามารถพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติ
  การของตนเพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายเชนเดียวกันน้ีในอนาคต
  ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลความเสียหายเพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางการปองกันและแกไขความเสียหายไมใหเกิดขึ้นอีกได 
  ในอนาคต หรือลดผลกระทบตอการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ ใหนอยลง

 (ค) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)
 1. ความเสีย่งดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) หมายถงึ ความเส่ียงท่ีเกดิจากการท่ีบริษทัฯ ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินสดไดทันเวลาท่ีครบกําหนดชําระหนี้ หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ 
หรือสามารถหาเงินมาชําระหนี้ไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองและความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และกําหนดเคร่ืองมือ 
ท่ีใชในการติดตามและควบคุมสถานะความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการ 
สินทรัพยและหนี้สินและคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงดังนี้
 • ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเพ่ือประเมินฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ  กลาวคือ ชวงเวลา 1 เดือน 
  3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนลวงหนา
 • วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยใช
  - อัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E Ratio) และ อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนี้สิน
   ที่ถึงกําหนดชําระ (Operating Cash Flow to Debt Payment)
  - อตัราสวนทุนหมนุเวียน (Projected Current Ratio) เพ่ือคาดการณหรือประมาณการความสามารถในการชาํระหนีท่ี้จะถงึ
   กําหนดชําระ เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนลวงหนา
 • ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฐานะสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวางแนวทางในการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ทั้งใน 
ภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีจะทําใหไดรับกระแสเงินสดอยางเพียงพอและทันเวลาภายใต 
ตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมในกรณีเมื่อเกิดวิกฤตทางดานสภาพคลอง

  บริษทัฯ ไดกาํหนดตวัชีวั้ดความเสีย่งดานสภาพคลอง ไดแก ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจายเพ่ือประเมนิฐานะสภาพคลอง 
ในแตละชวงเวลาตาง ๆ (Liquidity Gap) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) และการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Test) โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลองเพ่ือเปนขอมลูใหคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสนิทรัพย 
และหนีส้นิสามารถดําเนนิการบริหารสภาพคลองระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาวไดอยางเหมาะสม และเปนเคร่ืองมอืใหผูบริหารระดบัสงู 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีรับผิดชอบไดทราบถึงฐานะและระดับความเสี่ยงท่ีมีอยูเพ่ือเตรียมจัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการ
หรือลดความเสี่ยงในชวงระยะเวลาที่บริษัทฯ มีฐานะสภาพคลองติดลบหรือมีแนวโนมที่จะขาดสภาพคลอง

 2. ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) หมายถึง โอกาสหรือความนาจะเปนที่คูสัญญา (Counter party) ของบริษัทฯ ไมสามารถ 
ปฏิบัติตามภาระท่ีตกลงไวกับบริษัทฯ สําหรับธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) ท่ีรายไดไมไดเกิดจากการปลอยสินเชื่อใหแกลูกคา 
แตมรีายไดจากการนาํสนิทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) และทรัพยสนิรอการขาย (NPA) มาบริหารจดัการ ดังนัน้ ธุรกจิจะมคีวามเสีย่งจากคุณภาพ 
ของสินทรัพย (Asset Quality Risk) เปนหลัก

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน68



 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality Risk)
 • บริษัทฯ กําหนดราคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายโดยอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพ
  และทรัพยสนิรอการขาย ไดแกประวัติสถานะลกูหนี ้ภาระหนีส้นิ คุณภาพหลกัประกนั คุณภาพของทรัพยสนิรอการขาย รวมถงึ
  สภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะการแขงขันและเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือประมาณการรายไดจากผลเรียกเก็บหนี้และ
  การจําหนายทรัพย
 • บริษัทฯ บริหารจัดการลูกหนี้ภายใตสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความสามารถในการชําระหนี้
  ของลูกหนี้ผานระบบ Aging เพ่ือแจงเตือนลวงหนากอนลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้ ลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้จะถูกดําเนินการตาม
  กฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงสําหรับลูกหนี้ที่ไมสามารถดําเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได 

 3. ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีบริษัทอาจไดรับความเสียหาย เนื่องจากการเปล่ียนแปลงมูลคา      
ของสินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคา สําหรับธุรกิจของบริษัทฯ มีความเสี่ยงหลัก     
จากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหลักประกันและทรัพยสินรอการขาย ซึ่งเปนความเสี่ยงจากมูลคาของสินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงตาม 
ภาวะตลาดที่มีผลกระทบตอรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานตลาด
 บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยนําหลักเกณฑที่ ธปท. กําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใช โดยบริษัทฯ จะทบทวน 
ราคาประเมินของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุก 3 ป และทบทวนราคาประเมินของทรัพยสินรอการขายทุก 1 ป หรือตาม 
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และมีการตั้งทุนสํารองและการดอยคาของสินทรัพยในจํานวนท่ีเพียงพอเพ่ือคุมครอง 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสื่อมและดอยคาของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย

 (ง) ความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk)
 ความเสีย่งดานการปฏิบัตติามกฎเกณฑ (Compliance Risk) หมายถงึ ความเสีย่งอนัเนือ่งมาจากการไมปฏิบัต ิหรือปฏิบัตไิมครบถวน 
ถูกตองตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติที่บังคับใชกับธุรกรรมตาง ๆ  ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทําให 
เกิดความเสียหายทางการเงิน หรือทําใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ โดยไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหาร 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
 บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานและการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยอิงกับเกณฑของ 
หนวยงานท่ีกาํกบัดแูล มาตรฐานวชิาชพี และกฎหมายตาง ๆ  รวมถงึการพิจารณาการใหความเห็นในการตรวจสอบกจิการประจาํปโดย ธปท. 
เพื่อใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ

 (จ) ความเสี่ยงดานชื่อเสียงและภาพลักษณ (Reputation Risk)
 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความเสียหายตอบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากลูกคา คูคา ผูถือหุน และ/หรือ 
หนวยงานกํากับดูแล ที่มีมุมมองภาพลักษณตอบริษัทในแงลบ
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 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานชื่อเสียงและภาพลักษณ
 • การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
 • ระบบการรองเรียนท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกผานชองทางตาง ๆ  เชน การรองเรียนดวยตนเองผานกลุมลูกคาสัมพันธ
  ผูบริหาร หรือกรรมการ ท้ังการจัดทําเปนหนังสือ โทรศัพทโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางอื่น ๆ  ของ
  หนวยงานภาครัฐ 
 • มีฝายงานที่ทําการติดตามขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรเกี่ยวกับบริษัทฯ อยางตอเนื่องเพื่อปองกันหรือลดผลกระทบความเสี่ยง
  ดานชื่อเสียงหรือภาพลักษณของบริษัท

 (ฉ) ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากการใชเทคโนโลยี ซึ่งจะมีผลกระทบตอระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber 
Threat) โดยไดกําหนดกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการกําหนดใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
  ระบบสารสนเทศตองประเมนิความเสีย่งและการควบคุมภายในของตนเองเปนประจาํทุกป และการกาํหนดแผนดําเนนิการแกไข
  และติดตาม 
 • การกําหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ (IT Key Risk Indicators) เพ่ือใหฝายงานท่ีเกี่ยวของ
  ไดมีการติดตามความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสายงานผานฝายงานในสังกัดซึ่งถือเปนความเสี่ยงเฝาระวังเพ่ือ
  ปองกันไมใหเปนความเสี่ยงระดับองคกรในอนาคต

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหนาท่ีในการกํากับดูแลหนวยงานภายในบริษัทใหมี 
การปฏิบัตติามกฎเกณฑท่ีเกีย่วของทีบั่งคับใชกบัธุรกรรมตาง ๆ  และใหสอดคลองกบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีประสานงานกบัหนวยงาน 
กํากับดูแลภายนอกและหนวยงานภายใน เพ่ือกําหนดมาตรการ ระเบียบ คําสั่ง และคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดของ 
หนวยงานกํากับดูแล นโยบายการปองกันการฟอกเงิน นโยบายการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย 
อาวุธท่ีมอีนภุาพทําลายลางสงู ตามแนวทางปฏิบัตขิองสาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกฎระเบียบท่ีบริษทักาํหนด

 บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม 
ของบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย การกอเหตุวินาศกรรม การจลาจล การประทวง และโรคระบาด เปนตน โดยไดมี 
การแตงตัง้คณะทํางานเพ่ือการบรหิารความตอเนือ่งทางธุรกจิขึน้เพือ่กาํหนดแนวนโยบายและจดัทําแผนรองรับการดาํเนนิธรุกจิตอเนือ่ง อกีท้ัง 
มีการตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติและศูนยปฏิบัติงานสํารอง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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 การพัฒนาองคกร เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
 บริษทัตระหนกัถงึความสาํคัญของการบริหารความเสีย่งทีมี่ประสทิธิภาพและประสทิธผิล เพือ่ใหบรษิทัมกีารบริหารความเสีย่งไดทนั
ตอสถานการณปจจุบัน จึงดําเนินการพัฒนา ทบทวนนโยบาย เครื่องมือ และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหสามารถรองรับความเสี่ยงท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับกฎเกณฑตาง ๆ ของ 
หนวยงานทางการ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีสาระที่สําคัญ ดังนี้
 • การจัดทํามาตรการและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับวิกฤต Covid-19 
 จากสถานการณวิกฤต Covid-19 ทั่วโลกในชวงตนป 63 และประเทศไทยเริ่มไดรับผลกระทบในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม 2563 
ตอเนื่องถึงป 2564 บริษัทไดมีการติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง และมอบหมายใหคณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
(BCM) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดกําหนดมาตรการและจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) 
เพื่อรองรับวิกฤต Covid-19 เปนกรณีเรงดวน ไดแก
 - ประกาศแนวปฏิบัติใหแกพนักงาน เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 
 - การจัดทําแผน BCP เพื่อกําหนดประเภทงานที่มีความสําคัญ ภายใตสภาวะการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 
 -  การกําหนดจุดคัดกรองการเขาหรือออกจากอาคารสํานักงาน 
 - การพนนํ้ายาฆาเชื้อโรคทั้งสํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ
 - การกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานกรณีพบผูปวยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในอาคารสํานักงาน
 - การจดัตัง้ BAM Isolation Unit ท่ีโครงการ De Val Resort จงัหวดันครนายก เพือ่รองรับกรณีพนกังานของบริษทัฯ ตดิเชือ้ไวรสั
  Covid-19 ในกลุมที่ไมมีอาการหรือมีอาการเล็กนอย        
 - การกําหนดสัดสวนการทํางานแบบ Work From Home ตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
 - การรณรงคและขอความรวมมือพนักงานทุกคนในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19
  1. กําหนดมาตรการปองกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของบริษัท (BAM Universal Prevention) และมาตรการ BAM
   ปลอดโควิค (BAM Covid Free Selfing)
  2. กาํหนดมาตรการการปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ไวรัส Covid-19 โดยกาํหนดใหพนกังานและพนกังาน
   Outsource ทุกคนตรวจ Antigen Test Kit ทุกสัปดาหในวันจันทรกอนเขามาปฏิบัติงาน เปนตน
 - การจัดประชุมผูถือหุน ประจําป 2564 บริษัทฯ ไดจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) ตามพระราชกําหนด
  วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 เพื่อใหมีการเวนระยะหางทางสังคม 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดใหมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหและจัดทํา “ถอดบทเรียนจากวิกฤต Covid-19 ของ 
BAM” ท่ีมผีลกระทบกบัพนกังานและผลการดาํเนนิงานของบริษทัในชวงวิกฤต Covid-19 เพือ่นําผลการศึกษามาใชในการเตรียมการในดานตาง ๆ  
และปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานใหมีความพรอมในการทํางานแบบ Work From Home หรือพัฒนาการทํางานจากสถานท่ีตาง ๆ 
(Work From Anywhere) ไดในอนาคต เพื่อรองรับกับสถานการณวิกฤตตาง ๆ  และกลยุทธในการทํางานที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง 
กับลักษณะธุรกิจของบริษัทในอนาคต

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 71
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 กลุมบริหารความเสีย่งองคกร ไดใหความสําคัญตอการติดตามและบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ โดยทบทวนแผนบริหารความตอเนือ่ง
ทางธุรกิจ แนวทางการรับมือตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและเคร่ืองมือตาง ๆ
ใหเปนปจจุบันและทันตอสถานการณ ทั้งนี้ยังมีการวิเคราะหความเสี่ยงองคกร ป 2565 พรอมกับการจัดทําแผนกลุยทธเพื่อเปนการบริหาร 
ความเสี่ยงควบคูกับแผนการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพใหอยูภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท

กลุมบริหารความเสี่ยงและกํากับกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

GRC POLICY

23
มิ.ย. 64

IT Risk
Guidelines

10
ก.ย. 64

IT KRIs

28
ต.ค. 64

Data Privacy
Guidelines

2
พ.ย. 64

Data Governance
Guidelines

17
พ.ย. 64

IT Risk
Policy

31
ส.ค. 64

Data Governance
Policy

30
ก.ย. 64

ผลกระทบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

28
ต.ค. 64

IT Outsourcing
Guidelines

9
พ.ย. 64

1

2

3 5 7 9

4 6 8

กลุมบริหารความเสี่ยงองคกร

แผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
ดานสภาพคลอง

22
ก.พ. 64

1) รายงาน Credit
Risk (TDR Quality)

2) แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับสถานการณการแพร

ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

31
พ.ค. 64

กฏบัตรคณะ ROC

28
มิ.ย. 64

แผน BCP-COVID-19
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

4
ต.ค. 64

1) หลักเกณฑผลกระทบ
ดานทุจริต (Fraud Risk)

2) วิเคราะหความเสี่ยงองคกร
ป 2565 พรอมกับการ

จัดทำแผนกลยุทธ

29
พ.ย. 64

Outsourcing
Guidelines

20
เม.ย. 64

GRC Policy

23
มิ.ย. 64

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชนครึ่งแรกป 2564

แนวโนมและผลกระทบ ป 2564

29
ก.ค. 64

Risk Policy

28
ต.ค. 64

1

2

3 5 7 9

4 6 8



 กลุมบริหารความเสี่ยงและกํากับกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลุมงานที่ไดจัดตั้งใหมในป 2564 โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนมาตรฐานในระดับสากล โดยกลุมงานไดดําเนินการรวมกับท่ีปรึกษา 
เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนผลักดันใหมีการวิเคราะหผลกระทบความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทําตัวชี้วัดความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT KRIs) สําหรับเฝาระวัง และติดตามความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และมีความสามารถในการปองกันภัย 
คุกคามดานทางไซเบอรไดอยางทันทวงที

 • การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
  ในป 2564 บริษัทฯ มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมทุกทานภายใตสถานการณ 
การแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จงึไดจดัการประชมุสามัญผูถอืหุน ผานสือ่อิเลก็ทรอนกิส (E-meeting) ตามพระราชกาํหนดวาดวย 
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และเพื่อใหผูถือหุนทุกทานยังสามารถเขารวมการประชุมไดอยางสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ 
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงเอกสารลงทะเบียนเขารวมการประชุมลวงหนากอนวันประชุม และลงทะเบียนและยืนยันตัวตนลวงหนา 
กอนการประชุมผานลิงคหรือการสแกน QR Code 

 • การปรับโครงสรางองคกร เพื่อรองรับการบูรณาการงานดาน GRC 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการบูรณาการรวมกันระหวางงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏบัิตติามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเรียกวา Governance Risk and Compliance (GRC) โดยไดมกีารปรับโครงสรางองคกร 
ประกอบดวยสายงานกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสายงาน / ฝายงานกํากับดูแล 
มีลักษณะครอบคลุมงานดาน GRC เปนไปตามมาตรฐานสากล

 • การจางที่ปรึกษาภายนอก เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)  
  ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการนํามาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการให 
บริการใหแกลูกคา เพ่ือใหลูกคาไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการมากย่ิงขึ้น บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถรองรับรูปแบบทางธุรกิจและสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจกอใหเกิด 
ความเสีย่งตอความปลอดภัยของการใชบริการ ขอมลูลูกคา ความตอเนือ่งในการใหบริการ และเพือ่เปนการยกระดบัการกาํกบัดแูลความเสีย่ง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจึงไดจางท่ีปรึกษาภายนอก ไดแก ACIS Professional Center Co.,Ltd. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับการกํากับดูแลตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เร่ือง 
หลกัเกณฑการกาํกบัดแูลความเสีย่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนส.21/2562) โดยใหบริษัททีป่รกึษาวิเคราะหสถานะปจจุบัน (Gap Analysis) 
และจัดทํานโยบายท่ีเกี่ยวกับการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ไดแก นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy) และนโยบายการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Outsourcing Policy) 
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 ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาและเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดในจํานวนที่เพียงพอ  
ในราคาที่เหมาะสมอาจสงผลกระทบตอการเติบโต ความสามารถในการแขงขัน ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ
 ความสามารถของบริษัทฯ ในการสรางรายไดและกระแสเงินสด และการขยายธุรกิจอยางยั่งยืนตองอาศัยความสามารถในการจัดหา 
และเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในจํานวนท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของบริษัทฯ 
ในการจดัหาและเขาซ้ือสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายขึน้อยูกบัปจจัยหลายประการซึง่อาจอยูนอกเหนอืการควบคุมของบริษทัฯ 
เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย สภาวะการแขงขันในการเขาประมูลซื้อสินทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของสถาบันการเงิน มูลคา คุณภาพและประเภทสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 
ที่สถาบันการเงินจะนําออกมาจําหนาย และความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับ 
(ก) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎเกณฑ หรือนโยบายของภาครัฐท่ีมีผลบังคับใชกับบริษัทฯ และ (ข) นโยบาย ฐานะทางการเงินและ 
แผนการดําเนนิธุรกจิของสถาบันการเงินแตละแหงในดานการบริหารสนิเชือ่ สนิทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสนิรอการขาย ดวยความซับซอน 
และความสมัพันธของปจจยัดงักลาวทีส่วนใหญอยูนอกเหนอืการควบคุมของบริษทัฯ บริษทัฯ อาจไมสามารถจดัหาสนิทรัพยดอยคุณภาพและ 
ทรัพยสินรอการขายในจํานวนท่ีเพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอการเติบโต ความสามารถในการแขงขัน 
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 บริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีและไมสามารถสรางรายไดและกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคณุภาพของบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย ซ่ึงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สวนใหญข้ึนอยูกบัความสามารถของบริษัทฯ ในการเรยีกเกบ็ 
เงินจากลูกหน้ีและการบริหารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพอยางมปีระสทิธผิล รวมถงึความสามารถในการชําระหน้ีของลกูหน้ีไมวาทัง้หมด 
หรือบางสวน
 การสรางรายไดและกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงความสามารถ 
ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพอยางมีประสิทธิผลภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งโดยสวนมากอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด เนื่องจากลูกคา 
ที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ มักมีฐานะทางการเงินที่ไมมั่นคง มีผลการดําเนินงานไมดี และตองการความชวยเหลือทางการเงิน 
คอนขางสูง หรือมีสินทรัพยสุทธิเปนลบ และลูกหนี้บางรายอยูในกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการการปรับโครงสรางหนี้ หากบริษัทฯ 
ไมสามารถปรับโครงสรางหนีแ้ละไมสามารถบังคับชาํระหนี ้บริษัทฯ อาจตองดําเนนิการผานกระบวนการตาง ๆ  ในการสรางรายไดจากสนิทรัพย 
ดอยคุณภาพของบริษัทฯ เชน กระบวนการทางศาล การโอนและจําหนายทรัพยสินโดยการขายและการบังคับทรัพยหลักประกัน           
ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองใชเวลานาน มีคาใชจายสูง และอาจมีประสิทธิผลตํ่า หรืออาจตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ 
หรือนโยบายของภาครัฐท่ีใชบังคับในขณะนั้น ซึ่งผลลัพธที่ไดอาจไมเปนไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณไว นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ 
อาจไมมสีทิธิในการบังคับทรัพยหลกัประกนัเปนลาํดบัแรก และเจาหนีร้ายอืน่อาจมบุีริมสทิธิในลาํดับทีด่กีวาเหนอืทรัพยหลกัประกนัดังกลาว 
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการเรียกเก็บเงินจากการบังคับหลักประกันใหครอบคลุมตอตนทุนเงินลงทุนของบริษัทฯ 
หรืออาจเรียกเกบ็เงินไมไดเลย และนอกจากนี ้ในกระบวนการฟนฟูกจิการ โดยคําสัง่ศาลตามกฎหมายลมละลายนัน้ หากศาลมคํีาสัง่เหน็ชอบ 
แผนฟนฟูกิจการซึ่งไดรับมติสนับสนุนจากเสียงสวนใหญของเจาหนี้ผูมีสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ บริษัทฯ อาจตองยอมรับแผนฟนฟูกิจการ 
ดังกลาวซึ่งอาจไมไดเปนไปในทางที่เปนคุณตอบริษัทฯ โดยในอนาคตศาลยังอาจพิพากษาใหหลักประกันเปนโมฆะ หรือปฏิเสธคําขอบังคับ 
หลักประกัน บริษัทฯ อาจไดรับผลตอบแทนในจํานวนท่ีจํากัด หรือขาดทุนจากกระบวนการดังกลาวขางตน และบริษัทฯ อาจไมสามารถ 
เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัทฯ และไมสามารถรับรูรายไดจากสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวตามที่ประมาณการไว ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 ตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยมีความผันผวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการกอรายไดและกระแสเงินสด 
จากหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยเนื่องจากทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและ 
ทรัพยสนิรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยของบริษทัฯ ท้ังหมดต้ังอยูในประเทศ โดยความสามารถในการกอใหเกิดรายไดและกระแสเงินสด 
จากทรัพยสินดังกลาวของบริษัทฯ ข้ึนอยูกับสภาพคลองและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย หากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย 
ไมเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดหมาย ยอดขายและราคาขายของอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ อาจลดลง และบริษัทฯ อาจตองใชเวลานานกวา 
ท่ีทรัพยสินดังกลาวจะสามารถกอใหเกิดรายไดไดอยางเต็มที่ ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองขายทรัพยสินเหลานั้นภายใตขอกําหนดของ 
สัญญาซื้อขายท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนลดนอยลงหรือตองขายในราคาท่ีตํ่ากวาราคาท่ีคาดการณไว นอกจากนี้ การชะลอตัว 
ของตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยอาจเปนผลใหบริษัทฯ ทําการตลาดและขายอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ไดยากขึ้นและ 
อาจมีคาใชจายในการถือครองทรัพยสินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มูลคาของทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสิน 
รอการขายท่ีลดลงยังอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และคาเผื่อการดอยคา 
ของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น

 ตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปจจัยหลายประการซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน 
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ ระดับหนี้ครัวเรือน อัตราการขยายตัวของเมือง ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลและ 
สภาวะของอุปสงคและอุปทาน เปนตน นอกจากนี้ หากรัฐบาลประกาศใชกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือนโยบายใหมที่อาจสงผลกระทบ 
โดยตรงหรือโดยออมตอการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการกอใหเกิด 
รายไดและกระแสเงนิสดจากทรัพยหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายของบรษัิทฯ และอาจสงผลกระทบในทางลบ 
ตอรายได การทํากําไร ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 ความเสี่ยงจากการที่กระบวนการตรวจสอบสถานะสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อาจจัดทํา
บนขอมูลที่ไมครบถวนหรือถูกตองทั้งหมด ซ่ึงอาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการกําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและ 
ทรัพยสินรอการขาย
 สนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายท่ีบริษทัฯ ไดมาสวนใหญไมมรีาคาตลาดท่ีแนนอน ดงันัน้ในการกําหนดราคาซือ้สนิทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย บริษทัฯ ตองพิจารณาปจจยัหลายประการ โดยในกรณีของสนิทรัพยดอยคุณภาพ ปจจยัดงักลาวรวมถงึ 
สภาวะการแขงขัน ประมาณการการเรียกเก็บหนี้จากสินทรัพยดอยคุณภาพ มูลคาทรัพยหลักประกัน และประวัติของลูกหนี้ สําหรับกรณี 
ของทรัพยสินรอการขาย ปจจัยดังกลาวจะรวมไปถึงการประเมินมูลคาทรัพยสิน โดยพิจารณาขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดรับเกี่ยวกับทรัพยสิน
และการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการเอง ประมาณการคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการและ 
การจาํหนายทรัพยสนิดงักลาว รวมท้ังภาวะตลาดและสภาวะการแขงขนัในขณะนัน้ ดงันัน้ ในกรณีทีบ่ริษัทฯ ไมสามารถดาํเนนิการตรวจสอบ 
สถานะและ/หรือคัดเลือกสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิผล บริษัทฯ อาจไมไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคา 
หรืออาจประสบกับการขาดทุน 
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 กอนการเขาซือ้สนิทรัพยดอยคุณภาพและทรพัยสนิรอการขาย บริษทัฯ จะดาํเนนิการตรวจสอบสถานะตามทีบ่ริษทัฯ เหน็วาเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายนั้น ๆ ท้ังนี้ 
ตลอดเวลาท่ีผานมาและในอนาคตบริษัทฯ ดําเนินการตรวจสอบสถานะโดยอาศัยขอมูลท่ีบริษัทฯ ไดรับจากสถาบันการเงินท่ีขายสินทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายใหแกบริษัทฯ ซึ่งอาจไมครบถวนหรือถูกตองท้ังหมด และอาจไมไดเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมด 
ท่ีเก่ียวของซึง่จาํเปนหรือเปนประโยชนตอการประเมนิการเขาซ้ือ แมวาโดยท่ัวไปบริษัทฯ จะสงบุคลากรของบริษทัฯ เขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ือทําการ 
สํารวจทรัพยสินก็ตาม แตในการประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะไมสามารถเขาไปในบริเวณของทรัพยหลักประกันได ซึ่งอาจ 
สงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถทราบถึงภาระผูกพันหรือสภาพท่ีแทจริงของทรัพยสินนั้น ๆ และอาจประเมินราคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ 
และทรัพยสินรอการขายสูงกวาราคาท่ีสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยเนื่องจากไมไดรับขอมูลที่ครบถวนหรือถูกตอง ปจจัยเหลานี้อาจสงผล 
กระทบตอความสามารถในการทํากําไร ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตัวอยางเชน บริษัทฯ อาจไมทราบถึงภาระ 
ผูกพันที่เกี่ยวของกับทรัพยหลักประกันหรือไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทฯ จะไดรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยหลักประกันโดยปราศจากขอบกพรอง 
ในอดตีบริษทัฯ เคยไดรับขอมลูเก่ียวกบัอสงัหารมิทรัพยไมครบถวนและไมถกูตอง ทําใหบรษิทัฯ กาํหนดราคาซือ้ทรัพยสนิดงักลาวคลาดเคลือ่น 
แมโดยท่ัวไป สถาบันการเงินใหสิทธบิริษทัฯ ในการคืนสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายท่ีบริษทัฯ ซือ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ในสัญญาแตละฉบับหากขอมูลสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีสถาบันการเงินผูขายนําเสนอไมครบถวนหรือไมถูกตอง 
อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไมสามารถรับรูถึงความบกพรองหรือความผิดพลาดของขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งปจจัยดังกลาว     
อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

 วิธีการกาํหนดราคาสาํรวจโดยเจาหนาท่ีของบริษทัฯ ซึง่เปนผูดาํเนนิการตรวจสอบสถานะทรัพยสินตองอาศัยดลุพินจิ ขอสมมตฐิานตาง ๆ  
ประสบการณ และความเห็นสวนบุคคล ซึ่งอาจไมถูกตองแมนยํา หรือไมสะทอนมูลคาที่แทจริง โดยทั่วไป บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบ 
สถานะโดยอางอิงขอมูลท่ีไดรับจากสถาบันการเงินท่ีขายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในการประเมินและกําหนดราคา 
ในการนี ้บริษทัฯ จะนาํประมาณการการเรียกเก็บหนีแ้ละการจาํหนายทรัพยสนิ ขอมลู และสารสนเทศเหลานีม้าใชในการกาํหนดราคาในการ 
เขาซื้อ ซึ่งเปนขั้นตอนท่ีทําใหกระบวนการตรวจสอบสถานะทรัพยสินของบริษัทฯ มีความครบถวน หากประมาณการการเรียกเก็บหนี้และ 
การจําหนายทรัพยสิน ขอมูลและสารสนเทศดังกลาวไมถูกตองแมนยํา ไมครบถวน หรือกอใหเกิดความสําคัญผิด การตัดสินใจใด ๆ         
ท่ีอาศัยขอมูลดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดตามเปาหมาย นอกจากนี้ 
การที่บริษัทฯ เขาตรวจสอบสถานะของทรัพยสินจํานวนมากในแตละคร้ังอาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการประเมินสูงขึ้นหรือบริษัทฯ 
อาจไมสามารถประเมินทรัพยสินไดในเวลาอันจํากัด และแมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนความผิดพลาดเพียงเล็กนอย แตหากรวมกันแลวอาจ 
สงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ โดยรวมได นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตัดสินใจเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและ 
ทรัพยสนิรอการขายในราคาทีส่งูกวาราคาท่ีสมเหตสุมผลในเชงิพาณิชยของทรัพยสินนัน้ ๆ  ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ โดยใชสมมติฐานหลายประการ สงผลใหมูลคาของทรัพยหลักประกัน 
ของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯ ประเมินอาจไมสะทอนมูลคาที่แทจริงที่บริษัทฯ จะสามารถรับรูได 
หากมีการขายทรัพยสินดังกลาว
 การประเมนิมูลคาทรัพยหลกัประกันของสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายในปจจบัุน ซึง่แสดงอยูในงบการเงินของบริษทัฯ 
เปนการประเมนิมูลคาโดยนาํหลกัเกณฑท่ี ธปท. กาํหนดใหสถาบันการเงินถอืปฏิบัตมิาปรับใช  โดยท่ัวไป บรษิทัฯ จะดาํเนนิการประเมนิมลูคา 
โดยผูประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และทีมงานประเมินราคาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผูประเมินแตละรายอาจจําเปน 
ตองใชดุลพินิจของตนในการพิจารณาปจจัยบางกรณี เชน ราคาอางอิงในอดีต และอาจมีสมมติฐานหลายประการ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดและ
อาจไมถูกตองแมนยําหรือไมครบถวนหรือไมสะทอนมูลคาท่ีแทจริง นอกจากนี้ มูลคาประเมินของทรัพยหลักประกันของสินทรัพย 
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ มิใชตัวบงชี้ราคาซื้อขายหรือรับรองวาบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินไดท่ีราคาดังกลาว 
ไมวาในปจจุบันหรืออนาคต และราคาท่ีบริษัทฯ จะสามารถขายทรัพยสินดังกลาวไดอาจตํ่ากวามูลคาประเมินของทรัพยสินนั้น ดวยเหตุนี้
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ความไมแมนยาํในการประเมนิราคาโดยผูประเมนิอสิระ หรือทีมงานประเมินราคาของบรษิทัฯ หรือวิธกีารกาํหนดราคาท่ีบริษทัฯ ใชอาจสงผลตอ 
การตัดสินใจของบริษัทฯ ในการกําหนดเปาหมายอัตราผลตอบแทนสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ การปรับโครงสรางหนี้ 
และการกําหนดราคาขายทรัพยสินรอการขายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการที่การประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย รวมทั้งการถือครองทรัพยสิน 
จาํนวนมากของบริษัทฯ อยูภายใตการกาํกบัดแูลอยางเครงครัดของหนวยงานทีเ่กีย่วของ และการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ 
ที่ใชบังคับอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 ธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลท่ีเครงครัด บริษัทฯ ตองปฏิบัติ 
ตามขอกําหนดตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับโครงสรางหนี้ การประเมินราคาและ 
การจําหนายทรัพยหลักประกันและทรัพยสินรอการขาย กฎระเบียบและวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย การเรียกเก็บเงิน 
จากลูกหนี้ การตัดหนี้สูญ กฎเกณฑดานภาษี และมาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เปนเจาของอสังหาริมทรัพยจํานวนมาก 
บริษัทฯ จึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสราง กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายผังเมือง รวมทั้งกฎระเบียบและกฎเกณฑอื่น ๆ

 ทัง้นี ้พระราชบัญญัตภิาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสราง พ.ศ. 2562 ไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวเมือ่วันที ่12 มนีาคม 2562 และมผีล 
บังคับใชแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 ซึ่งตอมามีการออก 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษสีาํหรับท่ีดนิและสิง่ปลกูสรางบางประเภทจํานวน 2 ฉบับ และพระราชกฤษฎีกากาํหนดอตัราภาษท่ีีดนิและสิง่ปลกูสราง 
พ.ศ.2564 ซึ่งใชสําหรับการจัดเก็บภาษีตั้งแตปภาษี พ.ศ. 2565 เปนตนไป โดยบริษัทฯ อาจจะมีคาใชจายทางภาษีเพ่ิมขึ้นจากท่ีดิน 
และอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทฯ ถือครอง ซึ่งคาใชจายทางภาษีท่ีเพ่ิมขึ้นดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไร 
ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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 การดาํเนนิธุรกิจของบริษทัฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของกฎระเบียบท่ีเกีย่วของกบัธรุกจิการเงินหรืออสงัหาริมทรัพย 
ในประเทศไทย ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทั้งหมดไดอยางทันทวงทีอาจสงผลกระทบในทางลบ 
ตอธุรกจิ ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ อยางมนียัสําคัญ นอกจากนี ้ยังมคีวามไมแนนอนในเร่ืองของการตคีวามและบังคับ 
ใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ หรอืมาตรฐานการบัญชใีหม ซึง่หากบริษทัฯ ไมสามารถปฏิบัตติามการเปลีย่นแปลงดงักลาวไดอาจทําใหบรษิทัฯ 
ตองไดรับโทษตามกฎหมายหรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 หากเจาหนีม้ไิดดาํเนนิการตามท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  อาจทําใหผูค้ําประกันหรือผูจาํนองท่ีมใิชลูกหนีช้ั้นตนอาจ 
หลุดพนจากความรับผิดในสวนที่กฎหมายกําหนด เชน เม่ือลูกหนี้ผิดนัด หากเจาหน้ีมิไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันหรือผูจํานอง 
ท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตนตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ผูค้ําประกันหรือผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตน (แลวแตกรณี) จะหลุดพนจากความรับผิด 
เฉพาะในดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน ตลอดจนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นเม่ือพนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดใหเจาหนี้มีหนังสือบอกกลาว 
ไปยังผูค้ําประกันหรือผูจาํนองนัน้ นอกจากนี ้ในกรณีของการค้ําประกันหรือการจาํนองทรัพยสนิเพ่ือประกันหน้ีท่ีบุคคลอ่ืนตองชําระและเปนหน้ี 
ท่ีมีกําหนดระยะเวลาการชําระแนนอนนั้น หากเจาหนี้ยินยอมผอนผันเวลาการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ชั้นตนโดยท่ีผูค้ําประกันหรือผูจํานอง 
ที่มิใชลูกหนี้ชั้นตนไมไดใหความยินยอมในการผอนเวลานั้น จะมีผลทําใหผูคํ้าประกันหรือผูจํานองที่มิใชลูกหนี้ชั้นตนหลุดพนจากความรับผิด 
ดังนั้น ในการปรับโครงสรางหนี้ที่มีผูค้ําประกันหรือผูจํานองซึ่งมิใชลูกหนี้ชั้นตน บริษัทฯ อาจตองไดรับความยินยอมจากผูค้ําประกัน 
หรือผูจํานองนั้น เพื่อใหการคํ้าประกันของผูคํ้าประกันหรือหลักประกันของผูจํานองยังมีผลบังคับเชนเดิมภายหลังจากการปรับโครงสรางหนี้ 
ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะจํากัดความยืดหยุนในการปรับโครงสรางหน้ีของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ ไมไดรับความยินยอมจากผูค้ําประกัน 
หรือผูจาํนองท่ีมใิชลกูหนีช้ัน้ตน บริษทัฯ อาจมทีางเลอืกในการปรับโครงสรางหนีห้รือประนอมหนีน้อยลง และอาจทําใหบริษทัฯ ตองดาํเนนิการ 
บังคับจํานองซึ่งโดยปกติจะมีคาใชจายสูงและใชเวลานาน

 นอกจากนี้ ความรับผิดของผูจํานองที่มิใชลูกหนี้ชั้นตนยังจํากัดเพียงเทากับมูลคาของทรัพยที่จํานองเทานั้น โดยขอตกลงใดที่กําหนด 
ใหผูจาํนองรับผดิเกนิกวามลูคาของทรัพยท่ีจาํนองจะตกเปนโมฆะ อยางไรกด็ ีในกรณีทีล่กูหน้ีเปนนิตบุิคคลและบุคคลผูมอีาํนาจในการจัดการ
หรือควบคุมการดาํเนินงานของนิตบุิคคลไดนําทรัพยสนิของตนไปจาํนองไวเปนหลกัประกนัหนีข้องนติบุิคคลนัน้ บุคคลดงักลาวสามารถทําสัญญา 
คํ้าประกันหนี้ของนิติบุคคลเดียวกันและสามารถมีความรับผิดสูงกวามูลคาของทรัพยที่จํานองได

 แมวาบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อลดผลกระทบของการแกไขกฎหมายดังกลาวแลว 
บริษัทฯ เชื่อวาการแกไขกฎหมายดังกลาวจะสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตอสิทธิของบริษัทฯ ภายใตสัญญา 
ค้ําประกันหรือสัญญาจํานองสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ ในกรณีท่ีสัญญาดังกลาวทําขึ้นโดยมิไดเปนไปตามบทบัญญัติของ 
กฎหมายขางตน นอกจากนี้ แมวากระบวนการของบริษัทฯ ในการบังคับชําระหนี้กับลูกหนี้และบังคับจํานองซึ่งทรัพยหลักประกันที่เปนของ 
ลูกหนี้เองอาจไมไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ แตการบังคับชําระหนี้กับผูค้ําประกันและผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตนจะยากลําบากยิ่งขึ้น 
และใชเวลานาน เนื่องจากบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดเพิ่มเติมซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ อาจตองมีความรับผิดเน่ืองจากขอพิพาททางกฎหมายและขอพิพาทอื่นที่บริษัทฯ เขาเกี่ยวของ 
เปนครั้งคราว
 บริษัทฯ ตองเขาไปเกี่ยวของกับขอพิพาททางกฎหมายและขอพิพาทอื่น ๆ  ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งโดยทั่วไปแลว 
ขอพิพาทดังกลาวจะเกิดขึ้นเม่ือ (ก) บริษัทฯ เรียกเก็บเงินคางชําระจากลูกหนี้ ดําเนินการยึดหรือจําหนายทรัพยหลักประกันหรือบังคับ 
ชําระหนี้จากผูค้ําประกัน ผูจํานํา หรือผูจํานอง หรือ (ข) บริษัทฯ และคูสัญญาในการซื้อหรือจําหนายทรัพยหลักประกันของสินทรัพย 
ดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ขอใหศาลมีคําสั่งรับรองสิทธิตามกฎหมายของแตละฝาย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจถูก 
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ฟองรองหรือมีสวนเก่ียวของกับขอพิพาทอื่น ๆ จากการดําเนินธุรกิจตามปกติ เชน ลูกหน้ีท่ีไมสามารถชําระหนี้ไดอาจไมยินยอมใหบริษัทฯ 
ดาํเนนิการยดึทรพัยโดยนําขอพิพาทขึน้สูศาล หรือในกรณีทีบ่ริษทัฯ ไดดาํเนนิคดทีางกฎหมายกบัลกูหนีแ้ลวและลกูหนีฟ้องแยง ในกรณีทีบ่ริษทัฯ 
ประเมินวาอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นจากคดีท่ีมีการฟองรองแลวหรือกําลังจะฟองรอง หรือจากขอพิพาทอื่นท่ีมีตอบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีฟองรองตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวของหรือตามนโยบายภายในของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ท้ังนี้ คําพิพากษาหรือคําชี้ขาดในขอพิพาททางกฎหมาย 
ท่ีบริษัทฯ เกี่ยวของอาจไมไดเปนไปในทางท่ีเปนคุณกับบริษัทฯ และประมาณการหน้ีสินจากคดีฟองรองอาจไมเพียงพอตอความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดจากกระบวนพิจารณาหรือขอพิพาทอื่นๆ ทั้งนี้ หากการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
หนี้สินจากคดีฟองรองของบริษัทฯ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย

 นอกจากนี ้คดคีวามและขอพิพาทอืน่ ๆ อาจนาํไปสูการสบืสวน สอบสวน และกระบวนการพิจารณาโดยหนวยงานท่ีกาํกับดูแล ซึง่อาจ
สงผลเสยีตอชือ่เสยีงของบริษทัฯ และเพ่ิมตนทุนและคาใชจายในการดาํเนนิการท่ีเกีย่วของกบัขอพพิาทดงักลาว และบริษทัฯ อาจจะตองจัดสรร
ทรัพยากรท่ีใชในธุรกิจหลักมาเพ่ือใชในกระบวนการดังกลาว ทั้งนี้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ในอนาคตบริษัทฯ อาจยังคง
มสีวนเกีย่วของในขอพิพาททางกฎหมายและขอพิพาทอืน่ ๆ  ตอไป และการหยุดชะงักในการดาํเนนิงานของบริษัทฯ อนัเนือ่งมาจากกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลหรือคําพิพากษาท่ีมีตอบริษัทฯ กรรมการ หรือผูบริหารหลักของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ชื่อเสียง 
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจและกลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพขนาดใหญหลายรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพรายใหญที่สุด 
ของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.10 ของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สุทธิของบริษัทฯ และลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
รายใหญท่ีสดุของบริษทัฯ 10 รายแรกคิดเปนสดัสวนรวมกันประมาณรอยละ 8.60 ของเงินใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนีส้ทุธิของบริษัทฯ ดงันัน้ 
หากลกูหนีร้ายใหญของบริษทัฯ รายใดไมสามารถชาํระหนีไ้ดภายในเวลาท่ีกาํหนดหรือผดินดัชําระหนีด้วยเหตุใด ๆ  หรือหากบริษทัฯ ไมไดรับ 
เงินเต็มจํานวนมูลคาทรัพยหลักประกันหรือไมไดรับเลยจากการบังคับหลักประกัน อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 นอกจากนี ้ทรัพยสนิรอการขายจํานวนมากของบริษทัฯ ตัง้อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการลดลง
ของราคาที่ดินในประเทศและการลดลงของราคาท่ีดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปจจัยใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลดังกลาวอาจสงผล 
ในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ที่ไมพึงพอใจบริษัทฯ และผูคัดคานอาจทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียงได
 ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวของกับการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ การเรียกชําระหนี้ และ/หรือการบังคับหลักประกัน ซึ่งอาจสรางความไม 
พอใจแกลูกหนี้ได ในอดีต เคยมีกลุมลูกหนี้รวมตัวกันประทวงท่ีสํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาบางแหงเพ่ือเรียกรองใหบริษัทฯ ลดหนี้ 
แมวาธุรกิจของบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว การดําเนินงานของบริษัทฯ ความสัมพันธและช่ือเสียงของบริษัทฯ 
ในกลุมลูกหนี้อาจไดรับผลกระทบหากมีเหตุการณลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ความเสียหายดานชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจสงผล 
กระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และความสัมพันธท่ีบริษัทฯ มีกับลูกคา ลูกหนี้และคูสัญญาอื่น ๆ ในอดีตบริษัทฯ เคยถูกฟองรองโดยลูกหนี้ 
ที่ไมพึงพอใจบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และอาจสงผลใหบริษัทฯ ตองมีคาใชจายในการดําเนินการทางกฎหมาย 
และอาจมีความรับผิดเกิดขึ้นจากการฟองรอง นอกจากนี้ การวิพากวิจารณ และการเผยแพรขอมูลในเชิงลบอาจนําไปสูการรองเรียนหรือ 
การคัดคานซึ่งอาจขัดขวางหรือเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเหตุการณเหลานี้อาจสงผลในทางลบตอธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะ 
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไมครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของบริษัทฯ ไดทั้งหมด
 โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดใหมีประกันภัยสําหรับความเสี่ยง 3 ประเภท ไดแก (ก) ความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาที่ (Director 
and Officers Liabilities Insurance) (ข) ประกันภัยอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ท่ีครอบคลุมความเสียหายทุกประเภท (All Risks) 
รวมถึงประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก และ (ค) อัคคีภัย สําหรับสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ 
และทรัพยสนิรอการขาย ถงึแมบริษทัฯ เชือ่วา ท่ีผานมาบริษทัฯ มกีรมธรรมประกนัภัยท่ีครอบคลมุถงึความเสยีหายท่ีอาจเกดิขึน้ และบริษทัฯ 
วางแผนท่ีจะทําประกันภัยดังกลาวตอไป ประกันภัยดังกลาวอาจไมครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (เชน 
ความเสยีหายท่ีเกดิขึน้กบัทรพัยหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพหรือทรพัยสนิรอการขายท่ีไมไดมสีาเหตจุากอัคคีภัย) ไดอยางเพยีงพอ 
หากประกันภัยของบริษัทฯ ไมครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและ 
ผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ อยางมนียัสาํคัญ อยางไรกต็าม หากบริษทัฯ เลอืกท่ีจะขยายความคุมครองของประกันภัย เบ้ียประกันจะมจํีานวน 
สงูขึน้ และบริษทัฯ อาจจะไมสามารถจัดหากรมธรรมประกนัภัยใหความคุมครองและมเีง่ือนไขดานการรบัผลประโยชนในเชงิเศรษฐกจิตามท่ี
ตองการไดหรืออาจจะไมสามารถจัดหากรมธรรมประกันภัยไดเลย

 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือผูบุกรุกในอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ อาจประสบปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯ ถือครองอยู เชน ในกรณีที่มีผูไดรับ 
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ หรือบริเวณใกลเคียง หรือในกรณีท่ีมีผูบุกรุกที่เขามาใชอสังหาริมทรัพยของ
บริษทัฯ โดยมิชอบ ท่ีผานมา การบุกรุกสวนใหญมกัเปนกรณท่ีีมผีูบุกรุกในอสังหาริมทรัพยกอนท่ีบริษัทฯ รับโอนอสงัหาริมทรัพยดงักลาว ทัง้นี้ 
มาตรการตรวจสอบและปองกันที่ใชกับอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ อาจไมสามารถปองกันอุบัติเหตุ การบุกรุก การครอบครองปรปกษหรือ 
การใชอสงัหาริมทรัพยโดยมชิอบท้ังหมดทีอ่าจเกดิขึน้ไดอยางมปีระสทิธิภาพ ดงันัน้ บริษทัฯ จงึอาจถกูเรียกรองใหชดเชยความเสยีหายตอบคุคล     
ท่ีประสบอบัุติเหต ุหรือผูท่ีใชอสงัหาริมทรัพยของบรษิทัฯ โดยมชิอบอาจกอใหเกดิความเสยีหายท่ีบริษัทฯ ตองรวมรับผดิดวยหรอืผูบุกรุกอาจ 
ครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ โดยมิชอบดวยกฎหมาย บริษัทฯ อาจตองดําเนินการและเสียคาใชจายจํานวนมากเพ่ือให 
ไดรับสทิธิครอบครองอสงัหาริมทรัพยของบริษทัฯ กลบัคืน หรือบริษทัฯ อาจไมสามารถเขาครอบครองอสงัหาริมทรัพยนัน้ไดเลย และอาจทําให 
มูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวลดลง ในอดีตบริษัทฯ เคยประสบกับเหตุการณท่ีบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปในอสังหาริมทรัพยท่ีบริษัทฯ 
รับโอนหรือไดมาจากการบังคับหลกัประกนั เนือ่งจากมผีูบกุรุกในอสงัหาริมทรัพยดงักลาว สงผลใหการรับรูรายไดจากมลูคาของอสงัหาริมทรัพย 
ดังกลาวลาชา ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 ความเสี่ยงที่การเขาถึง หรือการใชขอมูลอาจสงผลเสียตอชื่อเสียง และสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษทัฯ ตองประมวลขอมูลของลกูคาเปนจํานวนมากในการดาํเนนิกจิการ ดงันัน้บรษิทัฯ จึงมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วของกับการเขาถงึและ 
การจัดการกับขอมูลจํานวนมาก ซึ่งรวมถึง 
 (ก) การคุมครองขอมลูทีบ่ริษทัฯ เกบ็รวบรวมในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัฯ รวมถงึการถกูเจาะระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
  โดยบุคคลภายนอก หรือความผิดพลาดหรือการกระทําผิดของพนักงานของบริษัทฯ
 (ข) การใหความสําคัญแกความเปนสวนตัวของขอมูล การเปดเผย และคุมครองขอมูล
 (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช และ เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

 ประเทศไทยเร่ิมใหความสาํคัญกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกีย่วของกบัการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร และการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2562 ซึง่เปนกฎหมายคุมครองขอมลูฉบับแรกของประเทศไทย หากพระราชบัญญัตดิงักลาวมผีลบังคับใชโดยสมบรูณ และไดมกีารออกกฎหมาย 
ลําดับรองที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายในหนึ่งปนับจากวันที่พระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ บุคคล และผูประกอบการ 

สวนที่ 1
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ตาง ๆ  รวมถึงบริษัทฯ จะตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขั้นตอนและขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติดังกลาวรวมถึง 
การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ปจจุบันบริษัทฯ มีการแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer : 
DPO) ตามมาตรา 41 และมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อใหบริษัทปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของ 
ไดอยางถกูตองและสอดคลองกบัพระราชบัญญัตคุิมครองขอมูลสวนบุคคล และมีการกาํหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัตสิาํหรับการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและไซเบอร ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 โดยมีการตั้งกลุม 
บริหารความเสีย่งและกาํกบักฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมสนบัสนนุงานคุมครองขอมลูสวนบคุคล เพ่ือกาํกบัดแูลใหเปนไปตาม 
กฎระเบียบอยางถูกตองของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกลาว

 การดําเนินการเพ่ือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ทําใหบริษัทฯ อาจตองใชทรัพยากร และคาใชจายเพ่ิมมากขึ้น และ 
อาจทําใหบริษัทฯ ตองเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน และนโยบายท่ีเกี่ยวของกับความเปนสวนตัวท่ีอาจสงผลในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ 
การท่ีบริษัทฯ ไม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุ มครองข อมูลส วนบุคคล 
ที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีในอนาคต อาจทําใหบริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมาย คาปรับ และโทษทางกฎหมาย และสงผลเสียตอชื่อเสียงได

 นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงของความคาดหมายและความตองการของลกูคาเร่ืองการคุมครองขอมลูสวนบุคคลอาจจาํกดัความสามารถ 
ของบริษัทฯ ในการเกบ็รวบรวมและใชขอมลูท่ีไดมาจากการดาํเนนิงาน ซึง่อาจสงผลเสยีตอความสามารถในการใหบริการ ผลกระทบดงักลาว 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ชื่อเสียง และผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยทั่วไป นโยบายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ และความผันผวนของตลาดเงิน 
และตลาดทุน ซึง่ไดแกแตไมจาํกัดเพียงตนทุนทางการเงินและความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟอ ความสามารถในการจดัหาเงินทุน 
ระยะสั้นและระยะยาว แนวโนมของภาคธุรกิจการเงิน นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ความผันผวนของคาเงิน นโยบายดานภาษีอากร รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑที่สงผลกระทบตอธุรกิจการเงิน

 ภาวะทางการเงินหรือเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลงรวมถึงความไมแนนอนทางดานการเงินของโลก สงครามการคาระหวางประเทศ และ 
วิกฤตหนี้สาธารณะในหลายประเทศ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและตลาดการเงินโลก นอกจากนี้ ความกังวล 
ดานเงินเฟอ ตนทุนดานพลงังาน ปญหาดานภูมรัิฐศาสตร การจดัหาแหลงเงนิกูยืมและตนทุนการกูยืม อตัราการวางงาน ความเช่ือมัน่ของผูบริโภค 
มูลคาทรัพยสินท่ีลดลง ความผันผวนในตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาดหลักทรัพยฯ และความกังวลดานสภาพคลอง 
ลวนสงผลกระทบในทางลบตอภาวะตลาดทั้งสิ้น

 หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดชะลอตัวลงอาจสงผลกระทบในทางลบตอคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ มูลคาของ 
ทรัพยหลกัประกนัของสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายของบริษทัฯ ธุรกจิและโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนสภาพคลอง 
และความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนภายใตขอตกลงท่ีเปนประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ 
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 นอกจากนี ้ยังมคีวามเสีย่งจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ตามการระบาดทัว่โลกตัง้แตชวงตนป 2563 โดยการแพรระบาด 
ดงักลาวสงผลกระทบตอความสามารถในการชาํระหนี ้ซึง่สงผลทําใหรายไดดอกเบ้ีย-สวนท่ีไดรับเงินแลวของบริษทัฯ ปรับลดลงดวย นอกจากนี้ 
ลูกคาบางสวนยังมีการขอเขารวมโครงการพักชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียตามมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ ขณะท่ีลูกคาหลายรายไมสามารถ 
ท่ีจะมาชาํระดอกเบีย้หรือเงินตนได และตองมกีารเจรจาเพ่ือขอยดื ระยะเวลาการผอนชําระออกไปกอน ซึง่บริษทัฯ อาจไมสามารถประมลูหนี้ 
จากธนาคารพาณิชยได เนื่องจากลูกหนี้สวนใหญ ยังอยูระหวางมาตรการชะลอการชําระหนี้ (loan payment holiday) ซึ่งจะยังไมทําให
ธนาคารพาณิชยมีความจําเปนตองปรับลูกหนี้เปน NPL นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดการณวา สถาบันการเงินจะนําหนี้เสียที่เกิดจาก COVID-19 
ออกมาขายในชวงปลายป 2563 ถงึตนป 2564 ปจจยัจากการแพรระบาดดงักลาวจงึอาจสงผลกระทบเชงิลบตอผลการดาํเนนิงานของบริษทัฯ 
ในป 2564 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณดังกลาวในระดับหนึ่ง ดวยการกําหนด 
มาตรการชวยเหลอืลกูหนี ้NPL และลกูคา NPA นอกจากนีบ้ริษทัมปีระกาศเร่ืองแนวปฏิบัตใินการปองกนัการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 
เพ่ือใหมาตรการในการดูแลพนักงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ไดแก 1) ประกาศแนวปฏิบัติใหแกพนักงานเพ่ือปองกัน 
การแพรระบาดของไวรัส Covid-19 2) การจัดทําแผน BCP เพื่อกําหนดประเภทงานที่มีความสําคัญ ภายใตสภาวะการแพรระบาดของไวรัส 
Covid-19 3) การกาํหนดจดุคัดกรองการเขาหรอืออกจากอาคารสาํนกังาน 4) การพนนํา้ยาฆาเชือ้โรคทัง้สาํนกังานใหญ และสาขาทัว่ประเทศ 
5) การกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับพนักงานกรณีพบผูปวยติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในอาคารสํานักงาน 6) การจัดตั้ง BAM Isolation Unit 
ท่ีโครงการ De Val Resort จังหวัดนครนายก เพ่ือรองรับกรณีพนักงานของบริษัทฯ ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในกลุมท่ีไมมีอาการหรือ 
มีอาการเล็กนอย 7) การกําหนดสัดสวนการทํางานแบบ Work From Home ตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
8) การรณรงคและขอความรวมมือพนักงานทุกคนในการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19

 ความเสีย่งทีอ่าจสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม สังคม และการกาํกบัดูแลกจิการ (Environmental Social and Governance (ESG))
 การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ ไมวาจะเปนในรูปแบบของการ 
ปลอยมลพิษหรือกาซเรือนกระจกจากการใชไฟฟา การใชรถยนต หรือการปลอยนํ้าเสีย ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคมชุมชน 
สภาพแวดลอมในการทํางานและระบบระบายอากาศทีไ่มดีอาจมผีลกระทบตอสุขภาพของพนกังานและลกูคาผูมาตดิตอ นอกจากนี ้การขาด 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจเปนชองทางใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันหรือการแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือพวกพองโดยมิชอบ

 บริษทัฯ ใหความสาํคัญกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีดี่ โดยจัดตัง้สายงานกาํกบัดแูลกจิการและบริหารความเสีย่ง ขึน้ตรงตอคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล รวมท้ังสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรเพ่ือสรางโอกาส 
และลดความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลตอความสามารถในการสรางผลกําไร การแขงขัน ภาพลักษณ ชื่อเสียง และความยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
บริษทัฯ มกีารแตงตัง้คณะทํางานดานความรับผดิชอบตอสงัคมเพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมดานการศึกษา การชวยเหลอืผูดอยโอกาส และกจิกรรม 
สาธารณประโยชนอ่ืน ๆ รวมถึงมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการ 
สนบัสนนุใหมสีภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมคีวามปลอดภัยและถกูสขุลกัษณะ และคณะทํางานดานการจดัการพลงังานเพ่ือจดัการพลงังาน
ใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีจัดการพลังงานของบริษัทฯ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะชวยปองกันและลดความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ ไดในระดับหนึ่ง

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน82



 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามการระบาดท่ัวโลกตั้งแตชวงป 2563 ถึงป 2564 โดยการ 
แพรระบาดดงักลาวสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี ้ซึง่สงผลทําใหรายไดดอกเบีย้สวนท่ีไดรับเงินแลวของบรษิทัฯ ปรับลดลงดวย 
นอกจากนี้ ลูกคาบางสวนยังมีการขอเขารวมโครงการพักชําระหนี้เงินตนและดอกเบ้ียตามมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ ขณะที่ลูกคา 
หลายรายไมสามารถท่ีจะมาชําระดอกเบ้ียหรือเงินตนได และตองมีการเจรจาเพ่ือขอยืดระยะเวลาการผอนชําระออกไปกอน ซึ่งบริษัทฯ 
อาจไมสามารถประมูลหนี้จากธนาคารพาณิชยได เนื่องจากลูกหนี้สวนใหญ ยังอยูระหวางมาตรการชะลอการชําระหนี้ (loan payment 
holiday) ซ่ึงจะยังไมทําใหธนาคารพาณิชยมีความจําเปนตองปรับลูกหนี้เปน NPL ปจจัยจากการแพรระบาดดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบ 
เชิงลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2564 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณ 
ดังกลาวในระดับหนึ่ง ดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ NPL และลูกคา NPA ซึ่งมาตรการดังกลาวประกอบดวย 1) พักชําระเงินตน 
และดอกเบี้ย 2) พักชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นชําระเฉพาะดอกเบี้ย 3) พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะดอกเบี้ย) 
นอกจากนี้ บริษัทไดดําเนินการตามขอปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด เพื่อใหมาตรการในการดูแลพนักงาน 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ รวมถึงกําชับใหพนักงานปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัดเพ่ือชวย 
ใหสังคมโดยรวมมีความปลอดภัย ประกอบกับบริษัทออกแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) COVID-19 ไดแก ประกาศ 
แนวปฏิบัตสิาํหรบัพนกังานกรณีพบผูปวยตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ภายในอาคารสาํนกังาน  คาํสัง่การยกระดบัมาตรการปองกนัการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม ประกาศใหกําหนดสัดสวนของพนักงานเพื่อปฏิบัติงานที่บาน (Work From Home : WFH) 
และปฏิบัติงานที่บริษัท (Work In Office : WIO) ระบบรายงานสุขภาพประจําวัน นโยบายการจัดกลุมพนักงานในสถานการณ COVID-19 
และใหมีมาตรการการตรวจคัดกรองพนักงานและพนักงาน Outsource ทุกคน โดยตรวจ ATK ทุกสัปดาหในวันจันทรกอนเขามาปฏิบัติงาน 
รวมถึงคัดกรองท่ีปรึกษา วิทยากร ผูรับจางหรือบุคคลภายนอกที่จะเขามาปฏิบัติงานภายในอาคารตองแสดงผลตรวจคัดกรองโดยชุดตรวจ 
ATK วาเปนลบ (ไมติดเชื้อ) ไมเกิน 1 สัปดาห เปนตน เพื่อใหธุรกรรมสําคัญของบริษัทฯ ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง 
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 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Risk)
 ปจจบัุนเทคโนโลยีดจิิทัลเขามามบีทบาทในการดาํเนนิชีวิตและการทํางานเปนอยางมาก ประกอบกบัสถานการณการแพรระบาดของ
เช้ือไวรัส COVID-19 สงผลใหวิถีชีวิตและการดําเนินธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดด จากเดิมบางกระบวนการเนนการทํางาน 
โดยวิธี Manual ก็เร่ิมมีการดําเนินการผานชองทางดิจิทัลในหลายขั้นตอน ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมีความสําคัญและ 
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะระบบเครือขายและระบบงานหลักซึ่งมีขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัทจัดเก็บ หากเกิดปญหา 
การลวงละเมิดขอมูลสวนบุคคลยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทได บริษัทจึงไดใหความสําคัญโดยมีการวางแผน 
และลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบงานใหรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ รวมท้ังติดตั้งเคร่ืองมือและโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน 
สารสนเทศและรับมอืกบัความเสีย่งจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดยมกีารจดัทําแผนรบัมอืและสรางความตระหนกัใหแกพนกังานอยางสมํา่เสมอ 
นอกจากนี้ ยังไดปรับรูปแบบการใหบริการและกระบวนการทํางานท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรเพ่ิมมากขึ้น ในกรณีท่ีพนักงาน 
ตองปฏิบัติงานจากที่บานเพ่ือใหเปนตามมาตรการของรัฐและพนักงานตองทําการเช่ือมตอขอมูลเขากับระบบสารสนเทศของบริษัท 
เพื่อเปนการปองกันผูไมประสงคดีในการโจรกรรมขอมูล หรือเกิดการโจมตีระบบการทํางาน โดยบริษัทมีแนวทางการปองกันภัยทางไซเบอร 
และใหความสําคัญตอความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาครอบคลุมกรอบหลักการที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1. การรักษา 
ความลับของระบบและขอมูล (Confidentiality) 2. ความถูกตองเชื่อถือไดของระบบและขอมูล (Integrity) และ 3. ความพรอมใชงานของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) โดยอยูบนพื้นฐานของการคุมครองขอมูลและรักษาผลประโยชนของลูกคา

 ความเสี่ยงดานการเงิน
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองใชเงินทุนสูง (Capital Intensive) และบริษัทฯ จําเปนตองรักษาระดับสภาพคลองไวใหเพียงพอ 
ตลอดเวลา การขาดสภาพคลองอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของคูสัญญาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เชน ผูใหกูยืมเงินแกบริษัทฯ 
และสถาบันการเงินท่ีเปนผูจาํหนายสนิทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขายใหแก บริษทัฯ เปนตน ปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบในทางลบ 
ตอระดับสภาพคลองของบริษัทฯ ไดแก การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และนโยบายของภาครัฐท่ีไมเอื้ออํานวยตอ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความสามารถในการจัดหาเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย การกํากับดูแลที่เครงครัดขึ้น 
ของหนวยงานกํากับท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการท่ีไมสามารถรับชําระเงินจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 
ของบริษัทฯ ไดอยางพอเพียง หรือไดตามแผนกลยุทธหรือเปาหมายที่วางไว

 โดยทั่วไป บริษัทฯ จะออกตั๋วเงินจายเพื่อชําระคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายที่ซื้อมา ซึ่งการที่บริษัทฯ จะตอง 
ชาํระเงินท่ีมมูีลคาสงูเมือ่ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยืมดังกลาวถงึกาํหนดชําระ อาจสงผลกระทบตอระดบัสภาพคลองของบริษทัฯ ในบางคราว 
รวมทั้งอาจจํากัดและลดความสามารถของบริษัทฯ ในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเพิ่มเติมจํานวนมาก 

 นอกจากนี้สัญญาเงินกูบางฉบับของบริษัท มีขอกําหนดใหผูใหกูมีสิทธิปรับอัตราดอกเบ้ีย ในกรณีท่ีกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในสัดสวน
ตํา่กวารอยละ 40.0 ปจจุบันกองทุนฟนฟฯู ถอืหุนในสดัสวนรอยละ 45.8 ของจาํนวนหุนทีอ่อกและจาํหนายไดแลวทัง้หมดของบริษทัฯ (ขอมลู 
ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดเงินกูคางชําระตาม 
สญัญาเงินกูทีมี่ขอกาํหนดดังกลาวรวมจาํนวนประมาณ 18,264.60 ลานบาท การปรับเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียของสญัญาเงินกูดงักลาว อาจสงผลใน 
ทางลบตอการดํารงสภาพคลอง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน84



 บริษัทฯ อาจไมสามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ 
ในการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย และการจัดสรรเงินทุนสําหรับการชําระหนี้เงินกูยืม ในกรณีดังกลาว บริษัทฯ 
อาจตองหาแหลงเงินทุนอื่นซึ่งอาจจะไมไดรับเงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจจะไมสามารถหาไดเลย ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 ความเสี่ยงจากการลดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 อันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ จัดทําโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด (“ทริส”) อยูที่ระดับ A- หากใน 
อนาคตบริษัทฯ ถูกลดอันดับความนาเช่ือถือ อาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนภายใตขอตกลง 
และ/หรือในอัตราดอกเบี้ยที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ในเชิงพาณิชยซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย
 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ อาจดําเนินการใดที่สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
 กองทุนฟนฟูฯ ถอืหุนในบรษัิทฯ ในสดัสวนรอยละ 45.8 (ขอมลู ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2564 ซึง่เปนวนัปดสมดุทะเบียนลาสดุของบริษทัฯ) 
ของหุนท่ีออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ แตยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ตราบใดท่ีผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
ยังคงดํารงสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงจํานวนมากก็จะยังคงมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ท่ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผูถือหุนรายใหญดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ของตนในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อใหไดมาซึ่งมติที่ตนตองการ ซึ่งอาจไมสอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่น

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 85
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87รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



BAM กับการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งย่ั่น
	 บริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์	กริุงเทพพาณิิชย์์	จำำากัด	(มหาชน)	
หริือ	BAM	สิริ้างโอกาสิและมูลค่่าเพิ �มจำากการิบริิหาริสิินทริัพย์์ 
ค่ริบวงจำริ	เพื�อขัับเค่ลื�อนเศริษัฐกิจำและสิังค่มไทย์ให้เติิบโติอย์่างยั์�งยื์น 

ค่งค่วามเป็็นบริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์	หริือ	AMC	ขันาดใหญ่่ท่�สิุด 

ขัองป็ริะเทศ	กับภาริกิจำบริิหาริจำัดการิสิินทริัพย์์ด้อย์คุ่ณิภาพ	(NPL)	
ด้วย์นโย์บาย์ท่�ติ้องการิช่วย์เหลือลูกหน่�	และแก้ไขัป็ัญ่หาหน่�ด้อย์
คุ่ณิภาพในริะบบสิถาบันการิเงิน	หริือสิามาริถพลิกฟื้้�นสิินทริัพย์์
ให้กลับเป็็นหน่�ท่�ม่คุ่ณิภาพกลับค่ืนสิู่ริะบบเศริษัฐกิจำป็กติิ	ริวมทั�ง 
การิบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิินริอการิขัาย์	(NPA)	ฟ้ื้�นฟูื้ธุุริกิจำอสัิงหาริิมทรัิพย์์
มือสิอง	ให้ม่คุ่ณิภาพ	พร้ิอมจำำาหน่าย์ในริาค่ายุ์ติิธุริริม	โดย์กำาหนด
นโย์บาย์	แผนงาน	และกลย์ุทธุ์การิดำาเนินธุุริกิจำในป็ริะเด็นสิำาค่ัญ่ 

ด้านค่วามย์ั�งยื์นต่ิอผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์อย่์างเหมาะสิม	ภาย์ใต้ิแนวคิ่ด	5	ด่ 

ขัอง	BAM	คื่อ	ด่ต่ิอป็ริะเทศ	ด่ต่ิอสัิงค่ม	ด่ต่ิอลูกค้่าหรืิอลูกหน่�	ด่ต่ิอ 

ผู้ถือหุ้นและด่ติ่อพนักงาน	ท่�ค่ริอบค่ลุมมิติิด้านสิิ�งแวดล้อม	สิังค่ม 

และธุริริมาภิบาล	เพื�อสิริ้างการิเติิบโติในทุกมิติิท่�เก่�ย์วข้ัองอย่์างยั์�งยื์น

นโยั่บายั่แลื่ะ เ ป้้าหมายั่การจัดการ 
ด้านความยั่ั �งยั่่น
	 BAM	บูริณิาการินโย์บาย์และแผนงานด้านค่วามย์ั�งย์ืน 

เป็็นสิ่วนหน่�งในกริะบวนการิดำาเนินธุุริกิจำ	ด้วย์การิเชื�อมโย์งเข้ัากับ 

วิสิัย์ทัศน์	พันธุกิจำ	กลย์ุทธุ์และทิศทางการิดำาเนินธุุริกิจำ	BAM 

ม่ค่วามมุ่งมั�นท่�จำะดำาริงบทบาทสิำาค่ัญ่ในการิพลิกฟื้้�นสิินทริัพย์ ์

ด้อย์คุ่ณิภาพขัองป็ริะเทศ	ช่วย์ให้ริะบบเศริษัฐกิจำม่ค่วามเขั้มแขั็ง 
ผ่านการิบริิหาริจำัดการิองค่์กริท่�เป็็นเลิศ	เพื�อสิริ้างค่วามพ่งพอใจำ 

ให้กับลูกค่้า	และผู้ม่สิ่วนเก่�ย์วขั้องบนหลักธุริริมาภิบาล	ภาย์ใติ ้

หลักการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่	และการิบริิหาริค่วามเสิ่�ย์งอย์่างม ่

ป็ริะสิิทธุิภาพ	อ่กทั �งย์ังม่การิจำัดการิแก้ไขัป็ัญ่หาค่วามขััดแย์้ง 
ทางผลป็ริะโย์ชน์	ริวมทั�งกำาหนดให้ม่การิเปิ็ดเผย์ข้ัอมูลสิาริสินเทศ 

ทั�งริาย์งานทางการิเงินและข้ัอมูลท่�ไม่ใช่ทางการิเงินอย่์างเพ่ย์งพอ 

เชื�อถือได้และทันติ่อสิถานการิณิ์	เพื�อให้ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์ได้ริับขั้อมูล 

สิาริสินเทศอย่์างเท่าเท่ย์มกัน	สิร้ิางคุ่ณิค่่าให้สิอดค่ล้องกับค่วามค่าดหวัง 
ขัองผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์	โดย์เชื�อมั�นว่าการิดำาเนินธุุริกิจำท่�ด่ติ้องค่ำาน่งถ่ง 
ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์ทุกกลุ่ม	เพื�อให้เกิดการิขัับเค่ลื�อนและพัฒนาอย์่าง 
เหมาะสิม	โดย์มุ่งเน้นให้ค่วามสิำาค่ัญ่กับการิป็ริับสิมดุลทั�ง	3	มิติ ิ

ทั�งด้านสิิ�งแวดล้อม	สัิงค่ม	และธุริริมาภิบาล	ซ่ึ่�งเป็็นริากฐานสิำาคั่ญ่ 

ขัองค่วามเจำริิญ่ก้าวหน้าและเติิบโติขัองธุุริกิจำอย์่างมั�นค่งและย์ั�งย์ืน		

การกำากับดูแลื่กิจการ

   แนวป้ฏิิบัติิท่ี่�ด่
	 1.	 BAM	ม่เจำตินาริมณ์ิท่�จำะดำาเนินธุุริกิจำอย่์างม่ป็ริะสิิทธิุภาพ
และม่ธุริริมาภิบาล	โดย์มุ่งเน้นการิสิร้ิางป็ริะโย์ชน์ให้แก่ผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์
โดย์ริวม
	 2.	 ค่ณิะกริริมการิ	ผู้บริิหาริ	พนักงานทุกริะดับ	มุ่งมั�นท่�จำะย่์ดถือ
และป็ฏิิบัติิติามหลักสิำาคั่ญ่ในการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่ติามมาติริฐาน
สิากลทั�ง	7	ป็ริะการิ	อันได้แก่

    Accountability

   	 (ความรัับผิิดชอบต่่อผิลการัปฏิิบัติ่หน้้าท่ี่�)

    Responsibility

    (ความสำำานึ้กใน้หน้้าท่ี่�ด้วยข่ีดความสำามารัถ 

	 	 	 	 และปรัะสิำที่ธิิภาพท่ี่�เพ่ยงพอ)

    Equitable Treatment

	 	 	 	 (การัปฏิิบัติ่ต่่อผ้้ิม่ส่ำวน้ได้เส่ำยแต่่ละปรัะเภที่ 

	 	 	 	 อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม)

    Transparency

	 	 	 	 	(ความโปร่ังใสำใน้การัดำา เ นิ้น้งาน้และ 
การัเปิดเผิยขี้อม้ล	สำามารัถต่รัวจสำอบได้)

    Value Creation

	 	 	 	 	(การัสำร้ัางม้ลค่าเพิ�มแก่กิจการัทัี่�งใน้รัะยะสัำ�น้ 

และรัะยะยาว)

    Ethics

	 	 	 	 	(การัส่ำงเสำริัมการัปฏิิบัติ่อัน้เป็น้เลิศ	ม่จริัยธิรัรัม 

ท่ี่�ด่ใน้การัปรัะกอบธุิรักิจ)

    Social Awareness

	 	 	 	 	(การัม่สำำานึ้กใน้ความรัับผิิดชอบต่่อสัำงคม 

มาใช้ใน้การัดำาเนิ้น้งาน้)

88 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



	 2.	 เข้ัาร่ิวมโค่ริงการิสิำาริวจำเพื�อติิดติามและวัดผลการิพัฒนาการิ
กำากับดูแลกิจำการิหรืิอบริริษััทภิบาลขัองบริิษััทจำดทะเบ่ย์น	(Corporate	
Governance	Report	of	Thai	Companies:	CGR)	ป็ริะจำำาปี็	2564 
ขัองสิมาค่มสิ่งเสิริิมสิถาบันกริริมการิบริิษััทไทย์	 ติามหลักเกณิฑ์ ์

ขัองโค่ริงการิสิำาริวจำการิกำากับดูแลกิจำการิบริิษััทจำดทะเบ่ย์นไทย์ 

โดย์ผลการิป็ริะเมินป็ี	2564	บริิษััทฯ	ได้ค่ะแนนเฉล่�ย์ริวม	87% 

ซ่ึ่�งอยู่์ในริะดับ	“ด่มาก”
	 3.	 BAM	จัำดงาน	BAM	CG	DAY	2021	เมื�อวันท่�	25	พฤศจิำกาย์น	
2564	ต่ิอเนื�องเป็็นปี็ท่�	2	ติิดต่ิอกัน	โดย์เป็็นการิจัำดงานในรูิป็แบบ 

New	Normal	ภาย์ใต้ิหัวข้ัอ	“CG Focus 2021 : Move Forward 
Together”	เพื�อเป็็นการิติอกย์ำ�าพันธุกิจำในการิกำากับดูแลกิจำการิภาย์ใต้ิ 

หลักการิสิิ�งแวดล้อม	สัิงค่ม	ธุริริมาภิบาล	(ESG)	เพื�อขัับเค่ลื�อนเศริษัฐกิจำ
และสัิงค่มอย์่างยั์�งย์ืน	 ริวมทั�งเสิริิมสิร้ิางค่วามติริะหนักในการิเป็็น
องค์่กริท่�ให้ค่วามสิำาคั่ญ่กับการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่	และเป็็นการิแสิดง
เจำตินาริมณ์ิว่า	BAM	กริริมการิ	ผู้บริิหาริ	และพนักงานทุกค่น	จำะย์ด่มั�น
และป็ฏิิบัติิติามหลักการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่	เพื�อสิร้ิางค่วามเชื�อมั�น 

ต่ิอนักลงทุนและผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์

    เป้้าหมายั่ปี้ 2565 
	 BAM	ดำาเนินการิพัฒนาและย์กริะดับการิกำากับดูแลกิจำการิ
ท่�ด่	 เพื�อย์กริะดับผลการิป็ริะเมินการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่	 (CGR) 
ขัอง	BAM	จำากริะดับด่มาก	(Very	Good)	เป็็นริะดับด่เลิศ	(Excellent)

	 3.	 BAM	 จำะดูแลส่ิงเสิริิมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิิทธิุขัองตินอย์่าง 
เท่าเท่ย์มและเป็็นธุริริม
	 4.	 ค่ณิะกริริมการิจำะป็ฏิิบัติิหน้าท่�ด้วย์ค่วามทุ่มเทและ 
รัิบผิดชอบ	 ม่ค่วามเป็็นอิสิริะและม่การิจัำดแบ่งบทบาทหน้าท่�ไว้ชัดเจำน 

โดย์จำะกำากับดูแลกิจำการิเพื�อป็ริะโย์ชน์สูิงสุิดขัอง	BAM	และค่ำาน่งถ่ง
บทบาทขัองผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์กลุ่มต่ิาง	ๆ
	 5.	 ค่ณิะกริริมการิจำะเป็็นผู้นำาในเรืิ�องจำริิย์ธุริริม	เป็็นตัิวอย์่าง
ในการิป็ฏิิบัติิงานติามแนวทางการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่ขัอง	BAM	และ
กำากับดูแลในเรืิ�องการิจัำดการิแก้ไขัปั็ญ่หาค่วามขััดแย้์งทางผลป็ริะโย์ชน์
	 6.	 BAM	ติริะหนักถ่งค่วามสิำาคั่ญ่ขัองผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์กลุ่มต่ิาง	ๆ 

ทั�งภาย์ในและภาย์นอก	BAM	อาทิ	ผู้ถือหุ้น	ภาค่รัิฐ	ลูกค้่า	เจ้ำาหน่�
พันธุมิติริทางธุุริกิจำ	คู่่แข่ัง	สัิงค่มและสิิ�งแวดล้อม	ค่ณิะกริริมการิ	BAM	
และพนักงาน	โดย์จำะป็ฏิิบัติิต่ิอแต่ิละฝ่่าย์ให้สิอดค่ล้องกับค่วามต้ิองการิ
ขัองฝ่่าย์ต่ิาง	ๆ	อย์่างเหมาะสิม
	 7.	กำาหนดให้ม่การิเป็ิดเผย์ขั้อมูลสิาริสินเทศ	ทั�งริาย์งาน
ทางการิเงินและขั้อมูลท่�ไม่ใช่ทางการิเงินอย์่างเพ่ย์งพอ	เชื�อถือได้
และทันติ่อสิถานการิณ์ิ	เพื�อให้ผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ได้รัิบข้ัอมูลสิาริสินเทศ
อย์่างเท่าเท่ย์มกัน

    ผลื่การดำาเนินงานในปี้ 2564
	 1.	 ดำาเนินการิสืิ�อสิาริป็ริะชาสัิมพันธ์ุหลักการิกำากับดูกิจำการิ 
ท่�ด่ผ่านช่องทางติ่าง	ๆ	ขัอง	BAM	เพื�อสิริ้างค่วามติริะหนัก	และ 
การิรัิบรู้ิอย์่างต่ิอเนื�อง

89รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



การต่ิอต้ิานทุี่จริติป้ระพื่ฤติิมิชอบ

   แนวป้ฏิิบัติิท่ี่�ด่
	 1.	 ค่ณิะกริริมการิ	BAM	กำาหนด	“ห้ามมิให้	กริริมการิและ 
บุค่ลากริทุกริะดับขัอง	BAM	ย์อมริับการิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ 

ทุกรูิป็แบบ	 ทั�งทางติริงและทางอ้อม	 ได้แก่	 การิให้หรืิอการิรัิบ 

เงินขัองขัวัญ่	ขัองกำานัล	หริือผลป็ริะโย์ชน์อื�นใดท่�ไม่สิุจำริิติ	ริวมถ่ง 
การิเล่�ย์งริับริองท่�ไม่เหมาะสิมจำากผู้ท่�เก่�ย์วขั้องในธุุริกิจำ	ทั�งลูกค่้า 
ลูกหน่�	เจ้ำาหน่�	คู่่ค้่า	คู่่ค่วามร่ิวมมือ	พันธุมิติริทางธุุริกิจำ	และผู้ม่ส่ิวน
ได้เส่ิย์อื�น	นอกจำากน่�	ย์ังห้ามไม่กริะทำาการิอันเป็็นการิขััดแย้์งทาง 
ผลป็ริะโย์ชน์	ทั�งส่ิวนติน	ค่ริอบค่รัิวและพวกพ้อง	และป็ฏิิบัติิหน้าท่� 
ต่ิอผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ทุกฝ่่าย์อย์่างเป็็นธุริริม	การิไม่สินับสินุนทางการิเมือง 
BAM	ติ้องดำาเนินธุุริกิจำด้วย์ค่วามเป็็นกลาง	 โดย์ให้ค่ริอบค่ลุมถ่ง 
พนักงาน	คู่่ค้่า	ลูกค้่า	และผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ทั�งในป็ริะเทศและต่ิางป็ริะเทศ	
โดย์กำาหนดให้บุค่ลากริทุกริะดับขัอง	BAM	ต้ิองป็ฏิิบัติิติามแนวทาง 
ท่�ได้กำาหนดไว้ในนโย์บาย์การิต่ิอต้ิานการิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ 

(Anti-Corruption)	และจำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำ
	 2.	 การิริาย์งานการิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ	(Corruption)	เพื�อให้ 

ม่การิริาย์งานทางการิเงินท่�เชื�อถือได้	 และม่การิค่ำาน่งถ่งค่วามเส่ิ�ย์ง 
ท่�จำะเกิดการิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ	(Corruption)	ในการิดำาเนินงาน 

โดย์ม่การิติิดติามดูแลอย์่างใกล้ชิดและสิมำ�าเสิมอโดย์ให้ถือป็ฏิิบัติิติาม
หลักการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่	และคู่่มือจำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำขัอง	BAM
	 	 2.1	 BAM	ได้กำาหนดให้ม่ช่องทางการิรัิบเรืิ�องร้ิองเร่ิย์น/
แจ้ำงเบาะแสิ	สิำาหรัิบพนักงาน	และ	ลูกค้่า/บุค่ค่ลภาย์นอก	ผ่านทาง 
ผู้บริิหาริริะดับสูิง/ฝ่่าย์สืิ�อสิาริองค์่กริและนักลงทุนสัิมพันธ์ุ 
(ศูนย์์ลูกค้่าสัิมพันธ์ุ)/ฝ่่าย์ทรัิพย์ากริบุค่ค่ล/ฝ่่าย์ติริวจำสิอบภาย์ใน/
ไป็ริษัณ่ิย์์/Mail/โทริศัพท์/โทริสิาริ/ช่องทางอิเล็กทริอนิกส์ิ 

(Internet/Website)	และอื�น	ๆ 	ติามท่�กำาหนด	เมื�อพบเห็นการิกริะทำา 
การิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ	(Corruption)	ท่�เก่�ย์วข้ัองกับ	BAM	โดย์จัำด
ให้ม่กริะบวนการิจัำดการิเก่�ย์วกับเรืิ�องร้ิองเร่ิย์นจำนได้ข้ัอย์ุติิ	
	 	 2.2	 BAM	กำาหนดให้ม่การิรัิบข้ัอร้ิองเร่ิย์น/การิแจ้ำงเบาะแสิ	
ในพฤติิกริริมหรืิอเหตุิการิณ์ิใด	ๆ 	ท่�เป็็นการิฝ่่าฝ้่นหลักการิและแนวป็ฏิิบัติิ
ท่�ด่ด้านการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่และจำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำ	ได้แก่ 

การิทุจำริิติ	การิเริ่ย์กริับ	ริับ	หริือเสินอผลป็ริะโย์ชน์ใด	ๆ	อันมิชอบ 

ไม่ป็ฏิิบัติิติามจำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำ	การิละเลย์เพิกเฉย์เมื�อพบเห็น 

การิฝ่่าฝ้่น	หรืิอการิไม่ป็ฏิิบัติิติามจำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำ	ริวมทั�งไม่ให้ 

ค่วามร่ิวมมือหรืิอขััดขัวางการิสืิบสิวนหาข้ัอเท็จำจำริิง
	 3.	 กริริมการิ	 และบุค่ลากริทุกริะดับขัอง	 BAM	 ท่�กริะทำา 
การิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ	(Corruption)	ถือเป็็นการิกริะทำาท่�ผิด 

จำริริย์าบริริณิทางธุุริกิจำขัอง	BAM	ซึ่่�งติ้องได้ริับการิพิจำาริณิาโทษั 

ทางวินัย์ติามริะเบ่ย์บท่ �	BAM	กำาหนดไว้และโทษัติามกฎหมาย์ 

หากการิกริะทำานั�นผิดกฎหมาย์	
	 4.	BAM	กำาหนดให้ม่การิป็ริะเมินค่วามเสิ่�ย์งติ่อการิเกิด 

การิทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบ	(Corruption)	ทั�วทั�งองค์่กริเป็็นป็ริะจำำาทุกปี็
	 5.	 การิสิร้ิางค่วามสัิมพันธ์ุทางธุุริกิจำและการิดำาเนินการิ 
จัำดซืึ่�อจัำดจ้ำาง	BAM	ไม่ติิดสิินบน	ในการิดำาเนินธุุริกิจำทุกชนิดกับคู่่ค้่า 
คู่่สิัญ่ญ่าหน่วย์งานภาค่ริัฐ	หริือหน่วย์งานท่�ดำาเนินธุุริกิจำกับ	BAM 

ต้ิองดำาเนินการิให้เป็็นไป็อย่์างโป็ร่ิงใสิ	และติามกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้ัอง
กำาหนดไว้
	 6.	 ป็ลูกฝั่งและสิร้ิางจิำติสิำาน่กท่�ด่ให้	กริริมการิ	และบุค่ลากริ 
ทุกริะดับขัอง	BAM	ริวมทั�งบุค่ค่ลอื�นท่�ม่สิ่วนเก่�ย์วขั้องกับ	BAM	และ
ผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ให้ม่ค่วามติริะหนักท่�ต้ิองป็ฏิิบัติิหน้าท่�ด้วย์ค่วามซืึ่�อสัิติย์ ์

สุิจำริิติ	ไม่แสิวงหาผลป็ริะโย์ชน์จำากติำาแหน่งหน้าท่�ขัองตินเอง	หรืิอ 

เอื�อผลป็ริะโย์ชน์ใด	ๆ	
	 7.	 กำาหนดแนวทางการิติริวจำสิอบข้ัอเท็จำจำริิงติามกฎเกณิฑ์์	
และขัั�นติอนการิริับเรืิ�องร้ิองเร่ิย์น/แจ้ำงเบาะแสิในริะย์ะเวลาท่� 
เหมาะสิม	ด้วย์ค่วามโป็ร่ิงใสิและเป็็นธุริริมแก่ทุกฝ่่าย์	พร้ิอมดำาเนินการิ 
แก้ไขั	ป็ริับป็ริุง	กำาหนดโทษั	ซึ่่�งการิริับขั้อริ้องเริ่ย์นน่�	BAM	จำะให้ 
ค่วามคุ้่มค่ริองและป็กปิ็ดริาย์ชื�อ	ผู้ร้ิองเร่ิย์น/ผู้แจ้ำงเบาะแสิ	เป็็นค่วามลับ 

ทั�งก่อนและหลังการิดำาเนินการิ	ซึ่่�งจำะถือว่าขั้อมูลท่�เก่�ย์วขั้องเป็็น 

ค่วามลับและจำะเป็ิดเผย์เท่าท่�จำำาเป็็น	โดย์ค่ำาน่งถ่งค่วามป็ลอดภัย์ 

และค่วามเสิ่ย์หาย์ขัองผู้ริ้องเริ่ย์น/แจำ้งเบาะแสิ	แหล่งท่�มาขัอง 
ขั้อมูลหริือบุค่ค่ลท่�เก่�ย์วขั้อง	หากผู้ริ้องเริ่ย์น/แจำ้งเบาะแสิ	ได้ริับ 

ค่วามเดือดริ้อนเสิ่ย์หาย์	จำะได้ริ ับการิบริริเทาค่วามเสิ่ย์หาย์ 

ด้วย์กริะบวนการิท่�เหมาะสิมและเป็็นธุริริมโดย์เร็ิว

    ผลื่การดำาเนินงานในปี้ 2564
	 1.	ในเดือนมกริาค่ม	ป็ี	2564	BAM	ได้ดำาเนินการิให้ม ่

การิจัำดทำา	“ริาย์งานการิเปิ็ดเผย์ข้ัอมูลติามหลักการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่
ป็ริะจำำาปี็ขัองผู้บริิหาริริะดับสูิง	ผู้บริิหาริ	และพนักงาน”	ขัองปี็ท่�ผ่านมา	
	 2.	 เมื�อวันท่�	15	ธุันวาค่ม	2564	BAM	ได้จำัดอบริมขัย์าย์ 

แนวร่ิวมคู่่ค้่าเพื�อการิต่ิอต้ิานการิทุจำริิติค่อร์ิรัิป็ชัน	ต่ิอเนื�องเป็็นปี็ท่�	2 
โดย์จัำดในรูิป็แบบออนไลน์	ม่นาย์ธุงชัย์	ชัย์โลหกุล	ผู้ช่วย์ผู้จัำดการิใหญ่่ 

สิาย์กำากับดูแลกิจำการิและบริิหาริค่วามเส่ิ�ย์ง	เป็็นวิทย์ากริ	ในการิอบริม 

ค่ริั�งน่�ม่คู่ ่ค่้าขัอง	BAM	จำากทั�วป็ริะเทศเขั้าริับการิอบริมจำำานวน 

57	บริิษััท	และทุกบริิษััทยิ์นด่เข้ัาร่ิวมป็ริะกาศเจำตินาริมณ์ิในการิเป็็น 

แนวร่ิวมต่ิอต้ิานการิทุจำริิติค่อร์ิรัิป็ชันกับ	BAM	ซ่ึ่�งจำะช่วย์สินับสินุนให้ 

BAM	ม่พันธุมิติริท่�แข็ังแกร่ิงในการิดำาเนินธุุริกิจำร่ิวมกันอย่์างยั์�งย์ืน 

และโป็ร่ิงใสิ

90 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



     เป้้าหมายั่ปี้ 2565 
	 1.	 ดำาเนินการิสืิ�อสิาริให้ผู้บริิหาริ	 และพนักงาน	 ติริะหนัก 

และป็ฏิิบัติิติามนโย์บาย์การิติ่อติ้านทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบท่�	BAM 

กำาหนดอย่์างเค่ร่ิงค่รัิด
	 2.	 ดำาเนินการิจัำดอบริมขัย์าย์แนวร่ิวมต่ิอต้ิานการิทุจำริิติ 

ป็ริะพฤติิมิชอบ	(Anti-Corruption)	ให้กับคู่่ค้่าอย่์างต่ิอเนื�อง

แนวที่างการจัดที่ำารายั่งานการขัับเคล่ื่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยัั่�งย่ั่น

	 ริาย์งานฉบับน่�	จัำดทำาข่ั�นเพื�อแสิดงถ่งผลการิดำาเนินงานในริอบปี็	2564	ตัิ�งแต่ิวันท่�	1	มกริาค่ม	-	31	ธัุนวาค่ม	2564	เก่�ย์วข้ัองกับ	การิบริิหาริจัำดการิ 
การิดำาเนินธุุริกิจำธุุริกิจำเพื�อค่วามย์ั�งยื์น	อันเก่�ย์วโย์งกับป็ริะเด็นด้านเศริษัฐกิจำ	สัิงค่ม	และสิิ�งแวดล้อม	ซ่ึ่�ง	BAM	ได้จัำดทำาและเผย์แพร่ิข้ัอมูล 

โดย์อ้างอิงการิจัำดทำาริาย์งานให้ม่ค่วามสิอดค่ล้องติามดัชน่ช่�วัดขัอง	Global	Reporting	Initiative	Version	Standard		(GRI	Standard	2018)	
และ	UN	Sustainability	Development	Goals	

	 3.	 เมื�อวันท่�	 22	 ธุันวาค่ม	 2564	 นางทองอุไริ	 ลิ�มป็ิติิ 
ป็ริะธุานกริริมการิ	บริิษััทบริิหาริสิินทรัิพย์์	กรุิงเทพพาณิิชย์์	จำำากัด	
(มหาชน)	 หรืิอ	 BAM	 ได้รัิบมอบป็ริะกาศน่ย์บัติริสิมาชิกแนวร่ิวม 

ต่ิอต้ิานค่อร์ิรัิป็ชันขัองภาค่เอกชนไทย์	(CAC)	เป็็นค่รัิ�งท่�	2	ในงาน 

Thailand	11th	National	Conference	on	Collective	Action	
Against	Corruption	“รวมพลัังธุุรกิิจโปร่งใส ใส่ใจต้้านคอร์รัปชััน” 
ในริูป็แบบ	Virtual	ซึ่่ �งแสิดงถ่งค่วามมุ่งมั �นในการิเป็็นองค่์กริท่� 
ดำาเนินธุุริกิจำด้วย์ค่วามโป็ริ่งใสิ	และติ่อติ้านการิทุจำริิติค่อริ์ริัป็ชัน 

ทุกรูิป็แบบ

91รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



รางวัลื่แห่งความสำำาเร็จ 

	 การิได้รัิบริางวัลต่ิาง	ๆ 	จำากสิถาบันในป็ริะเทศและต่ิางป็ริะเทศนั�น	แสิดงให้เห็นถ่งค่วามสิำาเร็ิจำในการิบริิหาริจัำดการิสิินทรัิพย์์ท่�ม่ป็ริะสิิทธิุภาพ	
ติลอดจำนการิมุ่งมั�นท่�จำะพัฒนาองค์่กริให้ม่ค่วามเจำริิญ่เติิบโติและก้าวหน้าอย์่างย์ั�งยื์น	นับเป็็นริางวัลแห่งค่วามภูมิใจำท่�สิะท้อนให้เห็นถ่งค่วามสิามาริถ
ในการิดำาเนินธุุริกิจำจำนเป็็นท่�ย์อมรัิบ		

รางวัลื่ Best Investor Relations Thailand 2021 
�รางวัลื่ Best Distressed Asset  Management Company Thailand 2021
จำากเวท่	International	Business	Magazine	Awards			2021	จัำดโดย์	International	
Business	Magazine	ซ่ึ่�งเป็็นนิติย์สิาริทางธุุริกิจำและการิเงินชั�นนำาจำากเมืองดูไบ	ป็ริะเทศ
สิหรัิฐอาหรัิบเอมิเริติส์ิ	ท่�คั่ดเลือกองค์่กริต่ิาง	ๆ	ท่�ม่ผลดำาเนินงานเป็็นไป็ติามหลักเกณิฑ์์ 

การิได้รัิบริางวัล	นับเป็็นอ่กหน่�งเวท่ท่�เป็็นการิรัิบป็ริะกันให้กับองค์่กริธุุริกิจำชั�นนำาในป็ริะเทศ
ติ่าง	ๆ	ถ่งผลงานท่�สิะท้อนค่วามริับผิดชอบติ่อเศริษัฐกิจำ	สิังค่ม	ชุมชนและสิิ�งแวดล้อม 

ให้สิามาริถก้าวไป็สู่ิการิเติิบโติอย่์างย์ั�งย์ืน	ริวมทั�ง	เป็็นท่�ย์อมรัิบทั�งในและต่ิางป็ริะเทศ

��รางวัลื่ Best in House Investor
    Relations Team - Distressed Asset 

Management
�รางวัลื่ Best Distressed Asset
   Management Company
จำากเวท่	International	Finance	Awards	จัำดโดย์นิติย์สิาริ	
International	Finance	ซ่ึ่�งเป็็นนิติย์สิาริด้านธุุริกิจำและ
การิเงินชั�นนำาขัองสิหริาชอาณิาจัำกริ	UK’s	International 
Finance	Publications	Limited	โดย์ริางวัลมุ่งเน้น 

ในการิเชิดชูเก่ย์ริติิแก่บุค่ค่ล	และองค์่กริในอุติสิาหกริริม 

การิเงินริะดับสิากล	ท่�ดำาเนินกิจำการิอย์่างโดดเด่นในด้าน
ต่ิาง	ๆ 	และม่คุ่ณิค่่าต่ิอภาค่การิเงินในริะดับโลก	นอกจำากน่� 
ริางวัล	“International	Finance	Awards”	ยั์งแสิดงให้เห็นถ่ง 
มาติริฐานริะดับสูิงสุิดด้านนวัติกริริมและผลการิดำาเนินงาน
ขัององค์่กริ	ท่�มุ่งสิร้ิางสิริริค์่ผลงานและอุทิศตินเพื�อส่ิงเสิริิม
ให้ภาค่อุติสิาหกริริมการิเงินให้ก้าวหน้าและเติิบโติต่ิอไป็

รางวัลื่อาคารป้ระหยัั่ดพื่ลัื่งงานแลื่ะคุณภาพื่อากาศ 

ได้มาติรฐาน ป้ระจำาปี้ 2021 จำากการิเข้ัาร่ิวมป็ริะกวดโค่ริงการิ 
สิ่งเสิริิมการิป็ริับป็ริุงป็ริะสิิทธุิภาพการิใช้พลังงานในอาค่าริป็ีท่�	6 
MEA	ENERGY	AWARDS	จัำดโดย์การิไฟื้ฟ้ื้านค่ริหลวง	หรืิอ	กฟื้น.	ซ่ึ่�งเป็็น 

การิป็ริะกวดเพื�อคั่ดเลือกอาค่าริป็ริะหยั์ดพลังงานขัอง	กฟื้น.	ท่�ผ่านเกณิฑ์์ 

ป็ริะเมินด้านป็ริะสิิทธิุภาพการิใช้พลังงานขัองอาค่าริแต่ิละป็ริะเภท 

โดย์ใช้หลักเกณิฑ์์มาติริฐานขัองโค่ริงการิ	ป็ริะกอบด้วย์	เกณิฑ์์มาติริฐาน	
MEA	Index	(Management	of	Energy	Achievement	Index)	 
เป็็นตัิวช่�วัดริะดับการิใช้พลังงานท่�	กฟื้น.	ได้พัฒนาข่ั�น	และ	เกณิฑ์์การิ
ป็ริะเมินทางด้านคุ่ณิภาพอากาศภาย์ในอาค่าริ	(Indoor	Air	Quality	:	IAQ) 
เมื�ออาค่าริผ่านเกณิฑ์์มาติริฐานแล้วจำะได้รัิบติริาสัิญ่ลักษัณ์ิเพื�อแสิดงถ่ง
การิใช้พลังงานอย่์างม่ป็ริะสิิทธิุภาพ	และการิม่คุ่ณิภาพอากาศภาย์ใน
อาค่าริท่�ด่	นอกจำากน่�ยั์งเป็็นส่ิวนหน่�งในการิส่ิงเสิริิมลดป็ริิมาณิการิใช้
พลังงานขัองป็ริะเทศ	ลดป็ริิมาณิการิป็ล่อย์ก๊าซึ่ค่าร์ิบอนไดออกไซึ่ด์ 

เพื�อช่วย์ลดปั็ญ่หาโลกร้ิอน	และเป็็นอาค่าริต้ินแบบด้านการิป็ริะหยั์ด
พลังงานขัองป็ริะเทศอย่์างเป็็นรูิป็ธุริริม
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โครงสำร้างการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งย่ั่นแบบบูรณาการ

	 โค่ริงสิร้ิางบริิหาริงานด้านการิพัฒนาอย่์างย์ั�งยื์นแบบบูริณิาการิ	
ป็ริะกอบด้วย์ค่ณิะกริริมการิบริิษััท	วางนโย์บาย์การิดำาเนินงานด้าน 

การิพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืน	ค่ณิะกริริมการิกำากับดูแลกิจำการิท่�ด่และ 
ค่วามรัิบผิดชอบต่ิอสัิงค่ม	และค่ณิะทำางานด้านค่วามรัิบผิดชอบต่ิอ 

สิังค่ม	ดูแลและติิดติามผลการิดำาเนินงาน	พิจำาริณิาแนวป็ฏิิบัติิ 
แสิดงค่วามคิ่ดเห็น	ข้ัอเสินอแนะ	และผลักดันพนักงานให้ม่ส่ิวนร่ิวม 

ในกิจำกริริมต่ิาง	 ๆ	 โดย์ป็ริะธุานเจ้ำาหน้าท่�บริิหาริเป็็นผู้นำา	 ส่ิงเสิริิม	
สินับสินุน	 ให้การิขัับเค่ลื�อนองค่์กริสิู่การิพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืนบริริลุ 
เป้็าหมาย์

การจัดการผลื่กระที่บต่ิอผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำยั่ในห่วงโซ่่คุณค่าขัองธุุรกิจ

ห่วงโซ่่คุณค่าขัองธุุรกิจ

ลัื่กษณะการป้ระกอบธุุรกิจ

NPLs

การรับซ่่้อ
NPLs/NPAs

ปรัับปรุัง
โครังสร้ัางหน้ี้�

เงินี้สด

เงินี้สด

NPAs

NPAs บริัหารัจััดการัทรััพย์์

 • การัสำารัวจัและตรัวจัสภาพทรััพย์์
 • การัปักป้าย์กรัรัมสิทธิิ์�
 • การัดูแล/ซ่่อมแซ่ม และพัฒนี้าปรัับปรุังทรััพย์์
 • การัหาปรัะโย์ชน์ี้จัากทรััพย์์ เช่นี้ การัให้เช่าทรััพย์์

จัำาหน่ี้าย์

โอนี้หลักปรัะกันี้ชำารัะหนี้้�

แปลงหนี้้�เป็นี้ทุนี้
ได้ข้อย์ุติ

กรัะบวนี้การั
ทางศาล

บังคับหลักปรัะกันี้
ขาย์ทอดตลาด

คณะกรัรัมการับริัษััท

คณะกรัรัมการักำากับดูแลกิจัการัท้�ด้
และความรัับผิิดชอบต่อสังคม

คณะทำางานี้ด้านี้ความรัับผิิดชอบ
ต่อสังคม
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	 BAM	รัับซ้ื้�อรัับโอนสิินทรััพย์์ด้้อย์คุุณภาพในรัะบบสิถาบัน 
การัเงิินมาบริัหารัจััด้การัแก้ไขปััญหา	เพ้�อช่่วย์สินับสินุนให้เศรัษฐกิจั 
ในปัรัะเทศกลัับมาฟื้้�นตััวโด้ย์เรั็ว	ด้้วย์การัวางิกลัย์ุทธ์์แลัะแผน 
ปัรัะกอบธุ์รักิจั

	 การบริหารสิินทรัพย์์ด้้อย์คุุณภาพ	(NPL) ซ่ื้�งิลูักหน้� 
ปัรัะสิบปััญหาสิภาพคุลั่องิ	ด้ังินั �น	การัแก้ไขปััญหาในสิ่วนของิ 
การัปัรัับปัรุังิโคุรังิสิร้ัางิหน้�	สิามารัถหาข้อยุ์ติั	โด้ย์ไม่ผ่านกรัะบวนการั
ทางิศาลั	หร้ัอบังิคัุบหลัักปัรัะกันเพ้�อขาย์ทอด้ตัลัาด้	จ่ังิม้มาตัรัการั 
ท้�หลัากหลัาย์ในการัปัรัะนอมหน้�ท้�จัะทำาให้ลูักหน้�รัาย์ย์อ่ย์ได้้ทรััพย์ ์
หลัักปัรัะกัน	 ซ่ื้�งิเป็ันท้�อย์ู่อาศัย์หร้ัอท้�ทำากินกลัับคุ้นไปั	 แลัะลูักหน้� 
รัาย์ใหญ่สิามารัถด้ำาเนินธุ์รักิจัหร้ัอหมุนเว้ย์นสู่ิรัะบบเศรัษฐกิจัปักติั 
ตั่อไปัได้้	 ด้้วย์เงิ้�อนไขท้�ผ่อนปัรัน	ผ่านมาตัรัการัปัรัะนอมหน้�ท้�อย์ู ่
บนพ้�นฐานคุวามสิมัคุรัใจั	ม้แนวทางิคุวามร่ัวมม้อรัะหว่างิกันเพ้�อให้ได้้
ข้อย์ุติั	แลัะผลัปัรัะโย์ช่น์ร่ัวมกันทั�งิสิองิฝ่่าย์	

	 นอกจัากน้ �	BAM	ย์ังิออกมาตัรัการัหรั้อโคุรังิการัตั่างิ	ๆ 
เพ้�อบรัรัเทาคุวามเด้้อด้ร้ัอนของิลูักหน้�หร้ัอลูักคุ้า	อาทิ	มาตัรัการัช่่วย์
เหล้ัอลูักคุ้ารัาย์ย่์อย์แลัะลูักคุ้า	SME	ท้�ได้้รัับผลักรัะทบจัากสิถานการัณ์
แพรั่รัะบาด้ของิไวรััสิโคุวิด้-19	ซื้่�งิสิ่งิผลัตั่อคุวามสิามารัถในการั 
ผ่อนช่ำารัะของิลูักคุ้าปัรัับโคุรังิสิร้ัางิหน้�	ด้้วย์มาตัรัการัฝ่่าวิกฤติัโคุวิด้ไปักับ	
BAM	อาทิ	โคุรังิการัสุิขใจัได้้บ้านคุ้น	โคุรังิการั	BAM	ช่่วย์ฟ้ื้�นคุ้นธุ์รักิจั	

	 การบริหารจััด้การทรัพย์์สิินรอการขาย์	(NPA) 
ด้้วย์การัปัฏิิบัติัการัสิำารัวจั	ตัรัวจัสิภาพทรััพย์์	หลัังิจัากการัปัักป้ัาย์ 
แสิด้งิกรัรัมสิิทธิ์�จัะด้ำาเนินการัซ่ื้อมแซื้ม	ปัรัับปัรุังิทรััพย์์	โด้ย์มุ่งิเน้น 
การัพัฒนาทรััพย์์ให้ม้ศักย์ภาพ	 ตัามนโย์บาย์ในการัด้ำาเนินธ์ุรักิจั 
ด้้วย์คุวามรัับผิด้ช่อบตั่อสิังิคุม	(CSR	In-Process)	แลัะการัดู้แลั 
รัักษาสิิ�งิแวด้ล้ัอม	ด้้วย์การัปัรัับปัรุังิบ้าน	BAM	ให้เป็ันบ้านปัรัะหย์ัด้
พลัังิงิาน	แลัะใช่้วัสิดุ้ท้�เปั็นมิตัรักับสิิ�งิแวด้ลั้อม	พรั้อมทั�งิสิ่งิเสิรัิม 
การัจัำาหน่าย์เพ้�อกรัะตุ้ันเศรัษฐกิจัด้้วย์โคุรังิการัต่ัางิ	ๆ 	เพ้�อสิร้ัางิโอกาสิ 
ให้ลูักคุ้าหร้ัอผู้ม้รัาย์ได้้น้อย์สิามารัถเป็ันเจ้ัาของิท้�อยู่์อาศัย์ได้้ง่ิาย์ข่�น 
รัวมไปัถ่งิการัช่่วย์เหล้ัอปัรัะช่าช่น	แลัะนักลังิทุนในช่่วงิภาวะเศรัษฐกิจั 
ซื้บเซื้าให้สิามารัถเปั็นเจั ้าของิอสิังิหารั ิมทรััพย์์	หรั ้อม้สิถานท้ � 
ปัรัะกอบกิจัการัด้้วย์โคุรังิการัช่่วย์เหลั้อผู้ซื้้�อทรััพย์์	ตัามโคุรังิการั 
ซ้ื้�อทรััพย์์แบบผ่อนช่ำารัะกับ	BAM	อาทิ	โคุรังิการัคุอนโด้รัาคุามหาช่น 
โคุรังิการัผ่อนด้้	REFINANCE	โคุรังิการัอสัิงิหาฯ	เพ้�ออนาคุตั	ทำาให้
สิามารัถรัะบาย์ทรััพย์์สิินรัอการัขาย์ได้้เพิ�มข่�น	 ส่ิงิผลัด้้ต่ัอภาพรัวม 
ของิภาคุอสัิงิหาริัมทรััพย์	์แลัะช่่วย์พัฒนารัะบบเศรัษฐกิจัของิปัรัะเทศ	

94 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



การวิเคราะห์ผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำยั่ในห่วงโซ่่คุณค่าขัองธุุรกิจ

	 ค่วามย์ั�งย์ืนขัองกิจำการิม่พื�นฐานจำากการิดำาเนินธุุริกิจำอย์่างม่ค่วามรัิบผิดชอบต่ิอสิิ�งแวดล้อม	สัิงค่ม	และม่คุ่ณิธุริริมในการิบริิหาริจัำดการิ 
การิสิริ้างการิเติิบโติริ่วมกันกับผู้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ย์ติลอดห่วงโซึ่่คุ่ณิค่่า	 การิสิริ้างคุ่ณิค่่าให้กับผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์ทุกกลุ่มอย์่างสิมดุล	 ริวมทั�งให้ม่ 
สิ่วนริ่วมในการิพัฒนาท่�ย์ั�งย์ืนแบบบูริณิาการิ	ริวมไป็ถ่งการิริับริู้	เขั้าใจำค่วามติ้องการิ	และค่วามค่าดหวังขัองผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์	จำะนำามาจำัดทำา 
แนวทางการิดำาเนินงานและวิธุ่ป็ฏิิบัติิติ่อผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์ได้อย์่างเหมาะสิม	ซึ่่�งย์ังเชื�อมโย์งติามโค่ริงการิ	5	ด่	ขัอง	BAM	ค่ือด่ติ่อป็ริะเทศ 

ด่ต่ิอสัิงค่ม	ด่ต่ิอลูกค้่าหรืิอลูกหน่�	ด่ต่ิอผู้ถือหุ้น	และด่ต่ิอพนักงาน	ดังน่�	

ผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์ นี้โย์บาย์ แนี้วทางการัดำาเนิี้นี้งานี้และวิธ้ิ์ปฏิิบัติต่อผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์

1.	ป็ริะเทศ BAM	อย์ู ่ภาย์ใติ้การิกำาก ับดูแลขัอง
ธุนาค่าริแห่งป็ริะเทศไทย์	ดำาเนินการิ 
รัิบ ซืึ่� อ รัิบโอนหน่� ด้อย์คุ่ณิภาพจำาก
สิถาบันการิเงินมาบริิหาริจัำดการิอย่์าง
มืออาช่พ	ริวมทั�งบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิิน
ริอการิขัาย์ได้อย์่างม่ป็ริะสิิทธิุภาพและ
ค่ริบวงจำริ	โดย์มุ ่งสิริ้างป็ริะโย์ชน์เพื �อ 

พลิกฟ้ื้�นเศริษัฐกิจำขัองป็ริะเทศให้พัฒนา
และเติิบโติอย่์างย์ั�งย์ืน

-	 	การิแก้ไขัปั็ญ่หาสิินทรัิพย์์ด้อย์คุ่ณิภาพ	 (NPL)	 ในริะบบสิถาบันการิเงิน 

ขัองป็ริะเทศ
-	 	การิบริิหาริจัำดการิทรัิพย์์สิินริอการิขัาย์	 (NPA)	 ให้ม่คุ่ณิภาพ	 พร้ิอม
จำำาหน่าย์ในริาค่าท่�เป็็นธุริริม	ฟื้้�นฟืู้ธุุริกิจำอสิังหาริิมทริัพย์์	พัฒนา 
และขัับเค่ลื�อนริะบบเศริษัฐกิจำไทย์ให้เติิบโติอย่์างต่ิอเนื�องและย์ั�งย์ืน

2.	สัิงค่ม BAM	 ให้ค่วามสิำาคั่ญ่ด้านค่วามรัิบผิดชอบ 

ติ่อสิังค่ม	สิ่งเสิริิม	สินับสินุน	ช่วย์เหลือ	 
และริ่วมทำาป็ริะโย์ชน์เพื �อย์กริะดับ 

คุ่ณิภาพช่วิติท่�ด่และพัฒนาสัิงค่มไทย์	
ดำาเนินกิจำกริริมภาย์ใติ้ขัอบขั่าย์	และ 
แนวป็ฏิิบัติิในการิสิริ้างค่วามสัิมพันธ์ุท่�ด่ 

กับภาค่รัิฐและเอกชน	 ติลอดจำนป็ริะสิาน 

ค่วามร่ิวมมือในการิพัฒนาสัิงค่มอย่์าง
ย์ั�งย์ืน	และเป็็นริูป็ธุริริมอย์่างติ่อเนื�อง 
มาโดย์ติลอด

-	 	การิพัฒนาท่�อย์ู่อาศัย์ให้ม่ศักย์ภาพ	ติามนโย์บาย์ในการิดำาเนินธุุริกิจำ
ด้วย์ค่วามริับผิดชอบติ่อสิังค่มและดูแลริักษัาสิิ�งแวดล้อม	 ด้วย์การิ
ป็ริับป็ริุงบ้าน	 BAM	 ให้เป็็นบ้านป็ริะหย์ัดพลังงาน	 อากาศสิะอาด 

ริวมทั�งใช้วัสิดุท่�เป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม
-	 	การิพัฒนาคุ่ณิภาพช่วิติ	ลดค่วามเหลื�อมลำ�าในสิังค่ม	สิริ้างชุมชน
ให้เข้ัมแข็ังอย์่างย์ั�งย์ืน	 ด้วย์การิจัำดทำาโค่ริงการิและกิจำกริริมต่ิาง	 ๆ	
อาทิ	 โค่ริงการิด้านการิศ่กษัา	 ด้านสิาธุาริณิสุิขั	การิช่วย์เหลือผู้ด้อย์
โอกาสิหรืิอผู้เดือดร้ิอน

-	 	การิสิ่งเสิริิม	สินับสินุน	กิจำกริริมสิาธุาริณิป็ริะโย์ชน์	ดนติริ่	ก่ฬา	
ศาสินา	ศิลป็วัฒนธุริริม	และสิิ�งแวดล้อม

-	 	การิให้ค่วามริู้	 สิริ้างอาช่พ	 ติามโค่ริงการิ	Upskill	 for	 the	New	 
Normal	Life	ผ่านสืิ�อออนไลน์

-	 	การิจำัดทำาโค่ริงการิ	HOPE	การิพัฒนาท่�อย์ู่อาศัย์	ให้กับผู้ย์ากไริ ้
ในชุมชน		

-	 	โค่ริงการิ BAM Property Design Contest	โดย์ร่ิวมกับภาค่วิชา
สิถาป็ัติย์กริริมภาย์ใน	ค่ณิะสิถาป็ัติย์กริริมศาสิติริ์	จำุฬาลงกริณิ์
มหาวิทย์าลัย์	 ออกแบบบ้านติามแนวค่ิดนวัติกริริมบ้านริักษั์โลก 

มุ่งเน้นการิป็ริะหย์ัดพลังงาน	และเป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	ริวมทั�ง 
การิออกแบบติามแนวทางอาริย์สิถาป็ัติย์์	ท่�ค่ำาน่งถ่งการิใช้งานท่� 
สิะดวกป็ลอดภัย์ขัองผู้สูิงอาย์ุ

95รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



ผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์ นี้โย์บาย์ แนี้วทางการัดำาเนิี้นี้งานี้และวิธ้ิ์ปฏิิบัติต่อผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์

3.		ลูกค้่า
	 หรืิอลูกหน่�

BAM	ช่วย์เหลือให้ลูกหน่ �หริือลูกค่้า 
ม่โอกาสิพลิกฟ้ื้�นคื่นสู่ิการิเป็็นผู้ม่เค่ริดิติ
ท่�ด่	 ด้วย์การิป็รัิบโค่ริงสิร้ิางหน่�	 เพื�อให้
ลูกหน่�ได้ริับค่ืนเค่ริดิติ	ริวมทั�งได้ริับค่ืน 

ทริัพย์์หลักป็ริะกัน	และธุุริกิจำการิค่้า 
กลับไป็	ม่การิบริิหาริทรัิพย์์สิิน	ริอการิขัาย์ 

ด้วย์การิป็รัิบป็รุิงทรัิพย์์ให้ม่คุ่ณิภาพด่ 

และจัำดกิจำกริริมส่ิงเสิริิมการิขัาย์	 ให้ได้ซืึ่�อ 

ทรัิพย์์ด่ในทำาเลท่�ใช่	ภาย์ในงบป็ริะมาณิ
และริาค่าท่�เหมาะสิม

-	 	การิช่วย์เหลือ	 แก้ไขัปั็ญ่หาขัองลูกหน่�	 การิป็รัิบโค่ริงหน่�	 ด้วย์มาติริการิ 
ป็ริะนอมหน่�ท่�จำะทำาให้ลูกหน่�ได้ท่�อย์ู่อาศัย์	หริือทริัพย์์หลักป็ริะกัน
กลับคื่นไป็ด้วย์เงื�อนไขัท่�ผ่อนป็ริน

-	 	การิพัฒนาทริัพย์์สิินริอการิขัาย์ให้ม่คุ่ณิภาพ	 และการิจัำดกิจำกริริม 

สิ่งเสิริิมการิขัาย์ช่วย์เหลือลูกค่้า	 สิริ้างโอกาสิให้ผู ้ม่ริาย์ได้น้อย์	 
ม่โอกาสิเป็็นเจ้ำาขัองท่�อย์ู่อาศัย์ได้ง่าย์ข่ั�น	

-	 	บริริเทาค่วามเดือดร้ิอนขัองลูกค้่าหรืิอลูกหน่�	 ด้วย์มาติริการิช่วย์เหลือ 

ลูกหน่�ในสิถานการิณ์ิวิกฤติโค่วิด-19
-	 	การิสิร้ิางค่วามสัิมพันธ์ุท่�ด่กับลูกค้่า	 ด้วย์การิจัำดกิจำกริริมในเทศกาล
ติ่าง	 ๆ	 มอบขัองท่�ริะล่ก	 การิสิ่งขั้อค่วามอวย์พริวันเกิด	 ขั้อค่วาม
แสิดงค่วามห่วงใย์เนื�องในสิถานการิณิ์วิกฤติ	 โค่วิด-19	ผ่าน	SMS	
และ	mail	ลดการิใช้กริะดาษั	

-	 	เปิ็ดช่องทางรัิบฟัื้งค่วามคิ่ดเห็น	 ข้ัอเสินอแนะ	และติอบข้ัอมูลลูกค้่า	
ผ่าน	web	chat	bot	และ	line	chat	bot

4.	ผู้ถือหุ้น BAM	 ดำาเนินธุุริกิจำโดย์ค่ำาน่งถ่งผู้ถือหุ้น 

ม่การิบริิหาริจำัดการิท่ �โป็ริ่งใสิ	สิุจำริิติ 

การินำา หุ้นเข้ัาจำดทะเบ่ย์นในติลาด 

หลักทรัิพย์์แห่งป็ริะเทศไทย์ถือเป็็นการิ
เปิ็ดกว้างสู่ิการิเป็็นบริิษััทมหาชนอย์่าง
แท้จำริิง	การิริะดมทุนเพื�อเป็็นการิเพิ�ม
โอกาสิทางธุุริกิจำ	 อันจำะเป็็นป็ริะโย์ชน์
ต่ิอการิพัฒนาสิร้ิางค่วามมั�นค่งต่ิอ
เศริษัฐกิจำ	สิร้ิางผลติอบแทนท่�เหมาะสิม
ต่ิอนักลงทุน																																								

-	 	การิจัำดป็ริะชุมสิามัญ่ผู้ถือหุ้น	ปี็ละ	1	ค่รัิ�ง	เพื�อเปิ็ดโอกาสิให้ผู้ถือหุ้น
รัิบทริาบผลการิดำาเนินงาน	และม่ส่ิวนร่ิวมในการิตัิดสิินใจำ	

-	 	การิเปิ็ดเผย์ข้ัอมูลท่�เก่�ย์วกับการิดำาเนินธุุริกิจำขัองบริิษััทให้กับ 

นักลงทุนผ่านริะบบ	SETLink	ขัองติลาดหลักทรัิพย์์แห่งป็ริะเทศไทย์	
เว็บไซึ่ต์ิขัองบริิษััท	และริาย์งานป็ริะจำำาปี็

-	 	การิเข้ัาร่ิวมกิจำกริริม	Set	Opportunity		Day	วันบริิษััทจำดทะเบ่ย์น
พบป็ะนักลงทุน

-	 การิจัำด	company	visit		การิป็ริะชุมนักวิเค่ริาะห์ทุกไติริมาสิ
-	 	การิจำัดให้ม่ช่องทางสิำาหริับการิสิอบถามขั้อมูลผ่านเว็บไซึ่ติ์	และ
ติอบค่ำาถามผ่าน	ir@bam.co.th
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ผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์ นี้โย์บาย์ แนี้วทางการัดำาเนิี้นี้งานี้และวิธ้ิ์ปฏิิบัติต่อผู้ิม้ส่วนี้ได้เส้ย์

5.	พนักงาน BAM	 ให้ผลติอบแทนท่�เหมาะสิม	 และ
วางแผนการิอบริมเสิริิมสิร้ิางทักษัะค่วามรู้ิ 
พัฒนาค่วามสิามาริถขัองพนักงาน 

ให้สิอดค่ล้องกับทิศทางการิเติิบโติ 

ขัองธุุริกิจำอย์่างม่ริะบบ	ริวมทั�งการิจำัด 

สิวัสิดิการิค่ริบถ้วนติามกฎหมาย์	อ่กทั�ง 
ย์ังส่ิงเสิริิมให้พนักงานร่ิวมมือร่ิวมใจำ	
สิริ้างพฤติิกริริมการิเป็็นผู ้ให้	จำ ัดทำา 
กิจำกริริมต่ิาง	 ๆ	 ท่�เป็็นป็ริะโย์ชน์ต่ิอ
สัิงค่ม

-	 	การิจ่ำาย์ค่่าจ้ำางและค่่าติอบแทนจำากการิทำางาน	ให้เป็็นไป็ติามริะเบ่ย์บ
ข้ัอบังคั่บขัอง	BAM	และ/หรืิอ	กฎหมาย์กำาหนดไว้	

-	 	การิจำัดทำาแผนพัฒนาพนักงาน	 เพื�อสิ่งเสิริิมค่วามริู้	ค่วามสิามาริถ	
ด้วย์การิจัำดการิสัิมมนา	และอบริมอย่์างต่ิอเนื�อง	

-	 	การิวางแนวทางในการิเติิบโติ	ก้าวหน้าในสิาย์งานอาช่พ	ด้วย์การิ
มอบทุนการิศ่กษัาริะดับป็ริิญ่ญ่าโท	ทั�งในและต่ิางป็ริะเทศ

-	 	การิกำาหนดมาติริการิและสิื�อสิาริให้ค่วามริู้ติ่าง	ๆ 	ท่�เก่ �ย์วขั้องกับ
ค่วามป็ลอดภัย์	 อาช่วอนามัย์	 และสิภาพแวดล้อมในการิทำางานให้
เป็็นไป็ติามกฎหมาย์	และม่มาติริฐานค่วามป็ลอดภัย์	 เพื�อสุิขัภาพท่�ด่ 

ขัองพนักงาน
-	 	การิกำาหนดนโย์บาย์การิป็ฏิิบัติิงาน	 เพื�อค่วามป็ลอดภัย์ขัองพนักงาน 

ในช่วงสิถานการิณ์ิวิกฤติโค่วิด-19	
-	 	สิื�อสิาริขั้อมูลผ่านช่องทางการิสิื�อสิาริติ่าง	ๆ	และการิจำัดป็ริะชุม
ริะหว่างผู้บริิหาริริะดับสิูงและพนักงาน	พริ้อมริับฟื้ังค่วามค่ิดเห็น 

ผ่านช่องทางท่�เปิ็ดกว้าง		
-	 	การิจำัดกิจำกริริมติ่าง	ๆ	เพื�อการิเพิ�มทัศนค่ติิท่�ด่	ทำาให้พนักงานม่
ส่ิวนร่ิวมในการิอนุรัิกษ์ัพลังงาน	อาทิ	กิจำกริริม	“BAM	ร่ิวมใจำ	ลดใช้ 

พลังงาน”	กิจำกริริม	“ลดใช้ถุงพลาสิติิก”	และ	การิบริิจำาค่ขัวดพลาสิติิก 

ท่�ใช้แล้ว	 เพื�อจำัดทำาชุด	 PPE	 สิำาหริับบุค่ลากริทางการิแพทย์์ใน 

ช่วงสิถานการิณ์ิโค่วิด-19		
-	 	ส่ิงเสิริิมให้พนักงานม่ส่ิวนร่ิวมในการิดำาเนินกิจำกริริมเพื�อช่วย์เหลือ
ชุมชนและสัิงค่ม		

การจัดการด้านความยัั่�งย่ั่นในมิติิสำิ�งแวดลื่้อม

นโยั่บายั่แลื่ะแนวป้ฏิิบัติิด้านสำิ�งแวดลื่้อม

	 BAM	ม่ค่วามมุ่งมั�นในการิดำาเนินการิอนุริักษั์พลังงานให้สิอดค่ล้องกับการิม่ส่ิวนร่ิวมช่วย์พัฒนาเศริษัฐกิจำและสัิงค่มไทย์อย่์างต่ิอเนื�อง 
ยั์�งย์ืน	 เป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	 และสิร้ิางคุ่ณิภาพช่วิติขัองบุค่ลากริท่�ด่ข่ั�นติามพันธุกิจำหลัก	 เพื�อให้การิจัำดการิด้านพลังงานม่ป็ริะสิิทธิุภาพ	 
และเกิดป็ริะโย์ชน์สูิงสุิด	โดย์ค่ณิะผู้บริิหาริริะดับสูิง	ได้ม่การิวางแผนการิดำาเนินงานและตัิ�งเป้็าหมาย์ในการิป็ฏิิบัติิงานอย่์างต่ิอเนื�อง	ผ่านการิป็ริะกาศ 

นโย์บาย์ด้านการิจัำดการิพลังงานจำนถ่งปั็จำจุำบัน

 การกำาหนดแนวป้ฏิิบัติิ 
	 1.	 พัฒนาและแสิวงหาค่วามรู้ิเพื�อจัำดการิ	และป้็องกันมลภาวะท่�เกิดข่ั�นอย์่างค่ริบถ้วน
	 2.	 ติริะหนักถ่งการิใช้ทรัิพย์ากริอย่์างย์ั�งย์ืน
	 3.	 ส่ิงเสิริิมการิทำางานในกิจำกริริม	เพื�อลดและแก้ไขัภาวะโลกร้ิอน
	 4.	 ส่ิงเสิริิมให้ม่การิถ่าย์ทอดองค์่ค่วามรู้ิเรืิ�องสิิ�งแวดล้อมริะหว่างพนักงาน	 เพื�อให้เกิดค่วามเขั้าใจำ	 และได้ป็ลูกฝ่ังให้เป็็น 

วัฒนธุริริมองค์่กริ	เพื�อนำาไป็สู่ิการิป็ฏิิบัติิท่�ย์ั�งย์ืน
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 เป้้าหมายั่การดำาเนินงาน
	 BAM	จำะดำาเนินการิและพัฒนาริะบบการิจำัดการิพลังงานอย่์างเหมาะสิมโดย์กำาหนดให้การิอนุรัิกษ์ัพลังงานเป็็นส่ิวนหน่�งขัองการิดำาเนิน
ธุุริกิจำ	และเป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	ลดการิสูิญ่เส่ิย์พลังงานท่�ไม่จำำาเป็็นเพื�อให้เกิดป็ริะสิิทธิุภาพสูิงสุิด	ริวมถ่งการิติิดติามและป็ริะเมินผลอย่์าง 
ต่ิอเนื�อง	โดย์ไม่ม่ผลทำาให้ป็ริะสิิทธิุภาพการิทำางานลดลง	และเป็็นหน้าท่�ค่วามร่ิวมมือขัองบุค่ลากริทุกค่นในองค์่กริ

	 ทั�งน่�	ได้กำาหนดการิจำัดทำาโค่ริงการิติ่าง	ๆ	ท่�เก่�ย์วขั้องกับการิลดใช้พลังงานและการิป็กป็้องสิิ�งแวดล้อม	ริวมทั�งดำาเนินการิสิื�อสิาริ 
สิร้ิางค่วามรู้ิแก่ผู้บริิหาริและพนักงาน	การิจัำดทำาสืิ�อป็ริะชาสัิมพันธ์ุ	ด้านการิจัำดการิพลังงาน	ด้านค่วามป็ลอดภัย์	อาช่วอนามัย์	และสิภาพแวดล้อม
ในการิทำางาน	การิริณิริงค์่และเชิญ่ชวนเพื�อสิร้ิางค่วามร่ิวมมือร่ิวมใจำด้วย์การิจัำดกิจำกริริมอนุรัิกษ์ัพลังงานและรัิกษัาสิิ�งแวดล้อม	ริวมทั�งการิใช้
ทริัพย์ากริให้เกิดป็ริะสิิทธุิภาพสิูงสิุด	เพื�อลดผลกริะทบท่�เกิดต่ิอสิิ�งแวดล้อม

ผลื่การดำาเนินงานด้านสิำ�งแวดล้ื่อม

	 BAM	มุ่งเน้นการิพัฒนาการิดำาเนินงานท่�ม่องค์่ป็ริะกอบหลัก	3P	ผ่านกิจำกริริมต่ิาง	ๆ	เพื�อกริะตุ้ินให้พนักงาน	ทุกค่นม่ส่ิวนร่ิวม	ริวมทั�ง 
การิพัฒนาให้เกิดการิอนุรัิกษ์ัพลังงาน	อย์่างต่ิอเนื�องและย์ั�งย์ืน

จัดให้ม่การัอบรัมความร้้ัและสำร้ัางจิต่สำำานึ้กด้าน้การัอนุ้รัักษ์์
พลังงาน้ให้กับบุคลากรัทุี่ก	ๆ 	ปี	ทัี่�งใน้และน้อกองคก์รั	รัวมทัี่�ง
จัดกิจกรัรัมเพ่�อให้เกิดการัพัฒน้าองคค์วามรั้้ใหม่	ๆ 	สำามารัถ 

น้ำาไปปฏิิบัติ่ให้เกิดเป็น้ร้ัปธิรัรัม	และต่่อเน่้�องยั�งย่น้

การัร่ัวมกัน้สำร้ัางรัะบบและมาต่รัการัต่่าง	ๆ	ให้เกิดการัอนุ้รัักษ์์
พลังงาน้อย่างต่่อเน่้�องและยั�งย่น้	รัวมถึงการัพัฒน้ารัะบบงาน้	
Work	Procedure	ให้สำอดคล้องกับการัอนุ้รัักษ์พ์ลังงาน้รัวมถึงการั
วิเครัาะหก์รัะบวน้การัที่ำางาน้เพ่�อลดขีองเส่ำย	และเพิ�มปรัะสิำที่ธิิภาพ
ขีองงาน้	รัวมทัี่�งการัจัดที่ำาค่้ม่อการัอนุ้รัักษ์พ์ลังงาน้ใน้องคก์รั

พัื่ฒนาคน (People)

สำร้างระบบ (Process)

ม่การัปรัะเมิน้ศักยภาพใน้การัใช้พลังงาน้ขีองอุปกรัณ์	์และเคร่ั�องจักรั 
เป็น้รัะยะ	รัวมทัี่�งกำาหน้ดแผิน้ปรัับปรุังเคร่ั�องจักรัให้ม่ปรัะสิำที่ธิิภาพ
ส้ำงขึี�น้	และหาแน้วที่างการัปรัับปรุังโดยการัพิจารัณ์ามาต่รัการัรัะบบ 

ท่ี่�ม่การัใช้พลังงาน้ส้ำง	หร่ัอเคร่ั�องจักรัท่ี่�ม่ปรัะสิำที่ธิิภาพต่ำ�า	น้อกจากน่้� 
ยังให้ความสำำาคัญด้าน้พลังงาน้ที่ดแที่น้ด้วยการัศึกษ์าแน้วที่าง 

ต่ิดต่ั�งรัะบบผิลิต่ไฟฟ้าพลังงาน้แสำงอาที่ิต่ย	์ ถึงแม้รัะยะเวลา 
การัคุ ้มทีุ่น้จะน้าน้	แต่่	BAM	พรั้อมสำ่งเสำรัิมให้ม่การัหัน้มาใช้ 
พลังงาน้สำะอาดเพ่�อต่อบโจที่ยกั์บความต้่องการัเป็น้อาคารัท่ี่� 
เป็น้มิต่รักับสิำ�งแวดล้อม

ป้รับป้รุงป้ระสิำที่ธิุภาพื่
สำถานท่ี่�ที่ำางาน (Place) 
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มาติรการอนุรักษ์พื่ลัื่งงานแลื่ะสิำ�งแวดล้ื่อม

 1. การป้รับป้รุงอุป้กรณ์เพ่ื่�อเพิื่�มป้ระสิำที่ธิุภาพื่แลื่ะลื่ดผลื่กระที่บต่ิอสิำ�งแวดล้ื่อม

    การเป้ลื่่�ยั่นมอเติอร์ป้ระสำิที่ธุิภาพื่สำูงขัองระบบ
ผลื่ิตินำ้าเยั่็นแบบรวมศูนยั่์ (Chiller)	ลดการัใช้ 
พลังงาน้ได้	7,452	หน่้วยต่่อปี	และลดการัปล่อย	
CO24.46	 ตั่น้	 CO2	 ต่่อปี	 (Emission	 Factor 
ขีองไฟฟ้า	1	kWh	=	0.5986	kgCO2e)

    การติิ ด ต้ัิ ง ร ะบบผลื่ิติ ไฟฟ้ าพื่ ลัื่งงาน 

แสำงอาที่ิติยั่์ (Solar cell)	 ขีน้าด	 70	 kWp 

ผิลิต่ไฟฟ้าได้รัวม	30,025.48	kWh	ซึ่ึ�งลด 

การัปล่อย	CO2	17.97	ตั่น้	CO2	ต่่อปี	(Emission	
Factor	ขีองไฟฟ้า	1	kWh	=	0.5986	kgCO2e)

 2. การลื่ดการใช้พื่ลัื่งงานไฟฟ้าแลื่ะนำ้าป้ระป้า 

    การใช้ไฟฟ้าใน้ปี	2564	ลดลง	302,000	kWh	
หร่ัอคิดเป็น้	13.71%	โดยคิดเป็น้การัลดการัปล่อย	
CO2	180.78	ตั่น้	CO2ต่่อปี	(Emission	Factor	
ขีองไฟฟ้า	1	kWh	=	0.5986	kgCO2e)

    การใช้นำ้าป้ระป้าในป้ี 2564 ลดลง	1,655	ลบ.ม.	
หร่ัอคิดเป็น้	5.84%	ซึึ่�งสำามารัถลดการัปล่อย	 
CO2	1.32	ตั่น้	CO2	ต่่อปี	(Emission	Factor	ขีอง 

น้ำ�าปรัะปา	กปน้.	1	ลบ.ม.	=	0.7948	kgCO2e)

    การเป้ลื่่�ยั่นหลื่อดไฟป้ระสำิที่ธุิภาพื่สำูงชนิด LED 

สำามารัถลดการัใช้พลังงาน้ได้ถึง	183,213.62	
หน้่วยต่่อปี	ลดการัปล่อย	CO2	109.67	ต่ัน้	
CO2	ต่่อปี	(Emission	Factor	ขีองไฟฟ้า	1	kWh	= 
0.5986	kgCO2e)
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 3.  การสำร้างความติระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์
พื่ลัื่งงานแลื่ะสิำ�งแวดล้ื่อม

  3.1 กิิจกิรรม “ประกิวดทููต้พลัังงาน BAM” (BAM  
Energy Ambassador)	ซ่ึ่�งทำาหน้าท่�เป็็นผู้นำาสืิ�อสิาริป็ริะชาสัิมพันธ์ุ	
กิจำกริริมอนุริักษั์พลังงานทั�งภาย์ในและภาย์นอก	โดย์เป็็นติัวแทน
วางแผนงานกิจำกริริมต่ิาง	ๆ 	เพื�อการิเพิ�มทัศนค่ติิท่�ด่	และการิม่ส่ิวนร่ิวม 

ในการิอนุรัิกษ์ัพลังงาน	
  3.2 กิิจกิรรม “BAM  ร่วมใจ ลัดใช้ัพลัังงาน”	การิป็ริะกวด
แข่ังขัันการิลดป็ริิมาณิการิใช้ไฟื้ฟ้ื้าขัอง	BAM	ในภูมิภาค่ท่�ม่สิำานักงาน
ตัิ�งอย์ู่	โดย์ค่ำานวณิเป็ร่ิย์บเท่ย์บจำากป็ริิมาณิการิใช้ไฟื้ฟ้ื้าในสิำานักงาน
ต่ิาง	ๆ	ขัองภูมิภาค่ในปี็	2563	-	2564	
  3.3 กิิจกิรรม “ลัดใชั้ถุุงพลัาสต้ิกิ”	เชิญ่ชวนพนักงาน 

ลด	ละ	เลิกใช้ถุงพลาสิติิก	แล้วเป็ล่�ย์นมาใช้ถุงผ้ากัน		เพื�อเป็็นการิ
ริ่วมดูแลรัิกษัาทรัิพย์ากริธุริริมชาติิและสิิ�งแวดล้อม		
  3.4 กิิจกิรรม “ปลูักิสุข”	ติามแนวค่วามคิ่ดการิเร่ิย์นรู้ิท่�
จำะดูแลกัน	และเติิบโติได้โดย์ไม่ทำาร้ิาย์กัน	ให้พนักงานถ่าย์ภาพคู่่กับ
ต้ินไม้ท่�อย์ู่ในค่วามดูแล	พร้ิอม	Caption	โดน	ๆ	และส่ิงภาพเข้ัาร่ิวม
กิจำกริริมเพื�อให้พนักงานผ่อนค่ลาย์ค่วามเค่ร่ิย์ดในขัณิะ	Work	From	
Home	จำากสิถานการิณ์ิการิแพร่ิริะบาดขัองโค่วิด–19	และส่ิงเสิริิม
การิรัิกษ์ัสิิ�งแวดล้อม	

 4. การสำนับสำนุนโครงการด้านสิำ�งแวดล้ื่อม

  4.1 โครงกิาร กิารบริหารจัดกิารของเสียภายในพ้�นทีู�
ทูรัพย์สินรอกิารขายของ BAM
	 	 โค่ริงการิบริิหาริจัำดการิขัองเส่ิย์	เกิดข่ั�นเนื�องจำากวิสัิย์ทัศน์
ขัองค่ณิะผู้บริิหาริ	ในการิค่ำาน่งถ่งสิิ�งแวดล้อมค่วบคู่่กับการิดำาเนินธุุริกิจำ 

หากติริวจำสิอบพบว่าทรัิพย์์ท่�ได้รัิบมาจำากกริะบวนการิบริิหาริสิินทรัิพย์์
นั�นม่ขัองเสิ่ย์อย์ู่ในพื�นท่�	ซึ่่�งอาจำจำะสิ่งผลกริะทบติ่อสิิ�งแวดล้อม 

หริือชุมชนโดย์ริอบได้	BAM	จำะให้ค่วามสิำาค่ัญ่ในการิแก้ไขัป็ัญ่หา 
อย์่างเร่ิงด่วนด้วย์การิจัำดหาบริิษััทท่�ม่ค่วามรู้ิ	พร้ิอมทั�งม่ป็ริะสิบการิณ์ิ
ในการิกำาจัำดขัองเส่ิย์	และม่ใบอนุญ่าติท่�ออกให้โดย์หน่วย์งานริาชการิ 
ดำาเนินการินำาขัองเสิ่ย์ในพื�นท่�ออกไป็	 โดย์กำาจำัดอย์่างถูกติ้องติาม 

หลักวิชาการิและข้ัอกฎหมาย์
	 	 ในป็ี	2564	BAM	ได้ดำาเนินการิกำาจำัดขัองเสิ่ย์ในพื�นท่� 
ทรัิพย์์ท่�ดินโฉนดเลขัท่�	22223	และ	22224	ติำาบลท่าข้ัาม	อำาเภอบางป็ะกง 
จัำงหวัดฉะเชิงเทริา	จำำานวน	2	แป็ลง	เนื�อท่�ริวม	12-1-82	ไร่ิ	อย่์างถูกต้ิอง 
ติามหลักวิชาการิและขั้อกฎหมาย์	และป็ริับพื�นท่�ให้อย์ู่ในสิภาพท่� 
เหมาะสิมหลังจำากนำาขัองเส่ิย์ไป็กำาจัำด
  4.2 กิารสนับสนุน “โครงกิารแยกิขวดช่ัวยหมอ” เชิญ่ชวน 

พนักงานบริิจำาค่ขัวดพลาสิติิกท่�ใช้แล้ว	โดย์ขัวดพลาสิติิก	PET	นำาไป็ผลิติ 

เป็็นเส้ินใย์	และถักทอเป็็นชุด	PPE	แบบใช้ซึ่ำ�าได้	สิำาหรัิบบุค่ลากริทาง 
การิแพทย์์ในช่วงสิถานการิณิ์โค่วิด-19	จำากกริะบวนการิค่ัดเลือก 

ในส่ิวนขัองขัวดพลาสิติิกท่�ไม่ใช่ขัวด	PET	จำะเข้ัาสู่ิริะบบร่ิไซึ่เคิ่ล	ซ่ึ่�งย์ัง
ติอบโจำทย์์การิจัำดการิปั็ญ่หาสิิ�งแวดล้อมและลดป็ริิมาณิขัย์ะ

100 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



  4.3 กิิจกิรรมรักิษ์์สิ�งแวดล้ัอม กิารมอบชุัดโครงเหล็ักิ 
พร้อมถัุงขยะแยกิประเภทู	เนื�องจำากปั็จำจุำบันขัย์ะมูลฝ่อย์เป็็นปั็ญ่หา 
สิิ�งแวดล้อมท่�สิำาคั่ญ่	เกิดจำากพฤติิกริริมการิจัำดการิขัย์ะท่�ไม่ได้มาติริฐาน	
ก่อให้เกิดมลพิษั	ดังนั�น	การิจัำดการิขัย์ะท่�เริิ�มต้ินจำากโริงเร่ิย์นริะดับ
ป็ริะถมศ่กษัา	 ซ่ึ่�งเป็็นสิถาบันการิศ่กษัาริะดับขัั�นพื�นฐาน	 ด้วย์การิ 
ให้ค่วามรู้ิ	และสิร้ิางค่วามเข้ัาใจำป็ริะเภทขัองขัย์ะ	ฝึ่กการิคั่ดแย์กขัย์ะ 
ริวมไป็ถ่งการิค่ัดเลือกขัย์ะท่�สิามาริถนำากลับมาใช้ป็ริะโย์ชน์ได้ 

หริือนำาไป็ขัาย์เพื�อสิริ้างมูลค่่า	 ก่อให้เกิดการิจำัดการิขัย์ะอย์่างม่
ป็ริะสิิทธุิภาพมากขั่ �น		เป็็นการิริักษัาสิิ �งแวดล้อมภาย์ในโริงเริ่ย์น 

ให้ม่ค่วามสิะอาด	สิวย์งาม	ริวมทั�งย์ังเป็็นการิป็ลูกฝั่งให้เกิดจิำติสิำาน่ก 

ในการินำาไป็ป็ฏิิบัติิภาย์ในค่รัิวเรืิอนหรืิอชุมชนขัองตินเองอ่กด้วย์

 5.  การจัดโครงการบ้าน BAM เพ่ื่�ออนุรักษ์                   
สิำ�งแวดล้ื่อม

  5.1 โครงกิารบ้านประหยัดพลัังงาน การิออกแบบ 

ป็ริับป็ริุงบ้าน	BAM	และใช้ว ัสิดุในการิติกแติ่งบ้านท่ �ค่ ำาน่งถ่ง 
การิลดโลกร้ิอน	ลดผลกริะทบท่�ม่ต่ิอสิิ�งแวดล้อม

  5.2 โครงกิารบ้านสวนสุขใจกัิบสมุนไพรในบ้านเรา 
โค่ริงการิ	“บ้านสิวนสิุขัใจำ”	การิสิริ้างท่ �อย์ู ่อาศัย์	เพื �อการิพัฒนา
ค่วามเป็็นอย์ู่ขัองค่นในสัิงค่มท่�ด่ข่ั�น	สิามาริถดำาริงช่พและสิร้ิางริาย์ได้ 

อย์่างย์ั�งย์ืน	ด้วย์แนวค่ิดท่�จำะสิานฝ่ันให้กับลูกค่้า	หริือผู้ท่ �อย์ากม่บ้าน
ในสิวน	เพื�อใช้ช่วิติติามหลักเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	ได้อย์ู่อาศัย์ท่ามกลาง
ธุริริมชาติิแบบสัิงค่มเมือง	ผสิมผสิานกับการิเกษัติริทฤษัฎ่ใหม่	และริะบบ
เทค่โนโลย์่	Concept	“Digital	Living	Home”	ผ่าน	Application	 
บนหน้าจำอมือถือ	 สิร้ิางค่วามป็ลอดภัย์แก่ผู้ท่�อยู่์อาศัย์	 โดย์เฉพาะ 
ผู้สูิงอาย์ุ	 และการิป็ริะหยั์ดพลังงาน	 โดย์ใช้ป็ริะโย์ชน์จำากพลังงาน 

แสิงอาทิติย์ผ่์านแผงโซึ่ลาร์ิเซึ่ลล์		
	 	 นอกจำากน ่ �ย์ ังเอาใจำค่นริ ักสิ ุขัภาพ	ด ้วย์การิป็ล ูก 

แป็ลงผักสิวนค่รัิว	ผักเค่ล	สิำาหรัิบไว้รัิบป็ริะทาน	และแบ่งจำำาหน่าย์ 

สิริ้างริาย์ได้ให้กับสิมาชิกในค่ริอบค่ริัว	เน้นถ่งการิสิ่งเสิริิมผู้ใช้ช่วิติ 

ในบ้านสิวน	และการิสิริ้างริาย์ได้ติอบโจำทย์์ให้กับช่ว ิติในย์ุค่ 

New	Normal	และ	BAM	ย์ังได้แนะนำาค่วามรู้ิในเรืิ�องขัองการิจำำาหน่าย์
สิินค้่าบนช่องทาง	Online	เพื�อช่วย์ส่ิงเสิริิมให้ทุกธุุริกิจำม่การิป็รัิบตัิว 
ในย์ุค่	New	Normal	อ่กด้วย์	
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  5.3 โครงกิาร BAM Property Design Contest #6 :  
  The New Normal home	(บ้านวิถ่ใหม่ใส่ิใจำโลก)	โดย์	
BAM	ร่ิวมกับภาค่วิชาสิถาปั็ติย์กริริมภาย์ใน		ค่ณิะสิถาปั็ติย์กริริมศาสิติร์ิ	
จุำฬาลงกริณ์ิมหาวิทย์าลัย์	จัำดป็ริะกวดการิออกแบบบ้านติามแนวคิ่ด
การิใช้ช่วิติวิถ่ใหม่		บ้านท่�ค่ำาน่งถ่งค่วามสิำาคั่ญ่ขัองการิดูแลสุิขัอนามัย์
ขัองผู้อย์ู่อาศัย์	จำากพฤติิกริริมในการิใช้ช่วิติขัองค่นทำางานท่�อย์ู่บ้าน	
(Work	From	Home)	มากข่ั�น	การิออกแบบติกแต่ิงท่�อย์ูอ่าศัย์สิำาหรัิบ

วิถ่ช่วิติใหม่	(New	Normal	Life	)	บนนวัติกริริมป็ลอดเชื�อโริค่และฝุ่่น		 
ย์กริะดับคุ่ณิภาพช่วิติขัองการิอยู่์อาศัย์ท่�สิมบูริณ์ิ	 และเพ่ย์บพร้ิอม 

ไป็ด้วย์นวัติกริริมขัองการิอยู่์อาศัย์ท่�สิะอาด	ป็ลอดภัย์	และเป็็นมิติริ
กับสิิ�งแวดล้อมอย์่างยั์�งย์ืน	 ซ่ึ่�งจำะนำาผลงานขัองนิสิิติท่�ได้รัิบริางวัล 

ไป็ป็ริะยุ์กต์ิใช้ในการิป็รัิบป็รุิงและติกแต่ิงบ้านเด่�ย์วขัอง	BAM	ริวมทั�ง 
ยั์งได้ริวบริวมผลงานเพื�อเป็็นต้ินแบบแนวค่วามคิ่ดให้กับลูกค้่าและ 
ผู้สินใจำ

การให้ความสำำาคัญในการดูแลื่รักษาสิำ�งแวดล้ื่อม

	 BAM	ติริะหนักถ่งค่วามสิำาคั่ญ่ขัองผลกริะทบต่ิอสิิ�งแวดล้อม		
โดย์ม่ค่วามมุ่งมั�นท่�จำะเป็็นส่ิวนหน่�งในการิร่ิวมลดการิป็ล่อย์ก๊าซึ่ 

เรืิอนกริะจำก	ผ่านการิจัำดทำากิจำกริริมและมาติริการิต่ิาง	ๆ 	อย์่างต่ิอเนื�อง 
ด้วย์การิดำาเนินการิจัำดการิด้านพลังงานให้ม่ป็ริะสิิทธิุภาพและ 
เกิดป็ริะโย์ชน์สูิงสุิด	
	 การิจัำดตัิ�งค่ณิะทำางานด้านการิจัำดการิพลังงาน	เพื�อการิวาง
แนวทางและกำาหนดนโย์บาย์การิจัำดการิพลังงาน	 ป็ริะสิานงานกับ 

หน่วย์งานท่�เก่�ย์วข้ัองเพื�อขัอค่วามร่ิวมมือในการิป็ฏิิบัติิงาน	ค่วบคุ่มดูแล

การิจัำดการิพลังงานขัองอาค่าริให้เป็็นไป็ติามนโย์บาย์อนุรัิกษ์ัพลังงาน 

และวิธุ่การิจำัดการิพลังงาน	ริวมทั�งการิแติ่งติั�งค่ณิะทำางานด้าน 

การิติริวจำสิอบ	และป็ริะเมินริะบบการิจัำดการิพลังงานภาย์ในองค์่กริ	
เพื�อทำาหน้าท่�ติิดติาม	 ติริวจำสิอบ	 ป็ริะเมินศักย์ภาพการิป็ฏิิบัติิงาน 

ให้เป็็นไป็ติามเป็้าหมาย์และแผนการิจำัดการิพลังงาน	ริวมไป็ถ่ง 
การิป็ริะเมินค่วามรัิบผิดชอบด้านอนุรัิกษ์ัพลังงานขัองส่ิวนพื�นท่�ต่ิาง	ๆ 	
ในการิจัำดการิพลังงานขัององค์่กริ
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ขัอบเขัติท่ี่� 1
การัปล่อย์และดูดกลับก๊าซ่เรืัอนี้กรัะจัก

ทางตรังขององค์กรั

�นำ�ามันด่เซึ่ล	Generator
�ก๊าซึ่หุงต้ิม	สิำาหรัิบซ้ึ่อมดับเพลิง
�นำ�ามันด่เซึ่ลริถย์นต์ิ
�นำ�ามันเบนซิึ่นริถย์นต์ิ
�CH4	ริะบบ	Septic	tank
�CO2	ถังดับเพลิงป็ริะจำำาจุำด
�CO2	กิจำกริริมซ้ึ่อมดับเพลิง
�R32	เค่รืิ�องป็รัิบอากาศ
�R410A	เค่รืืิ�องป็รัิบอากาศ
�R134a	ริะบบ	Chiller
�ก๊าซึ่ม่เทน	ริะบบบำาบัดนำ�าเส่ิย์
�SF6	Circuit	breaker
�N2O	การิใช้ปุ็�ย์	ในพื�นท่�ส่ิเข่ัย์ว
�หม้อแป็ลงไฟื้ฟ้ื้า
�FM200	Data	Center

ขัอบเขัติท่ี่� 2
การัปล่อย์และดูดกลับก๊าซ่เรืัอนี้กรัะจัก

ทางอ้อมจัากการัใช้พลังงานี้

�ไฟื้ฟ้ื้าอาค่าริสิำานักงาน

ขัอบเขัติท่ี่� 3
การัปล่อย์และดูดกลับก๊าซ่เรืัอนี้กรัะจัก

ทางอ้อมอื�นี้ๆ

�Purchased	goods	and	services
��Fuel	and	energy	related	activities

(not	included	in	scope	1	or	scope	2)
��Upstream	transportation	and	
distribution
�Waste	generated	in	operations
�Business	travel
�Employee	commuting
�Upstream	leased	assets
�Investments

หมายเหตุุ : กิิจกิรรมอยู่่�ระหว่�างกิาร
พิิจารณาคััดเลืือกิกิิจกิรรมท่ี่�ม่นััยู่สำำาคััญ 
เพืิ�อนัับรว่มในักิารรายู่งานัคัาร์บอนั 
ฟุุตพิริ�นัท์ี่ของ BAM ในัลืำาดับถััดไป

ธุ.ค.64 ก.พื่.65 เม.ยั่.65ม.ค.65 ม่.ค.65 พื่.ค.65

ศึกษ์าแน้วที่างฯ คำาน้วณ์/จัดที่ำารัายงาน้

รัับที่วน้สำอบ

ขีอรัับรัองจาก	อบก.

รัวบรัวมข้ีอม้ลท่ี่�เก่�ยวข้ีอง

	 ปั็จำจุำบัน	การิป็ริะเมินค่าร์ิบอนฟุื้ติพริิ�นท์องค์่กริขัอง	BAM	อยู่์ในริะหว่างการิริวบริวมข้ัอมูล	โดย์สิามาริถช่�บ่งกิจำกริริมท่�ม่การิป็ล่อย์ 

และดูดกลับก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกจำากการิดำาเนินงานขัององค์่กริเบื�องต้ิน	แบ่งเป็็น	3	ขัอบเขัติ	ดังน่�	

แผนการจัดการพื่ลัื่งงานแลื่ะความรับผิดชอบ

 คาร์บอนฟุติพื่ร้ินท์ี่ขัององค์กร
	 แนวทางการิป็ริะเมินค่าร์ิบอนฟุื้ติพริิ�นท์ขัอง	BAM	ได้กำาหนด
ขัั�นติอนการิดำาเนินการิต่ิาง	ๆ	ริวมทั�งวิธุ่การิเก็บข้ัอมูล	การิค่ำานวณิ
ป็ริิมาณิการิป็ล่อย์	และดูดกลับก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก		ท่�เกิดข่ั�นจำากกิจำกริริม	
และการิดำาเนินงานขัององค์่กริ	 ติามข้ัอกำาหนดในการิค่ำานวณิและ
ริาย์งานค่าร์ิบอนฟุื้ติพริิ�นท์ขัององค์่กริ	 โดย์องค์่การิบริิหาริจัำดการิ 
ก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก	(องค์่การิมหาชน)	(ฉบับป็รัิบป็รุิงค่รัิ�งท่�	5	มกริาค่ม	2564) 

โดย์ม่แผนงานในการิขัอรัิบการิทวนสิอบจำากหน่วย์งานทวนสิอบ 

ท่�ได้รัิบการิข่ั�นทะเบ่ย์นกับองค์่การิบริิหาริจัำดการิก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก	
(องค์่การิมหาชน)	ในช่วงเดือนม่นาค่ม	2565	และขัอข่ั�นทะเบ่ย์นรัิบริอง
จำากองค์่การิบริิหาริจัำดการิก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก	(องค์่การิมหาชน)	ในริอบท่�	
4/2565	ซ่ึ่�งจำะป็ริะกาศผลการิข่ั�นทะเบ่ย์นในวันท่�	25	พฤษัภาค่ม	2565

103รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



	 ทั�งน่�	 กิจำกริริมท่�ม่การิป็ล่อย์และดูดกลับก๊าซึ่เริือนกริะจำก 

จำากการิดำาเนินงานขัอง	BAM	อาจำม่การิเป็ล่�ย์นแป็ลงได้หลังผ่าน 

กริะบวนการิทวนสิอบโดย์ผู้ทวนสิอบภาย์นอก	
	 อย่์างไริก็ติาม	BAM	ได้ติริะหนักถ่งการิดำาเนินการิท่�เป็็นมิติริ
ต่ิอสิิ�งแวดล้อม	จ่ำงได้ม่มาติริการิต่ิาง	ๆ	เพื�อลดกริะทบสิิ�งแวดล้อม 

ซ่ึ่� ง ม่ค่วามเก่�ย์วข้ัองกับกิจำกริริมท่� ม่การิป็ล่อย์และดูดกลับ 

ก๊าซึ่เรืิอนกริะจำกในแต่ิละขัอบเขัติ	ดังน่�
 1. กิารปล่ัอยแลัะดูดกิลัับก๊ิาซเร้อนกิระจกิทูางต้รงขององค์กิร   
การิลดการิใช้เชื�อเพลิงริถย์นต์ิ	ด้วย์การิจัำดซืึ่�อริถย์นต์ิริะบบไฮบริิดสิำาหรัิบ
การิใช้งานขัององค์่กริ	เพื�อเป็็นการิรัิกษัาสิภาพแวดล้อมให้สิะอาดย์ิ�งข่ั�น 

ลดการิใช้เชื�อเพลิงและการิเผาไหม้นำ�ามัน	ซ่ึ่�งเป็็นกิจำกริริมท่�ม่การิป็ล่อย์ 

ก๊าซึ่เรืิอนกริะจำก	 อันเป็็นผลให้เกิดภาวะโลกร้ิอน	 (Global	Warming) 
และอากาศเส่ิย์ท่�ม่เพิ�มมากข่ั�น
 2. กิารปล่ัอยแลัะดูดกิลัับก๊ิาซเร้อนกิระจกิทูางอ้อมจากิ 
กิารใช้ัพลัังงาน	การิลดใช้พลังงานไฟื้ฟ้ื้า	ด้วย์มาติริการิและการิพัฒนา
ริะบบการิจัำดการิพลังงานอย่์างต่ิอเนื�องและเหมาะสิม

  ปี 2562 (ปีฐานี้) เท้ย์บ ปี 2563
156,833.20 kgCO2

คิดเป็น้เงิน้ 9.96%
ลดลง

  
ปี 2563 (ปีฐานี้) เท้ย์บ ปี 2564

143,065.40 kgCO2

คิดเป็น้เงิน้ 18.31%
ลดลง

  

 3. กิารปล่ัอยแลัะดูดกิลัับก๊ิาซเร้อนกิระจกิทูางอ้อมอ้�น ๆ 
การิลดใช้ป็ริิมาณิกริะดาษัริาย์งาน		เป็ล่�ย์นแป็ลงการิจำัดเก็บขั้อมูล 

ด้วย์การินำาริะบบการิจัำดการิเอกสิาริ	(BAMFLOW)	มาใช้
  

ปี 2563 (ปีฐานี้) เท้ย์บ ปี 2564
11,022.11 kgCO2

คิดเป็น้เงิน้ 19.47%
ลดลง

การจัดการด้านความยัั่�งย่ั่นในมิติิสัำงคม 
 นโยั่บายั่แลื่ะแนวป้ฏิิบัติิด้านสัำงคม 
	 BAM	กำาหนดนโย์บาย์และแนวป็ฏิิบัติิท่�สิอดค่ล้องกับริะเบ่ย์บ
และข้ัอบังคั่บท่�เก่�ย์วกับการิจัำดการิด้านสัิงค่มในกริะบวนการิดำาเนินธุุริกิจำ 

การิบริิหาริจัำดการิท่�เก่�ย์วข้ัองกับพนักงาน	การิเค่าริพสิิทธิุมนุษัย์ชน 

การิป็ฏิิบัติิติ่อแริงงานอย์่างเป็็นธุริริม	ริวมไป็ถ่งการิม่สิ่วนริ่วม 

พัฒนาชุมชนและสิังค่ม	ย์่ดหลักการิดำาเนินธุุริกิจำท่�ค่วบคู่่ไป็กับ 

การิสิร้ิางคุ่ณิค่่าสู่ิสัิงค่ม	 โดย์การิเข้ัาเป็็นส่ิวนหน่�งในการิขัับเค่ลื�อน 

สัิงค่มไทย์ให้เป็็นสัิงค่มท่�ม่คุ่ณิภาพ	การิให้ค่วามสิำาคั่ญ่	สิร้ิางป็ริะโย์ชน์ 

ดูแลชุมชน	 สัิงค่ม	และสิิ�งแวดล้อมริอบพื�นท่�ท่�	BAM	ดำาเนินธุุริกิจำ 

ในทุกภูมิภาค่ทั�วป็ริะเทศ	 ริวมทั�งสิ่งเสิริิมชุมชนให้ม่ศักย์ภาพใน 

การิพัฒนาตินเองอย่์างย์ั�งย์ืน

 การเคารพื่สิำที่ธิุมนุษยั่ชน
 นโยั่บายั่แลื่ะแนวป้ฏิิบัติิท่ี่�ด่
	 1.	ผู้บริิหาริริะดับสิูง	ผู้บริิหาริ	และพนักงานทุกค่นได้ริับ 

การิป็ฏิิบัติิด้วย์ค่วามเสิมอภาค่	ม่โอกาสิท่�เท่าเท่ย์มกันในการิทำางาน	
ภาย์ใต้ิกฎ	ริะเบ่ย์บ	ข้ัอบังคั่บในการิทำางาน	ป็ริะกาศ	และค่ำาสัิ�งต่ิาง	ๆ	
ขัอง	BAM	ท่�ชอบด้วย์กฎหมาย์
	 2.	 ผู้บริิหาริริะดับสูิง	ผู้บริิหาริ	และพนักงานทุกค่นสิามาริถ 

ใช้สิิทธิุขัองติน	และได้รัิบการิป็ฏิิบัติิในฐานะพลเมือง	โดย์ชอบธุริริม
ติามกฎหมาย์รัิฐธุริริมนูญ่แห่งริาชอาณิาจัำกริไทย์	 ภาย์ใต้ิหลักการิ 
ดังน่�				
	 	 -	 บุค่ค่ลย์่อมม่สิิทธิุและเสิร่ิภาพ	และได้รัิบค่วามคุ้่มค่ริอง
ติามกฎหมาย์เท่าเท่ย์มกัน			
	 	 -	 ชาย์และหญิ่งม่สิิทธิุเท่าเท่ย์มกัน				
	 	 -	 การิไม่เลือกป็ฏิิบัติิโดย์ไม่เป็็นธุริริมต่ิอบุค่ค่ล	ด้วย์เหตุิ
ค่วามแติกต่ิางในเรืิ�องถิ�นกำาเนิด	เชื�อชาติิ	ภาษัา	เพศ	อาย์ุ	ค่วามพิการิ	
สิภาพทางกาย์หรืิอสุิขัภาพ	สิถานะขัองบุค่ค่ล	ฐานะทางเศริษัฐกิจำ 

หรืิอสัิงค่ม	ค่วามเชื�อทางศาสินา	การิศ่กษัาอบริม	หรืิอค่วามคิ่ดเห็น
ทางการิเมือง
	 3.	 ข้ัอมูลส่ิวนบุค่ค่ลขัองผู้บริิหาริริะดับสูิง	 ผู้บริิหาริ	 และ
พนักงาน	 ม่การิริักษัาขั้อมูล	 โดย์ไม่เป็ิดเผย์	 หริือถ่าย์โอนขั้อมูล 

ส่ิวนตัิวขัองพนักงานไป็ยั์งบุค่ค่ลอื�น	 โดย์ไม่ได้รัิบค่วามยิ์นย์อมจำาก
เจำ้าขัองขั้อมูล	เว้นแติ่ได้กริะทำาติามกฎหมาย์	หริือติามค่ำาสิั�งขัอง 
เจ้ำาพนักงานผู้ม่อำานาจำติามกฎหมาย์	
	 4.	 ส่ิงเสิริิมให้พนักงานทุกค่น	เค่าริพในศักดิ�ศร่ิค่วามเป็็นมนุษัย์์ 

ไม่กริะทำาการิใด	ๆ 	ท่�เป็็นการิละเมิด	หรืิอคุ่กค่ามไม่ว่าจำะเป็็นทางวาจำา 
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หริือกริะทำาการิใด	ๆ	ติ่อบุค่ค่ลอื�น	ทั�งโดย์ทางติริงและทางอ้อม 

บนพื�นฐานค่วามแติกต่ิางด้านถิ�นกำาเนิด	เชื�อชาติิ	ภาษัา	เพศ	อาย์ุ	
ค่วามพิการิ	 สิภาพทางกาย์หรืิอสุิขัภาพ	 สิถานะขัองบุค่ค่ล	 ฐานะ 
ทางเศริษัฐกิจำหรืิอสัิงค่ม	ค่วามเชื�อทางศาสินา	การิศ่กษัาอบริมหรืิอ 

ค่วามคิ่ดเห็นทางการิเมือง	หรืิอเรืิ�องอื�นใด			
	 5.	 ส่ิงเสิริิมและเปิ็ดโอกาสิ	 ให้ผู้บริิหาริริะดับสูิง	 ผู้บริิหาริ 
และพนักงานม่ส่ิวนร่ิวมในการิแสิดงค่วามคิ่ดเห็น	หากม่การิกริะทำา
ขัอง	BAM	หรืิอพนักงานท่�อาจำเป็็นการิละเมิดสิิทธิุมนุษัย์ชน	เพื�อเป็็น
ป็ริะโย์ชน์ในการิสิะท้อนปั็ญ่หา	และหาแนวทางแก้ไขั	
	 6.	 การิป็ฏิิบัติิหน้าท่�ขัองผู้บริิหาริริะดับสูิง	 ผู้บริิหาริ	 และ
พนักงานให้พ่งริะมัดริะวังค่วามเส่ิ�ย์งท่�จำะเกิด	การิละเมิดสิิทธิุมนุษัย์ชน 

ในการิดำาเนินธุุริกิจำ				
	 7.		เมื�อพบเห็นการิละเมิดสิิทธิุมนุษัย์ชนในการิดำาเนินธุุริกิจำ		
หรืิอได้ทริาบถ่งการิเลือกป็ฏิิบัติิ	และ/หรืิอ	การิละเมิดต่ิอสิิทธิุมนุษัย์ชน 

ให้พนักงานริาย์งานสิิ�งท่�สิงสัิย์ว่าเป็็นการิละเมิดนโย์บาย์ขัอง	BAM 

หริือการิละเมิดติ่อกฎหมาย์	 โดย์ริาย์งานติ่อผู้บังค่ับบัญ่ชา	 หริือ 

แจำ้งผ่านช่องทางการิริ้องเริ่ย์น/การิให้เบาะแสิ	 ขัองพนักงานติาม 

ขัั �นติอนการิป็ฏิิบัติิงานการิจำัดการิขั้อริ้องเริ่ย์นท่ �	BAM	กำาหนด 

ซ่ึ่�งได้เผย์แพร่ิใน	bamnet.com		

ผู้บริหาร

48% 52%

ชาย์ หญิิง

พื่นักงาน

53% 47%

ชาย์ หญิิง

 เป้้าหมายั่ดำาเนินการ
	 การิกำาหนดนโย์บาย์และดำาเนินการิภาย์ใติ้กฎ	ริะเบ่ย์บ 

ข้ัอบังคั่บติามขัั�นติอนท่�ชัดเจำน	เพื�อให้เกิดค่วามเป็็นธุริริม	และเสิมอ
ภาค่ติามมาติริฐานสิากลด้านสิิทธิุมนุษัย์ชน	ไม่ละเมิดสิิทธิุขัั�นพื�นฐาน 

การิสิร้ิางค่วามเท่าเท่ย์มทางเพศ	การิขัจัำดการิก่ดกันทางเพศ	และ 
การิขัจำัดค่วามริุนแริง	เป็็นสิ่วนหน่�งท่�จำะนำาไป็สิู่การิพัฒนาท่�ย์ั�งย์ืน 

ริวมทั�งเปิ็ดโอกาสิให้พนักงานม่ส่ิวนร่ิวมในการิแสิดงค่วามคิ่ดเห็น 

เพื�อให้ทริาบปั็ญ่หาและค้่นหาแนวทางแก้ไขัร่ิวมกัน		

 • กิารบริหารทูรัพยากิรบุคคลัอย่างเสมอภาค
	 	 ค่วามเท่าเท่ย์มทางเพศ	เป็็นส่ิวนหน่�งขัองสิิทธิุมนุษัย์ชน	
BAM	ม่นโย์บาย์ท่�ชัดเจำน	และวิธุ่ป็ฏิิบัติิเพื�อส่ิงเสิริิมศักย์ภาพ	สิิทธิุ 
และโอกาสิท่�เท่าเท่ย์มกันขัองพนักงานทุกค่นโดย์ไม่จำำากัดเพศสิภาพ	
แสิดงถ่งการิให้โอกาสิพนักงานได้สิร้ิางศักย์ภาพเพื�อพัฒนาองค์่กริ	
และส่ิงเสิริิมให้พนักงานทุกค่นม่สิิทธิุ	และใช้สิิทธิุในการิแสิดงออกถ่ง
ศักย์ภาพขัองตินได้อย์่างเต็ิมท่�	สิร้ิางค่วามสิมดุลทางเพศในการิทำางาน 

ด้วย์การิรัิกษัาสัิดส่ิวนขัองจำำานวนพนักงานชาย์และหญิ่งให้สิมดุล 

ในแติ่ละป็ริะเภทขัองงาน	 การิมอบหมาย์งาน	 และติิดติาม 

ผลการิป็ฏิิบัติิงานในขัอบข่ัาย์ท่�รัิบผิดชอบ	ริวมทั�งการิส่ิงเสิริิมพนักงาน
ท่�ม่ผลการิป็ฏิิบัติิงานด่	ม่ภาวะค่วามเป็็นผู้นำาเติิบโติในสิาย์งานอาช่พ 

ไม่ว่าจำะเป็็นเพศชาย์หรืิอหญิ่งสิามาริถเลื�อนติำาแหน่งงานในริะดับท่�สูิงข่ั�น

105รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



 การป้ฏิิบัติิต่ิอแรงงานด้วยั่ความเป็้นธุรรม
 นโยั่บายั่แลื่ะแนวป้ฏิิบัติิท่ี่�ด่
 1. ด้านกิารใช้ัแรงงานบังคับ            
	 	 BAM	จำะไม่กริะทำาการิหรืิอสินับสินุน	ให้ม่การิใช้แริงงาน 

บังคั่บในทุกรูิป็แบบ	และจำะไม่เร่ิย์กร้ิอง	หรืิอรัิบเงินป็ริะกัน	บัติริป็ริะจำำาตัิว 
ป็ริะชาชน	หรืิอเอกสิาริป็ริะจำำาตัิวใด	ๆ	 จำากผู้สิมัค่ริงาน/พนักงาน 

หรืิอกำาหนดเป็็นเงื�อนไขัในการิรัิบเข้ัาทำางาน	เว้นแต่ิกฎหมาย์ย์กเว้นไว้			
 2. ด้านกิารใช้ัแรงงานเด็กิ              
	 	 BAM	 จำะไม่ว่าจ้ำางหรืิอสินับสินุนให้ม่การิว่าจ้ำาง	 หรืิอ 

ใช้แริงงานเด็กท่�ม่อาย์ุติำ�ากว่า	15	ปี็	และจำะไม่ให้หรืิอสินับสินุน	หรืิอ 

ส่ิงเสิริิมให้ม่การิใช้แริงงานเด็กทำางานใน	BAM
 3. ด้านกิารใช้ัแรงงานหญิิง             
	 	 BAM	 จำะไม่ให้พนักงานหญิ่ง	 ทำางานท่�เป็็นอันติริาย์ต่ิอ
สุิขัภาพหรืิอร่ิางกาย์	ติามท่�กฎหมาย์กำาหนด	และสิำาหรัิบพนักงาน
หญิ่งท่�ม่ค่ริริภ์จำะจัำดให้อยู่์ในสิภาพแวดล้อมท่�ไม่เป็็นอันติริาย์ต่ิอ 

สุิขัภาพ	และค่วามป็ลอดภัย์ต่ิอการิม่ค่ริริภ์	ริวมทั�ง	BAM	จำะไม่เลิกจ้ำาง 
ลดติำาแหน่ง	หรืิอลดสิิทธิุป็ริะโย์ชน์ขัองพนักงานหญิ่ง	เพริาะเหตุิจำาก
การิม่ค่ริริภ์
 4. ด้านกิารเล้ัอกิปฏิิบัติ้         
	 	 BAM	 จำะไม่กริะทำา	 หรืิอสินับสินุนให้ม่การิเลือกป็ฏิิบัติิ 

อันเนื�องมาจำากเหตุิเพริาะค่วามแติกต่ิางในเรืิ�องเชื�อชาติิ	ภาษัา	เพศ 

อายุ์	 ค่วามเชื�อทางศาสินา	 สิถานภาพการิสิมริสิ	 ทัศนค่ติิส่ิวนตัิว 
ในเริื�องขัองเพศ	ค่วามพิการิ	การิเป็็นผู้ป็่วย์โริค่เอดสิ์	 การิเป็็น 

กริริมการิในค่ณิะกริริมการิกิจำการิสัิมพันธ์ุขัองฝ่่าย์ลูกจ้ำาง	 ค่วามนิย์ม 

ในพริริค่การิเมืองหริือแนวค่ิดสิ่วนบุค่ค่ลในเริื �องติ่าง	ๆ	ได้แก่ 
การิจำ้างงาน	 การิจำ่าย์ค่่าจำ้างและค่่าติอบแทนการิทำางาน	 การิให ้

สิวัสิดิการิ	การิให้โอกาสิได้ริับการิฝ่ึกอบริม	และพัฒนาค่วามริู ้
ค่วามสิามาริถการิพิจำาริณิาเลื�อนขัั�น	หรืิอติำาแหน่งหน้าท่�	การิเลิกจ้ำาง 
หรืิอการิเกษ่ัย์ณิอาย์ุการิทำางาน	 ทั�งน่�	 ผู้บริิหาริริะดับสูิง	 ผู้บริิหาริ 
และพนักงานทุกค่นจำะต้ิองได้รัิบการิป็ฏิิบัติิด้วย์ค่วามเสิมอภาค่	และ 
ม่โอกาสิเท่าเท่ย์มกันในการิทำางาน	 ภาย์ใต้ิกฎริะเบ่ย์บ	 ข้ัอบังคั่บ 

ขัอง	BAM				
 5. ด้านเสรีภาพ ในกิารเข้าเป็นกิรรมกิารในคณะกิรรมกิาร
กิิจกิารสัมพันธ์ุ     
	 	 BAM	 จำะสินับสินุนและเปิ็ดโอกาสิให้แก่พนักงานในการิ 
ลงสิมัค่ริ	 เพื�อการิคั่ดเลือกหรืิอเลือกตัิ�งเป็็นตัิวแทนในค่ณิะกริริมการิ 
กิจำการิสิัมพันธุ์	 โดย์	BAM	จำะไม่กริะทำาการิใด	ๆ	ท่�ไม่ชอบด้วย์ 

กฎหมาย์เพื�อขััดขัวาง	หริือแทริกแซึ่งการิใช้สิิทธุิขัองพนักงาน 

ริวมทั�งอำานวย์ค่วามสิะดวก	 และจำะให้ม่การิป็ฏิิบัติิติ่อติัวแทนนั�น 

โดย์เท่าเท่ย์มกันกับพนักงานค่นอื�น	ๆ		

 6. ด้านความรับผิิดชัอบดูแลัพนักิงานเกีิ�ยวกัิบกิารถูุกิ 
คุกิคาม แลัะ/หร้อ ถูุกิล่ัวงลัะเมิดทูางเพศ รวมทัู�งกิารใช้ัความรุนแรง 
ต่้อแรงงาน 
	 	 BAM	ม่มาติริการิป็้องกันและมิให้พนักงานถูกคุ่กค่าม 

และ/หริือ	 ถูกล่วงละเมิดทางเพศ	 โดย์การิแสิดงออกด้วย์ค่ำาพูด 

ท่าทาง	ริวมทั�งการิใช้ค่วามริุนแริงติ่อแริงงานหญ่ิง	หากพนักงาน 

ถูกคุ่กค่ามและ/หรืิอถูกล่วงละเมิดทางเพศ	ริวมทั�งการิใช้ค่วามรุินแริง 
ต่ิอแริงงานหญิ่ง	 BAM	 จำะดำาเนินการิพิจำาริณิาโทษัทางวินัย์กับผู้ท่� 
กริะทำาผิดดังกล่าวติามข้ัอบังคั่บการิทำางานขัอง	BAM	อย์่างเค่ร่ิงค่รัิด
 7. ด้านค่าต้อบแทูนกิารทูำางาน   
	 	 (1)	 BAM	จำะจ่ำาย์ค่่าจ้ำางและค่่าติอบแทนจำากการิทำางาน	
ให้เป็็นไป็ติามริะเบ่ย์บข้ัอบังคั่บขัอง	BAM	และ/หรืิอ	กฎหมาย์กำาหนดไว้	
	 	 (2)	 BAM	จำะแจ้ำงให้พนักงานได้รัิบทริาบข้ัอมูลเก่�ย์วกับ
ค่่าจ้ำาง	 และค่่าติอบแทนการิทำางานท่�ได้รัิบทั�งหมดในแต่ิละเดือน 

และจำะไม่หักค่่าจ้ำางไม่ว่ากริณ่ิใด	ๆ		เว้นแต่ิม่ริะเบ่ย์บ	ค่ำาสัิ�ง	ข้ัอบังคั่บ	
หรืิอกฎหมาย์ย์กเว้นไว้			
 8. ด้านความปลัอดภัย อาชีัวอนามัย แลัะสภาพแวดล้ัอม 
ในกิารทูำางาน
	 	 (1)	 BAM	 ได้กำาหนดมาติริการิด้านค่วามป็ลอดภัย์ 

อาช่วอนามัย์	และสิภาพแวดล้อมในการิทำางานค่ริอบค่ลุมลักษัณิะงาน 

ท่�ม่แนวโน้มอาจำก่อให้เกิดอันติริาย์ติ่อสุิขัภาพและค่วามป็ลอดภัย์ 

ขัองพนักงาน	และผู้ท่�เก่�ย์วข้ัอง		โดย์ม่การิค่วบคุ่ม	ป้็องกันให้เป็็นไป็ติาม
กฎหมาย์	และม่มาติริฐานค่วามป็ลอดภัย์ทุกสิภาพแวดล้อมในการิทำางาน		
	 	 (2)	 จัำดให้พนักงานม่ส่ิวนร่ิวมในการิดำาเนินการิด้าน 

ค่วามป็ลอดภัย์	อาช่วอนามัย์	และสิภาพแวดล้อมในการิทำางาน	เช่น	
ให้ม่การิสืิ�อสิาริภาย์ใน	BAM	เพื�อให้พนักงานได้รัิบทริาบและเข้ัาใจำ 

กฎริะเบ่ย์บ	ข้ัอบังคั่บ	และคู่่มือด้านค่วามป็ลอดภัย์	ในการิทำางาน	
	 	 (3)	 จัำดให้พนักงานได้รัิบการิฝึ่กอบริมด้านค่วามป็ลอดภัย์ 

ในสิถานท่�ทำางาน	เช่น	การิซ้ึ่อมดับเพลิงขัั�นต้ิน	และการิซ้ึ่อมอพย์พ
พนักงานจำากเหตุิอัค่ค่่ภัย์เป็็นป็ริะจำำาทุกปี็	ส่ิงเสิริิมให้พนักงานได้ใช้
อุป็กริณ์ิเพื�อค่วามป็ลอดภัย์ท่�ได้มาติริฐาน	และเหมาะสิมกับลักษัณิะงาน						
	 	 (4)	 BAM	ได้ให้ค่วามสิำาคั่ญ่กับค่วามป็ลอดภัย์และสิถานท่� 
ในการิทำางาน	โดย์แต่ิงตัิ�งค่ณิะทำางานค่วามป็ลอดภัย์	อาช่วอนามัย์	และ
สิภาพแวดล้อมในการิทำางาน	เพื�อรัิบผิดชอบดูแลงานในด้านน่�เป็็นการิ
เฉพาะ
	 9.	 กริณ่ิท่�ได้ป็ริะสิบ	หรืิอได้ทริาบถ่งการิเลือกป็ฏิิบัติิ	และ/หรืิอ 

การิละเมิดต่ิอการิป็ฏิิบัติิต่ิอแริงงานอย์่างเป็็นธุริริมให้พนักงานริาย์งาน
สิิ�งท่�ต้ิองสิงสัิย์ว่าเป็็นการิละเมิดต่ิอนโย์บาย์	และ/หรืิอ	แนวทางป็ฏิิบัติิ 

ป็ริะกาศ	 ค่ำาสัิ�ง	 ริะเบ่ย์บ	 ข้ัอบังคั่บขัอง	 BAM	 หรืิอการิละเมิดต่ิอ
กฎหมาย์	โดย์ริาย์งานต่ิอผู้บังคั่บบัญ่ชา	หรืิอแจ้ำงผ่านช่องทางการิร้ิองเร่ิย์น 

การิให้เบาะแสิขัองพนักงาน	 ติามขัั�นติอนการิป็ฏิิบัติิงานการิจัำดการิ 
ข้ัอร้ิองเร่ิย์นท่�	BAM	กำาหนด	ซ่ึ่�งได้เผย์แพร่ิช่องทางการิร้ิองเร่ิย์นอยู่์ใน	
bamnet.com

106 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



 เป้้าหมายั่การดำาเนินการ
	 การิมุ่งเน้นด้านสิวัสิดิการิ	 ริวมถ่งการิจำัดอบริม	 สิัมมนา 
เพิ�มพูนค่วามริู้	ค่วามสิามาริถ	พัฒนาให้ผู้บริิหาริและพนักงาน 

เกิดป็ริะสิิทธุิภาพ	 อ่กทั�งสิ่งเสิริิมการิจำัดทำากิจำกริริมให้ผู้บริิหาริ 
และพนักงานได้ม่ส่ิวนร่ิวมในการิทำาป็ริะโย์ชน์กับสัิงค่มทั�งทางติริง 
และทางอ้อม		
 • กิารบริหารแผินงานแลัะพัฒนาพนักิงาน
	 	 เป็็นทรัิพย์ากริบุค่ค่ลท่�ม่คุ่ณิค่่าและเป็็นหัวใจำสิำาคั่ญ่ 

ท่�จำะนำาพา	BAM	ไป็สู่ิค่วามสิำาเริ็จำ	การิบริิหาริทริัพย์ากริบุค่ค่ลให้
แขั็งแกริ่ง	 เป็็นกลไกสิำาคั่ญ่ในการิเพิ�มศักย์ภาพ	 และเพิ�มข่ัดค่วาม
สิามาริถในการิขัับเค่ลื�อนธุุริกิจำให้เติิบโติอย์่างม่ป็ริะสิิทธุิภาพและ
ย์ั�งย์ืน	การิดำาเนินธุุริกิจำจำำาเป็็นต้ิองอาศัย์ผู้ท่�ม่ค่วามรู้ิ	ค่วามสิามาริถ	 
และทักษัะการิทำางานท่�หลากหลาย์	 เพื�อให้สิามาริถริองริับการิ
ป็ฏิิบัติิงานได้อย์่างม่ป็ริะสิิทธุิภาพ	โดย์ให้ผลติอบแทนและสิวัสิดิการิ 
ท่�เหมาะสิมกับสิถานการิณ์ิ	และติลาดแริงงานในปั็จำจุำบัน
	 	 BAM	ให้ค่วามสิำาคั่ญ่กับการิพัฒนาพนักงาน	ซ่ึ่�งถือเป็็น 

กลยุ์ทธ์ุและเป้็าหมาย์กำาลังสิำาคั่ญ่ในการิขัับเค่ลื�อนองค์่กริให้ 

ป็ริะสิบผลสิำาเร็ิจำ	ติามวิสัิย์ทัศน์และพันธุกิจำ	 จ่ำงม่ค่วามจำำาเป็็นท่�จำะ
ต้ิองเติร่ิย์มการิพัฒนาบุค่ลากริให้ม่ค่วามพร้ิอม	และสิามาริถป็รัิบตัิว
ให้สิอดรัิบกับทิศทางและเป้็าหมาย์ทางธุุริกิจำภาย์ใต้ิปั็จำจัำย์ต่ิาง	ๆ	ท่�ม่
การิเป็ล่�ย์นแป็ลงอย์ู่ติลอดเวลา	ทั�งเทค่โนโลย่์ใหม่	ๆ 	พฤติิกริริมผู้บริิโภค่
ท่�เป็ล่�ย์นไป็	ริวมถ่งการิแข่ังขัันทางธุุริกิจำท่�รุินแริง	เพื�อทำาให้พนักงาน
ม่ค่วามรู้ิ	 และเพิ�มพูนทักษัะท่�สิามาริถรัิบมือกับค่วามเป็ล่�ย์นแป็ลง 
ได้อย่์างทันท่วงท่	ในรูิป็แบบดังน่�
	 1.	 ด้านการิศ่กษัา	เพื�อเพิ�มพูนค่วามรู้ิ	ทักษัะ	โดย์ม่นโย์บาย์ 

ส่ิงเสิริิมให้พนักงานได้ม่โอกาสิทางการิศ่กษัาเพิ�มเติิมในริะดับท่�สูิงข่ั�น 

ในสิาขัาวิชาท่�เก่�ย์วขั้อง	 และสิอดค่ล้องกับการิดำาเนินธุุริกิจำด้วย์ 

การิมอบทุนการิศ่กษัาต่ิอในริะดับป็ริิญ่ญ่าโทในป็ริะเทศไทย์	ปี็ละ	20	ทุน 

และต่ิางป็ริะเทศปี็ละ	2	ทุน	นอกจำากน่�ย์ังมอบทุนการิศ่กษัาสิำาหรัิบ

บุค่ค่ลภาย์นอกในริะดับป็ริิญ่ญ่าโทศ่กษัาต่ิอในต่ิางป็ริะเทศจำำานวน	
2	 ทุน	 เพื�อสิริริหาบุค่ลากริท่�ม่ขั่ดค่วามสิามาริถและศักย์ภาพสิูง 
และเป็็นการิสิร้ิางบุค่ลากริให้ม่ค่วามสิามาริถเข้ัามาร่ิวมงานกับ	BAM	
และเป็็นกำาลังสิำาคั่ญ่ในการิพัฒนาองค์่กริในอนาค่ติ
	 2.	 ด้านการิพัฒนาทักษัะค่วามรู้ิ	ค่วามสิามาริถในการิทำางาน 

ได้กำาหนดแผนงานการิสิัมมนาและการิอบริมให้สิอดค่ล้องกับ 

การิดำาเนินธุุริกิจำ	และสินับสินุนให้พนักงานทุกค่นได้รัิบการิพัฒนาตินเอง 
อย์่างเหมาะสิมอย่์างต่ิอเนื�อง	ให้ริองรัิบกับการิก้าวสู่ิองค์่กริท่�ดำาเนิน
งานด้วย์เทค่โนโลย์่ท่�ทันสิมัย์	ซ่ึ่�ง	BAM	ให้ค่วามสิำาคั่ญ่เป็็นอย่์างยิ์�ง 
โดย์พัฒนาพนักงานกลุ่มต่ิาง	ๆ	ทุกริะดับ	เพื�อเติิมเต็ิมในส่ิวนท่�ขัาด
เสิริิมสิร้ิางให้ม่ค่วามสิมบูริณ์ิทั�งด้านสิมริริถนะ	องค์่ค่วามรู้ิ	เพิ�มข่ัด 

ค่วามสิามาริถทั�งพนักงานสิาย์ธุุริกิจำ	พนักงานสิาย์สินับสินุน	ในริะดับ
พนักงาน	ผู้จำัดการิ	ผู้บริิหาริ	ริวมถ่งพนักงานท่�เป็็น	Successor 
เพื�อส่ิงเสิริิมให้ม่โอกาสิเติิบโติและก้าวหน้าในบทบาทและหน้าท่� 
ทำางานได้อย์่างมืออาช่พ	 ม่ป็ริะสิิทธุิภาพและป็ริะสิิทธุิผล	 นำาพา 
องค์่กริไป็สู่ิเป้็าหมาย์ท่�กำาหนด	หลักสูิติริสิำาหรัิบการิอบริมและพัฒนา	
จำะเป็็นหลักสูิติริท่�เพิ�มข่ัดค่วามสิามาริถในการิทำางาน	การิบริิหาริงาน	
และการิบริิหาริค่น	เติิมเต็ิมช่องว่างให้เกิดป็ริะสิิทธิุภาพในการิทำางาน	 
ริวมถ่งหลักสูิติริต่ิาง	ๆ	ท่�กฎหมาย์กำาหนด	ผ่านการิอบริมทั�งภาย์ใน 

และภาย์นอก	 การิจัำดฝึ่กอบริมพนักงาน	 (Corporate	 Training) 
ซ่ึ่�งในปี็ท่�ผ่านมาจำากสิถานการิณิ์การิแพริ่ริะบาดขัองโริค่โค่วิด-19 

ได้ม่การิป็ริับเป็ล่�ย์นและพัฒนาการิอบริมเข้ัาสู่ิรูิป็แบบการิอบริม 

แบบออนไลน์มากข่ั�น	เพื�อให้พนักงานทุกค่นม่ค่วามพร้ิอมในการิเร่ิย์นรู้ิ 
อย์่างต่ิอเนื�องและติลอดเวลา
	 	 ป็ี	2564	กำาหนดนโย์บาย์และวางแผนงานพัฒนา
ป็ริะสิิทธิุภาพการิป็ฏิิบัติิงานขัองผู้บริิหาริ	ริวมทั�งพนักงานในทุกริะดับ
ด้วย์การิจัำดสัิมมนาและอบริมในหลักสูิติริต่ิาง	ๆ	โดย์การิอบริมเพื�อ
พัฒนาแบ่งเป็็น	3	ริะดับ	คื่อ	ริะดับพนักงาน	หัวหน้างาน	และผู้บริิหาริ	
จำำานวนหลักสูิติริและจำำานวนชั�วโมง	ติามข้ัอมูลดังน่�
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107รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)



 • มาต้รกิารความปลัอดภัย อาชีัวอนามัย แลัะสภาพแวดล้ัอม
ในกิารทูำางาน
	 	 การิกำาหนดแผนงานและการิสิื�อสิาริให้ค่วามริู้ติ่าง	ๆ 

ท่�เก่�ย์วขั้องกับค่วามป็ลอดภัย์อาช่วอนามัย์	และสิภาพแวดล้อม 

ในการิทำางานให้เป็็นไป็ติามกฎหมาย์	และม่มาติริฐาน	จำากสิถานการิณ์ิ
การิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	BAM	ให้ค่วามสิำาคั่ญ่กับมาติริการิ
การิดูแลภาย์ในสิำานักงาน	ทั�งสิำานักงานใหญ่่และสิำานักงานภูมิภาค่ 

ให้ค่วามห่วงใย์ในสุิขัภาพอนามัย์และค่วามป็ลอดภัย์ขัองพนักงาน 

ทุกค่น	โดย์ย์กริะดับมาติริการิดูแลสุิขัภาพและค่วามป็ลอดภัย์ติาม 

ขัั�นติอนขัองกริมค่วบคุ่มโริค่	กริะทริวงสิาธุาริณิสุิขั	โดย์เฉพาะอย่์างย์ิ�ง
กับพนักงานท่�ต้ิองมาป็ฏิิบัติิหน้าท่�ในสิำานักงาน	อาทิ	การิดูแลตัิ�งแต่ิ 

ค่วามค่วบคุ่มค่วามหนาแน่นในพื�นท่�ทำางานให้ม่พนักงานในสัิดส่ิวน	
WFH	:	WIO	ติามริะดับค่วามรุินแริง	การิป็ฏิิบัติิงานติามแผนงานท่�บ้าน 

(WFH)	 การิจำัดแบ่งกลุ่มพนักงานเขั้าป็ฏิิบัติิงานใน	 BAM	 (WIO) 
การิคั่ดกริองอุณิหภูมิ	ด้วย์เค่รืิ�อง	Thermal	Scanner	การิให้บริิการิ 
เจำลฆ่่าเชื �อโริค่ในบริิเวณิอาค่าริสิำานักงาน	 การิเพิ �มค่วามถ่ �ใน 

การิทำาค่วามสิะอาดสิำานักงาน	การิพ่นย์ากำาจำัดเชื�อไวริัสิโค่วิด-19 
การิจัำดทำาป็ริะกันภัย์โค่วิด-19	ให้กับพนักงานทุกค่น	ริวมทั�งการินำา
เทค่โนโลย์่ดิจำิทัลมาใช้จำัดการิป็ริะชุมออนไลน์	 เพื�อเว้นริะย์ะห่าง 
โดย์ขัอค่วามร่ิวมมือให้พนักงานถือป็ฏิิบัติิติามนโย์บาย์อย์่างเค่ร่ิงค่รัิด	

กิารอบรมชัั่�ว่โมงต�อคันั
เจ้าหน้ัาท่ี่� 4-7 (7.73 ชั่ม/คันั) รองผู้่้จัดกิาร - ผู้่้จัดกิาร (28.28 ชั่ม./คันั)  ผู้่้อำานัว่ยู่กิาร (9.87ชั่ม./คันั) ผู้่้ชั่�ว่ยู่ผู้่้จัดกิารใหญ�ข้�นัไป ( 9.50 ชั่ม./คันั )
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  การม่ส่ำวนร่วมพัื่ฒนาชุมชนแลื่ะสัำงคม
	 จำากการิมุ่งมั�นและย่์ดมั�นในพันธุกิจำขัอง	 BAM	 กลาย์เป็็น 

แริงผลักดันท่�จำะสิร้ิางสิริริค์่กิจำกริริมเพื�อสัิงค่มให้ม่ส่ิวนร่ิวมในการิให้ 

ในรูิป็แบบต่ิาง	ๆ 	อย์่างเป็็นรูิป็ธุริริม	หน่�งในนโย์บาย์ขัองเริา	คื่อต้ิองการิ 
ม่ส่ิวนช่วย์เหลือดูแลป็ริะชาชนและติอบแทนสัิงค่มในทุกพื�นท่� 
ทั�วป็ริะเทศ	นอกเหนือจำากนโย์บาย์บริริเทาค่วามเดือดร้ิอนขัองลูกค้่าหรืิอ 

ลูกหน่�ในเชิงธุุริกิจำแล้ว	สิิ�งสิำาคั่ญ่คื่อการิติริะหนักถ่งค่วามรัิบผิดชอบ 

ต่ิอสัิงค่ม	โดย์ค่ำาน่งถ่งป็ริะโย์ชน์ขัองผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ทุกกลุ่ม	ค่วบคู่่ไป็กับ 

การิม่สิ่วนริ่วมสิริ้างป็ริะโย์ชน์ติ่อสิังค่ม	 ชุมชน	 และสิิ�งแวดล้อม	 
ด้วย์การิส่ิงเสิริิม	สินับสินุน	พัฒนา	และสิร้ิางสิริริค์่โค่ริงการิหรืิอกิจำกริริม	 
ดูแลป็ริะชาชนทั�งในจัำงหวัดท่�ม่สิำานักงานขัอง	BAM	ตัิ�งอยู่์	และพื�นท่� 
ใกล้เค่่ย์ง	ริวมทั�งยั์งมุ่งเสิริิมสิร้ิางให้ผู้บริิหาริและพนักงาน	ริวมถ่งลูกค้่า
ได้เข้ัาใจำถ่งบทบาทขัองการิติอบแทนสัิงค่ม	ด้วย์การิป็ลูกฝั่งริวมพลัง
การิทำาด่	ม่จิำติอาสิาให้ม่ส่ิวนร่ิวมในการิทำากิจำกริริมบำาเพ็ญ่ป็ริะโย์ชน์
ต่ิอส่ิวนริวมให้บริริลุเป้็าหมาย์			

108 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน



ผลื่การดำาเนินงานด้านสัำงคม

	 การิดำาเนินงานค่วามรัิบผิดชอบต่ิอสัิงค่มสู่ิการิพัฒนาท่�ย์ั�งย์ืน	 
โดย์	BAM	จัำดทำาโค่ริงการิและกิจำกริริม	ส่ิงเสิริิม	สินับสินุน	ให้ป็ริะชาชน	 
ชุมชน	ม่คุ่ณิภาพช่วิติท่ �ด่ขั่ �น	ช่วย์เหลือลูกค่้าหริือลูกหน่ �ให้ม่ 
ค่วามสิามาริถในการิชำาริะหน่�	และส่ิงเสิริิมให้ริะบบเศริษัฐกิจำ	(ชุมชน
พื�นฐาน)	ม่ค่วามเข้ัมแข็ังมากข่ั�น	ด้วย์กลยุ์ทธ์ุ	4	ด้าน	

 1.  ด้านการเย่ั่ยั่วยั่า แลื่ะให้ความช่วยั่เหล่ื่อสัำงคม 

อย่ั่างเร่งด่วน / ต่ิอเน่�อง
  กิลัยุทูธ์ุทีู�มุ่งเน้น สนับสนุนกิารช่ัวยเหล้ัอผู้ิด้อยโอกิาส แลัะ 
ผู้ิได้รับความเด้อดร้อนในสังคม เช่ัน ผู้ิพิกิารผู้ิประสบภัยพิบัติ้ต่้าง ๆ 
แลัะสถุานกิารณ์โรคระบาด

  1.1 โครงการ BAM ปั้นนำ้าใจ สู้ำภัยั่โควิด-19    
	 	 	 สิถานการิณ์ิการิแพร่ิริะบาดขัองโริค่ติิดเชื�อไวรัิสิ 

โค่วิด-19	จ่ำงได้จัำดทำาโค่ริงการิ	BAM	ปั็นนำ�าใจำ	สู้ิภัย์	โค่วิด-19	ต่ิอเนื�อง
เป็็นปี็ท่�	2	โดย์	BAM	ร่ิวมเป็็นอ่กหน่�งพลังท่�สินับสินุนการิดำาเนินงาน 

ขัองภาค่รัิฐ	ในการิค่วบคุ่มสิถานการิณ์ิการิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิ 

โค่วิด-19	อย่์างเร่ิงด่วน	ด้วย์การิบริิจำาค่เงินสิมทบทุนการิจัำดซืึ่�ออุป็กริณ์ิ
การิแพทย์์	 และเวชภัณิฑ์์ท่�จำำาเป็็นติ่อการิป็้องกันและริักษัาผู้ป็่วย์ 

ติิดเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	ให้กับโริงพย์าบาลต่ิาง	ๆ 	ทั�วป็ริะเทศ	เพื�อเป็็นการิ
ช่วย์เหลือบุค่ลากริทางการิแพทย์์และเจ้ำาหน้าท่�ให้สิามาริถป็ฏิิบัติิงาน 

ในวิกฤติการิณ์ิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	ริะลอกใหม่ได้อย่์าง
สิะดวก	ริวดเร็ิวและม่ป็ริะสิิทธิุภาพมากย์ิ�งข่ั�น	ริวมไป็ถ่งการิบริิจำาค่ 

ถุงย์ังช่พ	อาหาริกล่อง	และนำ�าดื�มอ่กด้วย์	โค่ริงการิดำาเนินการิ 
ติามนโย์บาย์ขัอง	BAM	ท่�จำะอย์ู่เค่่ย์งขั้าง	ให้การิสินับสินุนและ 
ให้กำาลังใจำบุค่ลากริทางการิแพทย์์ในการิป็ฏิิบัติิหน้าท่�	 พร้ิอมทั�งได้ 

จัำดซืึ่�อท่ว่จำอแบนขันาด	65	นิ�ว	จำำานวน	8	 เค่รืิ�อง	สิำาหรัิบการิเปิ็ด
วิด่โอแจำ้งขั้อมูลเก่�ย์วกับขัั�นติอนการิให้บริิการิ	 และการิให้ค่วามริู้ 
เก่�ย์วกับวัค่ซ่ึ่นโค่วิด-19	แก่ผู้มารัิบบริิการิอย่์างทั�วถ่ง	ริวมทั�งบริิจำาค่
เค่ริื�องกดเจำลแอลกอฮอล์ล้างมือ	55	 เค่ริื�อง	นำ�าดื�ม	3,000	ขัวด 

และหน้ากากอนามัย์	3,000	 ชิ�น	 ให้กับศูนย์์ฉ่ดวัค่ซ่ึ่นกลางบางซืึ่�อ 

และโค่ริงการิ	“ไทย์ร่ิวมใจำ	กรุิงเทพป็ลอดภัย์”	ขัองกรุิงเทพมหานค่ริ
	 	 	 นอกจำากน่�	 BAM	 ได้สินับสินุนการิดำาเนินงานด้าน
สิาธุาริณิสุิขัขัองจำังหวัดนค่รินาย์ก	โดย์สิ่งมอบพื�นท่�ในอาค่าริขัอง
โค่ริงการิ	DE	VAL	RESORT	AND	SPORT	CLUB	อำาเภอบ้านนา	
จัำงหวัดนค่รินาย์ก	เพื�อจัำดตัิ�งเป็็นศูนย์ดู์แลโค่วิดชุมชน	หรืิอศูนย์พั์กค่อย์ 

(Community	Isolation)	ขัององค์่กริป็กค่ริองส่ิวนท้องถิ�นในพื�นท่�
จำังหวัดนค่รินาย์ก	 พริ้อมกันน่�ย์ังได้มอบเค่ริื�องกดเจำลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือ	จำำานวน	20	เค่รืิ�อง	นำ�าดื�ม	1,000	ขัวด	หน้ากากอนามัย์	1,000	ชิ�น 

เพิ�มเติิมอ่กด้วย์	
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  1.2  โครงการ BAM ช่วยั่เหล่ื่อผู้ป้ระสำบภัยั่ 

นำ้าท่ี่วม
	 	 	 เพื�อบริริเทาค่วามเดือดร้ิอนแก่ผู้ป็ริะสิบภัย์นำ�าท่วม	 
ด้วย์การิมอบถุงย์ังช่พบริริจำุสิิ�งขัองท่�จำำาเป็็นและนำ�าดื�มริวมทั�งสิิ�น 

820	ชุด	ให้กับป็ริะชาชนในจัำงหวัดนค่ริริาชส่ิมา	สุิโขัทัย์	อย์ุธุย์า	และ
ป็ทุมธุาน่			

 2. ด้านการเสำริมสำร้าง แลื่ะให้ความช่วยั่เหล่ื่อ
สัำงคมเก่�ยั่วกับปั้จจัยั่พ้่ื่นฐาน 
  กิลัยุทูธุ์ทูี�มุ่งเน้น สนับสนุนกิารชั่วยเหลั้อชัุมชัน สังคม 
เศรษ์ฐกิิจ กิารศึกิษ์า สาธุารณสุข เชั่น กิารบริจาค กิารมอบทูุน 
กิารให้เงินทุูนเริ�มต้้น 

  2.1 ด้านการศึกษา 
   2.1.1  โครงการมอบทุี่นการ ศึกษา 

ป้ระจำาป้ี 2564    
	 	 	 BAM	ติริะหนักถ่งค่วามสิำาค่ัญ่ขัองการิศ่กษัา 
ด้วย์การิจำัดทำาโค่ริงการิมอบทุนการิศ่กษัา	ติ่อเนื�องเป็็นป็ีท่�	14 

โดย์เล็งเห็นว่าเด็กและเย์าวชนไทย์	ท่�เริ่ย์นด่	ม่ค่วามป็ริะพฤติิด ่

แต่ิขัาดแค่ลนทุนทรัิพย์์	ค่วริได้รัิบโอกาสิทางการิศ่กษัาท่�ด่	ได้ศ่กษัา
ในริะดับท่�สูิงข่ั�น	นำาค่วามรู้ิไป็ป็ริะกอบอาช่พ	ม่ริาย์ได้	สิามาริถเล่�ย์ง
ตินเอง	สิร้ิางค่วามย์ั�งย์ืนและมั�นค่งให้กับค่ริอบค่รัิว	และเป็็นบุค่ค่ล 

ท่�ม่คุ่ณิภาพขัอป็ริะเทศชาติิต่ิอไป็	ในปี็	2564	ถ่งแม้จำะม่สิถานการิณ์ิ 

การิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	แต่ิ	BAM	ยั์งค่งมอบทุนการิศ่กษัา 
อย่์างต่ิอเนื�อง	โดย์จัำดโค่ริงการิมอบทุนการิศ่กษัาป็ริะจำำาปี็	2564	ขั่�น
ภาย์ใติ้ชื�อ	“เด็กไทย์วิถ่ใหม่	มุ่งเริ่ย์นริู้คู่่ค่วามด่”	ซึ่่�ง	BAM	ได้ม่การิจัำด 

แบบผสิมผสิานทั�งแบบออนไลน์ในรูิป็แบบ	(Virtual	Event)	ผ่านริะบบ 

ออนไลน์	Microsoft	Teams	ริวมทั�งเชิญ่นิสิิติ	นักศ่กษัาเป็็นตัิวแทน
รัิบมอบทุน	ณิ	ห้องป็ริะชุมขัอง	BAM	สิำานักงานใหญ่่	นับเป็็นการิมอบ
ทุนไป็แล้วกว่า	15,000	ทุน	ริวมเป็็นเงินกว่า	70,000,000	ล้านบาท	
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   2.1.2 โครงการพัื่ฒนาสำถานศึกษา 
	 	 	 การิสินับสินุนให้สิถานศ่กษัาม่สิภาพแวดล้อมท่�ด่ 

ส่ิงผลให้นักเร่ิย์นม่คุ่ณิภาพช่วิติ	อยู่์อย่์างป็ลอดภัย์	และม่สุิขัอนามัย์ 

ท่�ด่	นอกจำากน่�	BAM	ยั์งม่นโย์บาย์มอบอุป็กริณ์ิการิเร่ิย์น	สืิ�อการิเร่ิย์น
การิสิอน	ค่อมพิวเติอร์ิ	ริวมทั�งสินับสินุนโค่ริงการิหาค่รูิให้นักเร่ิย์น 

เพื�อเป็็นป็ริะโย์ชน์ในการิพัฒนาด้านการิเร่ิย์นการิสิอน	

  2.2 ด้านสำาธุารณสุำขั 
	 	 โค่ริงการิจัำดซืึ่�ออุป็กริณ์ิการิแพทย์์ให้กับโริงพย์าบาลขัอง
รัิฐทั�วป็ริะเทศ	โดย์	BAM	เล็งเห็นว่าโริงพย์าบาลขัองรัิฐหลาย์แห่ง 
ม่ผู้ป่็วย์จำำานวนมาก	ทำาให้โริงพย์าบาลป็ริะสิบปั็ญ่หาขัาดแค่ลนอุป็กริณ์ิ
ท่�สิำาคั่ญ่ในการิรัิกษัาพย์าบาลและช่วย์ช่วิติ	ดังนั�นเพื�อให้เป็็นไป็ติาม
นโย์บาย์ท่�ต้ิองการิม่ส่ิวนร่ิวมดูแลสุิขัภาพขัองค่นในสัิงค่ม	จ่ำงกำาหนด 

ให้ม่การิบริิจำาค่เงินแก่โริงพย์าบาลต่ิาง	ๆ 	ขัองรัิฐปี็ละ	10	แห่ง	ทั�วป็ริะเทศ 

นอกจำากน่�ย์ังได้บริิจำาค่ริถตู้ิพย์าบาลพร้ิอมติิดตัิ�งอุป็กริณ์ิช่วย์ช่วิติ
ฉุกเฉิน	และบริิจำาค่สิมทบทุนจัำดซืึ่�อริถตู้ิพย์าบาลให้กับโริงพย์าบาล 

หน่วย์งานริาชการิ	ร่ิวมกับองค์่กริอื�น	ๆ	อ่กหลาย์แห่ง		
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  2.3  ด้านการช่วยั่เหล่ื่อผู ้ด้อยั่โอกาสำแลื่ะ 
ผู ้เด่อดร้อนในสัำงคม

   2.3.1 การสำนับสำนุนกิจกรรมก่ฬา  
	 	 	 การิสินับสินุนอุป็กริณ์ิก่ฬาให้กับโริงเร่ิย์น	ในชุมชน
ทุริกันดาริ	เพื�อให้โริงเร่ิย์นสิามาริถจัำดการิเร่ิย์นการิสิอนแก่นักเร่ิย์น
ได้อย์่างม่ป็ริะสิิทธุิภาพ	ริวมทั�งย์ังเป็็นการิสิ่งเสิริิมการิใช้เวลาว่าง 
ขัองนักเร่ิย์นให้เกิดป็ริะโย์ชน์	ได้เล่นก่ฬาออกกำาลังกาย์	อย่์างสิมวัย์ 

ม่พลานามัย์สิมบูริณ์ิแข็ังแริง

   2.3.2  โครงการ HOPE สำร้างบ้านให้แก่ 

ผู้ด้อยั่โอกาสำ
	 	 	 โค่ริงการิ	HOPE	การิพัฒนาท่ �อย์ู ่อาศัย์ให้กับ 

ผู้ด้อย์โอกาสิ	 ผู้ย์ากไริ้	 หริือผู้เดือดริ้อนในสิังค่ม	 หน่�งในแผนงาน 

ช่วย์เหลือสิังค่มป็ริะจำำาป็ี	 2564	 สินับสินุนให้เกิดการิแก้ไขัป็ัญ่หา 
ท่�อย์ู่อาศัย์อย์่างบูริณิาการิ	มุ่งเน้นการิช่วย์เหลือให้ผู้ด้อย์โอกาสิ 

ผู้ย์ากไร้ิ	หรืิอผู้เดือดร้ิอนได้ม่	“บ้าน”	เป็็นขัองตินเอง	ซ่ึ่�งเป็็นพื�นฐาน 

สิำาคั่ญ่ขัองการิดำาริงช่วิติ	บ้านท่�ม่ค่วามมั�นค่งแข็ังแริงและป็ลอดภัย์ 

ถูกสุิขัลักษัณิะ	สิร้ิางค่วามสุิขั	สิร้ิางค่วามมั�นค่ง	ให้เกิดคุ่ณิภาพช่วิติ 

ท่�ด่ไป็สู่ิการิพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืนต่ิอไป็		

	 	 	 การิสิร้ิางบ้านโค่ริงการิ	 HOPE	 การิก่อสิร้ิางบ้าน 

หลังใหม่	ทดแทนบ้านหลังเดิมท่ �ม่สิภาพเก่าทริุดโทริม	ให้กับ 

ผู้ด้อย์โอกาสิ	จำำานวน	2	ริาย์	ในจัำงหวัดเช่ย์งริาย์และจัำงหวัดนค่ริสิวริริค์่	
โดย์	BAM	ได้รัิบค่วามร่ิวมมือจำากสิำานักงานบริิหาริกิจำการิเหล่ากาชาด	
สิภากาชาดไทย์	กรุิงเทพฯ	ริวมทั�งเหล่ากาชาดจัำงหวัด	นาย์อำาเภอ 

ผู้ใหญ่่บ้าน	 และจิำติอาสิาชาวชุมชนในพื�นท่�	 ซ่ึ่�งม่สิำานักงาน	 BAM 

ในจำังหวัด	ป็ริะสิานการิดำาเนินงานริ่วมกันให้ป็ริะสิบค่วามสิำาเริ็จำ 

ติามวัติถุป็ริะสิงค์่	
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   2.3.3  การบริจาคท่ี่�ดินโครงการหมู่บ้าน 

ขัวัญเว่ยั่ง ให้เป็้นสำาธุารณป้ระโยั่ชน์ 
	 	 	 การิบริิจำาค่ทรัิพย์์สิินริอการิขัาย์ขัอง	BAM	ป็ริะเภท
ท่�ดินเป็ล่า	จำำานวน	4	แป็ลง	ริวมเนื�อท่�	6-0-63	ไร่ิ	(2,463	ติาริางวา)	
ตัิ�งอย์ู่ในโค่ริงการิหมู่บ้านขัวัญ่เว่ย์ง	ติำาบลสัินกำาแพง	อำาเภอสัินกำาแพง	
จำังหวัดเช่ย์งใหม่	ให้เป็็นสิาธุาริณิป็ริะโย์ชน์ขัองหมู่บ้าน	โดย์ไม่ม ่

ค่่าติอบแทน	เพื�อให้เทศบาลติำาบลสิันกำาแพงพัฒนาในสิ่วนขัอง 
โค่ริงสิร้ิางพื�นฐาน	ให้ป็ริะชาชนได้ใช้ป็ริะโย์ชน์อย่์างสูิงสุิด		

   2.3.4  การบริจาคท่ี่�ดินโครงการหลัื่กชัยั่ 

(ออร์คิดเพื่ลื่สำ) ให้เป็้นสำาธุารณป้ระโยั่ชน์
	 	 	 การิบริิจำาค่ทรัิพย์์สิินริอการิขัาย์ขัอง	BAM	ซ่ึ่�งเป็็นท่�ดิน 

ท่�ม่สิภาพเป็็นถนน	และพื�นท่�ส่ิวนกลางในโค่ริงการิหลักชัย์	(ออร์ิคิ่ดเพลสิ)		
ติำาบลสัินนาเม็ง	อำาเภอสัินทริาย์	จัำงหวัดเช่ย์งใหม่	จำำานวน	45	แป็ลง 
ริวมเนื�อท่�	7-0-19.7	ไร่ิ	(2,819.7	ติาริางวา)	โดย์ไม่ม่ค่่าติอบแทน 

เพื�อให้เทศบาลติำาบลสิันนาเม็ง	พัฒนาพื�นท่�ขัองถนน	และริะบบ
สิาธุาริณูิป็โภค่ให้เป็็นสิาธุาริณิป็ริะโย์ชน์ขัองชุมชนในโค่ริงการิฯ

  2.4  ด้านอ่�น ๆ เพ่ื่�อสำาธุารณป้ระโยั่ชน์ 

ด้านดนติร่ ก่ฬา ศาสำนา 
ศิลื่ป้วัฒนธุรรม แลื่ะสิำ�งแวดล้ื่อม  

	 	 การิจัำดกิจำกริริม	การิให้ค่วามร่ิวมมือ	และช่วย์เหลือองค์่กริ 
มูลนิธุิ	สิถานสิงเค่ริาะห์	หน่วย์งาน	โริงเริ่ย์น	และชุมชนติ่าง	ๆ 

เพื�อสิาธุาริณิกุศลหริือสิาธุาริณิป็ริะโย์ชน์	ริวมไป็ถ่ง	การิสิ่งเสิริิม	
สินับสินุนด้านดนติร่ิ	ก่ฬา	ศาสินา	ศิลป็วัฒนธุริริม	และสิิ�งแวดล้อม
ถือเป็็นการิจัำดทำากิจำกริริมท่�เป็็นป็ริะโย์ชน์ต่ิอส่ิวนริวม	สิร้ิางคุ่ณิภาพ
ช่วิติขัองค่นในสัิงค่มให้ด่ย์ิ�งข่ั�น	นอกจำากน่�ย์ังสิร้ิางการิม่ส่ิวนร่ิวมขัอง
พนักงาน	และผู้ม่ส่ิวนเก่�ย์วข้ัองในการิเป็็นกำาลังสิำาคั่ญ่	อาสิาเข้ัาร่ิวม
กิจำกริริมต่ิาง	ๆ	 ท่�	 BAM	 จัำดข่ั�น	 เพื�อให้เป็็นสัิงค่มแห่งการิแบ่งปั็น 

เพิ�มค่วามภูมิใจำ	และสิร้ิางคุ่ณิค่่าในตินเอง	นับเป็็นอ่กหน่�งภาริกิจำท่�ให้ 

ค่วามสิำาคั่ญ่	และยั์งค่งย์่ดมั�นท่�จำะรัิบผิดชอบ	ร่ิวมดูแลช่วย์เหลือเพื�อ
พัฒนาสัิงค่มไทย์ให้ม่คุ่ณิภาพต่ิอไป็
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3.  ด้านการให้ความช่วยั่เหล่ื่อสัำงคมเพ่ื่�อ 

ต่ิอยั่อด แลื่ะพัื่ฒนาองค์ความรู้ 

  กิลัยุทูธ์ุมุ่งเน้นกิารพัฒนาความรู้ เพ้�อกิารประกิอบอาชีัพ 
รวมถุึงสนับสนุนกิารให้ความรู้แกิ่ชัุมชัน เพ้�อสร้างมูลัค่าเพิ�มใน 
ผิลัิต้ภัณฑ์์ เชั่น พัฒนา packaging ส่งเสริมชั่องทูางกิารต้ลัาด 
พัฒนาคุณภาพสินค้าทีู�มีอยู่ให้ดีขึ�น

4.  ด้านการติิดติามผลื่ แลื่ะให้ความช่วยั่เหล่ื่อ 

สัำงคมเพ่ื่�ออยู่ั่ได้ด้วยั่ตินเองอย่ั่างยัั่�งย่ั่น

 กิลัยุทูธ์ุมุ่งเน้น กิารติ้ดต้ามความค้บหน้าของโครงกิารทีู�ให้ 
กิารสนับสนุนแลัะช่ัวยเหล้ัอ ในกิารพัฒนาทีู�อยู่อาศัย ให้มีความมั�นคง 
ปลัอดภัย เพ้�อสร้างรากิฐานชีัวิต้ทีู�ดี

 โครงการ ชุมชนต้ินคิด ช่วิติยัั่�งย่ั่น
 (Green Community)   
	 BAM	 ติริะหนักถ่งการิสิริ้างคุ่ณิภาพช่วิติท่�ด่ให้กับชุมชน 

และสัิงค่ม	ด้วย์การิจัำดทำาโค่ริงการิ	CSV	(Creating	Shared	Value) 
เสิริิมสิริ้างให้ค่นไทย์ม่คุ่ณิภาพช่วิติและม่ค่วามเป็็นอยู่์ท่�ด่ข่ั�น 

โดย์การิมอบเงินสินับสินุนการิพัฒนาเกษัติริกริริมติามแนวทางป็รัิชญ่า
ขัองเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	สิะท้อนให้เห็นถ่งแนวทางในการิดำาเนินธุุริกิจำ 

ขัองบริิษััทท่�ค่วบคู่่ไป็กับการิสิร้ิางค่่านิย์มร่ิวมสู่ิสัิงค่มอ่กด้วย์
	 โค่ริงการิชุมชนต้ินคิ่ด	 ช่วิติยั์�งย์ืน	 (Green	 Community) 
การิส่ิงเสิริิมเกษัติริกริริมเป็็นแนวทางหน่�งในการิพัฒนาเกษัติริกริ 
การิให้ค่วามสิำาคั่ญ่โดย์การิส่ิงเสิริิมให้กินด่อยู่์ด่ด้วย์วิถ่การิพ่�งพาตินเอง
ติามหลักเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	สิริ้างการิม่สิ่วนริ่วมขัองค่นในชุมชน 

จำะเป็็นริากฐานสิำาคั่ญ่ท่�ก่อให้เกิดค่วามเข้ัมแข็ังและค่วามยั์�งยื์นใน 

ชุมชนชนบท	ริวมทั�งการิเร่ิย์นรู้ิด้านเทค่โนโลย่์การิเกษัติริท่�เหมาะสิม 

และผสิมผสิานอย์่างเป็็นริะบบ	 ม่ค่วามเป็็นไป็ได้ในทางป็ฏิิบัติ ิ

และม่ผลติอบแทน	 จำะทำาให้เกษัติริกริสิามาริถดำาริงช่วิติและ 
ป็ริะกอบอาช่พการิเกษัติริได้อย่์างย์ั�งย์ืน	โดย์คั่ดเลือกชุมชนต้ินแบบ 

และการิมอบเงินทุนสิำาหรัิบการิดำาเนินกิจำการิขัองชุมชนนั�น	ๆ	อาทิ	
จัำดทำาแป็ลงเกษัติริ	ป็ลูกพืชผัก	ทำาปุ็�ย์อินทร่ิย์์	เล่�ย์งเป็็ด	ไก่	โดย์ใช้วิถ่
การิป็ฏิิบัติิจำากการิทำาเกษัติริ	สิร้ิางอาช่พ	ม่ริาย์ได้จำากการิขัาย์ผลผลิติ	
สิามาริถดำาริงช่วิติติามแนวเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	พร้ิอมทั�งจัำดบริริย์าย์ 

ให้ค่วามริู้เก่�ย์วกับแนวทางสิริ้างอาช่พ	และการิเก็บออม	ริวมถ่ง 
การิพัฒนาร่ิวมกับหน่วย์งานภาค่รัิฐขัองท้องถิ�นท่�ชุมชนนั�นตัิ�งอยู่์ 

ซ่ึ่�งถือเป็็นการิเริิ�มต้ินสู่ิการิพัฒนาในการิสิร้ิางค่วามยั์�งยื์นให้กับชุมชน	
และดูแลค่นในชุมชนให้สิามาริถอย์ู่ได้และอย์ู่ด่	โดย์พ่�งพาตินเองได้ต่ิอไป็	

  โครงการ BAM Upskill for the New Normal Life
	 	 จำากสิถานการิณิ์การิริะบาดขัองโริค่โค่วิด-19	ทำาให ้

หลาย์	ๆ	ค่น	ต้ิองออกจำากงาน	ไม่ม่อาช่พ	ไม่ม่ริาย์ได้เป็็นขัองตินเอง 
BAM	จำ่งจำัดทำาการิออกแบบสิื�อการิเริ่ย์นริู้แนะนำาอาช่พติ่าง	ๆ 

ในริูป็แบบมัลติิม่เด่ย์	 (Multimedia	Courseware	Design) 
การิสิร้ิางบทเร่ิย์นออนไลน์	e-Learning	ซ่ึ่�งเป็็นเค่รืิ�องมือการิเร่ิย์น
ท่�เร่ิย์นรู้ิได้ทุกเวลาท่�ต้ิองการิ	 สิามาริถนำาไป็สิร้ิางอาช่พหลัก	 หรืิอ 

อาช่พเสิริิมเพิ�มริาย์ได้
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งบการเงิน      ความเห็นผูสอบบัญชี

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
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                งบการเงิน 
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นางภัทรา โชวศรี และนายศตวรรษ บุญโกย
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
นางสมใจ คุณปสุต
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสมใจ คุณปสุต
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินไดแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน
และกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
 
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินไดแสดงฐานะทาง
การเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกตองตามท่ีสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564

  ผูลงทุนควรพิจารณางบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564 ของบริษัทฯ 
เพ่ือประกอบคำอธิบายและการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และผูลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

  สรุปรายงานการสอบบัญชี
  ผูสอบบัญชี
  รายชื่อผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ความเห็นของผูสอบบัญชีที่เปดเผยในงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้



  ตารางสรุปงบการเงินสำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  (ก) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 โดยจัดเตรียมตามขอมูล 
ที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563

 ปรับปรุงใหม
 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)

สินทรัพย  
เงินสด    4.7 4.9
เงินฝากสถาบันการเงิน 1,378.9 7,708.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 70.2 451.3
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ 77,374.7 77,726.4
ลูกหนี้ขายผอนชำระ - สุทธิ 649.1 728.2
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 23,899.1 28,078.2
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 9,595.6 9,800.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 1,243.2 1,173.6
สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ - 16.4
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 15.9 20.2
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ1 888.3 830.2
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,621.1 5,379.6
สินทรัพยอื่น  178.6 151.8
รวมสินทรัพย  119,919.4 132,069.6
หนี้สิน  
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 75,687.5 87,421.0
ดอกเบี้ยคางจาย 504.2 518.2
ประมาณการหนี้สิน 1,052.3 987.0
หนี้สินตามสัญญาเชา - 13.8
หนี้สินอื่น   1,479.5 1,332.6
รวมหนี้สิน  78,723.5 90,272.6
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 15,075.0 16,160.2
สวนเกินมูลคาหุน 3,399.4 6,044.2 
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หมายเหตุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสิน  
  และอ่ืน ๆ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรัพยอ่ืน” ซ่ึงรายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหม โดยการแยกออกมาเปนรายการใหม  
  อีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ภายหลังจากการจัดประเภท  
  รายการใหม มูลคาของ “เงินทดรองจายคาธรรมเนยีมในการซ้ือทรพัยสินและอืน่ ๆ” จะไมถูกรวมเปนสวนหนึง่ของ “สินทรพัยอ่ืน”  
  ภายใตงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ 
ปรากฏใน งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564
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องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (65.0) 240.4
กำไรสะสม  
สำรองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5
ยังไมไดจัดสรร 21,164.0 17,729.7
รวมสวนของเจาของ 41,195.9 41,797.0
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 119,919.4 132,069.6

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563

 ปรับปรุงใหม
 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)

สินทรัพย 
เงินสด 4.9 98.8
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน-เงินฝากสถาบันการเงิน 7,708.0  3,334.2
เงินลงทุนสุทธิ 451.3  469.7
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 77,726.4 73,406.2
ลูกหนี้ขายผอนชำระและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 728.2          832.6
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 28,078.2         29,666.3
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 1,173.6          1,155.4
สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ 16.4                8.1
สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ 20.2          94.2
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,379.6   5,539.6
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,800.8   10,251.5
 

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2563 2564

 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)
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เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ 830.2     894.3
สินทรัพยอื่น 151.8        153.1
รวมสินทรัพย 132,069.6  125,904.0
หนี้สิน  
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม       87,421.0  80,153.7
ประมาณการหนี้สิน            987.0              987.0
ดอกเบี้ยคางจาย       518.2   553.1
หนี้สินตามสัญญาเชา   13.8        1.4
ภาษีคางจาย  323.2     707.3
คาใชจายคางจาย  279.8           388.3
เจาหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อลูกหนี้   370.2                     -
หนี้สินอื่น    359.4  357.6
รวมหนี้สิน     90,272.6    83,148.4
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 16,160.2   16,160.2
สวนเกินมูลคาหุน    6,044.2     6,044.2
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ-  
 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน  240.4  255.2
กำไรสะสม  
 จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย   1,622.5      1,622.5
 ยังไมไดจัดสรร 17,729.7       18,673.5
รวมสวนของเจาของ           41,797.0  42,755.6
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ      132,069.6   125,904.0

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2563 2564

 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)



 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 (ก) ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 
โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
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กำไรขาดทุน :  
รายไดดอกเบี้ย 9,139.8 9,946.4
คาใชจายดอกเบี้ย 2,132.4 2,391.1
รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ 7,007.4 7,555.3
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 4.0 -
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 2,907.2 2,015.2
กำไรจากการขายผอนชำระ 93.6 403.8
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 91.6 78.9
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 10,103.8 10,053.2
รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น 3,757.1 2,658.3
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - 5,199.1
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 134.6 -
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 6,212.1 2,195.8
คาใชจายภาษีเงินได 4,467.0 (355.1)
กำไรสุทธิสำหรับป 10,679.1 1,840.7
รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (23.3) -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16.3 -
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง  
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (20.0)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (20.8) 57.9
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17.6 (7.6)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (10.2) 30.3
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 10,668.9 1,871.0
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 3.88 0.57

         รอบปบัญชีสิ้นสุด       
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563

 ปรับปรุงใหม
 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)



         รอบปบัญชีสิ้นสุด       
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2563 2564

 จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท)

 (ข) ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564 โดย 
จัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2564
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กำไรขาดทุน:  
รายไดดอกเบี้ย 9,946.4 9,569.2
คาใชจายดอกเบี้ย 2,391.1 2,558.8
รายไดดอกเบี้ย – สุทธิ    7,555.3 7,010.4
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย   1,997.9 2,963.2
กำไรจากการขายผอนชำระ 403.8     689.9
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 78.9  84.0
รวมรายไดจากการดำเนินงาน  10,035.9  10,747.5
คาใชจายในการดำเนินงานอื่น  
   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 1,528.4 1,598.8
   คาตอบแทนกรรมการ      12.6 12.7
   คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ  216.7       200.7
   คาภาษีอากร  457.4 531.1
   ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (โอนกลับรายการ) (10.4)       21.4
   คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย   124.2    136.0
   คาใชจายอื่น   312.2   226.0
   รวมคาใชจายจากการดำเนินงานอื่น  2,641.0  2,726.6
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น   5,199.1  4,765.0
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 2,195.8 3,255.8
คาใชจายภาษีเงินได  (355.1) (655.6)
กำไรสุทธิสำหรับป   1,840.6  2,600.2
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    (20.0)        18.4
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย        57.9                   -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ     (7.6)       (3.7)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป  30.3    14.7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป  1,870.9 2,615.0
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)   0.57  0.80
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 งบกระแสเงินสด

     รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563 2564

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 6,212.1 2,195.8   3,255.8
รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานกอน
ภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน   
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 138.2 144.4  141.6
คาใชจายจายลวงหนาลดลง 95.2 126.8    129.0
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (11.5) 1.2     1.3
รายไดรับลวงหนาลดลง  (3.7) (4.0)   (3.9)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 183.8 (458.8)   108.5
คาความเสียหายที่เกิดจากคดีฟองรอง - 0.5         0.8
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 331.5 73.4       70.7
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร (2.7) (3.4)   (16.6)
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชำระ (7.4) - -
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - 5,199.1 4,765.0
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) 134.6 - -
หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขายผอนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง) (0.5) - -
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการดอยคาของ
ทรัพยสินรอการขาย (24.7) (10.4) 21.4
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (4.0) - -
กลับรายการประมาณการรื้อถอน - -   (0.1)
 7,040.9 7,264.6 8,473.7
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (7,007.4) (7,555.3)  (7,010.4)
รายไดเงินปนผลสุทธิ (38.2) (25.9)    (14.3)
เงินสดรับดอกเบี้ย 4,076.4 3,459.2 3,849.0
เงินสดรับเงินปนผล 38.2 37.9 25.8
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 7,213.4 - -
เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (8,210.4) - -
เงินสดจายดอกเบี้ย (1,873.5) (2,376.8)  (2,523.7)
เงินสดจายภาษีเงินได (14.4) (743.7)  (430.5)
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 1,255.0 60.0   2,369.5 
  

 

 งบกระแสเงินสด



 งบกระแสเงินสด (ตอ)
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สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 6,338.5 (2,481.7)  (167.3)
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 238.1 (78.6)  (105.7)
ทรัพยสินรอการขาย 1,448.1 1,881.1  3,123.3
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (4,663.7) 901.9    699.3
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่นๆ 329.0 49.0  (67.9)
สินทรัพยอื่น (142.7) (95.1)   (540.7)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู (5,342.0) - -
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (69.5) (81.5)  (71.4)
หนี้สินอื่น (555.0) (124.3)   109.6
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (1,194.0) 30.9 5,348.8
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 4.5 1.3                 -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย - 2,573.5              -
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย - (2,572.9)               -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 2.7 3.4 16.6
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (77.9) (82.3)   (106.2)
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (13,744.6) - -
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (13.1) (3.7)   (78.6)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 13,778.1 - -
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (50.3) (80.7)  (168.2)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 69,500.0 51,050.0 16,200.0
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้ (56,632.7) (44,981.1)  (23,982.9)
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการกูยืม (34.5) (14.4)      (2.9)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ 4,900.0 3,798.2               -
เงินสดจายในการออกหุนสามัญ (115.9) (66.5)             -
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วแลกเงิน 97.1 - -
เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน (16,121.5) (3,393.6)  (1,656.4)
เงินสดจายชำระหนี้ตามสัญญาเชา - (14.3)  (17.6)
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,592.5 6,378.3  (9,459.8)

 งบกระแสเงินสด

     รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563 2564

 จำนวน จำนวน จำนวน
 (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
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 งบกระแสเงินสด (ตอ)

 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย

 25621 2563 2564

        (ปรับปรุงใหม)

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 2562 2563 2564

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 348.2 6,328.5  (4,279.2)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,031.6 1,379.9   7,708.4
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,379.8 7,708.4  3,429.2

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร     
อัตรากำไรขั้นตน2 รอยละ 82.55 80.78 80.76
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน3 รอยละ 50.71 17.61 24.42
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร4 รอยละ (19.27) 1.41 164.69
อัตรากำไรสุทธิ5 รอยละ 87.27 14.79 19.54
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)* รอยละ 21.32 11.05 13.75
    
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)* รอยละ 7.08 3.64 4.51
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.11 0.10 0.10
    
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน      
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทา 1.91 2.16 1.94
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย6* เทา 3.98 1.98 3.29
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)7 เทา (0.02) 0.001 0.21
อัตราการจายเงินปนผล8 รอยละ 309.91 31.78 89.99
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
(Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน9* เทา 1.84 2.09 1.87

 

 งบกระแสเงินสด



หมายเหตุ 1 งบการเงินสำหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับปรุงใหมจึงทำใหการคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางอัตรา  
  มีการเปลี่ยนแปลง
 2 อัตรากำไรขั้นตนคำนวณจากผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน)
  จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กำไร
  จากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอ่ืน ๆ หักดวย รวมคาใชจายดอกเบ้ีย แลวนำมาหารดวยผลรวมของขอ (ก) - (ฉ) 
 3 อัตรากำไรจากการดำเนินงานคำนวณจาก กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได หักดวย รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน  
  แลวนำมาหารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน) จากเงิน  
  ลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กำไรจากการ
  ขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ
 4 อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไรคำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หารดวยกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได หักดวย
  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
 5 อัตรากำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิ หารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบ้ีย (ข) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ
  (ค) กำไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กำไรจากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายได  
  จากการดำเนินงานอื่น ๆ
 6* อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบ้ีย คำนวณจากกำไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนายหารดวยคาใชจายดอกเบ้ีย
 7 อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) คำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หารดวยผลรวมของ (ก) เงินสด  
  จายชำระคืนเงินกูยืม และตราสารหนี้ (ข) เงินสดจายชำระหุนกู (ค) เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ง) เงินสดจายซื้อ  
  สินทรัพยไมมีตัวตน และ (จ) เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
 8 อัตราการจายเงินปนผลคำนวณจากเงินปนผลที่จายตามที่ระบุในงบกระแสเงินสดหารดวยกำไรสุทธิของปกอนหนา
 9* อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน คำนวณจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมรวมหน้ีสิน  
  ตามสัญญาเชาหารดวยสวนของผูถือหุน

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน124

 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (ตอ)
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย

 25621 2563 2564

        (ปรับปรุงใหม)
อัตราสวนซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจ    
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ10 รอยละ 18.40 10.83 24.54
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/(คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตที่คาดวา 
จะเกิดขึ้น) ตอเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้11 รอยละ 7.47 14.56 19.56
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพยสินรอการขาย12 รอยละ 24.75 17.76 11.54
อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย
ตอทรัพยสินรอการขาย13 รอยละ 2.04 1.71 1.69



 10 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ  
  หารดวยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ (เฉลี่ย) 
 11 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/(คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) ตอเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คำนวณจาก
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หารดวยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) 
 12 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย  
  หารดวยผลรวมของ (ก) ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผอนชำระ - สุทธิ (เฉลี่ย) 
 13 อัตราสวนคาเผ่ือดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขายคำนวณจากคาเผ่ือดอยคาทรัพยสินรอการขาย หารดวยทรัพยสิน
  รอการขาย (หลังหักคาปรับมูลคา)
  * ป 2562 (ปรับปรุงใหม) และป 2563 1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) 3) อัตราสวน  
  ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และ 4) อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณใหม  
  ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2563 (ฉบับท่ี 19) โดย 1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) คำนวณจาก  
  กำไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี*100 หารดวยสินทรัพยรวม (เฉล่ีย) 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) คำนวณจากกำไรกอนหักดอกเบ้ีย  
  และภาษี*100 หารดวยสวนของผูถือหุนรวม(เฉลี่ย) 3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยคำนวณโดยใชกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี  
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายหารดวยคาใชจายดอกเบี้ยและ 4) อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนคำนวณจาก  
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาหารดวยสวนของผูถือหุน
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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน สําหรับป 2564
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ป 2564
รายการท่ีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564)
สินทรัพย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน  125,904 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.7 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 

 • ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 99 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 1,913.0 จากส้ินป 2563 และมีรายการ
ระหวางธนาคารและตลาดเงิน – เงินฝากสถาบันการเงินสุทธิ จํานวน  3,334 ลานบาท ลดลงรอยละ 56.7 จากส้ินป 2563 มีสาเหตุหลัก
มาจาก บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูแกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ในไตรมาส 2/2564 จํานวนเงินรวม 12,000 ลานบาท 
และในไตรมาส 4/2564 จํานวนรวม 3,000 ลานบาท นอกจากน้ีในไตรมาส 1/2564 ถึง ไตรมาส 3/2564 ไดชําระคืนหุนกูท่ีครบกําหนด
ไถถอนจํานวนท้ังส้ิน 7,000 ลานบาท 

 •  ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ ลงทุนซ้ือ NPLs (เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) จากสถาบันการเงิน จํานวน 2,285 ลานบาท 
และ NPAs (ทรัพยสินรอการขาย)  จํานวน 6 ลานบาท จึงทําใหมียอดรับซ้ือ NPLs/NPAs สะสม 12 เดือน รวม 3,669 ลานบาท  

 • ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีเงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 10,252 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 
เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจากกรมบังคับคดีสามารถดําเนินการขายทอดตลาดไดตามปกติในชวงคร่ึงหลังของป 2564 โดยแบงเปน
บุคคลภายนอกเปนผูซ้ือทรัพยจากการขายทอดตลาดผานกรมบังคับคดีสุทธิ 7,448 ลานบาท และบริษัทฯ เปนผูซ้ือทรัพยสุทธิ 
2,836 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตามกลยุทธการปลอยขายทรัพยในการขายทอดตลาดใหแกบุคคลภายนอก  

หน้ีสิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน  83,148 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.9 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 
 • หน้ีสินของบริษัทฯ สวนใหญคือตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม ซ่ึงเปนแหลงเงินทุนสําคัญท่ีบริษัทฯ ใชในการซ้ือ NPLs 
และ NPAs ประกอบดวย  

 1. ต๋ัวเงินจายสุทธิ จํานวน 3,573 ลานบาท ลดลงรอยละ 20.7 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจากในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ 
ลงทุนซ้ือ NPLs / NPAs ในปริมาณท่ีไมมากนัก

 2. เงินกูยืมสุทธิ จํานวน 14,470 ลานบาท ลดลงรอยละ 49.8 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ กูยืมเงินลดลง
ตามสัดสวนการลงทุนซ้ือ NPLs / NPAs และมีการชําระคืนภาระหน้ีเงินกูท่ีครบกําหนดในไตรมาส 4/2564

 3. หุนกูสุทธิ จํานวน 62,111 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.8 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจาก บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกู
ตอนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ในไตรมาส 2/2564 จํานวน 12,000 ลานบาท และในไตรมาส 4/2564 จํานวน 
3,000 ลานบาท
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 • บริษัทฯ ไดชําระคืนหุนกูท่ีจะครบกําหนดไถถอน ในป 2564 จํานวน 3 ชุด มูลคารวม 7,000 ลานบาทท้ังหมดแลว และมีหุน
ท่ีจะครบกําหนดไถถอน ในป 2565 จํานวน 3 ชุด มูลคารวม 6,400 ลานบาท ดังน้ี
  1. หุนกูคร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 มูลคารวม 2,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 9 เมษายน 2565
  2. หุนกูคร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 มูลคารวม 1,400 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 23 มิถุนายน 2565
  3. หุนกูคร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 มูลคารวม 3,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินคงเหลือจากท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2564 หรือจํานวนไมเกิน 25,000 ลานบาท ตอนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ ในป 2565-2566 ท้ังน้ี เปาหมายทางการเงิน
และแผนงานดังกลาวขางตนเปนการคาดการณของบริษัทฯ ในเบ้ืองตน ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ
เปล่ียนแปลงไป  

 ท้ังน้ี ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt-Equity Ratio: D/E) เทากับ 1.94 เทา 

สวนของเจาของ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสวนของเจาของรวมจํานวน 42,756 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2563 รอยละ 2.3 
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
 • องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของจํานวน 255 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.1 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ 
บันทึกสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนสุทธิ

 • บริษัทฯ มีกําไรสะสม (ท่ียังไมจัดสรร) จํานวน 18,673 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.3 เม่ือเทียบกับส้ินป 2563 เน่ืองจาก
บริษัทฯ บันทึกกําไรสะสมสุทธิท่ีคงเหลือตามรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากน้ี ในไตรมาส 2/2564 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.5125 บาท คิดเปนเงินจํานวน 1,656 ลานบาท
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รายไดดอกเบ้ียสุทธิ
 ตารางแสดงรายการเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ี

 • บริษัทฯ มีรายไดดอกเบ้ียในไตรมาส 4/2564 จํานวน 1,955 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.7  เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา 
(qoq) และรอยละ 2.6 จากชวงเดียวกันของปกอน (yoy) และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบ้ีย จํานวน 7,010 ลานบาท 
ลดลงรอยละ 7.2 yoy มีสาเหตุหลักมาจาก

  - รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สวนท่ีรับเงินแลว ในไตรมาส 4/2564 มีจํานวน 476 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.3 qoq และรอยละ 61.4 yoy และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ี – สวนท่ีรับเงินแลว จํานวน 1,516 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 80.5 yoy สวนหน่ึงเปนผลมาจากคร่ึงหลัง
ของป 2564 สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงลดลง ประกอบกับบริษัทฯ  มีมาตรการ
ชวยเหลือลูกหน้ีในการผอนปรนเง่ือนไขการชําระหน้ีและมาตรการชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบ

 - บริษัทฯ รับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) และมีรายไดดอกเบ้ียจาก
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ียงัไมไดรับชําระ (สวนท่ีคางรับ) ในไตรมาส 4/2564 จํานวน 1,059 ลานบาท อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตจากรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สวนท่ีคางรับคูกันไป เพ่ือแสดง
รายการผลกําไรจากการดําเนินงานใหสะทอนตามขอเท็จจริง

  - กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีในไตรมาส 4/2564 มีจํานวน 1,006 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.9 qoq และ 
รอยละ 2.3 yoy เน่ืองจากในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ ไดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ี โดยมีสัดสวนการตัดชําระรายไดดอกเบ้ีย
และตนทุนลดลง จึงรับรูเปนกําไรไดมากข้ึน และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 
จํานวน 3,322 ลานบาท ลดลงรอยละ 13.4 yoy เน่ืองจากในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากลูกหน้ี
รายใหญรายหน่ึงเกินกวาตนทุนเปนจํานวนมาก

 หนวย: ลานบาท ไตรมาส ไตรมาส qoq ไตรมาส yoy   yoy
  4/2564 3/2564 % เพ่ิม 4/2563 % เพ่ิม ป 2564 ป 2563 % เพ่ิม
    (ลด)  (ลด)   (ลด)

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ 1,955 1,816 7.7 1,905 2.6 7,010 7,555 (7.2)
รายไดดอกเบ้ีย 2,585 2,460 5.1 2,542 1.7 9,569 9,946 (3.8)
   เงินฝากสถาบันการเงิน 1 2 (50.0) 3 (66.7) 8 5 60.0
   เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,541 2,414 5.3 2,491 2.0 9,369 9,722 (3.6)
      - สวนท่ีรับเงินแลว 476 371 28.3 295 61.4 1,516 840 (80.5)
      - สวนท่ีคางรับ 1,059 1,144 (7.4) 1,213 (12.7) 4,531 5,047 (10.2)
      - กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,006 899 11.9 983 2.3 3,322 3,835 (13.4)
 ลูกหน้ีขายผอนชําระ 26 26 0.0 23 13.0 115 95 21.1
คาใชจายดอกเบ้ีย 630 644 (2.2) 637 (1.1) 2,559 2,391 7.0
   ตราสารหน้ีท่ีออก - หุนกู 506 504 0.4 429 17.9 1,959 1,571 24.7
   ตราสารหน้ีท่ีออก - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 27 26 3.8 28 (3.6) 107 100 7.0
   เงินกูยืม 97 114 (14.9) 180 (46.1) 493 720 (31.5)
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 หนวย: ลานบาท ไตรมาส ไตรมาส qoq ไตรมาส yoy   yoy
  4/2564 3/2564 % เพ่ิม 4/2563 % เพ่ิม ป 2564 ป 2563 % เพ่ิม
    (ลด) (ปรับปรุงใหม) (ลด)  (ปรับปรุงใหม) (ลด)

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 787 714 10.2 693 13.6 2,727 2,641 3.3
   คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 490 433 13.2 395 24.1 1,599 1,528 4.6
   คาตอบแทนกรรมการ 8 2 300.0  8 0.0  13 13 0.0 
   คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ 52 48 8.3  54 (3.7) 201 217 (7.4)
   คาภาษีอากร 153 122 25.4  129 18.6  531 457 16.2 
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคา 
  ทรัพยสินรอการขาย 20 (8) 350.0 (3) 766.7 21 (10) 310.0
   คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสินรอการขาย 38 32 18.8  33 15.2  136 124 9.7 
   คาใชจายอ่ืน  26 85 (69.4) 77 (66.2) 226 312 (27.6)

 • บริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบ้ียในไตรมาส 4/2564 จํานวน 630 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.2 qoq และรอยละ 1.1 yoy และ
สําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายดอกเบ้ีย จํานวน 2,559 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.0 yoy  โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริหารเงิน
และสภาพคลอง ซ่ึงในป 2564 มีสัดสวนการออกหุนกูมากกวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการชําระคืนภาระหน้ีเงินกูและหุนกู
ท่ีครบกําหนด รวมถึงบริษัทฯ ลงทุนซ้ือ NPLs/NPAs ลดลงตามกลยุทธ wait and see

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายและการขายผอนชําระ
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบขายสด จํานวน 1,071 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 59.1 qoq และเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.9 yoy และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากการ
ขายทรัพยสินรอการขายแบบขายสด จํานวน 2,963 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 48.3 yoy โดยหากเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
จะเห็นไดวาการขายทรัพย NPAs มีแนวโนมดีข้ึนมาก ซ่ึงเปนผลมาจากกลยุทธ Pricing Strategy และ Promotions ผานชองทาง 
E-commerce Platform

 และในไตรมาสน้ี บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบขายผอนชําระจํานวน 54 ลานบาท ลดลงรอยละ 57.8 
qoq และลดลงรอยละ 84.9 yoy และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบขาย
ผอนชําระ จํานวน 690 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 70.8 yoy เน่ืองจากบริษัทฯ ไดรับชําระเงินจากผูซ้ือรายใหญรายหน่ึงเกินกวาตนทุนของ
ทรัพยสินรอการขายเปนจํานวนมาก ในไตรมาส 2/2564

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน
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 • สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนมีจํานวน 787 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 
10.2 qoq  และรอยละ 13.6 yoy และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน จํานวน 2,727 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3.3 yoy โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  

  - ไตรมาส 4/2564 คาใชจายเก่ียวกับพนักงานซ่ึงเปนคาใชจายหลักในการดําเนินงานของบริษัทฯ  มีจํานวน 490 ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.2 qoq และรอยละ 24.1 yoy และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายเก่ียวกับพนักงาน
จํานวน 1,599 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 yoy โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทฯ บันทึกประมาณการเงินชวยเหลือพิเศษ
พนักงาน (โบนัส) ตามเกณฑของผลประกอบการ

  - บริษัทฯ มีคาภาษีอากรในไตรมาส 4/2564 จํานวน 153 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.4 qoq และรอยละ 18.6 yoy 
และสําหรับงวดป 2564 มีคาภาษีอากร 531 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.2 โดยมีสาเหตุจากการคาภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามยอดขายทรัพยสินรอการขาย

- ในไตรมาส 4/2564 บริษัทฯ บันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขายสุทธิ 20 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
รอยละ 350.0 qoq และรอยละ 766.7 yoy และสําหรับงวดป 2564 บริษัทฯ บันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคา
ทรัพยสินรอการขายสุทธิ 21 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 310.0 yoy มีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ประเมินทรัพย

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 บริษัทนําหลักการการดอยคาสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาทางเครดิตตามนโยบายบัญชีใหม ท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 
1 มกราคม 2563 โดยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 
4,765 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจาก  

 (1) บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจํานวน 4,712 ลานบาท แบงออก
  เปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคางรับ จํานวน 4,531 ลานบาท และต้ังเพ่ิมจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี

ตามคุณภาพหน้ี จํานวน 181 ลานบาท
 (2) ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีขายผอนชําระจํานวน 58 ลานบาท  

เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs)  
 บริษัทฯ เห็นวา เงินรับเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ซ่ึงถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และผูลงทุนจํานวนมาก ท้ังน้ี เงินรับน้ีคํานวณบนรายการท่ีมีนัยสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงอาจไมครอบคลุมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท้ังหมด อยางไรก็ตาม เงินรับไมใชตัวช้ีวัดมาตรฐานท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) ดังน้ัน การคํานวณดังกลาวอาจแตกตางจากการคํานวณคาท่ีมีช่ือคลายคลึงกันของ
บริษัทอ่ืน

เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 
 ตารางตอไปน้ีแสดงใหเห็นถึงเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ ระหวางรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และ 2564
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หมายเหตุ : 1 ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหน้ี” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ถูกแสดงโดยใหแยกประเภทจากกัน และในงบการเงิน
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหมและแสดงรวมกัน
เปน “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” อยางไรก็ดี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการบันทึกรายไดดอกเบ้ีย
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม ดังน้ัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2564 จึงแสดงรายการรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี เปนสวนท่ีรับแลวและสวนท่ีคางรับ

2 โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวกับเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในสวนการรับรูรายไดและกําไร
จากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี

3 เงินรับชําระจากลูกหน้ีระหวางงวดคํานวณจาก (ก) การนํารายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (ข) บวกกับ
กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (ค) บวกกับรายการรับชําระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดวยสวนท่ีบันทึกบัญชี
ตามเกณฑคงคางและการรับชําระจากลูกหน้ีดวยหลักประกัน   

4 รายการเงินรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด ต้ังแตรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จะแสดงเปนสวนท่ี
บุคคลภายนอกประมูลซ้ือหลักประกันของลูกหน้ีของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ มีความแนนอนในการรับเงินและรับรูรายการ
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแลว

5 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคํานวณจาก (ก) เงินรับชําระจากลูกหน้ีระหวางงวด บวกกับ 
(ข) เงินรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด ท้ังน้ี บริษัทฯ เช่ือวาเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
เปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และบริษัทฯ เช่ือวาเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพถูกนําไปใช
โดยผูประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพน้ีเปนการคํานวณกระทบยอดจากรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี กําไรจากเงินใหสินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหน้ี และรายการรับชําระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยคํานวณบนรายการท่ีมีนัยสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงไมครอบคลุม
เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพท่ียังไมรับรูรายได เชน เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู บัญชีพัก
รับชําระหน้ีและเช็ครอเรียกเก็บ และบัญชีพักรอการตัดชําระหน้ี เปนตน และไมอาจนํามาใชเปนตัวช้ีวัดกระแสเงินสด
ท่ีแทจริงของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ และไมใชตัวช้ีวัดมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย การคํานวณเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพอาจจะแตกตางจาก
การคํานวณคาท่ีมีช่ือคลายคลึงกันของบริษัทอ่ืน

 รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี1 1,856.8 1,518.9 5,887.9 6,047.2
 กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 4,438.4 7,449.6 3,835.4 3,322.1
 รายการรับชําระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 9,081.4 10,907.8 8,319.2 7,907.5
 รวม 15,376.6 19,876.3 18,042.5 17,276.8
 หักสวนท่ีบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางและการรับชําระจากลูกหน้ีดวยหลักประกัน2 (6,376.5) (13,018.2) (12,245.0) (11,234.1)
 เงินรับชําระจากลูกหน้ีระหวางงวด3 9,000.1 6,858.1 5,797.5 6,042.7
 เงินรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด4 1,791.1 7,200.5 2,598.8 2,675.9
 รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ5 10,791.2 14,058.6 8,396.3 8,718.6 

           รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 2561 2562 2563 2564
  มูลคา มูลคา  มูลคา  มูลคา 
  (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 131



 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพท้ังส้ิน 8,718.6 ลานบาท 
โดยมีเงินสดรับชําระจากลูกหน้ีโดยรวมระหวางงวด 6,042.7 ลานบาท และมีเงินรับจากกรมบังคับคดี จํานวน 2,675.9 ลานบาท 

 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPAs)  
 ตารางตอไปน้ีแสดงใหเห็นถึงเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ระหวางรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 2562 2563 และ 2564

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท้ังส้ิน 7,276.0 ลานบาท 
โดยเปนเงินรับจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด 6,244.0 ลานบาท และมีเงินรับจากลูกหน้ีขายผอนชําระ 1,032.0 ลานบาท

หมายเหตุ : 1 ตนทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลง - สุทธิ คํานวณจาก (ก) ตนทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลง
ท้ังหมดและรายการปรับปรุง และ (ข) หักดวยกลับรายการคาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขายท่ีจําหนายระหวางงวด
ตามลําดับ

 2 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคํานวณจาก (ก) เงินรับจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด  
(ข) บวกกับเงินรับจากลูกหน้ีขายผอนชําระ ท้ังน้ี บริษัทฯ เช่ือวาเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเปนตัวช้ีวัด
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ และบริษัทฯ เช่ือวาเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายถูกนําไปใชโดยผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมาก สําหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย อยางไรก็ตาม เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคํานวณบนรายการ
ท่ีมีนัยสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงอาจไมครอบคลุมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท้ังหมด เชน (ก) เงินปนผลรับ
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และ (ง) รายไดอ่ืน
จากการผิดเง่ือนไขสัญญาขายทรัพย เปนตน และไมอาจนํามาใชเปนตัวช้ีวัดกระแสเงินสดท่ีแทจริงของธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และไมใชตัวช้ีวัดมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
การคํานวณเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายอาจจะแตกตางจากการคํานวณคาท่ีมีช่ือคลายคลึงกัน
ของบริษัทอ่ืน

 ขายแบบเงินสด   
 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 3,105.5 2,907.3 1,997.9 2,963.2
 ตนทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลง - สุทธิ1 2,216.8 2,316.9 1,881.5 3,280.8
 รวมเงินรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด 5,322.3 5,224.2 3,879.4 6,244.0
 ขายแบบผอนชําระ   
 รายไดดอกเบ้ีย 89.2 108.0 95.0 115.0
 รับชําระระหวางงวด (ในสวนของตนทุนและกําไร) 366.4 341.4 724.0 917.0
 รวมเงินรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายแบบใหผอนชําระ 455.6 449.4 819.0 1,032.0
 รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย2 5,777.9 5,673.6 4,698.4 7,276.0

สวนท่ี 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน132

   รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 2561 2562 2563 2564
  มูลคา  มูลคา  มูลคา มูลคา
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หมายเหตุ : 1 แสดงขอมูลเก่ียวกับลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ แบงตามตนทุนคงเหลือ
รวมคาใชจายของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ณ วันท่ีระบุ โดยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรก
ของบริษัทฯ อาจเปล่ียนแปลงไดในแตละป

2 ขอมูลเก่ียวกับลูกหน้ีเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรกของงวดปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2564 อาจไมสามารถเทียบไดกับงวดบัญชีกอนหนา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหมซ่ึงสงผลตอการคํานวนและการแสดงรายการบัญชีคาเผ่ือดอยคาทางเครดิต (ป 2562: สํารองดอยคา)

3 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทําใหมีการเปล่ียนแปลงรายการบัญชีดังกลาว
จากเดิม “เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิ” เปน “เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ”

ลูกหน้ี 1   3,065 3,035 3,035 3,035
ลูกหน้ี 2   2,127 589 589 589
ลูกหน้ี 3   587 579 558 558
ลูกหน้ี 4   579 507 389 389
ลูกหน้ี 5   508 389 334 334
ลูกหน้ี 6   324 334 324 323
ลูกหน้ี 7   317 324 290 290
ลูกหน้ี 8   304 319 287 287
ลูกหน้ี 9   230 300 261 261
ลูกหน้ี 10   216 230 224 224
รวม   8,257 6,606 6,291 6,291
รวมเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ3 75,434 77,375 77,726 73,406

การกระจุกตัวของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
 ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ แบงตามตนทุนคงเหลือ
ของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ณ วันท่ีระบุไว

 รอบปบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายใหญ1
2561 2562 25632

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

25642

มูลคา
(ลานบาท)
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 ตารางน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินรอการขาย แบงตามภูมิภาค ณ วันท่ีระบุ

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซ่ึงจําแนกตามสถานท่ีต้ัง  (ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพย   
  กรุงเทพและปริมณฑล 9,066  9,988 12,255 11,976
  ภาคกลาง และภาคตะวันออก 5,390 6,137 6,582 6,893
  ภาคเหนือ  3,042 3,432 3,742 4,089
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,638 2,158 2,698 3,034
  ภาคใต   1,245 1,969 2,587 3,450
สังหาริมทรัพย  215 215 214 224
รวม   20,596 23,899 28,078 29,666

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2561 2562 2563

มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ
2564

มูลคาสุทธิ

 ตารางน้ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินรอการขาย แบงตามประเภททรัพยสินรอการขาย ณ วันท่ีระบุ

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซ่ึงจําแนกตามประเภท  (ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพย   
 ท่ีดินเปลา  5,510 5,243 6,023 5,415
 โรงแรม   367  450  591  697
 อาคารเพ่ือการพาณิชย 5,414 6,453 7,186 7,720
 ท่ีอยูอาศัย  9,090 11,539 14,065 15,610
สังหาริมทรัพย  215 215 214 224
รวม   20,596 23,899 28,078 29,666

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
2561 2562 2564

มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ
2563

มูลคาสุทธิ

การกระจุกตัวของทรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทรัพยสิน
รอการขายอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 40.4 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิท้ังหมดของบริษัทฯ 
และมีอสังหาริมทรัพย ประเภทท่ีอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 52.6 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิท้ังหมดของบริษัทฯ 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิ 29,666 ลานบาท และมีราคาประเมินทรัพยสินรอการขาย
รวม 64,255 ลานบาท แบงเปนราคาประเมินประเภทอสังหาริมทรัพย 63,840 ลานบาท และสังหาริมทรัพย 415 ลานบาท
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1
สวนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำเนินงาน

ขอมูลทั่วไป และ
ขอมูลสำคัญอื่น5
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 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ BAM) มีเปาหมายสําคัญในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตาง ๆ  เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมาเปน
สินทรัพยที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการดําเนินงานหลัก ดังนี้
 •  เขารวมประมูลซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (Non Performing Loans “NPLs”) เขามาบริหารจัดการโดยแนวทางการปรับ
  โครงสรางหนี้จะอยูบนพื้นฐานการเจรจาประนอมหนี้เปนหลัก
 •  วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (Non Performing Assets “NPAs”) ที่มีอยูเปนจํานวนมากใหเกิด
  ประสิทธิภาพและครบวงจรดวยกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีพรอมใชประโยชนและใหเปนที่ตองการของ
  ตลาดมากขึ้น เพื่อใหสามารถจําหนายใหกับบุคคลภายนอกไดตอไป
 
 ภายหลงัจากบริษัทฯ รับซ้ือรบัโอน NPLs จากสถาบันการเงนิตาง ๆ  แลว บริษทัฯ จะมหีนังสอืเชญิลูกหน้ีเขามาเจรจาปรบัโครงสรางหน้ี
บนพืน้ฐานของความรวมมอืระหวางกนั โดยพจิารณาจากความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีเปนหลกั เพือ่หาขอยติุทีไ่ดรับผลประโยชน
สูงสุดรวมกันทั้งสองฝาย ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหลูกหนี้กลับมาเจรจาประนอมหนี้ไดใหม แมวาจะอยูในกระบวนการทางคดีก็ตาม 
เพื่อชวยใหลูกหนี้กลับคืนสูระบบเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป

 บริษัทฯ มี NPAs หลายประเภทกระจายตัวอยูทั่วประเทศ อาทิเชน ที่ดินเปลา โรงแรม โรงงาน อาคารพาณิชย หองชุดพักอาศัย 
บานเด่ียว ทาวนเฮาส เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ รับซ้ือรับโอนมาจาก 1) ลกูหนีตี้โอนชําระหน้ี 2) การขายทอดตลาดของกรมบังคบัคดี และ 3) สถาบัน
การเงนิ โดยเม่ือบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ ์NPAs เรียบรอยแลวจะเรงดําเนินการในเร่ืองการจดัทํารายละเอยีดและทะเบียนควบคมุ NPAs 
พรอมทั้งออกสํารวจตรวจสอบสภาพทรัพยเพ่ือเปนการจัดเก็บขอมูล จากน้ัน บริษัทฯ จะสรางการรับรูตอสาธารณชนโดยการติดต้ังปาย
ประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย การออกบูธ และโฆษณาขายผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อออนไลน และออฟไลน เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี วิทยุ บิลบอรด 
และสื่อออนไลน รวมทั้งเว็บไซต www.bam.co.th ตลอดจนการสื่อสารผานทาง Social Media ตาง ๆ ของ BAM 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา NPAs ดังกลาวดวย เชน ดูแลรักษาและซอมแซมในเบื้องตนใหอยูในสภาพพรอมขาย
และไมเสื่อมคาลง ดําเนินการชําระคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพยสิน รวมถึงจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม 
ซ่ึงบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ตามประเภทของทรัพย โดยแบงเปนแนวราบ แนวสูง ที่ดินเปลา และทรัพยเพื่อ
การลงทนุ เชน โครงการทีย่งักอสรางไมเสร็จ และทรัพยทีม่มูีลคาสงูเหมาะสาํหรับนักลงทุนรายใหญเพ่ือนําไปพฒันาตอ โดยแนวทางการบริหาร
จดัการดังกลาวจะชวยเพิม่ความเชีย่วชาญและการจดัการทรัพยแตละประเภท ในสวนของ NPAs ทีย่งัไมสามารถขายไดน้ัน บริษทัฯ จะเขาไป
บริหารจัดการ และพิจารณานําทรัพยบางรายการออกใหเชาตามความเหมาะสมเพื่อสรางรายไดเปนการลดคาเสียโอกาส และคาใชจาย
ระหวางถือครอง ในขณะเดียวกันยังเปนการปองกันการเสื่อมสภาพทรัพยสิน และการครอบครองปรปกษหรือการบุกรุกทรัพยอีกดวย



ขอมูลสําคัญอื่นๆ

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
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ฝายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย ปริมณฑล 1
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 
ทีอ่ยู  227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก 
  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 
ทีอ่ยู  399/7-8 ถ.ไฮเวย-ลําปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมอืงลําปาง 
  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.โพธิ์กลาง 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.โพธิ์ศรี 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
ทีอ่ยู  14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฎรธานี   
  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  81/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง 98/2 ซอยแมอางทอง 
  ต.ในเมือง 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
ชื่อ  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่อยู  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137   
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-264-0777
โทรสาร  02-264-0789

นายทะเบียนหลักทรัพย
ชื่อ :   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู    93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง   
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  02-009-9999
โทรสาร  ไมมี

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 143



 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ถูกฟองดําเนินคดีซึ่งเปนคดีที่ยังไมสิ้นสุดจํานวน 30 คดี มีทุนทรัพยที่ถูกฟองรวมกันประมาณ 
392.24 ลานบาท โดยคดีสวนใหญเปนคดีแพงที่เกี่ยวของกับการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมิดเรียกคาเสียหายอันเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีตาง ๆ ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจในการประเมินผล 
ของคดีเหลานี้ ในกรณีที่ฝายบริหารเชื่อมั่นวาคดีใดจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นตอบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดี 
ดังกลาวตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไดตั้งสํารองสําหรับประมาณการหน้ีสินที่เกิดจากคดี 
ฟองรองจํานวน 27 ลานบาท ซึ่งเปนการตั้งสํารองสําหรับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไมมีนัยสําคัญ

ขอพิพาททางกฎหมาย
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กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ
ที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

เสริมสราง
คณะกรรมการบริษัท

ที่มีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูงและ

การบริหารบุคลากร

การสงเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจ

อยางมีความรับผิดชอบ

ดูแลใหมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม

รักษาความนาเชื่อถือ
ทางการเงินและ

การเปดเผยขอมูล

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการสื่อสารกับผูถือหุน

ตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางยั่งยืน
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานที่มีการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีอันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรให
มีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี สราง 
ความเช่ือมั่นใหกับลูกคาและสาธารณชนวากระบวนการดําเนิน 
งานของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
และยุติธรรมตอทุกฝายท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถปฏิบัติตามหลัก  
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ครบถวนทุกหลักการ และ 
เปดเผยขอมูลตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
    

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ
อยางยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนัก 
ถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกรเพื่อดูแลรักษา
ผลประโยชน ของผู ถือหุ นและผู มีส วนได  เ สีย โดยกําหนด 
ยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินธุรกิจทั้งในปจจุบันและใน 
ระยะยาวกําหนดกระบวนการตรวจสอบและการกํากับดูแล 
ใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางโปรงใส เพื่อสราง 
มูลคาเพิ่มใหองคกรสูความยั่งยืน 

 หลักปฏิบัติ 1.1 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
      กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพื่อใหกรรมการ 
บริษัท ผูบริหารระดับสูง ผู บริหารและพนักงานมีจุดมุงหมาย 
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป ซ่ึงจากการ 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันศุกรที่ 4 
ธันวาคม 2563 ไดมีมติอนุมัติวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางในการ 
สรางโอกาสและมลูคาเพิม่จากการบริหารสินทรัพยครบวงจร เพือ่การ 
เติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน” และพันธกิจ
ของบริษัท ดังนี้
  -  ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการ
    เปลี่ยนแปลง
  -  ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพ่ือลูกคาและทุก
    ภาคสวน
  -  สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกคา
    อยางบูรณาการ
  -  สรางคนใหเช่ียวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคดิใหม ๆ
  -  กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการส่ิงแวดลอม สังคม
    ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยาง
    ยั่งยืน
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 หลักปฏิบัติ 1.2
 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของบริษัทในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑและ 
แนวทางในการปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
เพือ่นําพาบริษัทสูความสําเร็จทีย่ัง่ยนื

 ท้ังน้ีมี คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) 
มีหนาที่พิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม และการให 
ความชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ซ่ึงที่ผ านมาบริษัทฯ ได 
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยางตอเน่ือง โดยมุงเนน 4 ดานหลัก 
และโครงการตาง ๆ ประกอบดวย 
 - ดานการศกึษา ไดแก โครงการมอบทุนการศกึษาประจาํป
   ระดับประถมศกึษา มธัยมศกึษาและอุดมศกึษา (สาขา
  ส่ิงแวดลอม) รวมทั้งสิ้น 90 ทุน โครงการปรับปรุง
  อาคารเรียน การพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนา
  ดานการศึกษา
 - ดานสาธารณสขุ ไดแกโครงการมอบอุปกรณการแพทย
  ใหกับโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ปละ 10 แหง 
 - การชวยเหลือผูดอยโอกาสหรือผูเดือดรอนในสังคม 
  ไดแก บริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
  บริจาคอุปกรณ-กฬีา อุปกรณการเรียนใหกบัโรงเรียน
  ที่ขาดแคลน
 - การสนับสนุนกจิกรรมดานอ่ืน ๆ  เชน ดานสาธารณกศุล 
  สาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และ
  สิ่งแวดลอม
 - โครงการ HOPE การสรางบานใหกับผูดอยโอกาส
 - โครงการ BAM Upskill for the new normal Life
  สรางอาชีพพลิกชีวิตใหม

 จากสถานการณวิกฤตโควิด-19 ทั่วโลก สงผลกระทบใน 
วงกวางและตอเน่ือง บริษัทฯ มีความหวงใยลูกคาปรับโครงสราง 
หนี้และลูกคาที่ซ้ือทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระกับบริษัทฯ 
ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว จนสงผลใหความสามารถ
ในการผอนชําระลดลง ถึงขั้นที่ไมสามารถผอนชําระในชวงน้ีได 
บริษัทฯ จึงไดออกมาตรการเพื่อบรรเทา ความเดือดรอนใหกับ 
ลูกคาปรับโครงสรางหน้ีและลูกคาที่ซ้ือทรัพยแบบผอนชําระโดย 
สามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการชวยเหลือที่เหมาะสมกับความ 
สามารถในการชําระของตนเอง ไดแก (1) พักชําระเงินตนและ 

ดอกเบ้ีย (2) พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย หลังจากน้ันชําระ 
เฉพาะดอกเบี้ย  (3) พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะ ดอกเบี้ย) จนถึง 
งวดเดือนธันวาคม 2564 โดยคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ 
เพ่ือขอผอนปรนเงื่อนไขการผอนชําระ คือ ผูที่ไดรับผลกระทบ 
จากสถานการณไวรัสโควิด-19 ไดแกลูกคาปรับโครงสรางหน้ี 
กับบริษัทฯ ทั้งลูกคารายยอยและลูกคา SME ลูกคาที่ซื้อทรัพยสิน 
รอการขายแบบผอนชําระกับบริษัทฯ 
  

 หลักปฏิบัติ 1.3 อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมอํีานาจหนาทีใ่นการกาํกบัดูแลกจิการ 
และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ภายใตวัตถุประสงค 
ขอบังคบัของบรษัิทและมติของทีป่ระชุมผูถอืหุน 

 หลักปฏิบัติ 1.4 อํานาจหนาที่คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัท จดัใหมคีณะกรรมการชุดยอย 6 คณะ 
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี่ 
และความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คาตอบแทน และคณะกรรมการเทคโนโลย ีเพือ่ทาํหนาทีก่ล่ันกรองงาน
ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ 
กิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
 หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
 คณะกรรมการบริษัทกาํหนดนโยบาย เปาหมาย กลยทุธการ 
ดําเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ 
งบประมาณประจําป เพือ่ใหสอดคลองกบัการดําเนินธรุกจิของบริษัทฯ

 หลักปฏิบัติ 2.2 การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ และ
 วิสัยทัศน 
 เพือ่ใหการดําเนินธรุกจิเปนไปตามแผนกลยทุธ และวสิยัทศัน 
จงึไดกาํหนดเปาหมายธรุกจิใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยกาํหนด 
ใหมกีารรายงานการดําเนินการตามแผนงานตอคณะกรรมการบริษัท 
เปนประจาํทกุไตรมาส โดยแบงภาพมมุมองของแผนงานออกเปน 4 
มมุมอง ประกอบดวย
 - ดานการเงนิ (Finance Perspective)
 - ดานลูกคา (Customer Perspective)
 - ดานกระบวนการทาํงานภายในองคกร
  (Business Process/Internal Operation Perspective)
 - ดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and Growth 
  Perspective) 
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
 หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ
 สัดสวนของคณะกรรมการบริษัท
 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะ 
กรรมการเทคโนโลยี  

 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท
   โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท ณ ปจจบัุน มจีาํนวนรวมทัง้หมด 
10 คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจาํนวน 4 คน คดิเปน 40 % 
ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

 3.1.2 กรรมการอิสระ
   บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระ มีการตรวจสอบ 
และรับรองคณุสมบัติความเปนอิสระดวยตนเอง  ซ่ึงกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนดไวในคูมือหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code) 

   โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่13/2564 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ การกําหนดนโยบาย 
จํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวไมเกิน
9 ป โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดยอยซ่ึงตามหลักปฏิบัติที่ดี 
ควรเปนกรรมการอิสระ อาจพิจารณากําหนดระยะเวลาการดํารง 
ตําแหนงไมเกิน 9 ป ตามนโยบายดังกลาวไวในกฎบัตร

   ต อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ค ร้ังที่ 
14/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติปรับปรุงกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คาตอบแทน โดยกรณีกรรมการอิสระใหมรีะยะเวลาการดํารงตําแหนง
ตอเน่ือง ไมเกนิ 9 ป นับจากวนัทีไ่ดรับการ แตงต้ังจากคณะกรรมการ
บริษัท 

 หลักปฏิบัติ 3.2 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
 บริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง คือ ในการ
ประชุมสามญัประจาํปทกุคร้ัง ใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 

ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม 
(3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจาํนวนใกลทีสุ่ดกบัสวนหน่ึงในสาม (1/3)

 โดยกรรมการทีจ่ะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปทีส่อง 
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน 
เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจไดรับ 
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการ 
พนจากตําแหนงเมื่อ
 (1) ตาย
 (2) ลาออก
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
 (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
 (5) ศาลมีคําสั่งใหออก
 

 หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริษัทฯ
 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะ
กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน เพือ่ทาํหนาทีเ่ปนผูพิจารณา
กล่ันกรอง และคดัเลือกบุคคลทีจ่ะไดรับการเสนอช่ือเพือ่ดํารงตําแหนง
กรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพจิารณาถงึความรูความสามารถ
และคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม
และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ และการดํารง 
ตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน เมื่อรวมของบริษัทฯ 
แลวตองไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

 ประธานกรรมการบรษัิทฯ ไดรบัการแตงต้ังมาโดยคณะกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการบรษัิทฯ มบีทบาทหลักดานการกาํหนด 
และกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบงแยกหนาท่ี
ออกจากการบริหารจดัการบริษัทฯ ทัง้น้ี ประธานกรรมการบริษัทฯ
มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการ
บริษัท มปีระสิทธภิาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ และมีการกํากบั
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร



 หลักปฏิบัติ 3.4 คาตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาคาตอบแทน พจิารณาและกาํหนดคาตอบแทนประจาํป
ของกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากขอมูลเปรียบเทียบในธุรกิจ
ที่ใกลเคียงกัน และผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

 หลักปฏิบัติ 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาในแตละรอบป 
ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทฯ สงเสริมใหกรรมการ 
มกีารใชดุลยพนิิจทีร่อบคอบ รวมถงึใหมกีารบริหารเวลาการประชุม
อยางเหมาะสม และกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุม 
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังเวนแตมีความจําเปน 

 ท้ัง น้ี คณะกรรมการมีกําหนดการประชุม โดยปกติ 
เปนประจําทุกเดือน โดยสํานักเลขานุการบริษัทฯ จะสงหนังสือ 
เชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ 
การประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อให 
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม 
ประชุมในแตละคร้ัง 

 โดยในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดมกีารประชุมทัง้หมด 
15 คร้ัง และมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ 
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม 1 คร้ัง เพื่อใหกรรมการไดมีการ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตาม 
การปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหาร ซ่ึงเปนบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีสวนไดเสียกับวาระที่จะพิจารณาเขารวม 
ประชุมหรือออกเสียงในวาระน้ัน และคณะกรรมการไดกําหนด 
นโยบายเกีย่วกบัจาํนวนองคประชุมขัน้ต่ํา ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ 
จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยตองมีกรรมการอยูไมนอย 
กวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 หลักปฏิบัติ 3.6 นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ กรณี
 บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
 ณ ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทําให 
เกิดบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทฯ จะกําหนดกรอบ 
การดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะตอง 
เปนกิจการที่เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทฯ และ 
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy)
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หรือกอใหเกิดประโยชน หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใน 
บริษัทฯ ดังกลาว

 หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ 
หนาที่ในรูปของรายบุคคลและทั้งคณะเปนประจําทุกป โดยนํา
ผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบงออกเปน 2 
ประเภท ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
รายคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
รายบุคคล โดยไดใชแนวทางแบบประเมินจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสราง
ของคณะกรรมการ โดยไดกําหนดหัวขอการประเมิน ดังนี้
 หัวขอการประเมินคณะกรรมการรายคณะ
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทําหนาที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
 6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบริหาร

 หัวขอการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมของคณะกรรมการ
 3. บทบาท หนาที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • ขั้นตอน เมื่อแบบประเมินไดรับการอนุมัติแลว สํานัก 
เลขานุการบริษัทฯ จัดสงแบบประเมินใหกรรมการทุกทานทําการ 
ประเมินทั้ง 2 แบบ จากน้ันรวบรวมและสรุปผลการประเมินใน 
ภาพรวมรวมทั้งขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการและ 
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ทราบและอภปิรายหาแนวทาง
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชนสูงสุด

 สําหรับคณะกรรมการชุดย อยทุกชุดได จัดให  มีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลปละ
หน่ึงคร้ังโดยใชแนวทางแบบประเมินจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครงสรางของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ โดยมีหัวขอการประเมินและ
ขั้นตอน ดังนี้



 หลักปฏิบัติ 3.9 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติ 
หนาทีต่ามมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญติัหลักทรพัยและตลาด
หลกัทรัพย พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ในเร่ืองเกีย่วกบับทบาท 
และหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดใหเลขานุการบริษัทฯ
รับผิดชอบดําเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ดังน้ี
 (1) จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ 
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุม
  คณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือ
  นัดประชุมผูถือหุนและรายงาน การประชุมผูถือหุน
 (2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดย
  กรรมการ และผูบริหารระดับสูง
 (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ
  ประกาศกําหนด

 ทั้งนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการอบรมเพิ่มเติม 
ความรูใหกับเลขานุการบริษัทฯ โดยใหเลขานุการบริษัทฯ เขารับ
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรการกํากับดูแลขอมูล
สําหรับผูบริหาร (Data Governance for Management) จัดโดย 
BAM MST, โครงการพัฒนาวชิาชีพเลขานุการบริษัท, Sustainable 
Thailand (Sustainable Investing, Sustainable Banking) online,
หลักสูตรบทบาทเลขานุการบริษัทในการยกระดับ CG ดาน 
Anti - Corruption, หลักสูตรอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
คารบอนฟตุพร้ินทขององคกร, เทคนิคการจดัทาํหนังสือเชิญประชุม
สามัญผูถือหุน (AGM) ใหถูกตองตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ เปนตน

หลักปฏบัิติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
 หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและประเมินผลผูจัดการใหญ 
 การสรรหาผูจัดการใหญ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทํา 
หนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู   ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสมเพื่อเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมจะ 
เปนผู จัดการใหญตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 
โดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัทฯ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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 หัวขอการประเมนิคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และ
 รายบุคคล
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาทหนาทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

 •  ขั้นตอน เ ม่ือแบบประเ มินได  รับการอนุมั ติแล ว 
เลขานุการคณะกรรมการแตละคณะจัดสงแบบประเมินทั้ง 2 แบบ 
ใหกรรมการทุกทานทําการประเมิน จากน้ันรวบรวม และสรุป 
ผลการประเมินในภาพรวม รวมทั้งขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
ของกรรมการและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและ 
อภิปรายหาแนวทางในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ 
เกิดประโยชนสูงสุด

หลักปฏบัิติ 3.8 การพัฒนาคณะกรรมการบริษทัและกรรมการใหม 
 3.8.1 แผนพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัทกาํกบัดูแลใหกรรมการแตละคน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุนใหกรรมการทกุคนไดรับการเสริมสรางทกัษะ และความรู
สําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงในรอบปที่
ผานมาบริษัทฯ ไดสงเสริมเพิ่มเติมความรูใหกับกรรมการบริษัท
เขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน Role of the Chairman 
Program Class, Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) และ IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) เปนตน

 3.8.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
   มอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ เขาพบกรรมการท่ี
ไดรับการแตงต้ังใหมเพือ่ช้ีแจงขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินธรุกจิ
ของบริษัทฯ ดังนี้
 (1) การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ  
 (2) ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
 (3) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท คาตอบแทน แผนการ
  ประชุม 
 (4) นโยบายที่สําคัญ และกฎหมายที่เกี่ยวของ  
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 หลักปฏิบัติ 4.2 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
 การสรรหาผูบริหารระดับสูง
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่กํากับดูแลใหมีการ 
สรรหาผูบริหารระดับสูงรวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลอง
กับผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
 เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและตอเน่ือง 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผน 
สืบทอดตําแหนงเพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯ จะมีผูบริหารระดับสูง
ที่มีความรูความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติงานในตําแหนง
งานบริหารที่จะวาง หรือเพิ่มเติมในอนาคต 

 นโยบายการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปน 
ผู พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดอัตรา 
คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหาร ผู จัดการใหญ และรอง 
ผูจัดการใหญ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา 
ปจจัยตาง ๆ จากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานทาง 
ธุรกิจของบริษัทฯ การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะ 
กรรมการบริษัทความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะ 
ผูนําความสามารถในการพัฒนาธุรกิจรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพและการบริหารความเปล่ียนแปลงในการดําเนินงานใหดีขึ้น 
ในแตละปประกอบกับสภาวการณเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

 สําหรับการประเมินผลการปฏิ บั ติงานของประธาน 
เจาหนาที่บริหาร ผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญน้ัน ไดมี 
การกําหนดตัวช้ีวัดและต้ังคาเปาหมายเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ 
งานตามวัตถุประสงคในแตละป และผลตามวัตถุประสงคเชิง 
กลยุทธทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดดังกลาวครอบคลุมมุมมอง 
4 ดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานกระบวนการภายใน 
องคกร มุมมองดานลูกคา และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 
โดยอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจายโบนัสประจําปจะ 
สอดคลองกับผลการประเมิน คะแนนตัวช้ีวัด ผลการปฏิบัติงาน 
ในปจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธใน 
ระยะยาวของบริษัทฯ อันเปนการแสดงถึงวิสัยทัศนและการสราง 
มูลคาเพิ่ม / ขีดความสามารถของบริษัทฯ ในระยะยาว 

 หลักปฏิบัติ 4.3  โครงสรางความสัมพันธของผูถือหุน
 คณะกรรมการบ ริษัทมีความเข  า ใจ ในโครงสร  า ง 
ความสัมพันธของผู ถือหุ นโดยคณะกรรมการกําหนดใหมีการ 
ประ ชุมร  วมกับผู  ถื อ หุ  นอย  า งน อยป ละค ร้ั ง เพื่ อสรุปผล 
การดําเนินงานในรอบปรวมท้ังหารือในประเด็นที่มีข อสงสัย 
หรือกรณีที่มีเหตุจําเปนที่มีผลกระทบตอธุรกิจ 

หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติ 5.1  การสงเสริมนวัตกรรม
 เทคโนโลยีปจจุบันเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเขามา 
มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งทาง 
ดานการทําธุรกรรมการเงิน การซ้ือของ การเรียกใชบริการ 
ขนสงสาธารณะ หรือแมแตการส่ังอาหารก็สามารถดําเนินการ 
แบบออนไลนไดสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป 
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 เพื่อใหธุรกิจสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้นคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการ
สงเสริมนวตักรรมและมดํีาริในการจดัทาํ Digital Transformation 
โดยกําหนดเปนแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BAM 
Digital Enterprise) ขึ้น ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการ 
ดํา เ นินธุ รกิจ ต้ังแต กระบวนการ ท่ี เป นรากฐานของธุรกิจ 
ไปจนถึงกระบวนการในการติดต อและให บริการกับลูกค า 
รวมถึงการพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร เพ่ือเพิ่ม 
มาตรฐานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี 
ยังสงเสริมนวัตกรรมดานการใชขอมูลเพื่อใหบริษัทฯ เปนองคกร 
ที่ขับเคลื่อนโดยใชขอมูลในการสงเสริมการตัดสินใจในทุกดาน 
และคณะกรรมการบริษัทยังไดใหความสําคัญกับการปลูกจิตสํานึก
ใหพนักงานในบริษัทฯ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และคิดสรางสรรค 
สิ่งใหมสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของบริษัทฯ กับการตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล

 หลักปฏิบัติ 5.2 การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร
 คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตาม ดูแลการจัดการทรัพยากร 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึง 
ผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา 
ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 5.3  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 ดานสารสนเทศ
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายการรักษาความ 
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศเพื่อใหการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการและ 
การกํากับดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับขอกําหนดของ 
กฎหมายและเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกสเร่ืองแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2553 
โดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและ 
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
 ภายใน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบริษัทฯ มีการบริหาร 
ความเสี่ยงไดทันตอสถานการณปจจุบัน จึงดําเนินการพัฒนา 
ทบทวนนโยบาย เคร่ืองมอื และกระบวนการในการบริหารความเสีย่ง 
ดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถรองรับความเสี่ยงที่มี 
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามปจจัยเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ทีเ่หมาะสมกบักฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานทางการและหนวยงาน
กํากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป

 จากสถานการณวิกฤต Covid-19 ทัว่โลกในชวงตนป 2563 
และประเทศไทยเร่ิมไดรับผลกระทบในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม
บริษัทฯ ไดมีการติดตามสถานการณอยางตอเน่ืองและมอบหมาย 
ใหคณะทํางานเพื่อการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ซ่ึง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ กําหนดมาตรการและ
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) เพื่อรองรับ
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 นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัไดกาํหนดใหมกีารศกึษา 
เพื่อวิเคราะหและจัดทํา “ถอดบทเรียนจากวิกฤต Covid-19 ของ 
BAM” ทีม่ผีลกระทบกบัพนักงานและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในชวงวกิฤต Covid-19 เพือ่นําผลการศกึษามาใชในการเตรียมการ 
ในดานตาง ๆ และปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานใหมี 
ความพรอมในการทาํงานแบบ Work From Home หรือพัฒนาการ
ทํางานจากสถานที่ตาง ๆ  (Work From Anywhere) ไดในอนาคต 
เพื่อรองรับกับสถานการณวิกฤตตาง ๆ และกลยุทธในการทํางาน
ที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต
 

 หลักปฏิบัติ 6.2  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ 
ตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน และมีคุณสมบัติ
และหนาที่ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่ กําหนดไวในกฎหมายที่ 
เกี่ยวของและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนําพาบริษัทฯ 
สูความสําเร็จที่ยั่งยืน
 

 หลักปฏบัิติ 6.3 การจดัการความขดัแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการ 
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 
จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยมิใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่ เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจกอให  
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 หลักปฏิบัติ 6.4 นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติ
 มิชอบ (Anti-Corruption)
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวน “นโยบายการ 
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption)” และ 
ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยใหกรรมการ ผูบริหาร 
ระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหการบริหารจัดการมี 
ประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียน 

วกิฤต Covid-19 เปนกรณีเรงดวน  โดยนําแนวทางปฏบัิติเพือ่ปองกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใชกับองคกร ไดแก
 - ประกาศแนวปฏิบัติใหแกพนักงาน เพื่อปองกันการ
  แพรระบาดของไวรัส Covid-19 
 - การจดัทําแผน BCP เพือ่กาํหนดประเภทงานทีม่คีวาม
  สําคัญ ภายใตสภาวะการแพรระบาดในระยะที่ 1
  กอนเกิดการแพรระบาด ระยะที่ 2 เตือนภัยการแพร 
  ระบาด ระยะที่ 3 การแพรระบาด ระยะที่ 4 หลังการ
  แพรระบาด
 - การกําหนดจุดคัดกรองการเขาหรือออกจากอาคาร
  สํานักงาน 
 - การพนน้ํายาฆาเช้ือโรคทั้งสํานักงานใหญ และสาขา
  ทั่วประเทศ 
 - การกาํหนดแนวปฏบิติัสาํหรับพนกังานกรณีพบผูปวย
  ติดเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในอาคารสํานักงาน
 - การจัดต้ัง BAM Isolation Unit ที่โครงการ De Val 
  Resort จังหวัดนครนายก เพื่อรองรับกรณีพนักงาน
  ของบริษัทฯ ติดเช้ือไวรัส Covid-19 ในกลุมที่ไมมี
  อาการหรือมีอาการเล็กนอย        
 - การกําหนดสัดสวนการทํางานแบบ Work From 
  Home ตามสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
  Covid-19
 - การรณรงคและขอความรวมมือพนักงานทกุคนในการ
  ฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19
  1. กําหนดมาตรการปองกันการติดเช้ือแบบครอบ
  จักรวาลของบริษัทฯ (BAM Universal Prevention) 
  และมาตรการ BAM ปลอดโควิด (BAM Covid Free 
  Selfing)
  2. กาํหนดมาตรการการปฏบัิติงานในสถานการณการ
  แพรระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 โดยกําหนดให
  พนักงานและพนักงาน Outsource ทุกคนตรวจ 
  Antigen Test Kit ทุกสัปดาหในวันจันทรกอนเขามา
  ปฏิบัติงาน เปนตน
 - การจัดประชุมผูถือหุน ประจําป 2564 บริษัทฯ ไดจัด
  การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-meeting) ตาม 
  พระราชกาํหนดวาดวยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
  พ.ศ. 2563 เพื่อใหมีการเวนระยะหางทางสังคม 
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ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหความสําคัญในการ 
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ทุกรูปแบบ 
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ 
มจีติสาํนึกในการตอตานการทจุริตประพฤติมชิอบ (Anti-Corruption)
และตระหนักถงึพษิภยัของการทจุริตประพฤติมชิอบ (Corruption) 
สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพิ่มความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษทัฯ ไดปลกูฝงและสรางจติสาํนึกทีดี่ใหบุคลากรทกุระดับของ
บริษัทฯ ตองมีความตระหนัก ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย
สจุริต ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาทีข่องตนเอง หรือเอ้ือ
ผลประโยชนใด ๆ ใหกับคนอ่ืนโดยมิชอบ รวมถึงใหไดรับทราบ
บทลงโทษ อีกทั้งผลกระทบจากความเดือดรอนและความเสียหาย
ที่จะไดรับจากการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) 
โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ 
รับทราบและถอืปฏบัิติ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผย 
ขอมูล
 หลักปฏิบัติ 7.1  นโยบายทางบัญชี          
 คณะกรรมการบริษัทกาํกบัดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทาง
การเงิน และการสอบบัญชี ที่นาเช่ือถือและไดมาตรฐานสากล 
ทัง้น้ีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีม่ผีลบังคบัใชกบับริษัทฯ เพือ่สรางความม่ันใจใหแกผูมีสวน
ไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคลองทางการเงินและความ 
สามารถในการชําระหนี้
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะทํางานเพื่อการ 
บริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน กําหนดนโยบายการลงทุน 
ในการรับซือ้สินทรัพยดอยคณุภาพ (NPL/NPA) จากสถาบันการเงิน 
จัดเตรียมสภาพคลองทางการเงิน และกําหนดแนวทางการจัดหา 
แหลงเงินทนุ เพือ่รองรับแผนงานตามทีบ่ริษัทฯ ไดกาํหนด 

 หลักปฏิบัติ 7.3  การรายงานความยั่งยืน  
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีหนาที่กํากับและ 
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ดวยการสรางความนาเช่ือถือและกอประโยชนใหกับผูเก่ียวของ 
และผูมีสวนไดเสียเพื่อยกระดับแผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดี สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนี้

 7.3.1 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 บริษัทฯ ไดผานการรับรองเปน “สมาชิกแนวรวมปฏบัิติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุริต (CAC)” เพือ่เปนการแสดง
ถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต บริษัทฯ จึงไดดําเนินการ 
ยื่นขอตออายุการเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต” ไปอีก 3 ป  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
และผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง CAC  
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซ่ึงจะครบกําหนด 
3 ป ในวันที่ 29 กันยายน 2566 รวมทั้งไดมีการเสริมสราง 
ความรูความเขาใจใหกับคูคาของบริษัทฯ ในการเขาเปนแนวรวม 
ตอตานการทุจริตกับบริษัทฯ โดยจัดสัมมนาในหัวขอ “การขยาย
แนวรวมตอตานการทจุริตประพฤติมชิอบ” ใหกบัคูคา เมือ่พธุที ่15 
ธันวาคม 2564 โดยมีคู คารวม 57 ราย ที่ไดเขาเปนแนวรวม
ตอตานการทุจริตและไดมีการประกาศเจตนารมณ ตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบรวมกัน

 7.3.2 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและแนวทาง 
การดําเนินงานธุรกิจที่สะทอนถึงการแขงขันอยางเปนธรรม 
กระตุนใหเกิดนวัตกรรมการใหบริการและการดําเนินงานท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการลดตนทุนขององคกรในระยะยาว 
ตลอดจนส ง เส ริมความรับผิดชอบต อสั งคม นอกจากน้ัน 
ยังจัดใหมีการเคารพตอสิทธิในทรัพยสินทั้งทรัพยสินทางกายภาพ
และทรัพยสินทางปญญา

 7.3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบาย 
หลกัในการดําเนินธุรกจิไปสูความยัง่ยนื โดยคาํนึงถงึการเคารพสทิธิ
มนุษยชนและเคารพตอศักด์ิศรีในความเปนมนุษยของพนักงาน 
ทุกคนคน ซึ่งเปนรากฐานของการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพและ
คุณคาโดยตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสราง 
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพจึงใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงาน 
อยางเปนธรรม ทั้งในเร่ืองการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ัง 
โยกยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม  
เพื่อใหพนักงานเปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีของ 
สังคม เช น การจ างงานที่ เป นธรรมและให พนักงานได  รับ 
คาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
และจัดระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินมีสุขอนามัยที่ ดีพัฒนาพนักงานเพ่ือฝ กทักษะและ 
เพิ่มพูนศักยภาพอยางทั่วถึงและใหพนักงานรับทราบขาวสารของ 
บริษัทอยางสมํา่เสมอ



 7.3.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติต อ 
พนักงานอยางเปนธรรมและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
และหลักจริยธรรมที่ดี เพื่อนําไปสูความสงบสุขในสังคม และสราง 
ความเจริญเติบโตใหองคกรดวยความยัง่ยนื

 7.3.5 ความรับผิดชอบตอลูกคา* 
 คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดําเนินการตามนโยบาย 
ทีจ่ะตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา ซ่ึงเปนผูซือ้ทรัพยสนิ และ 
ไดรับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ ใหมั่นใจไดวา นอกจากจะไดรับ 
สนิคาและบริการทีม่รีาคาทีย่ติุธรรมมคีณุภาพท่ีดีทีสุ่ดแลว บริษัทฯ 
ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจสงผลกระทบตอสังคมและ 
สิ่งแวดลอมรวมถึงการกระทําที่ไมเปนการละเมิดหรือทําใหเสีย 
สทิธขิองลกูคา
 *หมายเหตุ  ลกูคา หมายถงึ ลกูคาในธรุกรรมหลกั ไดแก
 - ผูซ้ือ / ผูเชาทรัพยสนิรอการขาย (NPA)
 - ลกูหน้ีดอยคณุภาพทีรั่บซ้ือ / รับโอน (NPL)
 

 7.3.6 การพัฒนาชุมชนและสังคม
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและแนวทาง 
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมุงเนนการเสริมสรางสังคม 
ใหมีความเขมแข็งอยู ร วมกันอยางมีความสุขมุ งเนนการสราง 
โอกาสดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับทิศทาง 
การพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
เศรษฐกิจของชุมชนอยางยั่งยืน

 7.3.7 การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม และพลังงาน
 คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหพนักงานทกุระดับมสีวนรวม
ในการดูแลสภาพแวดลอมในพื้นที่ทํางานครอบคลุมในเร่ือง (1) 
การปองกนัมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยัง่ยนื (3) การลดและ
ปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน และ (4) การปกปองส่ิงแวดลอม 
เพือ่พฒันากจิกรรมเกีย่วกบัการรักษาส่ิงแวดลอม และใหความสําคญั
กับการใชทรัพยากรอยางคุ มคา มีมาตรการควบคุม บําบัด 
และตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมทั้งภายในองคกรและพื้นที่ชุมชน 
เพื่อมั่นใจวากิจกรรมของบริษัทฯ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 7.3.8 นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม   

 บริษัทฯ กําหนดการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสู การเพิ่ม
มาตรฐาน กระบวนการทาํงานใหมีประสทิธภิาพ รวมถงึปลกูจติสาํนึก
ใหพนักงานในบริษัทฯ เปนผูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิด
สรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของบริษัทฯ กับ 
การตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล  

 7.3.9 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม   

 คณะกรรมการบริษัทมีความมุ งม่ันที่จะพัฒนาองคกร 
ใหเกิดความยั่งยืนจึงกําหนดใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบ 
ตอสังคมไวในรายงานประจําป เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ และ 
ผูมีสวนไดเสีย 

 หลักปฏิบัติ 7.4  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกลุมนักลงทุนสัมพันธ 
และบริการผูถือหุน (Investor Relations and Shareholder 
Service Division) ฝายส่ือสารองคกรและนักลงทุนสัมพันธ 
ทําหนาที่ในการส่ือสารกับผู ถือหุ น ผู มีส วนไดเสีย นักลงทุน 
นักวิเคราะห หรือสื่อมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และ
ทันเวลา ศึกษาและวิเคราะหหุ นของบริษัทฯ และการซ้ือขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อรักษาเสถียรภาพและสรางมูลคาเพิ่ม 
ของหุนสรางความเช่ือมั่นเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดี 
ใหกับนักลงทุนนักวิเคราะหและสถาบันการเงินตลอดจนเปน 
ศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารของกิจกรรมนักลงทุน 
สัมพันธจากทั้งในประเทศและตางประเทศ

 หลักปฏิบัติ 7.5  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทไดกาํหนดใหบริษัทเปดเผยขอมลูสาํคญั
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล 
ทางการเงนิอยางถกูตอง ครบถวน ทนัเวลา โปรงใส ผานชองทางที่ 
เขาถึงขอมลูไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ
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การประชุมเปนกลุม (1-on-group Meeting) โดยที่ในป 2564 
ทีผ่านมา บริษทัฯ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและถือปฏบัิติ ดังน้ี
 1. ปรับเปลี่ยนชวงเวลาการจัดประชุมนักวิเคราะห
  (Analyst Meeting) และการพบปะนักลงทุนทั่วไป
  (Opportunity Day) ใหรวดเร็วขึ้นและใกลเคียงกับ
  วันท่ีมีการประกาศผลประกอบการในแตละไตรมาส
  เพื่อใหสามารถสื่อสารกับนักวิเคราะห นักลงทุน และ
  ไดรับขอมูลที่เปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว 

 2. การจัดอบรม Knowledge Sharing ในหัวขอตาง ๆ
  ทีเ่ก่ียวของผลประกอบการและงบการเงนิ เพือ่สงเสริม
  ความรูความเขาใจของนักวิเคราะห นักลงทุน

 ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มอัีตราการตอบรับนัดจากผูถอืหุน/
นักลงทุนทุกประเภทที่ไดติดตอขอสื่อสารกับบริษัทฯ ตามชองทาง
ตาง ๆ ขางตน โดยแบงเปนประเภทดังตอไปน้ี

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีฝายสื่อสารองคกรและ 
นักลงทุนสัมพันธ เปนผูดูแลงานประชาสัมพันธ การเปดเผยขอมูล 
สารสนเทศทางการเงินและขอมูลสารสนเทศที่ไมใชทางการเงิน 
เพื่อใหผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย ไดรับขอมูลสารสนเทศ 
อยางเทาเทียมกนัตามกฎหมายกําหนด ขอมูลขาวสารที่มีนัยสําคัญ 
ของบริษัทฯ จะมีการเปดเผยอยางถูกตองครบถวน ตามเวลาที่
เหมาะสมผานชองทางการเผยแพรและประชาสัมพันธ (รายงาน 
ประจําป และ/ หรือ เว็บไซต) ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
สวนเสียทุกฝาย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิเชน 
ผูถือหุน/นักลงทุน ทุกประเภทสามารถติดตอส่ือสารกับบริษัทฯ 
อยางเทาเทยีมกนัสามารถแสดงความคดิเห็นและ/หรือขอเสนอแนะ 
ผานหลากหลายชองทาง ทั้งออนไลน และออฟไลน เชน การเขา 
เย่ียมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท 
(Conference call) การประชุมตัวตอตัว (1-on-1 Meeting)

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 157

ประเภทของผูถือหุน/นักลงทุน

นักลงทุนสถาบัน (ไทย)
นักลงทุนสถาบัน (ตางประเทศ)

ประชุมทางไกล
ประชุมทางไกล

15 บริษัทฯ
10 บริษัทฯ

15 บริษัทฯ
10 บริษัทฯ

100%
100%

ชองทางการติดตอ จํานวนที่ติดตอ
ขอพบ

จํานวนที่
บริษัทตอบรับ

อัตราการ
ตอบรับ (%)

ประชุมทางไกล/
เยี่ยมชมกิจการ

เยี่ยมชมกิจการ

นักวิเคราะห/บริษัทหลักทรัพย

นักลงทุนรายยอย

3 บริษัทฯ

2 กลุม (37 คน)

3 บริษัทฯ

2 กลุม (37 คน)

100%

100%



หลักปฏบัิติ 8 สนบัสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน
 หลักปฏิบัติ 8.1  เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการ
 ตัดสินใจ 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิใน
ฐานะเปนเจาของกิจการ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติเพือ่ใหผูถอืหุนไดรับ
สทิธขิัน้พืน้ฐานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตามท่ีกฎหมายกาํหนด
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคาํถามทีเ่ก่ียวกบัวาระการประชุมลวงหนา
กอนวนัประชุมสามญัผูถอืหุน โดยบรษัิทฯ ไดแจงหลักเกณฑดังกลาว
ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยให
ผูถือหุนทราบพรอมการแจงเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

 หลักปฏิบัติ 8.2  แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุน
 บริษัทฯ ไดจดัการประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป 2564 เมือ่ 
วนัที ่27 เมษายน 2564 ผานสือ่อิเล็กทรอนิกส (E-meeting) ตาม 
พระราชกาํหนดวาดวยการประชุมผานสือ่อิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. 2563 
เน่ืองดวยบริษัทฯ มีความหวงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของผูถือหุน ผูเขารวมประชุม และทีมงานทุกฝาย จากกรณีการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (COVID-19)
และเพื่อใหผูถือหุนทุกทานยังสามารถเขารวมการประชุมไดอยาง
สะดวกและปลอดภัยบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุ นจัดสง 
เอกสารลงทะเบียนเขารวมการประชุมลวงหนากอนวันประชุม 
และลงทะเบียนและยืนยันตัวตนลวงหนากอนการประชุมผานลิงก
หรือการสแกน QR Code พรอมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลระบบ 
เพ่ือใหคําแนะนําตอบขอซักถาม และแกไขปญหา เกี่ยวกับ 
การลงทะเบียนและการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(E-meeting) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดนําการนับคะแนนเสียงผาน 
ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชเพื่อใหการประมวลผลการลงคะแนน 
เสียงเปนไปอยางรวดเร็วและแมนยํายิ่งขึ้น ทั้งน้ี เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกใหแกผูถือหุน
 

 บริษัทฯ ดําเนินการประชุมอยางโปรงใสและมีกลไกที่
สามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและ 
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระและสรุปไวใน 
รายงานการประชุม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร 
ระดับสูงที่เกี่ยวของ และผู สอบบัญชีเขารวมประชุมผู ถือหุ น 
อยางพรอมเพรียงกันเพื่อตอบคําถามและรับทราบความคิดเห็นขอ
งผูถอืหุน

 บริษัทฯ ไดจัดจางบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมา 
ดําเนินการจดัประชุมผูถอืหุน และไดมอบหมายใหบริษัทศนูยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนของบริษัทฯ
เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสาร 
ประกอบการประชุมใหแกผูถือหุน ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2564 
และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 
และเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนการประชุม 26 วัน 
เพื่อใหผู ถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการประชุม 
ผูถือหุนไดสะดวกและรวดเร็ว โดยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุ น 
มีรายละเอียดประกอบระเบียบวาระตาง ๆ อยางเพียงพอและ 
ครบถ วน เอกสารประกอบการประชุมและความเห็นของ 
คณะกรรมการบริษัทในแตละวาระพรอมทั้งระบุอยางชัดเจน 
วาเปนเร่ืองเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาและแนบหนังสือ 
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด รวมทั้งเสนอ 
รายชื่อกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน ในหนังสือมอบฉันทะ 
เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูถือหุนในการมอบฉันทะใหกรรมการ 
อิสระทานใดทานหนึ่ง 
 

 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับ 
วาระการประชุมรวมถงึเปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอเร่ืองเพือ่พจิารณา
บรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการ 
พจิารณาเลอืกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในระหวางวนัที่ 15 พฤศจิกายน - 31 
ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรรายละเอียดเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการดังกลาว โดยจัดสง 
ในรูปแบบจดหมายขาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และทางเว็บไซตของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
อยางไรก็ดี ไมมีผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม 
เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเขาเปนกรรมการแตอยางใด
 

 บริษัทฯ ได จัดให มีการช้ีแจงหลักเกณฑและวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนใหแกผูถอืหุนกอนเร่ิมการประชุม ทัง้น้ี ผูถอืหุน
และผู  รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ น โดยใน
แตละวาระที่ไมสามารถแบงคะแนนเสียงไดยกเวนผู  รับมอบ
ฉันทะตามแบบ ค. นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีที่ปรึกษา 
กฎหมายที่ เป นอิสระจากภายนอกทําหนาท่ีกํากับดูแลการ 
ประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อใหเปนไปตาม 
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กฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ โดยในการประชุมผู ถือหุน 
ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
และต้ังคําถามในเร่ืองที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และวาระการประชุม 
ไดอยางเต็มที่
 

 บริษัทฯ ได แจ งมติที่ประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป  
2564 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต ละวาระ 
แยกประเภทคะแนนเสียงเป น “เห็นดวย” “ไม เห็นด วย” 
และ “งดออกเสียง” โดยจัดสงในรูปแบบจดหมายขาวไปยัง 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจาก 
การประชุมผู ถือหุ นเสร็จสิ้น ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดจัดทํารายงาน 
การประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป 2564 และเผยแพรทาง            
เว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน

 หลักปฏิบัติ 8.3  ชองทางการสงขอมูลการประชมุผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยมติที่ 
ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู ถือหุนเปนไปอยาง 
ถูกตองและครบถวน ซ่ึงใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอผูถือหุน 
โดยเปดเผยขอมูลขาวสารที่สําคัญบนเว็บไซตของบริษัทฯ และ 
ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

 คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการชุดยอย ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 ชุด
ประกอบไปดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
บริหาร (3) คณะกรรมการกํากับความเส่ียง (4) คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ (5) คณะกรรมการกํากับ 
ดูแลกจิการทีดี่และความรับผดิชอบตอสงัคม และ (6) คณะกรรมการ
เทคโนโลยี รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาที่ มีดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ของบรษัิทฯ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบทัง้สิน้จาํนวน 4 ทาน
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 1. นายวสันต เทียนหอม   ประธานคณะกรรมการ
 2. นายยศ กิมสวัสดิ์    กรรมการ
 3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ   กรรมการ
 4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน   กรรมการ

 โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ เปนกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรู
และประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่
13 กรกฎาคม 2564 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ วาดวย 
คณุสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังตอไปนี้
 (ก) สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาํป 
  เพ่ือใหมั่นใจวารายงานทางการเงินน้ันไดจัดทําขึ้น
  อยางถกูตองครบถวน และเปนไปตามหลักการบัญชีที่
  รับรองทั่วไป
 (ข) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
  กระบวนการกํากับดูแลที่ ดี กระบวนการบริหาร
  ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
  และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
  หนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการพิจารณา
  แตงต้ัง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานของ
  หัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และ
  /หรอื การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหนวยงาน
  อืน่ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 (ค) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
  ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ และ
  ระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ 
 (ง) สอบทานใหบรษัิทฯ ปฏบัิติตามนโยบายและมาตรการ
  ตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอและ
  เหมาะสม 
 (จ) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปน
  อิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
  เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวม
  ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
  ประชุมดวย เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
  บัญชี รายการปรับปรุงทางบัญชีทีม่นัียสําคญั ประเด็น
  และปญหาขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี อยางนอย
  ปละ 1 ครั้ง
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 (ฉ) ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางาน
  เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การ
  บริหารความเสีย่ง (Risk Management) และการปฏบัิติ
  ตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถงึการประสานงาน
  และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคณะกรรมการชุดยอย
  ตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการบูรณาการในการ
  ทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมีบรรยากาศและ
  วัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองคกร
 (ช) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
  ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
  และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งน้ี เพื่อให
  มัน่ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
  สูงสุดตอบริษัทฯ
 (ซ) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผย
  ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
  ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
  ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
  (1) ความเห็นเกีย่วกับความถกูตอง ครบถวน เปนที่
    เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
    ควบคุมภายในของบริษัทฯ
  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
    ว าด วยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
    ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมาย
    ทีเ่กีย่วของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (5) ความเห็นเกีย่วกบัรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง
    ทางผลประโยชน
  (6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
    และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
    แตละทาน  
  (7) ความเห็นหรือขอสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการ
    ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม 
    กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  (8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
    ควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
    รับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    บริษัทฯ

 (ฌ) ในการปฏบัิติหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หาก
  พบหรือมีขอสงสัยวามรีายการหรือการกระทาํดังตอไปน้ี 
  ซึง่อาจมผีลกระทบอยางมนัียสําคญัตอฐานะทางการเงนิ
  และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการ
  ตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ เพื่อดําเนินการ
  ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
  ตรวจสอบเห็นสมควร
  (1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (2) การทจุริตหรือมส่ิีงผิดปกติหรือมคีวามบกพรอง
    ที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
  (3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาด
    หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
    หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  หากคณะกรรมการบริษัทไมดําเนินการใหมีการ
 ปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบ
 รายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการ หรือการกระทํา
 ตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
 และตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยฯ
 (ญ) อนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการ
  ตรวจสอบและงบประมาณประจาํปของหนวยตรวจสอบ
  ภายใน
 (ฎ) จดัทาํกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลอง
  กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมี
  การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาว
  อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 (ฏ) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามทีกํ่าหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ 
  และ/หรือ ระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ หรือตามที่
  คณะกรรมการมอบหมาย ซ่ึงอยูภายใตขอบเขตหนาที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฐ) ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรน้ี คณะกรรมการ
  ตรวจสอบมคีวามรับผิดชอบตอคณะกรรมการโดยตรง 
  และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการ
  ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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 คณะกรรมการบริหาร
 ณ วนัที ่5 มนีาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
ประกอบดวย กรรมการบริหารทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน โดยมีรายชื่อ 
ดังตอไปนี้
 1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการ
 2. นายสาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการ
 3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการ
 4. ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการและเลขานุการ

 โดยมีประธานเจาหนาที่บริหารทําหนาที่เปนกรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และมีผูชวยผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนองคกร ทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประกาศ ณ วันที่ 5 
มีนาคม 2564 ดังตอไปนี้
 (ก) กําหนดเปาหมายและนโยบายหลักในการดําเนินงาน
 (ข) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ แนวทางดําเนิน
  การในดานการระดมทนุ การลงทนุ การเขารวมลงทนุ
  การพฒันาและแกไขสินทรัพย การจําหนายและการหา
  ประโยชนจากทรัพยสินรอการขาย ใหสอดคลองกับ
  ภาวะทางเศรษฐกิจและการแขงขัน
 (ค) พจิารณาประเมนิความเหมาะสมของแผนบรหิารจดัการ
  สภาพคลองและติดตามสถานการณดานสภาพคลอง 
  ทบทวนแผนบริหารจัดการสภาพคลอง
 (ง) พิจารณาแผนงานงบประมาณและกํากับดูแลการ
  ดําเนินงานใหมปีระสทิธิภาพ และเกดิประโยชนสงูสุด
 (จ) วาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
  ตามโครงการเฉพาะเรื่อง
 (ฉ) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทาํงานตาง ๆ
 (ช) อ่ืน ๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 
 ณ วนัที ่16 มถินุายน 2564 คณะกรรมการกาํกบัความเส่ียง 
ของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการกํากับความเสี่ยงทั้งสิ้นจํานวน 
5 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 1. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน    ประธานคณะกรรมการ
 2. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา    กรรมการ

 3. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน    กรรมการ
 4. น.ส.กรประณม วงษมงคล    กรรมการ
 5. ประธานเจาหนาที่บริหาร    กรรมการ

 โดยมีผู ช วยผู จัดการใหญสายกํากับดูแลกิจการ และ 
บริหารความเส่ียง ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่ง 
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
(มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ประกาศ ณ 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดังตอไปนี้
 (ก) กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเสี่ยงใน
  ระดับองคกร/ฝาย/สาํนัก/สํานักงาน และใหคาํปรึกษา
  ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
 (ข) พจิารณาอนุมติัหลักเกณฑ และวธิกีารบริหารความเส่ียง
 (ค) ติดตามการพฒันาแนวทางการบริหารความเสีย่งและ
  กํากบัการจัดทําระบบการบริหารความเสีย่งทีเ่ช่ือมโยง
  กับกลยุทธขององคกร
 (ง) ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเส่ียงสําคัญ
  ขององคกร ใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ
 (จ) พจิารณาและอนุมติัผลการวเิคราะหความเสีย่งประจาํป
  และแผนบริหารจดัการความเส่ียง 
 (ฉ) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความคืบหนา
  ในการกาํกบัความเสีย่ง และรายงานสถานะความเส่ียง
  ขององคกร
 (ช) ส่ือสารและประสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ว
  กับความเสี่ยงที่สําคัญ
 (ซ) ติดตามการผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
  ของบุคลากร การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร
  การปรับปรุงอยางตอเนื่องเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
  เพื่อใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและ
  การควบคุมความเสี่ยงของทุกหนวยงาน
 (ฌ) แตงต้ังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอย
  เพื่อใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและ
  มีประสิทธิภาพ
 (ญ) ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางาน
  เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การ
  บริหารความเส่ียง (Risk Management) และการ
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  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถงึการประสาน
  งานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคณะกรรมการ
  ชุดยอยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการ
  ในการทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมีบรรยากาศ
  และวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองคกร 
 (ฎ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทนทั้งสิ้นจํานวน 5 ทาน โดยมีรายช่ือ 
ดังตอไปนี้
 1. นายวสันต เทียนหอม ประธานคณะกรรมการ
 2. นางสาววิไล ตันตินันธธนา กรรมการ
 3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการ
 4. นายสาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการ
 5. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ

 โดยมีรองผูจัดการใหญ สายสนับสนุนองคกร ทําหนาที่ 
เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
และมีผู  อํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่ เป นผู ช วย 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทน เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย 
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 
2564 ดังตอไปนี้
 (ก) กาํหนดแนวทางหลกัเกณฑในการสรรหา และกล่ันกรอง
  บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอ
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนง
  ตาง ๆ ดังนี้
  (1) กรรมการบริษัท
  (2) กรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ่นจากตําแหนง
  (3) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่
    ไดรับมอบหมายอํานาจหนาทีค่วามรับผดิชอบ
    จากคณะกรรมการบริษัท
  (4) ผูบริหารระดับสูง

 (ข) พิจารณาและกําหนดคาตอบแทน ประจําปของ
  กรรมการบริษัท รวมท้ัง หลกัเกณฑหรือวธิกีารในการ
  จายคาตอบแทนดังกลาวทีเ่ปนธรรมและสมเหตสุมผล 
  นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุม
  ผูถือหุน 
 (ค) เสนอหลักเกณฑ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนด
  อัตราคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร
  ผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ เพื่อนําเสนอ
  คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
 (ง) พิจารณาใหเงือ่นไขตาง ๆ  เมือ่บริษัทฯ มีการเสนอขาย
  หลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน) 
  ใหแกกรรมการและพนักงาน
 (จ) ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง และแผนพฒันาศกัยภาพ
  ของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปน
  แผนตอเน่ืองใหมีผู สืบทอดงาน และนําเสนอตอ
  คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (ฉ) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามที่
  คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
 ตอสังคม  

 ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประกอบดวย 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
ทั้งสิ้นจํานวน 5 ทาน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
 1. นางสาววิไล ตันตินันทธนา ประธานคณะกรรมการ
 2. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา กรรมการ 
 3. นายมนัส สุขสวัสดิ์  กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ 
 5. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ

 โดยมีผู ช วยผู จัดการใหญ สายกํากับดูแลกิจการและ 
บริหารความเส่ียงทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมเปนไปตามประกาศ 
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง 
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ดังตอไปนี้
 (ก) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ
  เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
  ความรับผดิชอบตอสังคมและสิง่แวดลอม รวมถงึความ
  ขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ให
  สอดคลองกบัการดําเนินธรุกจิของบริษัทฯ และนําเสนอ 
  ตอคณะกรรมการบริษัท
 (ข) กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามหลักธรรมาภบิาล
  การกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ ความรบัผดิชอบตอสงัคมและ
  ส่ิงแวดลอม เพือ่ใหบรรลผุลสาํเร็จอยางมปีระสทิธิภาพ
 (ค) เสนอแนะขอกาํหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการดําเนิน
  ธุรกจิของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
  บริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานของ
  บริษัทฯ
 (ง) สงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง
  ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการ
  กํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
  สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
 (จ) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน หรือคณะ
  ทาํงานชุดยอยเพือ่ทาํหนาทีส่นับสนุนงานดานธรรมาภบิาล
  การกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคม
  และสิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
  กฎเกณฑไดตามความเหมาะสม 
 (ฉ) สนับสนุนและสรางโอกาสหรือชองทางใหกับผูมีสวน
  ไดเสยี ทีจ่ะสามารถสะทอนกลับขอมลูขอเทจ็จริงหรือ
  ขอสังเกตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการ
  ปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 (ช) กาํกับดูแลใหบริษัทฯ ปฏบัิติตามกฎเกณฑตาง ๆ  ตามที่
  กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลดานการปฏิบัติ
  ตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) ของบริษัทฯ 
 (ซ) สอบทานใหบริษัทมีระบบการกํากับการปฏิบัติตาม
  กฎเกณฑที่มีประสิทธิภาพ และมีความเปนอิสระ
 (ฌ) อนุมติัแผนงานกาํกบัการปฏบัิติตามกฎเกณฑประจาํป
  ของฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน และติดตาม
  การปฏบัิติงานใหมกีารดําเนินการตามแผนงานประจาํป
  ทีก่าํหนดไว

 (ญ) พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานการกํากับการ
  ปฏบัิติตามกฎเกณฑประจาํป (Annual Compliance 
  Report) และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
 (ฎ) ใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางาน
  เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การ
  บริหารความเส่ียง (Risk Management) และการ
  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถึงการ
  ประสานงานและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคณะ
  กรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการ
   บูรณาการในการทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมี
  บรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้ง
  องคกร
 (ฏ) พิจารณา และ/หรือดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามที่
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 คณะกรรมการเทคโนโลยี 
 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการเทคโนโลยีของ
บริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการเทคโนโลยีทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน 
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
 1. นายยศ กิมสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการ
 2. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการ
 3. ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการ

 โดยมีผู ช วยผู จัดการใหญ สายสารสนเทศและดิจิทัล 
ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี

 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเทคโนโลยี 
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 
21 ตุลาคม 2564 ดังตอไปนี้
 (ก) ใหความเห็นเกีย่วกบันโยบายทีเ่กีย่วของดานเทคโนโลยี 
  เพ่ือใหรองรับกบัการเปล่ียนแปลง (Transformation) 
  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคลองเช่ือมโยง
  กับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัทฯ
 (ข) กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ใหเปนไปตามนโยบายทีเ่กีย่วของดานเทคโนโลย ีและ
  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหความเห็น
  หรือขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดําเนินการดานเทคโนโลยี
  การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยี การบริหาร
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  จัดการขอมูล แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
  การจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความ
  สําคัญ
 (ค) รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
  ของคณะกรรมการเทคโนโลยตีอคณะกรรมการบริษัท
 (ง) พิจารณาแตงต้ังคณะทํางานยอย เพื่อดําเนินการใน
  สวนที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
 (จ) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่ 
บริหาร ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที ่17/2563 วนัที่ 
13 พฤศจิกายน 2563
 (ก) เปนหัวหนาผูรับผิดชอบสูงสุดในการกําหนดทิศทาง
  การทาํธุรกจิของบริษัทฯ โดยรวมทัง้ในและตางประเทศ 
  เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับสภาพ
  การประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหองคกร
  เติบโตอยางยั่งยืน ที่คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
  แวดลอมทางธุรกิจ คูแขงและพันธมิตรทางการคา
  เทคโนโลยีดิจิทัล และความปลอดภัยดานขอมูล
  สารสนเทศ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ 
  นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง กลยุทธทางธุรกิจ 
  เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทาง
  การเงนิ งบประมาณ และ มติทีป่ระชุม คณะกรรมการ
  บริษัท และ/หรือ ผูถือหุนของบริษัทฯ
 (ข) นําเสนอนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมถึง
  กลยุทธดําเนินการ ใหเปนไปตามทิศทางการทําธุรกิจ 
  เสนอตอ คณะกรรมการบริษัท และรายงานความ
  กาวหนาอยางสมํ่าเสมอ
 (ค) เปนหัวหนาผูรับผดิชอบสงูสดุของคณะผูบริหารในการ
  บริหารงานและการจัดการภายในบริษัทฯ เพือ่ใหเปน
  ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ รวมถึง
  กลยุทธดําเนินการ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
  บริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให
  มกีารควบคมุภายในอยางเปนระบบ และมกีารบริหาร
  จดัการความเสีย่งอยางตอเนือ่ง รวมถงึการมอบหมาย
  อํานาจหนาที่ของผูจัดการใหญ
 (ง) บังคับบัญชา สั่งการ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง
  หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการ
  ดําเนินงาน

 (จ) จดัใหมโีครงสรางองคกร การบริหารจดัการทรัพยากร
  บุคคล ใหสอดคลองกบันโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
  และกลยทุธตามทีไ่ดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  บริษัท รวมถึงจัดใหมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
  เพื่อเพ่ิมศักยภาพและเสนทางความกาวหนาใน
  สายอาชีพ ตลอดจนเสริมสรางบุคลากรใหมีความรู
  ความชํานาญแบบบูรณาการ
 (ฉ) จัดใหมีแผนระยะส้ันและระยะยาวของบริษัทฯ ดาน
  การจัดการขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
  อยางยัง่ยนื (Digital Sustainability) โดยตระหนกัถงึ
  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)
  เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 (ช) ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรใหมีความทันสมัยอยาง
  ตอเน่ือง เพือ่ใหมผีลการดําเนินงานและผลประกอบการ
  ทีเ่ปนไปตามเปาหมายของบริษัทฯ และความคาดหวงั
  ของผูมีสวนไดเสียดานตาง ๆ (Stakeholders)
 (ซ) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมทั้งในและตางประเทศ
  เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน เครือขายพันธมิตร
  ทางธุรกจิ และการพฒันาธรุกจิของบริษัทฯ ไปสูการเติบโต
  อยางยั่งยืน
 (ฌ) มีอํานาจในการแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปน
  ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
 (ญ) เปนผู นําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลัก
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิของบริษัทฯ รวมทัง้
  สงเสริม กาํกบั ติดตามการบริหารจดัการบนหลกัความ
  ยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติใหเปนไป
  ตามมาตรการและแนวปฏิบัติตอตานการคอรรัปชัน 
  รวมถึง การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรเพื่อใหเกิด
  การพัฒนาในทุกภาคสวน
 (ฎ) มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได
  รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได รับจากคณะ
  กรรมการบริษัท

 ผูจัดการใหญ 
 ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการใหญ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่1/2564 เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2564 และผานการพิจารณาแลวจากประธานเจาหนาที่ 
บริหาร (CEO) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 
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 (ก) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติใน
  ธุรกิจของบริษัทฯ ภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
  จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามทีค่ณะกรรมการ
  บริษัทไดมมีติอนุมติัในหลักการไวแลว ตลอดจนเปนไป
  ตามการกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) 
  ที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
  กําหนด รวมถึงศึกษาโอกาสและชองทางการพัฒนา
  องคกร การพัฒนาธุรกิจ รวมถึงโครงการตาง ๆ ที่มี
  ความนาสนใจและความเปนไปไดทางธุรกิจ
 (ข) สั่งการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ 
  ประกาศ และบันทกึภายในสาํหรับการดําเนินงานของ
  บริษัท เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย 
  ขอบังคับ และกฎหมายที่กําหนด
 (ค) บังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ดําเนินการ ตลอดจน 
  เขาลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารคาํสัง่ หนังสือแจง
  หรือหนังสือใด ๆ  ทีใ่ชติดตอกับหนวยงานหรือบุคคลอ่ืน 
  เพือ่ใหการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํเร็จลลุวงอยางมี
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 (ง) นําเสนอนโยบาย รูปแบบ วิธีการที่เปนประโยชนใน
  การดําเนินธุรกิจ รวมถึง ดําเนินการหรือปฏิบัติงาน
  ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
  ชุดตาง ๆ และประธานเจาหนาที่บริหาร
 (จ) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
  อยางสม่ําเสมอ ใหมกีารควบคุมภายในอยางเปนระบบ
  เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ ไมวาภายใน
  และภายนอกบริษัทฯ
 (ฉ) มีอํานาจกระทําการธุรกรรมใด ๆ และแสดงตนเปน
  ตัวแทนของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่
  เกี่ยวของและเปนประโยชนตอบริษัทฯ
 (ช) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึง การพัฒนา
  บุคลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพและเสนทางความกาวหนา
  ในสายอาชีพ ตลอดจนเสรมิสรางบุคลากรใหมีความรู
  ความชํานาญแบบบูรณาการ
 (ซ) จดัทาํแผนระยะส้ันและระยะยาวของบริษัทฯ ดานการ
  จัดการขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
  ยั่งยืน (Digital Sustainability) โดยตระหนักถึง
  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)
  เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ฌ) มีศักยภาพ และความพรอมในการบริหารจัดการ
  สายงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการชุดตาง ๆ  และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร
  รวมถึง สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
  งานในสายงานอ่ืน เพื่อใหมีผลการดําเนินงานและ
  ผลประกอบการที่ดีและมีการปรับปรุงพัฒนาอยาง
  สมํ่าเสมอตอเนื่องเพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน
 (ญ) เปนผูนําและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางตามหลัก
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
  รวมทั้งสงเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบน
  หลักความยัง่ยนื ความรับผดิชอบตอสังคม และปฏบัิติ
  ใหเปนไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติตอตานการ
  คอรรัปชัน
 (ฎ) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ได รับมอบหมายจาก
  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดตาง ๆ และ
  ประธานเจาหนาที่บริหาร

 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง
 การสรรหากรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ 
เปนผูพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการเสนอ 
ช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ 
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม 
และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชน
ทบัซอนหรือมสีวนไดเสยีกบักจิการของบริษัทฯ เพือ่ใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา (ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืน 
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ) หรือผูถือหุนใหความเห็นชอบใน
การแตงต้ังกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการตรวจสอบ
และรับรองคณุสมบัติ ความเปนอิสระดวยตนเอง ซ่ึงกรรมการอิสระ
ตามความหมายของบริษัทฯ มคีณุสมบัติตามทีก่าํหนดในหลกัปฏบัิติ 
3.1.2 ของคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 (ก) การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและประธานกรรมการ
 บริษัทฯ
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
คาตอบแทน เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก 
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ 
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โดยในการสรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม 
และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชน 
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ

 ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ได  รับการแต  ง ต้ั ง โดย 
คณะกรรมการ บริษัทและในกรณีทีป่ระธานกรรมการและผูจดัการใหญ
ไมไดแยกจากกนัอยางชัดเจน ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงรวมพิจารณากําหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหเกิดการถวงดุลอํานาจ 
ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ

 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหลักดานการกําหนด 
และกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบงแยก 
หนาที่ออกจากการบริหารจัดการบริษัทฯ ทั้งน้ี ประธานกรรมการ 
บริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาที่ของ 
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ 
และมีการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง 
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการ 
ที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปน 
วัฒนธรรมองคกร

 ท้ังน้ี ตามขอบังคบัของบริษัทฯ ผูถอืหุนมสีทิธใินการแตงต้ัง
กรรมการโดย
 (1) ผูถอืหุนคนหน่ึงมคีะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
 (2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
  กรรมการก็ได แตตองไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
  เลือกตั้งในครั้งนั้น 
 (3) ในกรณีทีผู่ถอืหุนใชสทิธิเลอืกบุคคลมากกวา 1 คน เปน
  กรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบุคคล
  แตละทานไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู
  ท้ังน้ีจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
  ไมได
 (4) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
  ผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
  พงึเลอืกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีซ่ึงบุคคลซ่ึงไดรับการเลือก
  ตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํานวน
  กรรมการท่ีพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธานในที่

  ประชุมเปนผูออกเสยีงช้ีขาด เพือ่ใหไดจาํนวนกรรมการ
  ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

 (ข) การสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทไดพจิารณาเร่ืองการขบัเคลือ่นองคกร 
ใหเติบโตไปขางหนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน 
และอนาคตทีก่ารดําเนินธรุกจิมคีวามไมแนนอนสูงและมกีารเปลีย่น 
แปลงอยางรวดเรว็  จาํเปนตองไดบุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถ 
ในการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหมที่จะตางไปจากเดิมใน
ยุคที่เทคโนโลยีมีการแปลงรูปพลิกผันไปไดอยางรุนแรง (Digital 
Transformation & Disruption) รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม ทัง้ในและตางประเทศ จงึไดพิจารณาคดัเลอืกประธานเจาหนาที่ 
บริหารจากกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยใหกรรมการ 
เสนอรายช่ือกรรมการ จํานวน 3 ราย เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
ดานความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญ 
ชํานาญงานเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สามารถบริหารจัดการงาน
ผลักดันกลยุทธ องค กรให  เกิดเป นผลสําเ ร็จตามเป าหมาย 
โดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่ 
เจรจาคาตอบแทนเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญาจางกับผู ที่ไดรับ 
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเสนอตอ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยเปนไปตามกฎหมายและ 
หลักเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัทฯ

 (ค) การสรรหาผูจัดการใหญ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทํา 
หนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู   ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาโดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชบังคับ 
กับบริษัทฯ 

 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย อยและ 
บริษัทรวม
 ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทําใหเกิด 
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบ 
การดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย 
และ/หรือ บริษัทรวมตามหลักปฏิบัติ 3.6 ของคู มือหลักการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
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 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ มีการประกาศใชนโยบายปองกันการใชขอมูล 
ภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย 
ลวงหนา (ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลที่ยังมิไดมีการเปดเผยตอ 
ประชาชนเปนการทั่วไปซ่ึงเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
ราคาหรือมูลคาของหลักทรัพย) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
 1. เพื่อกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการปองกัน
  การใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
  เขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
 2. เพื่อใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
  รับทราบและถือปฏิบัติในเร่ืองขอหามการใชขอมูล
  ภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
  สัญญาซื้อขายลวงหนา
 3. เพื่อใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง 
  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ในเร่ืองเกี่ยวกับการ
  ปองกันการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
  สัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยการใชข อมูลภายใน
  (Insider Trading)
 4. เพื่อสรางความเช่ือมั่นตอผู ถือหุน ผู มีสวนไดเสีย
  ตลอดจนผูลงทุนทั่วไป

 โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช 
ข อมูลภายในเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยหรือเข าผูกพันตาม 
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยของบริษัทฯ 
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
 1.  หามใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
  เขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับ
  หลักทรัพย

 บุคคลที่บริษัทฯ กําหนด (บุคคลที่มีตําแหนงหรือหนาที่ 
ซ่ึงอาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัทฯ) ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
เก่ียวกับขอหามในการใชขอมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย 
หรอืเขาผกูพันตามสญัญาซือ้ขายลวงหนาทีเ่กีย่วของกับหลกัทรพัย 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 242 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยหามมิให 
บุคคลใดซึ่งรูหรือครอบครองขอมูลภายในที่เกี่ยวกับบริษัทที่ออก 
หลักทรัพย กระทําการดังตอไปนี้

 1.1) หามซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพนัตามสญัญา
  ซ้ือขายลวงหนาที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย ไมวาเพื่อ
  ตนเองหรอืบุคคลอืน่ เวนแตเปนการปฏบัิติตามขอหนึง่
  ขอใดตอไปนี้
  ก)  เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย คําสั่งศาล หรือคําสั่ง
    ของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
  ข) เปนการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย
    ลวงหนาที่ทําขึ้นกอนที่ตนจะรูหรือครอบครอง
    ขอมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย
  ค) เปนการกระทาํโดยตนมไิดเปนผูรูเห็นหรือตัดสนิใจ 
    แตไดมอบหมายใหผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียน
    ตามกฎหมายใหจัดการเงินทุนหรือการลงทุน
    ตัดสินใจในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยหรือเขา
    ผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับ
    หลักทรัพยนั้น
  ง) เปนการกระทาํในลกัษณะทีม่ไิดเปนการเอาเปรียบ
   บุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ
   ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
 1.2)  หามเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนไมวาโดยทาง
  ตรงหรือทางออมและไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือควรรู
  วาผูรับขอมูลอาจนําขอมูลน้ันไปใชประโยชนในการ
  ซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือ
  ขายลวงหนาทีเ่กีย่วของกบัหลักทรัพย ไมวาเพือ่ตนเอง
  หรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการกระทาํในลักษณะทีม่ไิด
  เปนการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามที่
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  ประกาศกําหนด
 2.  กรณีของบุคคลภายนอก ใหบริษัทฯ จัดใหมีการทํา
  ขอตกลงหรือสัญญาการรักษาความลับกับบุคคล
  ภายนอก เชน ที่ปรึกษาหรือผูรับจางภายนอกอ่ืน
  กอนเขาถึงขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยกําหนดให
  บุคคลภายนอกจะตองลงนามในการปฏิบัติตาม
  ขอตกลง / สัญญาการรักษาความลับนั้น
 3. ชวงเวลางดเวน (Abstain Period)
 3.1) บุคคลทีบ่ริษัทฯ กาํหนดตองงดเวนกระทาํการซ้ือขาย
  หลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
  ทีเ่กีย่วของกับหลกัทรัพย หรือไมเปดเผยขอมลูภายใน
  แกบุคคลอ่ืน โดยกรณีที่ทราบขอมูลภายในที่ยังไมได
  เปดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
  บริษัทตองไมกระทําการดังกลาวจนกวาจะสิ้นวัน

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
 คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)
 ท่ีประชุมสามญัผูถอืหุนประจาํป 2564 เมือ่วนัที ่27 เมษายน 
2564 มีมติแตงต้ังสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ประจําป  2564 และกําหนดคาธรรมเนียมในการ 
ตรวจสอบบัญชีจํานวน 8.4 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาว 
เปนจํานวนเงินนอยกวาคาตอบแทนของป 2563 ซึ่งที่ประชุม 
ผูถือหุนไดอนุมัติไวที่จํานวน 12.8 ลานบาท

 คาบริการอื่น (Non-audit Fee)
 มีคาใชจายในการสอบบัญชีไมเกิน 100,000 บาท โดย 
คาใชจายดังกลาวเปนจํานวนเงินนอยกวาคาใชจายของป 2563 
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติไวที่จํานวน 200,000 บาท

  ทําการถัดไปนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสู
  สาธารณะทั้งหมดแลว เวนแตเปนการกระทําตาม
  ขอยกเว นท่ีกําหนดตามกฎหมาย โดยไดหารือ
  หนวยงาน Compliance แลว
 3.2) นอกจากน้ีในชวงเวลา 30 วัน กอนที่มีการเปดเผย
  ขอมูลงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําป
  บุคคลทีบ่ริษัทฯ กาํหนดตองงดเวนกระทาํการซ้ือขาย
  หลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซื้อขายลวงหนา
  ทีเ่กีย่วของกับหลักทรัพย หรือไมเปดเผยขอมลูภายใน
  แกบุคคลอ่ืน จนกวาจะสิน้วนัทาํการถดัไป นับแตไดมี
  การเปดเผยขอมลูงบการเงนินัน้สูสาธารณะทัง้หมดแลว

 สําหรับมาตรการลงโทษ หากมีกรณีการฝาฝนนโยบาย 
ปองกนัการใชขอมลูภายในฯ ดังกลาว บุคคลทีบ่ริษัทฯ กาํหนดคนใด 
ที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากจะมีความรับผิดทาง 
กฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดแลว ยังอาจถูก 
พิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทฯ อีกดวย

สวนที่ 2
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ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2565
โครงสรางองคกร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

คณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 2
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คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

คณะกรรมการตรวจสอบ

CAE

(Chief Audit Executive)

สายพัฒนาสินทรัพย
ภูมิภาค

BU HEAD

ภูมิภาค

สายพัฒนาสินทรัพย
กรุงเทพและปริมณฑล 1

BU HEAD

กรุงเทพและปริมณฑล 1

สายสนับสนุนธุรกิจ

CLO

(Chief Legal Officer)

สายบริหารเงิน บัญชี
และการลงทุน

CFO

(Chief Financial Officer)



สายกํากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมคณะกรรมการเทคโนโลยี
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คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

สายสนับสนุนองคกร

CSC

(Chief Strategy &
Communication)

สายสารสนเทศและดิจิทัล

CTO

(Chief Technology
Officer)

สายกลยุทธ
และพัฒนาธุรกิจ

CBD

(Chief Business

Development)

สายทรัพยากรบุคคล

CHRO

(Chief Human

Resources Officer)



คณะกรรมการ
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ  ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้ 
  รายชื่อ    ตําแหนง
 1. นางทองอุไร ลิ้มปติ  ประธานกรรมการ
 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
 3. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกํากับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี 
     และประธานเจาหนาที่บริหาร
 4. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน
 5. นายยศ กิมสวัสดิ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
     และกรรมการเทคโนโลยี
 7. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายสาทร โตโพธิ์ไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 9. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา  กรรมการ กรรมการกํากับความเสี่ยง 
     และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ : นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

 นายวีรเวช ศิริชาติไชย เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมอํีานาจหนาทีก่าํกบัดูแลกจิการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบังคบัของบริษัทฯ 
และมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
 (ก)  ปฏบัิติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบังคบัของบริษัท ตลอดจนมตทีิป่ระชุมผูถอืหุนดวยความรับผดิชอบ
   ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
 (ข)    มคีวามรับผดิชอบตอผูถอืหุนโดยสมํา่เสมอและดําเนนิงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถอืหุน มีการเปดเผยขอมลูตอผูลงทนุ
   อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
 (ค) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 
  เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุ
  ผลภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 (จ) กาํหนดขอบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล การเงนิ การบัญชี การจดัซ้ือจดัจาง รวมทัง้การตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
  และการดําเนินกิจการอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 (ฉ)  กาํกับดูแลใหมรีะบบบัญชี รายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีมคีวามนาเช่ือถอืและไดมาตรฐานสากล เพือ่สรางความมัน่ใจ
       ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 (ช) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
      ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 (ซ)   กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 (ฌ)   กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
 (ญ)   พิจารณาแตงตั้งและกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
 (ฎ)   กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
 (ฏ)   กํากับดูแลใหมีการสื่อสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม
  และทันเวลา
 (ฐ)   พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
 (ฑ)   สงเสริมใหผูบริหารระดับสงู มสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นภายใตปจจยัการเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอเปาหมายองคกร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 “(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายบัณฑิต อนันตมงคล (3) นายสาทร โตโพธิ์ไทย และ (4) นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา 
กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ” 

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ172



คณะกรรมการ
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ  ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดังกลาวมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัดและตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ดังนี้ 
  รายชื่อ    ตําแหนง
 1. นางทองอุไร ลิ้มปติ  ประธานกรรมการ
 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
 3. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกํากับความเสี่ยง กรรมการเทคโนโลยี 
     และประธานเจาหนาที่บริหาร
 4. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
     และพิจารณาคาตอบแทน
 5. นายยศ กิมสวัสดิ์  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
     และกรรมการเทคโนโลยี
 7. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 
 8. นายสาทร โตโพธิ์ไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 9. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา  กรรมการ กรรมการกํากับความเสี่ยง 
     และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

หมายเหตุ : นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดลาออกจากการเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป

 นายวีรเวช ศิริชาติไชย เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 11/2563
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมอํีานาจหนาทีก่าํกบัดูแลกจิการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบังคบัของบริษัทฯ 
และมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้
 (ก)  ปฏบัิติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค และขอบังคบัของบริษัท ตลอดจนมตทีิป่ระชุมผูถอืหุนดวยความรับผิดชอบ
   ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
 (ข)    มคีวามรับผดิชอบตอผูถอืหุนโดยสมํา่เสมอและดําเนนิงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถอืหุน มีการเปดเผยขอมลูตอผูลงทนุ
   อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
 (ค) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 
  เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบรรลุ
  ผลภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 (จ) กาํหนดขอบังคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล การเงนิ การบัญชี การจดัซ้ือจดัจาง รวมทัง้การตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
  และการดําเนินกิจการอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 (ฉ)  กาํกับดูแลใหมรีะบบบัญชี รายงานทางการเงนิ และการสอบบัญชีมคีวามนาเช่ือถอืและไดมาตรฐานสากล เพือ่สรางความมัน่ใจ
       ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 (ช) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
      ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 (ซ)   กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 (ฌ)   กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
 (ญ)   พิจารณาแตงตั้งและกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
 (ฎ)   กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
 (ฏ)   กํากับดูแลใหมีการสื่อสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม
  และทันเวลา
 (ฐ)   พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
 (ฑ)   สงเสริมใหผูบริหารระดับสงู มสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็นภายใตปจจยัการเปล่ียนแปลงทีม่ผีลกระทบตอเปาหมายองคกร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 “(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายบัณฑิต อนันตมงคล (3) นายสาทร โตโพธิ์ไทย และ (4) นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา 
กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ” 
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การประชุมคณะกรรมการ
 จํานวนครั้งการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 
ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง

1. นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 ประธานคณะกรรมการบริหาร 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
 รองประธานกรรมการ 2 กรกฎาคม 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 

3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา1 กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2564
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน        4 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2564
 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 4 มกราคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2564
 และความรับผิดชอบตอสังคม                 

4. นายบัณฑิต อนันตมงคล2 กรรมการ 5 เมษายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการบริหาร   5 เมษายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
 และความรับผิดชอบตอสังคม
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 มกราคม 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  
 กรรมการเทคโนโลยี 4 มิถุนายน 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้  

5. นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ 1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 ประธานคณะกรรมการสรรหา  1 ธันวาคม 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
 และพิจารณาคาตอบแทน                        

6. นายยศ กิมสวัสดิ3์ กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการตรวจสอบ      14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการกํากับความเสี่ยง         3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
 ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 4 มิถุนายน 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
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1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

15/15 - - -  - - -

15/15 - 43/45 -  - - -

13/13 - - 11/11  - 5/5 -

15/15 - 45/45 -  11/12 3/3 5/5

15/15 16/16 - 12/12  - - -

15/15 15/16 - 5/5 - - 5/5
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7. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาต4ิ กรรมการอิสระ 27 มิถุนายน 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการตรวจสอบ      6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 พฤษภาคม 2562 - 6 สิงหาคม 2563
 และความรับผิดชอบตอสังคม         
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 
 กรรมการเทคโนโลยี 4 มิถุนายน 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 

8. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน5 กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับความเสี่ยง       1 พฤศจิกายน 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 7 กุมภาพันธ 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

11. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน8       กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 และความรับผิดชอบตอสังคม         

12. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง 4 พฤษภาคม 2561 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

13. นางสาวกรประณม วงษมงคล9     กรรมการกํากับความเสี่ยง 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

9. นายสาทร โตโพธิ์ไทย6 กรรมการ     3 เมษายน 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

10. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา7 กรรมการ     5 มีนาคม 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 พฤษภาคม 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 และความรับผิดชอบตอสังคม
 กรรมการกํากับความเสี่ยง 4 มิถุนายน 2564 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

รายชื่อ ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง

15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2558 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

16. นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 8 สิงหาคม 2559 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
  และความรับผิดชอบตอสังคม                     

14. นายสุเมธ มณีวัฒนา10 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 พฤษภาคม 2558 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
 และความรับผิดชอบตอสังคม         

สวนที่ 2
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1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 25631 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

15/15 16/16 - 12/12  - - 5/5

14/15 15/16 - - 12/12 - -

14/15 - 44/45 12/12 - - -

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

   - - - - - 5/5 -

   - - - - 12/12 - -

   - - - - 12/12 - -

   - - - 11/12 - 4/5 -

   - - 43/45 - - - -

   - - - - - 5/5 -
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หมายเหตุ  1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เม่ือวันที ่4 มกราคม
   2562 แทนนายอํานวย ปรมีนวงศ และไดรบัแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และความรบัผิดชอบ

ตอสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร  
เอี่ยมรุงโรจน และลาออกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  2 นายบณัฑิต อนนัตมงคล ไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการตามมตทิีป่ระชมุสามัญผูถอืหุนประจาํป 2562 เม่ือวนัที ่5 เมษายน 
   2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   ครัง้ที ่6/2562 เม่ือวนัที ่5 เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการกาํกบัดแูล
   กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

จนถึงวนัที ่7 พ.ค.2564 และดาํรงตาํแหนงประธานเจาหนาทีบ่ริหาร (CEO) และกรรมการกํากบัความเสีย่ง ตัง้แตวนัที่ 
1 มกราคม 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และดํารงตําแหนง 
กรรมการเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2564 

  3 นายยศ กิมสวัสดิ์ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ 
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่13/2560 เม่ือวันที ่14 พฤศจกิายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร.พรชยั ชนุหจินดา 
และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกํากับความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

  4         นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
   27 มิถุนายน 2561 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561
   เม่ือวนัที ่6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ดร.พรชยั ชุนหจินดา  และไดรบัแตงตัง้เปนกรรมการกาํกับดแูลกจิการ
   ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
   จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และโอนยายจากเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาฯ 
   ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และ
   ดํารงตําแหนงกรรมการเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เปนตนไป ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
   8/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
  5         นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
   ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
   ตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2562 เม่ือวันที่ 1
   พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการกํากับ
   ความเสีย่งแทนนางสาว รสา กาญจนสาย ตามมตทีิป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เม่ือวนัที ่7 กุมภาพนัธ
   2563 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563   
  6        นายสาทร โตโพธิ์ไทย ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 
   2563 และดาํรงตาํแหนงกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั 
   ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
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  7 นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ตอสังคม ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกํากับความเสี่ยง ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

  8         นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ต้ังแตวันท่ี 5 
เมษายน 2562 แตยงัคงดาํรงตาํแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการแตงตั้งนางสาว
วิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตั้งแตวันที่ 3 
พฤษภาคม 2562 

  9 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
   ครั้งที่ 7/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพื่อใหการบริหาร
   จัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
   และโอนยายจากคณะกรรมการบริหาร มาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2563
   ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563
  10 นายสเุมธ มณีวฒันา ดาํรงตาํแหนงกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม ตัง้แตวนัที ่3 พฤษภาคม
   2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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ผูบริหาร
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มผูีบริหารตามนิยามทีก่าํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย
ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 
  รายชื่อ    ตําแหนง
 1. นายบัณฑิต อนันตมงคล  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 2. นายสมพร มูลศรีแกว  ผูจัดการใหญ สายธุรกิจ 
 3. นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์  รองผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 1
 4. นายสันธิษณ วัฒนกุล  รองผูจัดการใหญ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน และผูที่ไดรับมอบหมาย
     ใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
 5. นายพงศธร มณีพิมพ  รองผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
 6. นายวีรเวช ศิริชาติไชย  รองผูจัดการใหญ สายสนับสนุนองคกร
 7. นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ ผูชวยผูจัดการใหญ สายบริหารเงินและการลงทุน
 8. นางวรรณี พันธุขะวงศ  ผูอํานวยการฝายบัญชี และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง
     ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุหบัญชี)
 9. นางสาวจตุพร สุวัฒนางกูร  ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน

เลขานุการบริษัท
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติการแตงต้ังให นายวีรเวช ศิริชาติไชย
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 (ก)  คาตอบแทนคณะกรรมการที่เปนตัวเงิน 
 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มีมติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ (เทากับป 2563) 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
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 กรรมการกํากับความเสี่ยง     ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี   ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3

 และความรับผิดชอบตอสังคม
 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

 ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี    ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3

 กรรมการเทคโนโลยี     ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3

หมายเหตุ  1 ไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมเทานั้น
  2 หากมีการประชุมมากกวา 1 ครั้งตอเดือนใหจายเพียงครั้งเดียว
  3 เฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนประจํา

 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 กรรมการไดรับเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2564 เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 5.0 ลานบาท
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คาตอบแทนของกรรมการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 25641 มีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ  1 โปรดพิจารณารายละเอียดจำนวนครั้งการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตั้งแต
   วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อ ตําแหนง

1. นางทองอุไร ลิ้มปติ  ประธานกรรมการ

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา  กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

5. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

6. นายยศ กิมสวัสดิ์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 

7. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทน
    กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และกรรมการเทคโนโลยี 

8. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 

11. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

12. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับความเสี่ยง  

15. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 

16. นายมนัส สุขสวัสดิ์  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

รวม

13. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการกํากับความเสี่ยง 

14. นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่และความรับผิดชอบตอสังคม

9. นายสาทร โตโพธิ์ไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

10. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา  กรรมการ กรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
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1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

รวม

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

คณะกรรมการ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร

คณะกรรมการ
สรรหา

และพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

 720,000 - - - - - - 720,000

 450,000 - 720,000 - - - - 1,170,00

 330,000 - - 110,000 - 62,000 - 502,500

 360,000 - - - - - - 360,000

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

 360,000 360,000 - - 50,000 - 62,000 832,500

 360,000 360,000 - 120,000 - - 50,000 890,000

 360,000 360,000 - - 150,000 - - 870,000

 360,000 - 360,000 120,000 - - - 840,000

 270,000 - - - 70,000 20,000 - 360,000

 - - - - - 50,000 - 50,000

 - - - - 120,000 - - 120,000

 - - - - 120,000 - - 120,000

 - - - 110,000 - 40,000 - 150,000

 - - 360,000 - - - - 360,000

 - - - - - 50,000 - 50,000

3,930,000 1,530,000 1,440,000 610,000 510,000 222,500 112,500 8,355,000

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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คาตอบแทนอื่น ๆ 
 กรรมการ 2 ทาน ไดแก นางทองอุไร ลิ้มปติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเบ้ียประชุมและ
บําเหน็จกรรมการ ซึ่งไดแก คานํ้ามัน และรถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ 
 

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงิน
 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอื่น ๆ ของผูบริหารที่ 
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับรองผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค 
สายพฒันาสินทรัพยและจาํหนายทรัพย 1 และ 2 สายสนับสนนุธรุกจิ สายสนับสนุนการปฏบัิติงาน สายสนับสนุนองคกร รวมท้ังหมดจาํนวน 
7 คน และ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมจํานวน 52.081 ลานบาท 

หมายเหตุ  1 คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมจํานวน 52.08 ลานบาท
   ซึ่งยังไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2564 ที่จายจริงในป 2565

คาตอบแทนอื่น ๆ 
 ผูบริหารทุกรายไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เชน คาน้ํามันและ
รถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ

บุคลากร
จํานวนพนักงาน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองผูจัดการใหญจํานวน 4 คน และพนักงานแบงตามสายงาน ดังตอไปน้ี
จํานวน 1,281 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,285 คน

หมายเหตุ  1 พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูชวยผูจัดการใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ และรองผูจัดการ

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
             สายงาน   พนักงานระดับบริหาร1      พนักงานทั่วไป
               (คน)              (คน)
 1. สายพฒันาสนิทรัพยและจาํหนายทรัพยภมิูภาค           
 2. สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 1  
 3. สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 2          
 4. สายสนับสนุนธุรกิจ          
 5. สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน            
 6. สายสนับสนุนองคกร
 7. สายสารสนเทศและดิจิทัล
 8. สายกํากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
 9. ฝายตรวจสอบภายใน               
                       รวม 288 993

59 323
51 182
46 114
39 117
43 115
25 73
10 31
9 21
6 17
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คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน 
 คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ 
ของพนกังานของบริษัทฯ (ไมรวมคาตอบแทนของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร ผูจดัการใหญ และพนักงานระดับรองผูจดัการใหญ จาํนวน 7 คน) 
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมจํานวน 1,294.691 ลานบาท 
 

 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) 
ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 6.0 ถึงรอยละ 10.0 ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และพนักงานจะจายเงินสะสมเปนจํานวนขั้นต่ํารอยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 บริษัทฯ มีคาใชจายที่เกี่ยวของกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวน 94.38 ลานบาท ตามลําดับ

หมายเหตุ  1 คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมจํานวน 1,294.69 ลานบาท
   ซึ่งยังไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ที่จายจริงในป 2565

กองทุนประกันสังคม
 บริษัทฯ ไดขึ้นทะเบียนนายจางตอกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข 
เพิม่เติม) ตัง้แตวนัที ่12 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ จะจายเงินสมทบใหกบัพนักงานเปนจาํนวนรอยละ 5 ของเงนิเดือนพนักงานในฐานสูงสดุไมเกนิ
15,000 บาท และพนักงานจะจายเงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 เทากัน โดยในป 2564 กองทุนประกันสังคม 
ไดมีการปรับลดอัตราการนําสงเงินกองทุนประกันสังคม ไดแก เดือนมกราคม 2564 บริษัทฯ จายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 และ 
พนักงานจายในอัตรารอยละ 3 เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2564 บริษัทฯ จายเงินสมทบในอัตรารอยละ 3 และพนักงานจายในอัตรารอยละ 
0.5 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จายเงินสมทบในอัตรารอยละ 2.5 และพนักงานจายในอัตรารอยละ 2.5 โดยสําหรับ 
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีคาใชจายที่เกี่ยวของกับกองทุนประกันสังคมเปนจํานวน 7.56 ลานบาท

คาตอบแทนอื่น ๆ 

 - ไมมี -

สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่1
 ผูรับประกันภัย  บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูเอาประกันภัย  กรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ
 ระยะเวลาประกันภัย 1 เมษายน 2564 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2565 (00.01 น.)
 จํานวนเงินเอาประกัน รวม 200.0 ลานบาทตอครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียม 
    ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายไปโดยไดรับความยนิยอมเปนลายลกัษณอักษรจากผูรับประกนัภัยแลว (Defense 
    Costs)
 ประเภทกรมธรรม  การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่
 ความคุมครอง  ผูรับประกันจะชดใชคาสินไหมที่ผู เอาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตองจายตามกฎหมายแทน
    ผู เอาประกันภัยหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะที่
    ผูเอาประกันภัยเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ   1 กรรมการและเจาหนาที่ หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ เจาหนาที่ และเลขานุการ 
    ของบริษัทฯ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมถึงคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของบุคคลดังกลาว

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
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การพัฒนาบุคลากร  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานทั่วประเทศอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณในการทํางาน
เปนเกณฑเพื่อเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งยังไดปรับปรุงคาตอบแทนและ
สวัสดิการใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และความจําเปนในการครองชีพ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใน 
การทํางานใหกับพนักงาน
 

 สําหรับดานการพัฒนาบุคลากรน้ัน บริษัทฯ ถือเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการเสริมสรางความรูและทักษะใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนในการสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพในทุก ๆ ดาน เชน การจัดอบรม และใหทุนการศึกษา 
เพื่อยกระดับบริษัทฯ ใหเทียบเทามาตรฐานบริษัทชั้นนําทั่วไป
 

 บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธและแผนในการพัฒนาบุคลากรดวยการจัดทํา HR Master Plan ซึ่งประกอบไปดวย 
 

 (ก)  ระบบสมรรถนะขององคกร
 บริษัทฯ ไดจดัทาํระบบสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะดานการจัดการ
(Managerial Competency) และสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)
 (1) สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะที่พนักงานทุกระดับตองมีการถายทอดมาจาก Vision Mission และกลยุทธองคกร เพื่อที่จะ
  ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด และจะถายทอดไปสูพนักงานทุกคน 
 (2) สมรรถนะดานการจดัการ เปนสมรรถนะสาํหรับผูบริหารทกุระดับ โดยจะแตกตางกนัตามบทบาทและหนาทีค่วามรับผดิชอบ 
  (Role-Based) เพื่อใหงานสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจของบริษัทฯ
  (3) สมรรถนะตามตําแหนงงาน เปนสมรรถนะทีก่าํหนดเฉพาะตําแหนงงาน เพือ่สนับสนุนใหพนักงานแสดงพฤติกรรมทีเ่หมาะสม
  กับลักษณะงาน และสงผลใหหนวยงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จ 

 บริษัทฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตกรอบที่สามารถจะชวยสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม และทัศนคติของพนักงานใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกนักบั Vision Mission และกลยทุธของบริษัทฯ เปนตัวแปรทีจ่ะทาํใหบริษัทฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายทีกํ่าหนด 
 

 นอกจากน้ี การประเมินดังกลาวยังเปนเคร่ืองมือในการชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การคัดเลือกพนักงาน การโยกยายปรับเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน

 (ข)  การจัดทําการประเมินผลงานตาม KPI
 บริษัทฯ ไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI) เร่ิมต้ังแตการ 
กําหนด Business Model แปลงเปนตัวช้ีวัดระดับองคกร ทําใหไดผลลัพธที่เปนรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลถายทอดไปยัง 
ตัวช้ีวัดระดับสายงาน ฝายงาน จนถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนําทั่วไป

 ปจจบัุน บริษัทฯ ไดนําระบบตัวชีว้ดัมาใชกบัพนักงานทกุคน เพ่ือสนองตอบตอกลยทุธและเปาหมายในแตละป รวมทัง้เปนเคร่ืองมอื 
ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารสายงานทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน พรอมทั้ง 
กําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ ใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม
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 (ค)  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหกับพนักงานในทุกระดับ (Employee Development Plan)
 บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งที่จะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถใหถึงที่สุด และบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นวาบุคลากร
เปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ จึงใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับทั้งผูบริหารและพนักงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ซ่ึงจะสอดคลองกบัการดําเนินธุรกจิในปจจบัุนอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการทีดี่และสรางขดีความสามารถในการแขงขนักับบริษัท 
อ่ืน ๆ และรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการกําหนดเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนา 
พนักงานในทุกระดับ (Employee Development Plan: IDP) ภายใตพื้นฐานของสมรรถนะ (Competency Based Management) 
โดยมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางพนักงานทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 

 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคา เพื่อให 
สอดคลองกับกลยุทธลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focused) ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีการเปดใจยอมรับ 
ในความเปลี่ยนแปลงและสามารถทํางานรวมกันได (Openness) ซ่ึงจะชวยเปล่ียนความคิดทัศนคติที่ดีและขยายมุมมองในการทํางาน 
ไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลตามหลัก 3R (Recruit Retain Retire) เพื่อสรางขวัญ 
และกําลังใจใหแกพนักงาน เชนเดียวกับองคกรช้ันนําหลายองคกรที่มีการดูแลพนักงานในลักษณะดังกลาว โดยในป 2564 ไดมีการเนนยํ้า 
การ Reskill และ Upskill ใหกับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะที่กวางและหลากหลายขึ้น อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน 
การทํางาน รวมถึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) โดยไดขอใหพนักงานท่ีเกษียณอายุงาน 
ซึ่งมีความรูและประสบการณสูงนําความรูมาแบงปนใหกับพนักงานปจจุบันเพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน

ขอพิพาททางดานแรงงาน
 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และบริษัทฯ ไมทราบถึงเหตุการณใดที่อาจทําใหเกิดขอพิพาทดานแรงงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

แรงงานสัมพันธ
 พนักงานของบริษัทฯ ไมไดมีการจดัต้ังหรือเขารวมสหภาพแรงงาน แตบริษัทฯ มกีารจัดต้ังคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และที่แกไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบดวยผูแทนฝายลูกจาง จํานวน 18 คน 
ทั้งนี้ ตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ ไมเคยมีการประทวงนัดหยุดงานโดยพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 
7 เร่ืองสวัสดิการ ไดกําหนดใหในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางต้ังแต 50 คนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 (ก)  ขอบเขตและหนาที่ที่รับผิดชอบ 
  (1)  รวมหารือนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง
  (2) ใหคําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับลูกจาง
  (3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
  (4) เสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับลูกจางตอนายจาง
  (5) อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการของพนักงาน
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 (ข)  ที่มาของการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 มาตรา 96 ในสถานประกอบกจิการทีม่ลีกูจางต้ังแต 50 คนขึน้ไป ใหนายจางจดัใหมคีณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกจิการ
ประกอบดวยผูแทนฝายนายลูกจางอยางนอย 5 คน กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่อธิบดีกําหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในสถานประกอบกิจการ

 (ค)  การจายคาตอบแทน
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 
ไดมีมติอนุมัติคาเบ้ียประชุมใหกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 - ประธานคณะกรรมการ ไดคาเบ้ียประชุมคร้ังละ 3,000 บาทตอคร้ัง
 - กรรมการ ไดคาเบ้ียประชุมคร้ังละ 2,000 บาทตอคน

 ทั้งนี้ใหไดรับคาเบ้ียประชุมเพียงเดือนละ 1 คร้ังตอกรรมการ 1 คน และใหไดคาเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม
ในคร้ังน้ัน ๆ เทาน้ัน
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 คณะกรรมการบริหารไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการบริษัท จํานวน 3 คน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 คน โดยประธานเจาหนาที่ 
บริหารเปนกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยตําแหนง ซึ่งมีรายนามคณะกรรมการบริหารดังนี้
 1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายสาทร โตโพธิ์ไทย กรรมการบริหาร
 3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ   กรรมการบริหาร (กรรมการจากบุคคลภายนอก)
 4. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ในป 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 45 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ 
กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีสรุปการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
 • พจิารณากล่ันกรองและใหความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจาํป และเปาหมาย
  การดําเนินธุรกจิ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั โดยมกีารติดตามผลความคืบหนาการดําเนินการตามแผนงานอยาง
  ตอเน่ืองเปนประจําทุกไตรมาส พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนตอการบริหารจดัการและการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ
 • พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและการขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท 
 • พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสรางองคกร กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 • พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรางหน้ี และการจําหนายทรัพยสินรอการขาย ตามขอบเขตอํานาจ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง
  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาสําหรับรายที่อยูในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 
 • พจิารณาอนุมติัราคาเขารวมประมลูซ้ือสินทรัพย (NPL และ NPA) จากสถาบันการเงนิตามทีไ่ดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
  บริษัท รวมทัง้ใหขอเสนอแนะแกฝายจดัการเกีย่วกบัแนวทางในการบรหิารพอรตสินทรพัย การวเิคราะหสภาวะตลาด และการปรับ
  กลยุทธเพื่อเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
 • พิจารณาอนุมัติใหออกงบการเงินรายไตรมาส   
 • พิจารณาอนุมัติจํานวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา เงื่อนไข และอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมสําหรับการออกและจําหนายหุนกู ตามที่
  ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
 • พจิารณาอนุมติังบประมาณสาํหรับโครงการหลกัตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามทีไ่ดรับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการ
  บริษัท รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และให
  สามารถแขงขันไดในยุค Digital Disruption        
 • พจิารณาอนุมัติโปรโมช่ัน/แคมเปญ/โครงการตาง ๆ สําหรับทาํการตลาด เพือ่สงเสริมและสนับสนุนการจาํหนายทรัพยสินรอการขาย
  และการปรับโครงสรางหนี้
 • พจิารณาและใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารจดัการสภาพคลอง รวมทัง้ติดตามสถานการณดานสภาพคลองของบริษัทอยางตอเน่ือง

รายงานคณะกรรมการบรหิาร
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 คณะกรรมการบริหารมคีวามมุงมัน่ในการดําเนินธรุกจิเพือ่ใหบรรลุตามวสิยัทัศน พนัธกจิ และเปาหมายขององคกร โดยดํารงบทบาทสาํคญั 
ในการพลิกฟนสินทรัพยขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทย ดวยการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน เพือ่ชวยทาํใหสนิทรัพย
ดอยคณุภาพกลับมาเปนสนิทรัพยท่ีมคีณุภาพ และหมนุเวียนในระบบเศรษฐกจิ รวมทัง้ยดึมัน่ในการบริหารจัดการภายใตหลกัการกาํกับดูแล
กิจการที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหองคกรเติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

 

     (นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
    ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการท่ีดแีละความรบัผิดชอบตอสงัคม

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 2 คน ไดแก 
นางสาววิไล ตันตินันทธนา และนายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา และกรรมการจากบุคคลภายนอก จํานวน 3 คน ไดแก นายมนัส สุขสวัสด์ิ 
นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน และนายสุเมธ มณีวัฒนา โดยมีนางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการ (ลาออกจากกรรมการ
บริษัทต้ังแตวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564) และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในดานตาง ๆ  ของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปน
ไปตามกฎเกณฑ เพื่อนําพาบริษัทฯ สูความสําเร็จและยั่งยืน

   ในป 2564 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีดี่และความรับผิดชอบตอสังคม จัดใหมกีารประชุมรวม 5 คร้ัง โดยสรุปผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญไดดังนี้ 
 1. พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับแผนงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อยกระดับ 
คุณภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 2. ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการพิจารณาดําเนินการกับ GAP ตาม
หลักเกณฑการเขารวมประกวดโครงการกํากับดูแลกิจการ (CGR) เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และติดตามความคืบหนา
ของผลการดําเนินงานดังกลาว
 3. พิจารณาการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และสงเสริมใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตนอยูบนความถูกตอง ผานกิจกรรม BAM CG DAY 2021 และการจัดอบรมโครงการ 
ขยายแนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนใหบริษัทฯ มีพันธมิตรที่แข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจรวมกันอยางยั่งยืน 
และโปรงใส
 4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ในสวนของปรับเพิ่มบทบาทหนาที่ของ 
คณะกรรมการใหครอบคลุมหนาที่ในงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และใหความสําคัญกับการบูรณาการกระบวนการทํางาน 
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) 
 5. ทบทวนนโยบายดานตาง ๆ ไดแก นโยบายการปองกนัการฟอกเงนิ การสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) นโยบายการกํากับดูแลดานการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) กฎบัตรหนวยงานกาํกบัดูแลดานการปฏบัิติตามกฎเกณฑ (Compliance Charter) และนโยบายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 6. พิจารณารายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และรายงานความยั่งยืน เพื่อเปดเผย
ขอมูลในแบบ 56-1 One Report
 7. พจิารณาการประเมนิตนเองในรปูแบบรายคณะและรายบุคคล เพือ่ใหสอดคลองกบัโครงการ CGR ตามหลกัเกณฑการวดัผล 
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 8.  ใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัการรายงานสรปุผลการจดัการขอรองเรยีนตาง ๆ  เพือ่ใหการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
 9.  กํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําป
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 ในป 2564 นี้ บริษัทฯ ไดรับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เปนครั้งที่ 2 ในงาน 
Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปรงใส ใสใจตานคอรรัปชัน” 
ในรูปแบบ Virtual ซ่ึงแสดงถงึความมุงมัน่ในการเปนองคกรท่ีดําเนินธรุกจิดวยความโปรงใส และตอตานการทจุริตคอรรัปชันทกุรูปแบบ และ
ไดรับผลการประเมินจากการประกวดโครงการกํากับดูแลกิจการ (CGR) ในระดับดีมาก

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลอื่น ๆ รวมกันถึง 4 รางวัล จาก 2 สถาบันชั้นนําในตางประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการดําเนินธุรกิจของ BAM จนเปนที่ยอมรับในเวทีระดับสากล ดังนี้ 
 - รางวัล Best Investor Relations Thailand 2021 และรางวัล Best Distressed Asset Management Company
  Thailand 2021 จากเวที International Business Magazine Award 2021 จัดโดย International Business Magazine
  ซึ่งเปนนิตยสารทางธุรกิจและการเงินช้ันนําจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยคัดเลือกองคกรตาง ๆ ที่มี
  ผลดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับรางวัล
 - รางวัล Best in House Investor Relations Team - Distressed Asset Management และ รางวัล Best Distressed
  Asset Management Company จากเวที International Financial Awards จัดโดยนิตยสาร International Finance
  ซ่ึงเปนนิตยสารดานธุรกิจและการเงินช้ันนําของสหราชอาณาจักร UK’s International Finance Publications Limited
  โดยรางวัลมุงเนนในการเชิดชูเกียรติแกบุคคล และองคกรในอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่ดําเนินกิจการอยางโดดเดน
  ในดานตาง ๆ และมีคุณคาตอภาคการเงินในระดับโลก 

 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีดี่และความรบัผดิชอบตอสังคมไดปฏิบัติหนาทีอ่ยางเต็มความสามารถ ภายใตภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และสนับสนุนใหบริษัทฯ 
ดําเนินธุรกิจดวยความยั่งยืนและโปรงใส

 

                                                                                            (นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา)
    ลงนามแทน
                                   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
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 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 5 คน โดยมีผูชวยผูจัดการใหญ สายกำกับดูแลกิจการและ
บริหารความเสี่ยง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในป 2564 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยรายงาน 
ผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส

 คณะกรรมการกำกับความเสี่ยงใหความสำคัญกับการกำกับดูแลตามแนวทางของหนวยงานกำกับดูแล และแนวทางพึงปฏิบัติที่เปน
สากล (COSO ERM 2017) เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยูในระดับที่ยอมรับได และใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ
สภาพคลองของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในป 
2563 - 2564 ที่บริษัทไดรับผลกระทบจากวิกฤตของเชื้อไวรัส COVID-19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 1. กำกับใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงองคกรตามแผนกลยุทธประจำป ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Governance Risk and Compliance Policy : GRC) โดยการเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับการจัดทำแผนกลยุทธของบริษัทฯ เพื่อใหการกำหนดแผนกลยุทธครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM 
2017 การจัดทำแผนผังความเสี่ยงองคกร (Risk Map) เพื่อพิจารณาความเสี่ยงสำคัญขององคกร และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงองคกร
โดยรายงานสถานะความเสี่ยงตอคณะกรรมการตาง ๆ เปนรายเดือน/รายไตรมาส 

 2.  กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร ประกอบดวย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance
โดยคำนึงถึงแผนกลยุทธของบริษัทฯ (Strategic Objectives) รวมถึงบริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยกำหนด IT KRI เพื่อใชในการติดตามและเฝาระวังภัยคุกคามทางไซเบอร การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการรักษา
ความมั่นคงความปลอดภัยดานสารสนเทศและไซเบอร และแผนการตอบสนองตอภัยคุกคามทางไซเบอร 

 3.  กำกับดูแลใหมีการบริหารความเส่ียงตามแนวนโยบายท่ีกำหนด โดยติดตามรายงานสถานะความเส่ียงดานตาง ๆ ประกอบดวย
สถานะความเสี่ยงองคกร / เฝาระวัง สถานะความเสี่ยงดานสภาพคลอง รายงานการบริหารความเสี่ยงดานเครดิต : คุณภาพลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสรางหนี้ (Asset Quality) รวมทั้งติดตามการรายงานเหตุการณความเสียหาย (Loss Data) และติดตามสถานการณความเสี่ยงอยาง
ใกลชิด ทั้งดานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน ภาวะการแขงขัน เทคโนโลยี ภัยคุมคามทางไซเบอร โดยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑผลกระทบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Impact) ผลกระทบดานชื่อเสียงและภาพลักษณ (Reputation Impact) เพิ่มเติมจากเดิม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (Stress Test) ตอฐานะความม่ันคงของบริษัทฯ  

 4.  ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการฯ ใหคำแนะนำในประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจ
กระทบตอบริษัทฯ เพื่อใหฝายจัดการสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหใกลเคียงกับสภาวะปกติใหมากที่สุด เชน กำหนดให
จัดทำมาตรการตาง ๆ นำเสนอตอคณะทำงานเพื่อการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ เพื่อเตรียมการปฏิบัติงานแบบ Work from home
และ Work in office เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดเตรียมความพรอมดานอาคาร สถานที่ 
บุคลากร และความพรอมในการจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดาน Hardware และ Software การเขาถึงขอมูล การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงมาตรการที่ใชในการดูแลพนักงาน โดยกำหนดใหบริษัทจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนใหกับ
พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ ยังกำหนดใหบุคคลภายนอก ลูกคาและผูมาติดตอกับบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพร
ระบาดอยางเครงครัด รวมถึงการเตรียมการเพื่อบริหารจัดการสภาพคลองของบริษัทฯ ใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากสถานการณที่มี
ความไมแนนอน  และติดตามการบริหารจัดการดานสภาพคลองของบริษัทฯ อยางใกลชิด  

รายงานคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่ง
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 5.  กำกับใหมีการประสานงานกันระหวางหนวยงานบริหารความเส่ียงและหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการวาจางท่ีปรึกษา
จากภายนอก ในการกำหนดกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ พรอมท้ัง
จัดทำแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐานที่ดี (Best Practice) รวมถึง
กำหนด Key Risk Indicators ที่สำคัญ โดยรายงานสถานะความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเปน
รายเดือน 

 6.  ใหคำแนะนำในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการดำเนินธุรกิจท่ีมุงเนนใหบริการ
ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยใหประสานงานกับฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมการเพื่อปองกันการถูกโจมตีทางไซเบอร 
เชน Phishing, Ransomware เปนตน

 7.  ติดตามใหบริษัทมีการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อติดตามความพรอมในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทและพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานไดครบถวนถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด

 ในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการกำกับ
ความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และนำความรูประสบการณของคณะกรรมการทุกทานมาใชอยางเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสำคัญ  

        

   (นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน)    
   ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับการแตงตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 4 ทาน เปนกรรมการอิสระ จำนวน 2 ทาน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จำนวน 1 ทาน รวมมี 
กรรมการ 5 ทาน โดยมี นายวสันต เทียนหอม เปนประธานคณะกรรมการ นางสาววิไล ตันตินันทธนา นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ นายสาทร
โตโพธิ์ไทย และนายสุเมธ มณีวัฒนา เปนกรรมการ 
หมายเหตุ : นางสาววิไล ตันตินันทธนา ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาฯ ตั้งแตวันที่ 4  มกราคม 2562 และพนจากตำแหนงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

 ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมท้ังส้ิน 12 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง และใหขอคิดเห็นในประเด็นสำคัญตาง ๆ กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 

ซึ่งมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้  
 1. ทบทวนและกำหนดนโยบายหลักเกณฑการสรรหา กรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการ
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของบริษัท
 2.  พิจารณาหลักเกณฑในการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา 
แตงตั้งเปนกรรมการแทนตำแหนงกรรมการที่วางลงกอนครบกำหนดวาระ รวมถึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
กอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ
 3.  พิจารณาทบทวนการดำรงตำแหนงของกรรมการชุดยอย ตลอดจนวาระการดำรงตำแหนงของบุคคล ภายนอก เพื่อใหมีความ 
เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 4.  พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 5.  พิจารณาทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 6.  คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังและหมุนเวียนเปนผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมและการบริหารจัดการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 7.  พิจารณาทบทวนและกล่ันกรองแผนสืบทอดตำแหนงงาน (Succession Plan) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
 8.  พิจารณากำหนดคาตอบแทน รวมทั้งทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการและกรรมการชุดยอย
ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจำป เพื่อพิจารณาอนุมัติ   
 9.  พิจารณากำหนดโครงสรางอัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชนอ่ืน เง่ือนไขสัญญาจาง และขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ัง
สัญญาจางของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูจัดการใหญ กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 10. พิจารณา กำหนดแนวทาง และประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ 
ใหเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สามารถติดตามและสะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางชัดเจน
 11.  พิจารณาทบทวนการกำหนดขอบเขตหนาท่ี และกำหนดคุณสมบัติกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยี รวมท้ังพิจารณาคัดเลือก
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการเทคโนโลยี

 

        

   (นายวสันต เทียนหอม)    
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
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 คณะกรรมการเทคโนโลยีของ BAM ประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 2 ทาน และกรรมการ 
บริษัท จํานวน 1 ทาน รวมกรรมการ 3 ทาน โดยมี นายยศ กิมสวัสดิ์ เปนประธานคณะกรรมการ นายบัณฑิต อนันตมงคล นางมณีรัตน 
ศรีเสาวชาติ เปนกรรมการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี เพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแล 
นโยบาย แผนแมบทและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัท รวมทั้งติดตามและ 
ประเมนิผลการดําเนนิงานและขบัเคล่ือนนโยบาย เพือ่นาํไปสูการปฏบัิติอยางมปีระสิทธภิาพ 

 ในป 2564 คณะกรรมการเทคโนโลยมีกีารประชมุทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปเปนสาระสําคัญดังนี้
 1. ใหความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลขอมูลองคกรและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลขอมูลองคกร
 2. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BAM Digital Enterprise) ในโครงการพัฒนา
  ระบบ ERP โครงการพัฒนาระบบ Core System โครงการ Data Management โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
  PDPA โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบเพื่อรองรับมาตรการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
 3. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการ TFRS9 โครงการ IT Support Center
  โครงการติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเครื่องแมขายและระบบเครือขาย
 4. ใหขอเสนอแนะการจัดทําโครงการบริหารขอมูลลูกหนี้
 5. การกําหนดแนวทางและหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 6. พิจารณาและใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี

 คณะกรรมการเทคโนโลยีมีความตั้งใจในการกํากับดูแลนโยบาย แผนแมบทและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี เพื่อใหบริษัทมี
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัท และรองรับการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน

    (นายยศ กิมสวัสดิ์)
    ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี

รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยี

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 197



2
สวนที่

การกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน9



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 199

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน 
  บริษัทฯ ไดกําหนดใหการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไป 
ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)
โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

  ทั้ ง น้ี  การปฏิบั ติด านการควบคุมภายในของ COSO 
กําหนดองคประกอบหลักที่จําเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน 
ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) (2) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และ (5) 
ระบบการติดตาม (Monitor ing Act iv it ies) โดยบริ ษัทฯ 
มีกิจกรรมในการดําเนินงานภายใตแตละองคประกอบ ดังนี้

  1.  การควบคุมภายในองคกร
   บริษัทฯ มีความมุงมั่นใหทุกฝายงาน มีความตระหนัก 
ถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยมี

สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ ดีและมีประสิทธิผล  
โดยพนักงานทุกระดับตองยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส 
และตระหนักเปนอยางดีวาระบบการควบคมุภายในทีดี่เปนส่ิงสําคญั 
ที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
ที่ต้ังไวอยางยั่งยืนทั้งในดานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและ 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบและ 
ขอบังคับตาง ๆ โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 จัดทําเปาหมาย แผนงานประจําปของบริษัทฯ และ

ของแตละฝายงานเพื่อเปนแนวทางในการกําหนด 
กลยทุธการดําเนนิงานของผูบริหารและการปฏิบติังาน
ของพนักงาน เพือ่ใชเปนแนวทางในการ ผลักดันบริษัทฯ
ใหบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่กําหนดไว

 1.2 กําหนดโครงสรางองคกร นโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบัติทั้งในระดับองคกรและภาพรวม รวมถึง 
สรางความตระหนักใหบุคลากรของบริษัทฯ เกิด 
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 
และในป 2564 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหมี 
การปรับปรงุโครงสรางองคกรเพือ่รองรับแผนกลยทุธ
ระยะยาว มกีารปรบัปรุงโครงสรางสายงานสนับสนุน 
(Back Office) โดยเพิ่ม “สายกํากับดูแลกิจการและ

การควบคุมภายในองคกร
(Control Environment)

1
การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

2

การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activites)

3
ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขอมูล
(Information

& Communication)

4

ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)

5



บริหารความเส่ียง” เพื่อเปนการยกระดับงานดาน 
GRC ประกอบดวย 2 ฝายงาน ไดแก ฝายกาํกบักจิการ 
และการปฏิบัติงาน และฝายบริหารความเสี่ยง

 1.3 การกาํหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานเจาหนาที่บริหาร และกําหนดอํานาจ 
อนุมติัในการดําเนินงานและการเขาทําธรุกรรมตาง ๆ  
ของบริษัทฯ

 1.4 ใหความสําคัญในการบูรณาการงานทางดาน GRC
ของหนวยงาน 1st , 2nd และ 3rd Line  เพื่อขับเคลื่อน 
องคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน

 1.5 มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การ 
บริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
(Governance Risk And Compliance Policy : GRC) 

 1.6 จัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการดูแลที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม คู มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก 
การเปดชองทางการรองเรียน การรายงานความ 
ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงบริษัทฯ ไดเขารวม 
เปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชนัของภาคเอกชน 
ไทย (CAC) เพื่อสงเสริมใหองคกรมีการดําเนินการ 
เปนมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถบริหาร 
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยสรางขวัญ 
และกําลังใจที่ ดี  พร อมปฏิ บั ติหน าที่ตามที่ตน 
ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ

 1.7 มีเครื่องมือรายงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ 
สอดคลองตอแนวโนมทิศทางการดําเนินงานของ   
บริษัทฯ

 1.8 บริษัทฯ ใหความสาํคญัตอการกาํกับดูแลขอมลูองคกร 
  (Data Governance) โดยมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน
  กํากับดูแลขอมูลองคกร เพื่อทําหนาที่กํากับและดูแล
  การบริหารจัดการขอมูลของบริษัทฯ ใหเปนไปอยาง
  เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 1.9 มกีารจัดทาํนโยบายการกาํกบัดูแลขอมูลองคกร (Data 
  Governance Policy) และแนวปฏบัิติการกาํกบัดูแล 
  ขอมูลองคกร (Data Governance Guidelines)

 1.10 ยกระดับงานดานการบริหารความเสี่ยง ใหเปนฝาย
บริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 3 กลุมงาน ไดแก 
กลุมบริหารความเส่ียงองคกร กลุมบริหารความเส่ียง 
และกํากับกฎเกณฑด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกลุ มสนับสนุนงานคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนงานทางดานการบริหาร 
ความเส่ียงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยอยู  
ภายใต การดูแลของสายกํากับดูแลกิจการและ 
บริหารความเสี่ยง

 1.11 จัดทําแนวปฏิบัติในการใชบริการจากผูใหบริการ
  ภายนอก (Outsourcing Guidelines) เพือ่ใหฝายงาน
  ตาง ๆ ถือปฏิบัติ
 1.12 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง

องคกร โดยครอบคลุมความเส่ียงที่สําคัญทั้ง 6 ดาน 
ได แก  ความเส่ียงด านกลยุทธ  ความเส่ียงด าน 
ปฏิบัติการ ความเส่ียงดานการเงิน ความเส่ียงดาน 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ความเสี่ยงดานชื่อเสียงและ 
ภาพลกัษณฑ และความเส่ียงดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อบริหารจัดการความเส่ียงใหอยู ภายใตระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัทฯ

 1.13 จัดทํานโยบาย (IT Risk Management Policy) และ
แนวปฏิบัติด านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk 
Management Guidelines) เพื่อยกระดับมาตรฐาน 
ดานการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัทฯ

 1.14 กําหนดดัชนีช้ีวดัความเสีย่งดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT KRI) เพื่อติดตามผลการบริหารความเส่ียงดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความสอดรับตอการ 
พัฒนาองคกรที่ขับเคล่ือนโดยดิจิทัล (BAM Digital 
Enterprise : BAM - D)

 1.15 จัดทําแนวปฏบัิติในการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก
ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing 
Guidelines) เพื่อเปนแนวทางใหฝายงานใชใน 
การประเมินความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีความตระหนักต อการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
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 1.16 จัดทําและประกาศใชนโยบายคุมครองขอมูลสวน
บุคคล และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร เพื่อกํากับดูแลการดําเนินงานใหถูกตอง 
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามขอกําหนด 
ของทางการ

 1.17 บริษัทฯ มีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวน 
บุคคล พ.ศ.2562 โดยไดแตงต้ังเจาหนาที่คุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Office : DPO) 
และปรับปรุงโครงสรางและขอบเขตหนาที่ความ 
รับผดิชอบของกลุมงานในฝายงาน สงักดัสายกาํกบัดูแล 
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มกลุมสนับสนุน 
งานคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection 
Support Division) เพื่อรับผิดชอบดูแลงานดาน 
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยตรง

 2. การประเมินความเสี่ยง
 บริษัทฯ ได ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร 
ความเสี่ยงภายใตการเปลี่ยนแปลงที่ส งผลกระทบตอธุรกิจ 
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกโดยถือวาการบริหารความเสี่ยง 
เปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการ 
บริษัทจึงได กําหนดเปนนโยบายในการบริหารความเส่ียงที่ 
พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามและมีการประเมินความเส่ียง 
ในทุกระดับ โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้
 2.1 มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งในทกุระดับขององคกร

อยางเปนระบบและมกีารสือ่สารใหพนักงานทกุระดับ
ตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
ขององคกรและหนวยงาน

 2.2 มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับความเส่ียง เพ่ือทํา
หนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นตอการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ

 2.3 มเีคร่ืองมอืในการติดตามแผนการบริหารจดัการความ
เสี่ยงองคกรรวมท้ังการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
การกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator - 
KRI) เพือ่ติดตามความเส่ียงเปนประจาํอยางสมํา่เสมอ

 2.4 มกีารเช่ือมโยงการบริหารความเสีย่งเขากบัการจดัทาํ
  แผนกลยทุธของบริษัทฯเพือ่ใหการกาํหนดแผนกลยทุธ

ครอบคุลมถึงประเด็นการประเมินความเส่ียงตาม

กรอบ COSO ERM 2017 และเปนไปตามหลักการ 
บูรณาการทางดาน GRC

 2.5 คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการบริหาร
ความเส่ียง โดยกําหนดประเภทความเสี่ยงออกเปน
6 ดาน ไดแก ความเสีย่งดานกลยทุธ (Strategic Risk)  
ความเสีย่งดานปฏบัิติการ (Operational Risk) ความ 
เสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยง 
ดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk) 
ความเสีย่งดานช่ือเสยีงและภาพลักษณ (Reputation 
Risk) และความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk)  

 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
 บริษัทฯ มกีารจดัทาํนโยบายดานการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวิธีปฏิบัติ และคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
และมีการทบทวนใหเป นปจจุบันอยางสม่ําเสมอหรือเมื่อม ี
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยมีภาพรวมในการ 
ดําเนินการ ดังนี้
 3.1  การกําหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองคกร 
  และกระบวนการยอยทีส่าํคญัตาง ๆ  เพือ่ใหสอดคลอง
  กับการดําเนินธุรกิจและสภาพแวดลอมการควบคุม
  ของบริษัทฯ
 3.2 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ของ

กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจตาง ๆ ท่ีเปนลาย 
ลักษณอักษร

 3.3 มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก หนาที่
  อนุมติั หนาทีบั่นทกึรายการบัญชีและขอมลูสารสนเทศ
 3.4 มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (KRI) ระดับองคกร 
  และดัชนีช้ีวดัความเส่ียงเฝาระวงั เพือ่ใชในการติดตาม

และควบคุมความเส่ียงที่สําคัญของบริษัทฯ ใหอยูใน 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได   โดยการกําหนด 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite : RA) และ 
คาเบี่ยงเบนที่ยอมรับได (Risk Tolerance : RT) ใหมี 
ความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ 

 3.5 กําหนดใหมกีารรายงานสถานะความเสีย่งองคกรและ 
เฝาระวังตอคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง คณะ 
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยาง 
สมํ่าเสมอเปนรายเดือนและรายไตรมาส
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ 
และอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบปฏิบัติงาน 
โดยมุงเนนใหมีการแบงแยกหนาที่ในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ  
อยางชัดเจนซ่ึงถือเปนการควบคุมที่สําคัญเพื่อใหมีการควบคุม 
อยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับ 
ขององคกรและสามารถถวงดุลและสอบทานระหวางกันได 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง 
ผลประโยชน

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล  
 บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
ทั้งภายในและภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ 
ดังนี้ 
 4.1 มกีารจดัทาํแผนงานโครงการ BAM Digital Enterprise 

เพื่อวางระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนสวนหนึ่งใน 
แผนงานกลยุทธที่สําคัญของบริษัทฯ ซ่ึงสนับสนุน 
การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 โดยมี 3 หัวขอหลัก

  • โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
  • การพัฒนาระบบใหม (New core)
  • Data Governance
 4.2 การจัดใหมีขอมูลเพื่อสนับสนุนใหมีการส่ือสารท่ี

เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกร 
สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค

 4.3    มกีระบวนการและชองทางในการสือ่สารขอมลูภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การใชระบบ 
เครือขายภายในหรือ Intranet และ E-mail เปนตน

 4.4 มีระบบงานบริหารความเส่ียงในการรายงานการแจง
เตือนภัย (Early Warning) ตามดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 
องคกร บนระบบ MIS เพื่อใหผู บริหารใชติดตาม 
สถานะความเสี่ยงองคกร

 4.5 ยกระดับสายงานสารสนเทศและดิจิทัล มีผลต้ังแต
  วนัที ่1 มกราคม 2564 ประกอบดวย 2 ฝายงาน ไดแก

ฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝายพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตขององคกร

 5. ระบบการติดตาม
 บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุม 
ภายในเพ่ือให มั่นใจได ว าระบบการควบคุมภายในยังคงมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถติดตามและประเมินผล 
ไดอยางครบถวนและเหมาะสมตามที่ไดออกแบบไวและสามารถ 
จัดการกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลาได ดังน้ี
 5.1 มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและประเมิน

ผลการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา 
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม

 5.2 มีการติดตามใหฝายงานทําการประเมินความเสี่ยง
ระดับปานกลางในชวงกลางป เพื่อเฝาระวังมิให 
เคลื่อนยายไปสูความเสี่ยงระดับสูง

 5.3 จดัใหมรีายงานดานตาง ๆ  เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
  ของแตละหนวยงาน
 5.4 ฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานโดยตรงตอคณะ
  กรรมการตรวจสอบ
 5.5 มีการติดตามรายงานความเสี่ยงดานตาง ๆ ตอคณะ
  กรรมการกํากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 
  และคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ

 คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัท ไดพจิารณาผลการประเมนิความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการ 
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม 
เพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามแนวทาง 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(ก.ล.ต.) กําหนด

 ขอสังเกตผูสอบบัญชี
 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซ่ึงเปน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับขอมูลทางการเงินปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ดังตอไปน้ี

 ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.2 จาก 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ที่มีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคสวนไมวา

สวนที่ 2
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โดยทางตรงหรือทางออม สถานการณดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความ 
ไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในส วนที่ เกี่ยวกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดใน 
อนาคตของบริษัทฯ

 ท้ังน้ีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตอกรณีขางตน 
แตอยางใด

 หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาว 
พรรณศรี เด่ียวอนันต ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูดํารงตําแหนง 
หัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ท้ังน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาแตงต้ัง ถอดถอน หรือ 
โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา 
จากคณุวฒิุ ความรู ความสามารถ และประสบการณ และการประเมนิ
ผลงานของหัวหนางานตรวจสอบภายในประจําป

 หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ 
นายสุรทิน สุทิน ซึ่งไดรับการแตงตั้งให ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
ฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
พนักงาน ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
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204 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

   รายการระหว่่างกัน
 รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ กับบุคคลท่�เก่�ยว่โยงกันในรอบปีีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 และรอบปีีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 
ธัันว่าคม 2564 ซ่ึ่�งผ่่านการให้คว่ามเห็นชีอบจากท่�ปีระชุีมคณะกรรมการตรว่จสิ้อบครั�งท่� 4/2564 เม่�อวั่นท่� 25 กุมภาพัันธ์ั 2564 และครั�งท่� 
3/2565 เม่�อวั่นท่� 25 กุมภาพัันธ์ั 2565 สิ้ามารถสิ้รุปีได้ดังน่� 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
1. ธ์นาค่ารกรุงไทย จำำากัด (มูหาชีน) •  บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 

ม่ผ้้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ 
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และ 
ถ่อหุ้นธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น
ร้อยละ 55.1 

1.1 รายการเก่�ยวกับเงินกู้ระยะสัั�น
  • ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินก้้ย่ม
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย

-
3,750.0

 (3,750.0)
 -

4.6

-
-
-
-
-

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ 
ม่ว่งเงินก้้ย่มระยะสัิ้�นกับธันาคาร กรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) จำานว่น 500.0 ล้านบาท 
เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ 
โดยว่งเงินก้้ย่มดังกล่าว่ม่อัตราดอกเบ่�ย
เท่ากับอัตราดอกเบ่�ยในตลาดเงิน (Money 
Market Rate) อย่างไรก็ด่ บริษััทฯ ม่การ
ยกเลิกว่งเงินก้้ย่มระยะสัิ้�นฯ ดังกล่าว่ไปี
เม่�อวั่นท่� 7 กันยายน 2564

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่� ง ม่ อัตราดอกเบ่�ยและเง่�อนไขเงินก้้ 
โดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับการก้้ย่มเงินจาก
สิ้ถาบันการ เ งิน อ่� น ซ่ึ่� ง ไ ม่ ใช่ี บุคคลท่� 
เก่�ยว่โยงกัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.2 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

229.6
1,725.0

 (861.6)
 1,093.0

22.2
0.3

1,093.0
745.8

 (985.0)
 853.8

23.0
10.6

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุน 
สิ้ถาบัน และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อ
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้
ชีนิดระบุชี่�อผ้้่ถ่อปีระเภทไม่ด้อยสิ้ิทธิั 
ไม่ม่ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และ 
ผ้้่ ออก หุ้น ก้้ ม่ สิิ้ท ธิั ไ ถ่ ถอน หุ้น ก้้ ก่ อน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย
เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผ้้่จองซ่ึ่�อ
รายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 ธันาคาร กรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เปีน็ผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
853,800 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท 
ดังน่�

   ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 
2560 

  -  ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ ันท ่ �  23 ม ิถ ุนายน 2565 อ ัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.41 ต่อปีี
จำานว่น 8,000 หน่ว่ย

 

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



205รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
1. ธ์นาค่ารกรุงไทย จำำากัด (มูหาชีน) •  บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 

ม่ผ้้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ 
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และ 
ถ่อหุ้นธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น
ร้อยละ 55.1 

1.1 รายการเก่�ยวกับเงินกู้ระยะสัั�น
  • ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินก้้ย่ม
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย

-
3,750.0

 (3,750.0)
 -

4.6

-
-
-
-
-

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ 
ม่ว่งเงินก้้ย่มระยะสัิ้�นกับธันาคาร กรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) จำานว่น 500.0 ล้านบาท 
เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ 
โดยว่งเงินก้้ย่มดังกล่าว่ม่อัตราดอกเบ่�ย
เท่ากับอัตราดอกเบ่�ยในตลาดเงิน (Money 
Market Rate) อย่างไรก็ด่ บริษััทฯ ม่การ
ยกเลิกว่งเงินก้้ย่มระยะสัิ้�นฯ ดังกล่าว่ไปี
เม่�อวั่นท่� 7 กันยายน 2564

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่� ง ม่ อัตราดอกเบ่�ยและเง่�อนไขเงินก้้ 
โดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับการก้้ย่มเงินจาก
สิ้ถาบันการ เ งิน อ่� น ซ่ึ่� ง ไ ม่ ใช่ี บุคคลท่� 
เก่�ยว่โยงกัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.2 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

229.6
1,725.0

 (861.6)
 1,093.0

22.2
0.3

1,093.0
745.8

 (985.0)
 853.8

23.0
10.6

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุน 
สิ้ถาบัน และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อ
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้
ชีนิดระบุชี่�อผ้้่ถ่อปีระเภทไม่ด้อยสิ้ิทธิั 
ไม่ม่ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และ 
ผ้้่ ออก หุ้น ก้้ ม่ สิิ้ท ธิั ไ ถ่ ถอน หุ้น ก้้ ก่ อน 
ครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย
เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผ้้่จองซ่ึ่�อ
รายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 ธันาคาร กรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เปีน็ผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
853,800 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท 
ดังน่�

   ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 
2560 

  -  ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ ันท ่ �  23 ม ิถ ุนายน 2565 อ ัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.41 ต่อปีี
จำานว่น 8,000 หน่ว่ย

 

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



206 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
  -  ชุีดท่ �  4 อายุ  7 ปีี  ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 23 มิถุนายน 2567 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 
ต่อปีี จำานว่น 50,000  หน่ว่ย 

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560

  -  ชี ุดท ่ �  3 อาย ุ  6 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตรา
ด อ ก เ บ่ � ย ค ง ท่ � ร้ อ ย ล ะ  3 . 4 4 
ต่อปีี จำานว่น 195,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562

  -   ชี ุดท ่ �  2 อาย ุ  3 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 18 กรกฎาคม 2565 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.45 
ต่อปีี จำานว่น 305,000 หน่ว่ย

  -   ชี ุดท ่ �  3 อาย ุ  5 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 18 กรกฎาคม 2567 
อัตราดอกเบ่ �ยคงท่ �ร้อยละ 2.90 
ต่อปีี จำานว่น 175,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 2564
  -   ชุีดท่ �  1 อายุ 1 ปีี ครบกำาหนด

ไถ่ถอนว่ันท่ �  9 เมษัายน 2565 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 1.40 ต่อปีี 
จำานว่น 20,800 หน่ว่ย

  -   ชี ุดท่ �  3 อายุ 3 ปีี ครบกำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 9 เมษัายน 2567 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 2.11 ต่อปีี 
จำานว่น 100,000 หน่ว่ย
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บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
  -  ชุีดท่ �  4 อายุ  7 ปีี  ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 23 มิถุนายน 2567 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 
ต่อปีี จำานว่น 50,000  หน่ว่ย 

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560

  -  ชี ุดท ่ �  3 อาย ุ  6 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตรา
ด อ ก เ บ่ � ย ค ง ท่ � ร้ อ ย ล ะ  3 . 4 4 
ต่อปีี จำานว่น 195,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562

  -   ชี ุดท ่ �  2 อาย ุ  3 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 18 กรกฎาคม 2565 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.45 
ต่อปีี จำานว่น 305,000 หน่ว่ย

  -   ชี ุดท ่ �  3 อาย ุ  5 ปี ี  ครบก ำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 18 กรกฎาคม 2567 
อัตราดอกเบ่ �ยคงท่ �ร้อยละ 2.90 
ต่อปีี จำานว่น 175,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 2564
  -   ชุีดท่ �  1 อายุ 1 ปีี ครบกำาหนด

ไถ่ถอนว่ันท่ �  9 เมษัายน 2565 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 1.40 ต่อปีี 
จำานว่น 20,800 หน่ว่ย

  -   ชี ุดท่ �  3 อายุ 3 ปีี ครบกำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 9 เมษัายน 2567 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.11 ต่อปีี 
จำานว่น 100,000 หน่ว่ย
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
1.3  รายการเก่�ยวกับทรัพัย์สิันรอการขาย โดยชีำาระราค่าซ้ื้�อ 

ด้วยการออกติราสัารหน่�
  • ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินก้้ย่ม
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ค่าใช้ีจ่ายดอกเบ่�ยรอตัดบัญช่ี

1,428.2
1,199.7

 (117.3)
 2,510.6

60.6
241.6

2,510.6
6.0

 (64.3)
 2,452.3

66.8
175.4

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 บริษััทฯ ออกตั�ว่ 
สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ายให้แก่ธันาคารกรุงไทย 
จำา กัด (มหาชีน) เ พ่ั�อชีำาระราคาซ่ึ่�อ
ท รัพัย์ สิิ้นรอการขาย โดยตั�ว่ สัิ้ญญา 
ใช้ีเ งินจ่ายดังกล่าว่ไม่ ม่ดอกเบ่�ย จ่าย 
ตามบันท่กข้อตกลงเพั่� อการซ่ึ่�อขาย
ทรัพัย์ สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่�  9 
ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนาม 
กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหาร
สิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
ธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเป็ีน 
ไปีตามบันท่กข้อตกลงเพ่ั�อการซ่ึ่�อขาย
ทรัพัย์ สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่�  9 
ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนาม 
กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหาร
สิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเสิ้ม่อนกับ
การทำารายการกับสิ้ถาบันการเงินอ่�น 
ภายใต้บันท่กข้อตกลงเด่ยว่กัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.4 รายการเก่�ยวกับเงินฝากสัถาบันการเงิน
  • เงินฝากสิ้ถาบันการเงิน
  • ดอกเบ่�ยรับ
  • ดอกเบ่�ยค้างรับ

30.0
0.1
0.0

43.3
0.1
0.0

•  บริษััทฯ ม่เงินฝากปีระเภทออมทรัพัย ์
และกระแสิ้รายวั่นกับธันาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อใช้ีบริหารจัดการ
รายการเงินสิ้ด

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ
สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่ 
อัตราดอกเบ่�ยเงนิฝากโดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับ 
การฝากเงินกับสิ้ถาบันการเงินอ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ี
บุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.5 รายการเก่�ยวกับค่่าเช่ีา
  • รายได้ค่าเช่ีา
  • เงินปีระกันการเช่ีา

0.1
0.0

0.1
0.0

•  บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้าของ
สิ้ำานักงานใหญ่บางส่ิ้ว่นแก่ธันาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�องรับ-ฝาก
เงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญาเช่ีาพ่ั�นท่�ลงวั่นท่� 
28 เมษัายน 2560 และฉบับต่ออายุล่าสุิ้ด
ลงวั่นท่� 29 เมษัายน 2564 กำาหนดระยะเว่ลา 
1 ปีี (ตั�งแต่วั่นท่� 1 พั.ค. 2564 ถ่งวั่นท่� 30 
เม.ย. 2565)

•  บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้า 
ของสิ้ำานักงานยะลาบางสิ้่ว่นแก่ธันาคาร
กรุงไทย จำากัด (มหาชีน) เพั่�อติดตั�ง 
เคร่�องรับ-ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญา 
เช่ีาพ่ั�นท่� ลงวั่นท่� 28 ธัันว่าคม 2561 และ
ฉบับต่ออายุล่าสุิ้ดลงวั่นท่� 4 ธัันว่าคม 
2563 กำาหนดระยะเว่ลา 1 ปีี (ตั�งแต่วั่นท่� 
1 ม.ค. 2564 ถ่งวั่นท่� 31 ธั.ค. 2564)

•	 	การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ
สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ โดยม่
อัตราค่าเช่ีาและเง่�อนไขการชีำาระเงิน 
โดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับ
บุคคลภายนอก

•	 	คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
1.3  รายการเก่�ยวกับทรัพัย์สิันรอการขาย โดยชีำาระราค่าซ้ื้�อ

ด้วยการออกติราสัารหน่�
  • ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินก้้ย่ม
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ค่าใช้ีจ่ายดอกเบ่�ยรอตัดบัญช่ี

1,428.2
1,199.7

 (117.3)
 2,510.6

60.6
241.6

2,510.6
6.0

 (64.3)
 2,452.3

66.8
175.4

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 บริษััทฯ ออกตั�ว่ 
สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ายให้แก่ธันาคารกรุงไทย 
จำา กัด (มหาชีน) เ พ่ั�อชีำาระราคาซ่ึ่�อ
ท รัพัย์ สิิ้นรอการขาย โดยตั�ว่ สัิ้ญญา 
ใช้ีเ งินจ่ายดังกล่าว่ไม่ ม่ดอกเบ่�ย จ่าย 
ตามบันท่กข้อตกลงเพั่� อการซ่ึ่�อขาย
ทรัพัย์ สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่�  9 
ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนาม 
กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหาร
สิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
ธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเป็ีน 
ไปีตามบันท่กข้อตกลงเพ่ั�อการซ่ึ่�อขาย
ทรัพัย์ สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่�  9 
ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนาม 
กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหาร
สิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเสิ้ม่อนกับ
การทำารายการกับสิ้ถาบันการเงินอ่�น 
ภายใต้บันท่กข้อตกลงเด่ยว่กัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.4 รายการเก่�ยวกับเงินฝากสัถาบันการเงิน
  • เงินฝากสิ้ถาบันการเงิน
  • ดอกเบ่�ยรับ
  • ดอกเบ่�ยค้างรับ

30.0
0.1
0.0

43.3
0.1
0.0

•  บริษััทฯ ม่เงินฝากปีระเภทออมทรัพัย ์
และกระแสิ้รายวั่นกับธันาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อใช้ีบริหารจัดการ
รายการเงินสิ้ด

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ
สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่ 
อัตราดอกเบ่�ยเงินฝากโดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับ 
การฝากเงินกับสิ้ถาบันการเงินอ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ี
บุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

1.5 รายการเก่�ยวกับค่่าเช่ีา
  • รายได้ค่าเช่ีา
  • เงินปีระกันการเช่ีา

0.1
0.0

0.1
0.0

•  บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้าของ
สิ้ำานักงานใหญ่บางส่ิ้ว่นแก่ธันาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�องรับ-ฝาก
เงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญาเช่ีาพ่ั�นท่�ลงวั่นท่� 
28 เมษัายน 2560 และฉบับต่ออายุล่าสุิ้ด
ลงวั่นท่� 29 เมษัายน 2564 กำาหนดระยะเว่ลา 
1 ปีี (ตั�งแต่วั่นท่� 1 พั.ค. 2564 ถ่งวั่นท่� 30 
เม.ย. 2565)

•  บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้า 
ของสิ้ำานักงานยะลาบางสิ้่ว่นแก่ธันาคาร
กรุงไทย จำากัด (มหาชีน) เพั่�อติดตั�ง 
เคร่�องรับ-ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญา 
เช่ีาพ่ั�นท่� ลงวั่นท่� 28 ธัันว่าคม 2561 และ
ฉบับต่ออายุล่าสุิ้ดลงวั่นท่� 4 ธัันว่าคม 
2563 กำาหนดระยะเว่ลา 1 ปีี (ตั�งแต่วั่นท่� 
1 ม.ค. 2564 ถ่งวั่นท่� 31 ธั.ค. 2564)

•	 	การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ
สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจปีกติของบริษััทฯ โดยม่
อัตราค่าเช่ีาและเง่�อนไขการชีำาระเงิน 
โดยทั�ว่ไปีเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับ
บุคคลภายนอก

•	 	คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



210 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
2.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ื้า  

ปีระกันช่ีวิติ จำำากัด (มูหาชีน)
• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 
   ม่ผ้้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้ 
   และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ) 
    โดย ณ ว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟื้้�นฟื้้ฯ 
    ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้น 
     ทางอ้อมในบริษััท กรุงไทย- แอกซ่ึ่า ปีระกันช่ีวิ่ต จำากัด 
    (มหาชีน) ในสิ้ัดสิ้่ว่นร้อยละ 27.5 (กองทุนฟื้้�นฟื้้ฯ 
     ถ่อหุ้นในธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
     ร้อยละ 55.1 และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 
     ถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย - แอกซ่ึ่า ปีระกันช่ีวิ่ต จำากัด  
    (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 50.0)

2.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

749.2
1,528.0

 (52.7)
 2,224.5

58.1
16.6

2,224.5
171.6

 (86.1)
 2,310.0

77.3
18.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน 
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุช่ี�อผ้้่ถ่อปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ปีระกัน 
ไ ม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อ หุ้น ก้้ และ ผ้้่ออกหุ้น ก้้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน 
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม  2564 บริษััท กรุงไทย-
แอกซึ่่า ปีระกันชี่ว่ิต จำากัด (มหาชีน)  
เป็ีนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 2,310,000 หน่ว่ย 
ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท

   ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่�  8 กันยายน 2560
  -  ชี ุดท ่ �  5 อาย ุ 10 ปี ี ครบก ำาหนด 

ไถ่ถอนวั่นท่� 8 กันยายน 2570 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.91 ต่อปีี 
จำานว่น 120,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการรับ
คว่ามชี่ว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้น ก้้ เ ป็ีนราคา เสิ้นอขายและอัตรา 
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

   ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 2561
  -  ชุีดท่� 3 อายุ 7 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

ว่ันท่ �  21 มิถ ุนายน 2568 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.88 ต่อปีี 
จำานว่น 100,000 หน่ว่ย

  -  ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ันท่ � 21 มิถุนายน 2571 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 4.30 ต่อปีี 
จำานว่น 500,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562

  -  ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2572 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.60 ต่อปีี 
จำานว่น 670,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่�  5 พัฤศจิกายน 
2563

  -  ชุีดท่� 1 อาย ุ2 ปีี 6 เด่อน ครบกำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 5 พัฤษัภาคม 2566 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 2.83 ต่อปีี 
จำานว่น 750,000 หน่ว่ย
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บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
2.  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ื้า 

ปีระกันช่ีวิติ จำำากัด (มูหาชีน)
• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 
   ม่ผ้้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้ 
   และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ) 
    โดย ณ ว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟื้้�นฟื้้ฯ 
    ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้น 
     ทางอ้อมในบริษััท กรุงไทย- แอกซ่ึ่า ปีระกันช่ีวิ่ต จำากัด 
    (มหาชีน) ในสิ้ัดสิ้่ว่นร้อยละ 27.5 (กองทุนฟื้้�นฟื้้ฯ 
     ถ่อหุ้นในธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
     ร้อยละ 55.1 และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) 
     ถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย - แอกซ่ึ่า ปีระกันช่ีวิ่ต จำากัด  
    (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 50.0)

2.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

749.2
1,528.0

 (52.7)
 2,224.5

58.1
16.6

2,224.5
171.6

 (86.1)
 2,310.0

77.3
18.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน 
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุช่ี�อผ้้่ถ่อปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ปีระกัน 
ไ ม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อ หุ้น ก้้ และ ผ้้่ออกหุ้น ก้้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน 
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม  2564 บริษััท กรุงไทย-
แอกซึ่่า ปีระกันชี่ว่ิต จำากัด (มหาชีน)  
เป็ีนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 2,310,000 หน่ว่ย 
ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท

   ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่�  8 กันยายน 2560
  -  ชี ุดท ่ �  5 อาย ุ 10 ปี ี ครบก ำาหนด 

ไถ่ถอนวั่นท่� 8 กันยายน 2570 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.91 ต่อปีี 
จำานว่น 120,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการรับ
คว่ามชี่ว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้น ก้้ เ ป็ีนราคา เสิ้นอขายและอัตรา 
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

   ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 2561
  -  ชุีดท่� 3 อายุ 7 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

ว่ันท่ �  21 มิถ ุนายน 2568 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.88 ต่อปีี 
จำานว่น 100,000 หน่ว่ย

  -  ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ันท่ � 21 มิถุนายน 2571 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 4.30 ต่อปีี 
จำานว่น 500,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562

  -  ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2572 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.60 ต่อปีี 
จำานว่น 670,000 หน่ว่ย

   ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่�  5 พัฤศจิกายน 
2563

  -  ชุีดท่� 1 อาย ุ2 ปีี 6 เด่อน ครบกำาหนด
ไถ่ถอนวั่นท่� 5 พัฤษัภาคม 2566 
อัตราดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 2.83 ต่อปีี 
จำานว่น 750,000 หน่ว่ย
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
   ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 

2564
  -  ชุีดท่� 6 อายุ 9 ปีีครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 9 เมษัายน 2573 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.79 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
170,000 หน่ว่ย

3.  บริษัท กรุงไทยพัานิชีปีระกันภััย 
จำำากัด (มูหาชีน)

•  บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ม่ผ้้่
ถ่อหุ้นรายใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน โดย ณ วั่นท่� 31 
ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ใน
สัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้นทางอ้อมในบริษััท
กรุงไทยพัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) ใน
สัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 24.8 (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ ถ่อหุ้นใน
ธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสิ้ดัส่ิ้ว่นร้อยละ 
55.1 และธันาคารกรุงไทยถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย
พัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 
45.0)

3.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

30.0
45.0

 -
 75.0 

0.8
0.1

75.0
10.0

 (30.0)
 55.0 

2.1
0.3

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน 
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุช่ี�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ 
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออก 
หุ้นก้้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนด
ไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 บรษัิัท กรุงไทย
พัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) เป็ีนผ้้่ถ่อ
หุ้นก้้รว่มจำานว่น 55,000 หน่ว่ย ราคา
หน่ว่ยละ 1,000 บาท
	  ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 

2560
  -  ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

ว่ันท่ �  23 มิถุนายน 2567 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.64 ต่อปีี 
จำานว่น 30,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560

  -   ชุีดท่� 4 อายุ 8 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 8 กันยายน 2568 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.73 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
25,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�น ซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
   ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 

2564
  -  ชุีดท่� 6 อายุ 9 ปีีครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 9 เมษัายน 2573 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.79 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
170,000 หน่ว่ย

3.  บริษัท กรุงไทยพัานิชีปีระกันภััย 
จำำากัด (มูหาชีน)

•  บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ม่ผ้้่
ถ่อหุ้นรายใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟ้ื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน โดย ณ วั่นท่� 31 
ธัันว่าคม 2564 กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ใน
สัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้นทางอ้อมในบริษััท
กรุงไทยพัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) ใน
สัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 24.8 (กองทุนฟ้ื้�นฟ้ื้ฯ ถ่อหุ้นใน
ธันาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชีน) ในสิ้ดัส่ิ้ว่นร้อยละ 
55.1 และธันาคารกรุงไทยถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย
พัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 
45.0)

3.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
  • หุ้นก้้
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

30.0
45.0

 -
 75.0 

0.8
0.1

75.0
10.0

 (30.0)
 55.0 

2.1
0.3

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน 
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุช่ี�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ 
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออก 
หุ้นก้้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนด
ไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 บรษัิัท กรุงไทย
พัานิชีปีระกันภัย จำากัด (มหาชีน) เป็ีนผ้้่ถ่อ
หุ้นก้้รว่มจำานว่น 55,000 หน่ว่ย ราคา
หน่ว่ยละ 1,000 บาท
	  ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 

2560
  -  ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

ว่ันท่ �  23 มิถุนายน 2567 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.64 ต่อปีี 
จำานว่น 30,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560

  -   ชุีดท่� 4 อายุ 8 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 8 กันยายน 2568 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.73 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
25,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�น ซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
4. นายสัมูเก่ยรติิ ศิิริชีาติิไชีย พ่ั�ของผ้้่บริหาร 4.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

  • หุ้นก้้ 
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

-
10.0

 -
 10.0

0.2
0.1

10.0
10.0

 -
 20.0

0.6
0.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุชี่�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิ้ิทธิั ไม่ม่
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออก 
หุ้นก้้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนด
ไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 นายสิ้มเก่ยรติ 
ศิริชีาติไชีย เป็ีนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
20,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท  
ดังน่�
	  ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 

2560
  -  ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 23 มิถุนายน 2565 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปีี 
จำานว่น 5,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560 

  -  ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.44 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
5,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 
2564 

  -    ชุีดท่� 4 อาย ุ5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ันท่ �  9 เมษัายน 2569 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.05 ต่อปีี 
จำานว่น 10,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



215รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
4. นายสัมูเก่ยรติิ ศิิริชีาติิไชีย พ่ั�ของผ้้่บริหาร 4.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

  • หุ้นก้้ 
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

-
10.0

 -
 10.0

0.2
0.1

10.0
10.0

 -
 20.0

0.6
0.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้ชีนิด 
ระบุชี่�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิ้ิทธิั ไม่ม่
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออก 
หุ้นก้้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนด
ไถ่ถอน (แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 นายสิ้มเก่ยรติ 
ศิริชีาติไชีย เป็ีนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
20,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท  
ดังน่�
	  ครั�งท่� 1/2560 เม่�อวั่นท่� 23 มิถุนายน 

2560
  -  ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 23 มิถุนายน 2565 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปีี 
จำานว่น 5,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560 

  -  ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย
คงท ่ �ร ้อยละ 3.44 ต ่อปี ี จ ำานว่น 
5,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 
2564 

  -    ชุีดท่� 4 อาย ุ5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน
ว่ันท่ �  9 เมษัายน 2569 อัตรา
ดอกเบ่ �ยคงท่ �ร ้อยละ 3.05 ต่อปีี 
จำานว่น 10,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



216 ส่่วนท่ี่� 1
การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
5. นายชีนินทร์ ศิิริชีาติิไชีย บิดาของผ้้่บริหาร 5.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

  • หุ้นก้้ 
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

-
3.0

 -
 3.0

0.0
0.0

3.0
5.0

 -
 8.0

0.2
0.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุน 
สิ้ถาบัน และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อ 
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้
ชีนิดระบุช่ี�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออกหุ้นก้้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน 
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 นายชีนินทร์ 
ศิริชีาติไชีย เปี็นผ่้้ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
8,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท ดังน่�
	  ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิกายน 

2563 
  -  ชุีดท่� 2 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ว่ ันท่ �  5 พัฤศจิกายน 2568 อัตรา 
ดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 3.41 ต่อปีี จำานว่น 
3,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 2564 
  -  ชุีดท่� 4 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน 

วั่นท่� 9 เมษัายน 2569 อัตราดอกเบ่�ยคงท่�
ร้อยละ 3.05 ต่อปีี จำานว่น 5,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

6. นายว่รเวชี ศิิริชีาติิไชีย ผ้้่บริหาร 6.1 รายการเก่�ยวกับการจำำาหน่ายทรัพัย์สิันรอการขาย
•  ราคาขายทรัพัย์สิิ้นรอการขาย 2.2 -

• บริษััทฯ ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปีล้กสิ้ร้าง 
อ.เม่องนครราชีส่ิ้มา จ.นครราชีส่ิ้มา เน่�อท่� 
0-0-60 ไร่ ในราคา 2,200,000 บาท ให้กับ
นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย โดยคณะกรรมการ
บริหารสิิ้นทรัพัย์ ครั�งท่� 46/2563 ม่มติ
อนุมัติให้ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปีล้กสิ้ร้าง 
ดังกล่าว่ และในการขอเสิ้นอซ่ึ่�อทรัพัย์ 
ดังกล่าว่ นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ไม่ขอรับ
สิิ้ทธิัปีระโยชีน์พิัเศษั รว่มทั�งรายการ 
สิ้ ่ ง เสิ้ร ิมการขายใด ๆ ท ั � งสิ้ ิ � น  โดย 
นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ได้ว่างเงินมัดจำา 
การซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้น จำานว่น 660,000 บาท 
ในวั่นท่�ทำาสัิ้ญญาจะซ่ึ่�อจะขาย เม่�อวั่นท่� 12 
พัฤศจกิายน 2563 และชีำาระราคาทรัพัยสิ์ิ้น
ส่ิ้ว่นท่�เหล่ออ่กจำานว่น 1,540,000 บาท 
เม่�อวั่นท่� 26 ธัันว่าคม 2563

• การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการธัุรกิจ
ปีกติของบริษััทฯ และเป็ีนรายการท่�ม่
เง่�อนไขการค้าทั�ว่ไปี ซ่ึ่�งอย่้ในอำานาจอนุมัติ
ของฝ่ายจัดการ โดยไม่ต้องพัิจารณา 
ขนาดของรายการ ซ่ึ่�งเป็ีนไปีตามนโยบาย 
การทำารายการระหว่่างกันของบริษััทฯ

• คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล



217รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำำาปี 2564
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)
บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล
ท่�เก่�ยวโยงกัน ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563
รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2564
ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล
ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 
5. นายชีนินทร์ ศิิริชีาติิไชีย บิดาของผ้้่บริหาร 5.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

  • หุ้นก้้ 
   - ต้นงว่ด
   - เพิั�มข่�น
   - ลดลง
   - สิิ้�นงว่ด
  • ดอกเบ่�ยจ่าย
  • ดอกเบ่�ยค้างจ่าย

-
3.0

 -
 3.0

0.0
0.0

3.0
5.0

 -
 8.0

0.2
0.1

•  บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นก้้ให้แก่ผ้้่ลงทุน 
สิ้ถาบัน และ/หร่อผ้้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อ 
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็ีนหุ้นก้้
ชีนิดระบุช่ี�อผ้้่ถ่อ ปีระเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่
ปีระกัน ไม่ม่ผ้้่แทนผ้้่ถ่อหุ้นก้้ และผ้้่ออกหุ้นก้้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นก้้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน 
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นก้้)

•  ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2564 นายชีนินทร์ 
ศิริชีาติไชีย เปี็นผ่้้ถ่อหุ้นก้้ รว่มจำานว่น 
8,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท ดังน่�
	  ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิกายน 

2563 
  -  ชุีดท่� 2 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน 

ว่ ันท่ �  5 พัฤศจิกายน 2568 อัตรา 
ดอกเบ่�ยคงท่�ร้อยละ 3.41 ต่อปีี จำานว่น 
3,000 หน่ว่ย

	  ครั�งท่� 1/2564 เม่�อวั่นท่� 9 เมษัายน 2564 
  -  ชุีดท่� 4 อายุ 5 ปีี ครบกำาหนดไถ่ถอน 

วั่นท่� 9 เมษัายน 2569 อัตราดอกเบ่�ยคงท่�
ร้อยละ 3.05 ต่อปีี จำานว่น 5,000 หน่ว่ย

•  การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการ 
รับคว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ 
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย 
ของหุ้นก้้เป็ีนราคาเสิ้นอขายและอัตรา
ดอกเบ่�ยเด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขาย
ต่อผ้้่จองซ่ึ่�อรายอ่�นซ่ึ่�งเป็ีนบุคคลภายนอก

•  คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล

6. นายว่รเวชี ศิิริชีาติิไชีย ผ้้่บริหาร 6.1 รายการเก่�ยวกับการจำำาหน่ายทรัพัย์สิันรอการขาย
•  ราคาขายทรัพัย์สิิ้นรอการขาย 2.2 -

• บริษััทฯ ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปีล้กสิ้ร้าง 
อ.เม่องนครราชีส่ิ้มา จ.นครราชีส่ิ้มา เน่�อท่� 
0-0-60 ไร่ ในราคา 2,200,000 บาท ให้กับ
นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย โดยคณะกรรมการ
บริหารสิิ้นทรัพัย์ ครั�งท่� 46/2563 ม่มติ
อนุมัติให้ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปีล้กสิ้ร้าง 
ดังกล่าว่ และในการขอเสิ้นอซ่ึ่�อทรัพัย์ 
ดังกล่าว่ นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ไม่ขอรับ
สิิ้ทธิัปีระโยชีน์พิัเศษั รว่มทั�งรายการ 
สิ้ ่ ง เสิ้ร ิมการขายใด ๆ ท ั � งสิ้ ิ � น  โดย 
นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ได้ว่างเงินมัดจำา 
การซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้น จำานว่น 660,000 บาท 
ในวั่นท่�ทำาสัิ้ญญาจะซ่ึ่�อจะขาย เม่�อวั่นท่� 12 
พัฤศจกิายน 2563 และชีำาระราคาทรัพัย์สิิ้น
ส่ิ้ว่นท่�เหล่ออ่กจำานว่น 1,540,000 บาท 
เม่�อวั่นท่� 26 ธัันว่าคม 2563

• การทำารายการดังกล่าว่เป็ีนรายการธัุรกิจ
ปีกติของบริษััทฯ และเป็ีนรายการท่�ม่
เง่�อนไขการค้าทั�ว่ไปี ซ่ึ่�งอย่้ในอำานาจอนุมัติ
ของฝ่ายจัดการ โดยไม่ต้องพัิจารณา 
ขนาดของรายการ ซ่ึ่�งเป็ีนไปีตามนโยบาย 
การทำารายการระหว่่างกันของบริษััทฯ

• คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจ่งพิัจารณา 
เห็นว่่ารายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้ม
และสิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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ค่วามูจำำาเป็ีนและค่วามูสัมูเหตุิสัมูผลของรายการระหว่างกัน
ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการตรว่จสิ้อบ ครั�งท่� 3/2563 เม่�อวั่นท่� 27 กุมภาพัันธ์ั 2563 และครั�งท่� 4/2564 เม่�อวั่นท่� 25 กุมภาพัันธ์ั 2564 

ได้พิัจารณาข้อม้ลรายการระหว่่างกันของบริษััทฯ ในรอบปีีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562 และว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2563 ตามลำาดับ 
ปีระกอบกับสิ้อบถามข้อม้ลต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษััทฯ รว่มทั�งสิ้อบทานข้อม้ลตามท่�ระบุในหมายเหตุปีระกอบงบการเงินรว่มท่�ได้รับ
การตรว่จสิ้อบหร่อสิ้อบทานโดยผ้้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ แล้ว่เห็นว่่า รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ ในรอบปีีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562  
และวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 เป็ีนรายการท่�เป็ีนไปีเพ่ั�อการดำาเนินธุัรกิจตามปีกติของบริษััทฯ และเป็ีนไปีตามเง่�อนไขการค้าทั�ว่ไปีในลักษัณะ
เด่ยว่กับท่�ว่ิญญู้ชีนจะพ่ังกระทำากับค่้สิ้ัญญาทั�ว่ไปีในสิ้ถานการณ์เด่ยว่กันด้ว่ยอำานาจต่อรองทางการค้าท่�ปีราศจากอิทธิัพัลในการท่�ค่้สิ้ัญญา 
อ่กฝ่ายม่สิ้ถานะเป็ีนบุคคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

มูาติรการหร้อขั�นติอนการอนุมัูติิการทำารายการระหว่างกัน
ท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 11/2561 เม่�อวั่นท่� 19 มิถุนายน 2561 ได้พิัจารณาอนุมัตินโยบายและขั�นตอนการทำารายการ

ระหว่่างกัน เพ่ั�อให้รายการระหว่่างกลุ่มบริษััทฯ กับบุคคลหร่อนิติบุคคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งเป็ีนไปีอย่างโปีร่งใสิ้ และเพ่ั�อเป็ีนการรักษัา 
ผ่ลปีระโยชีน์ของบริษััทฯ โดยสิ้ามารถสิ้รุปีได้ดังน่� 

การเข้าทำารายการระหว่่างกันหร่อรายการท่�เก่�ยว่โยงกันของบริษััทฯ ให้เป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายว่่าด้ว่ยหลักทรัพัย์และ
ตลาดหลักทรัพัย์ และปีระกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่่าด้ว่ยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยว่โยงกัน ปีระกอบกับปีระกาศคณะกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพัย์ฯ ว่่าด้ว่ยการเปิีดเผ่ยข้อม้ลและการปีฏิิบัติการของบริษััทจดทะเบ่ยนในรายการท่�เก่�ยว่โยงกัน รว่มทั�งกฎเกณฑ์์ต่าง ๆ ของ
สิ้ำานักงาน ก.ล.ต. และ/หร่อตลาดหลักทรัพัย์ฯ ท่�เก่�ยว่ข้อง ตลอดจนการปีฏิิบัติตามข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการเปิีดเผ่ยรายการระหว่่างกัน 
ในหมายเหตุปีระกอบงบการเงินท่�ได้รับการตรว่จสิ้อบจากผ่้้สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ และแบบแสิ้ดงรายการข้อม้ลปีระจำาปีี/รายงานปีระจำาปีี 
(แบบ 56-1 One Report) ด้ว่ย

ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสิ้ามารถอนุมัติการทำาธุัรกรรมดังกล่าว่ หากธุัรกรรมเหล่านั�นม่ข้อตกลงทางการค้าในลักษัณะเด่ยว่กับท่�
วิ่ญญู้ชีนพ่ังกระทำากับค่้สัิ้ญญาทั�ว่ไปีในสิ้ถานการณเ์ด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจตอ่รองทางการคา้ท่�ปีราศจากอทิธิัพัลในการท่�ตนม่สิ้ถานะเปีน็กรรมการ 
ผ้้่บริหาร หร่อบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง และบริษััทฯ จะต้องจัดทำารายงานสิ้รุปีการทำาธุัรกรรมดังกล่าว่ เพ่ั�อรายงานในการปีระชุีมคณะกรรมการ
บริษััทในครั�งต่อไปี

ในกรณ่ท่�กฎหมายกำาหนดให้บริษััทต้องได้รับอนุมัติจากท่�ปีระชีุมคณะกรรมการบริษััทหร่อท่�ปีระชีุมผ่้้ถ่อหุ้นก่อน การเข้าทำารายการ
ท่�เก่�ยว่โยงกันในเร่�องใด บริษััทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรว่จสิ้อบพิัจารณาและให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการดังกล่าว่ และคว่ามเห็นของ 
คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจะถ้กนำาเสิ้นอต่อท่�ปีระชุีมคณะกรรมการบริษััทหร่อผ้้่ถ่อหุ้นแล้ว่แต่กรณ่ เพ่ั�อให้มั�นใจว่่าการเข้าทำารายการตาม 
ท่�เสิ้นอนั�นเป็ีนไปีเพ่ั�อปีระโยชีน์ส้ิ้งสุิ้ดของบริษััทฯ

กรณ่ท่�ม่รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ กับบุคคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจม่คว่ามขัดแย้ง 
ทางผ่ลปีระโยชีน์ในอนาคต คณะกรรมการตรว่จสิ้อบจะเป็ีนผ้้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามจำาเป็ีนในการเข้าทำารายการและคว่ามเหมาะสิ้ม 
ด้านราคาของรายการนั�น ๆ โดยพิัจารณาจากเง่�อนไขต่าง ๆ ให้เป็ีนไปีตามลักษัณะการดำาเนินธุัรกิจปีกติในอุตสิ้าหกรรม และม่การเปีร่ยบเท่ยบ 
กับราคาของบุคคลภายนอกหร่อราคาตลาด หากคณะกรรมการตรว่จสิ้อบไม่ม่คว่ามชีำานาญในการพิัจารณารายการระหว่่างกันท่�อาจเกิดข่�น 
บริษััทฯ จะจัดให้ผ้้่เช่ี�ยว่ชีาญอิสิ้ระหร่อผ้้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ เป็ีนผ้้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการระหว่่างกันดังกล่าว่ เพ่ั�อนำาไปีใช้ีปีระกอบ
การตัดสิิ้นใจของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการตรว่จสิ้อบ หร่อผ้้่ถ่อหุ้นตามแต่กรณ่ โดยกรรมการหร่อผ้้่ถ่อหุ้นผ้้่ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย 
จะไม่ม่สิิ้ทธิัออกเส่ิ้ยงในรายการดังกล่าว่ อ่กทั�งจะม่การเปิีดเผ่ยรายการระหว่่างกนัในหมายเหตุปีระกอบงบการเงนิท่�ตรว่จสิ้อบหร่อสิ้อบทาน
โดยผ้้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ
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บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ จำำากัด (มหาชน)

นโยบายหร้อแนวโน้มูการทำารายการระหว่างกันในอนาค่ติ
การเข้าทำาธุัรกรรมกับบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง รายการท่�เก่�ยว่โยงกัน หร่อรายการระหว่่างกันของกลุ่มบริษััทฯ กับบุคคลท่�อาจม่ 

คว่ามขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชีน์ในอนาคต บริษััทฯ จะปีฏิิบัติให้เป็ีนไปีตามหลักเกณฑ์์ 
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์และตลาดหลักทรัพัย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน สิ้ำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพัย์ฯ ท่�ม่ผ่ลใช้ีบังคับ 

หากบริษััทฯ ปีระสิ้งค์จะเข้าทำาธุัรกรรมกับบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง รายการท่�เก่�ยว่โยงกัน หร่อรายการระหว่่างกันของกลุ่มบริษััทฯ 
กับบุคคลท่�อาจม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลปีระโยชีน์ในอนาคต บริษััทฯ จะปีฏิิบัติตาม
นโยบายและขั�นตอนท่�ได้กล่าว่ไว้่ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรว่จสิ้อบจะให้แนว่ทางในการพิัจารณาโดยพิัจารณาคว่ามจำาเป็ีน
ของรายการต่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ และพิัจารณาเปีร่ยบเท่ยบราคากับรายการเท่ยบเค่ยงท่�ทำากับบุคคลภายนอก (หากม่) รว่มถ่ง
พิัจารณาสิ้าระสิ้ำาคัญของขนาดรายการด้ว่ย

อย่างไรก็ด่ หากม่การเข้าทำารายการระหว่่างกัน บริษััทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรว่จสิ้อบให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามเหมาะสิ้ม 
ของรายการดังกล่าว่ ในกรณ่ท่�คณะกรรมการตรว่จสิ้อบไม่ม่คว่ามชีำานาญในการพิัจารณารายการระหว่่างกันท่�เกิดข่�น บริษััทฯ จะจัดให้ม่บุคคล 
ท่�ม่คว่ามร้้ คว่ามชีำานาญพิัเศษั เช่ีน ผ้้่สิ้อบบัญช่ีหร่อผ้้่ปีระเมินราคาทรัพัย์สิิ้นท่�ม่คว่ามเป็ีนอิสิ้ระเป็ีนผ้้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการระหว่่างกัน  
โดยคว่ามเห็นของคณะกรรมการตรว่จสิ้อบหร่อบุคคลท่�ม่คว่ามร้้คว่ามชีำานาญพิัเศษัจะถ้กนำาไปีใช้ีปีระกอบการตัดสิิ้นใจของคณะกรรมการ
บริษััท หร่อผ้้่ถ่อหุ้น แล้ว่แต่กรณ่ เพ่ั�อให้ม่คว่ามมั�นใจว่่าการเข้าทำารายการดังกล่าว่จะไม่เป็ีนการโยกย้าย หร่อถ่ายเทผ่ลปีระโยชีน์ระหว่่าง 
บริษััทฯ หร่อผ้้่ถ่อหุ้นของบริษััทฯ แต่เป็ีนการทำารายการท่�บริษััทฯ ได้คำาน่งถ่งปีระโยชีน์ส้ิ้งสุิ้ดของผ้้่ถ่อหุ้นทุกราย



สวนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ220 3สวนที่

งบการเงิน

งบการเงิน1



 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดเลือกใชนโยบาย 
ทีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสมํา่เสมอ ตลอดจนใชดลุยพนิจิอยางระมดัระวงั และสมเหตสุมผลในการจดัทาํงบการเงนิ รวมท้ังเปดเผยขอมลู
ที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบรษิทั ไดตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการกาํกบัดแูลรายงานทางการเงนิใหมปีระสิทธิภาพ โดยไดแตงตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายท่ี 
เหมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสมํา่เสมอ ตลอดจนสอบทานใหบรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม และรวมประเมนิความเสีย่ง
ของบริษัท เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ และเพียงพอที่จะดํารง 
รักษาทรัพยสินของบริษัท 

 จากวิธปีฏบิตัแิละการกาํกบัดูแลขางตน คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็วางบการเงนิของบรษิทับรหิารสินทรพัย กรงุเทพพาณชิย 
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตองเชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานการ 
รายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

   (นางทองอุไร ลิ้มปติ)  (นายบัณฑิต อนันตมงคล)
   ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

   (นางทองอุไร ลิ้มปติ)  (นายบัณฑิต อนันตมงคล)
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เอกสารแนบ314

เอกสารแนบ 1

1.  นางทองอุไร ลิ้มปติ
  ประธานกรรมการ
  อายุ 65 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง   17 เมษายน 2560
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)  
   • ณ 1 ม.ค. 64 100,000 หุน
   • ณ 31 ธ.ค. 64 100,000 หุน
   • การซื้อขายระหวางป (ไมมี)
   • สัดสวนการถือหุนคิดเปนรอยละ 0.0031
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ (การเงิน การลงทุนและการบญัช)ี 
  University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 •  อบรมหลกัสตูร Advanced Management Program (AMP)
  Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 •  อบรมหลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 52
  โดยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 •  อบรมหลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 12 
  โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 •  อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน
  โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน รุนที่ 1
 •  อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global 
  Imbalances, London School of Economics & Political
  Science ประเทศอังกฤษ
 •  อบรมหลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
  ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) 
  รุนที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกลา
 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุนท่ี 8/2001 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update 
  (DCPU) รุนที่ 5/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 
  รุนท่ี 3/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 33/2019     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)  
  รุนท่ี 46/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program (ITG) รุนที่ 14/2020   
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
มิ.ย. 64 - ณ วันที่ กรรมการในคณะกรรมการการเงิน
ของเอกสารฉบับนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
   สภากาชาดไทย / สถาบันอุดมศึกษา
มิ.ย. 64 - ณ วันท่ี กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงโครงสราง
ของเอกสารฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารสวนงาน
   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั / สถาบนัการศึกษา
เม.ย. 64 - ณ วันที่ ประธานกรรมการลงทุน
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) /  
   ธุรกิจผลิตและจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
2563 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ของเอกสารฉบับนี้ และกรรมการกํากับนโยบายความเสี่ยงและ
   ธรรมาภิบาล
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
2562 - ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ
   CIMB Group / ธุรกิจธนาคาร
2562 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ, กรรมการธรรมาภิบาลและ
ของเอกสารฉบับนี้ บริหารความเสี่ยง
   บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) /  
   ธุรกิจผลิตและจําหนายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี และเลขานุการบริษัท 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
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2561 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
   กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
   แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
   บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอม
2561 - ณ วันที่ ที่ปรึกษา
ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนภูมิคุมกันบําบัดมะเร็งจุฬาฯ /   
   วิจัยการรักษาโรคมะเร็ง
2561 - 2562 ที่ปรึกษา
   SCB ABACUS / ธุรกิจในเครือธนาคาร SCB
2560 - ณ วันที่ ที่ปรึกษา
ของเอกสารฉบับนี้ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย /   
   สงเสริมและพิทักษสิทธิผูลงทุนไทย
2560 - ณ วันที่ ประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้  บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - ณ วันที่ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของเอกสารฉบับนี้  และทรัพยสิน
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /   
   สถาบันการศึกษา
2560 - ณ วันที่ กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ของเอกสารฉบับนี้ ระบบราชการ เกี่ยวกับการสงเสริม
   การบริหารบานเมืองที่ดี
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   / หนวยงานของรัฐ
2559 - ณ วันที่ ที่ปรึกษา
ของเอกสารฉบับนี้  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส /
   หนวยงานของรัฐ
2560 - 2562  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
   บริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการ
   เทคโนโลยีและนวัตกรรม
   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี /  
   หนวยงานของรัฐ
2559 - 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
   บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) /  
   ธุรกิจแฟคตอริ่ง  
2559 - 2561 ประธานสหกรณออมทรัพย
   ธนาคารแหงประเทศไทย / หนวยงานของรัฐ
2559 - 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2557 - 2559 รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน
   ธนาคารแหงประเทศไทย / หนวยงานของรัฐ

2.  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย*
  กรรมการ
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
  รองประธานกรรมการ
  อายุ 64 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •   กรรมการ (6 กรกฎาคม 2555)
   • ประธานคณะกรรมการบริหาร
    (6 กรกฎาคม 2555)
   • รองประธานกรรมการ (2 กรกฎาคม 2564)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตร Temple University, 
  School of Law สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • Mini MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร นักเรียนปลัดอําเภอ (นปอ.) รุนที่ 48   
  โดยวิทยาลัยการปกครอง
 • อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5 
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุนท่ี 119/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 30/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
ก.ค. 64 - ณ วันที่ รองประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
ม.ค. 64 - ณ วันที่ ประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทเวิลดเฟล็กซ จํากัด (มหาชน)/
   ธุรกิจผลิตและจําหนายเสนดาย
   ยางยืดจากนํ้ายางธรรมชาติ
2562 - เม.ย. 64 ประธานกรรมการ
   บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอม 
   / ธุรกิจใหบริการคํ้าประกันสินเชื่อ
   แกผูประกอบการ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ 
2561 - เม.ย. 64 กรรมการ 
   บรรษัทประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอม
   / ธุรกิจใหบริการคํ้าประกันสินเชื่อ
   แกผูประกอบการ SMEs ทุกประเภท
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2561 - ณ วันที่ กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท
   จํากัด / ธุรกิจจัดการกองทรัสต
2560 - 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด / ธุรกิจผลิต
   ท่ีนอน และสินคาทํามาจากยางพาราธรรมชาติ
2560 - 2562 กรรมการ 
   บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุป จํากัด / 
   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง /   
   รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ  
   บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท  
   จํากัด / ธุรกิจจัดการกองทรัสต
2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ
   บริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /  
   กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
   ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม / 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
   ธนาคารอาคารสงเคราะห / ธุรกิจธนาคาร
2557 - 2559 กรรมการ 
   บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2557 - 2559 กรรมการ 
   บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส  
   จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

3.  นางสาววิไล ตันตินันทธนา
  กรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
  ความรับผิดชอบตอสังคม
  อายุ 60 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •  กรรมการ (7 ธันวาคม 2561)
   •  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
      (4 มกราคม 2562)
   • ประธานคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี
    และความรับผิดชอบตอสังคม
    (3 พฤษภาคม 2562)

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)    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
 • ประกาศนียบตัร วิทยาลยัปองกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุนท่ี 57
  วิทยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการปองกนัประเทศ
 •  อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  รุนท่ี 238/2017 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
  Leaders (RCL) ปที่ 2017    
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation 
  Program (BNCP) รุนที่ 7/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Thai Information Technology Group  
  (ITG) รุนที่ 11/2019     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2562 - 29 พ.ย. 64 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /
   ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   และความรับผิดชอบตอสังคม
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - 29 พ.ย. 64 กรรมการ
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - 30 ก.ย. 64 ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
   กระทรวงการคลัง / หนวยงานของรัฐ
2558 - 2561 ที่ปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษีสรรพสามิต 
   กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
2556 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
   กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
2552 - 2556 ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
   กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
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4.  นายบัณฑิต อนันตมงคล*
  ประธานเจาหนาที่บริหาร
  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  อายุ 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (1 มกราคม 2564)
   • กรรมการ (5 เมษายน 2562)
   • กรรมการบริหาร (5 เมษายน 2562)
สดัสวนการถอืหุนในบริษทัฯ (จํานวน/รอยละ)    
   • ณ 1 ม.ค. 64 30,000 หุน
   • ณ 31 ธ.ค. 64 30,000 หุน
   • การซือ้ขายระหวางป (ไมมี)
   • สดัสวนการถอืหุนคิดเปนรอยละ 0.0009
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) Stirling University
  ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  รุนที่ 75/2006 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 30/2018 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program (ITG) รุนที่ 15/2020
 • อบรมหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 
  Leaders (RCL) รุนที่ 15/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ กํากับความเสี่ยง/กรรมการเทคโนโลยี
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2563 - 2564 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   และความรับผิดชอบตอสังคม 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ณ วันที่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนวายุภักษ 1 / กองทุนรวม

2560 - 1 ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด (มหาชน) /
   ผลิตและจําหนายที่นอนและสินคา
   จากยางพาราธรรมชาติ
2563 - ณ วันท่ี กรรมการกาํกับดแูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเอกสารฉบับนี้ และดิจิทัล
   บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2560 - 2563 กรรมการกํากับความเสี่ยง
   บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2560 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับนี้  เงนิลงทนุ
   บรรษทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2560 - ณ วันที่ กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม
ของเอกสารฉบับนี้ Bangchak Initiative and Innovation Center
2539 - 2560 รองประธาน / ผูอํานวยการลงทุน 
   บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนล
   แอสชัวรันส จํากัด / ผูดูแลผลประโยชน และ
   จัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น

5.  นายวสันต เทียนหอม
  กรรมการอิสระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  อายุ 66 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • กรรมการอิสระ (1 ธันวาคม 2560)
   •   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    (1 ธันวาคม 2560) 
   •   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
    คาตอบแทน (1 ธันวาคม 2560)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, 
  Boston University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะนติศิาสตร (เกยีรตินยิม) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั
 • เนตบิณัฑิตไทย สํานกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนตบิณัฑิตยสภา 
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  รุนท่ี 39/2012 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุนที่ 3/2000 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณทํางาน
ธ.ค. 64 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท มิลเลนเนียม กรุป คอรปอเรชั่น 
   (เอเชีย) จํากัด
2560 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
   คาตอบแทน 
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2563 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   บรรษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอม 
   / ใหบริการค้ําประกนัสนิเชือ่แกผูประกอบการ 
   SMEs ทุกประเภทธุรกิจ
2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
   ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการแสดง
   ความรับผิดชอบตอสังคม
   บรรษัทประกนัสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / ใหบริการค้ําประกนัสนิเชือ่แกผูประกอบการ 
   SMEs ทุกประเภทธุรกิจ
2559 - ณ วันที่ ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ของเอกสารฉบับนี ้ สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย / หนวยงานที่กํากับดูแล  
   และพัฒนาตลาดทุนไทย
2554 - 2558 รองเลขาธิการ 
   สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย / หนวยงานที่กํากับดูแล
   และพัฒนาตลาดทุนไทย

6.  นายยศ กิมสวัสดิ์
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 
  อายุ 66 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •   กรรมการอิสระ (14 พฤศจิกายน 2560)
   •   กรรมการตรวจสอบ (14 พฤศจกิายน 2560)
   • ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี 
    (4 มิถุนายน 2564)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Management Information Systems, University 
  of Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา

 • ปริญญาตร ีสถติศิาสตรบณัฑิต
  คณะพาณิชยศาสตรและการบญัช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุนท่ี 148/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
ประสบการณทํางาน
4 มิ.ย. 64 - ณ วันที่ ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - 3 มิ.ย. 64 กรรมการกํากับความเสี่ยง  
   บรษิทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณชิย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันท่ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ของเอกสารฉบับนี้ คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
   บริษัท ไอแอนดไอ กรุป จํากัด (มหาชน) /  
   ธุรกิจที่ปรึกษาในการวางระบบสารสนเทศ
2560 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้  บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2558 - ณ วันที่ ประธานสํานักระบบชําระเงิน
ของเอกสารฉบับนี้ สมาคมธนาคารไทย / สมาคม

7.  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  กรรมการเทคโนโลยี
  อายุ 63 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • กรรมการอิสระ (27 มิถุนายน 2561)
   • กรรมการตรวจสอบ (6 กรกฎาคม 2561)
   • กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    (7 สิงหาคม 2563)
   • กรรมการเทคโนโลยี (4 มิถุนายน 2564)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)    ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, 
  Chicago, Illinois สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุนท่ี 150/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย
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 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุนที่ 272/2018      
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program  
  (AACP) รุนที่ 33/2019     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation 
  Program (BNCP) รุนที่ 10/2020 
ประสบการณทํางาน
4 มิ.ย. 64 - ณ วันท่ี กรรมการเทคโนโลยี
ของเอกสารฉบับน้ี บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
ส.ค. 2563 - ณ วนัที ่ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ส.ค. 2563  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
   และความรับผิดชอบตอสังคม 
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้  บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2558 - 2560 ผูอํานวยการสภาวิชาชีพบัญชี
   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ /
   สภาวิชาชีพ
2555 - 2559 เลขาธิการ สมาคมนสิติเกาคณะพาณิชยศาสตร
   และการบัญชีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 
   สมาคม

8.  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
  ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ
  อายุ 49 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
    (7 กุมภาพันธ 2563)
   •  กรรมการอิสระ (1 พฤศจิกายน 2562)
   •  กรรมการตรวจสอบ (1 พฤศจิกายน 2562)

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)     ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA Finance, Case Western Reserve University, 
  Ohio สหรัฐอเมริกา
 • B.S. Finance, University of Findlay สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุนที่ 3 
  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุนท่ี 231/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market 
  Intermediaries (CGI) รุนที่ 7/2015   
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program (ITG) รุนที่ 15/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน    
  กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันที่ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ณ วันที่ ผูอํานวยการ / กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ สถาบันคุมครองเงินฝาก / หนวยงานของรัฐ
   ที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2562 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการกํากับความเสี่ยง
    บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) /
   ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงิน
   อัตโนมัติและการจําหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ
2560 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - 2562 กรรมการ 
   บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด / 
   หนวยงานรัฐวิสาหกิจ



เอกสารแนบ320

9.  นายสาทร โตโพธิ์ไทย*
  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  อายุ 63 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •  กรรมการ (3 เมษายน 2563)
   •  กรรมการบริหาร (7 สิงหาคม 2563)
   •  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
      (7 สิงหาคม 2563)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Banking Law Studies, Boston University, USA  
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 • เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย   
  แหงเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันที่ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
21 ต.ค. 2563 - ณ วันท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
   สถาบันการเงิน
15 ต.ค. 2563 - ณ วันท่ี กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
   สถาบันการเงิน
2559 - มี.ค. 2562 ผูอํานวยการ 
   สถาบันคุมครองเงินฝาก / 
   หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ
   หรือรัฐวิสาหกิจฯ
2557 - ส.ค. 2559 ผูชวยผูวาการ สายชวยงานบริหาร
   ธนาคารแหงประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร

10. นายพิศิษฐ เสรีวิวัฒนา *
  กรรมการ
  กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
  ตอสังคม
  กรรมการกํากับความเสี่ยง
  อายุ 60 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • กรรมการ (5 มีนาคม 2564)
   • กรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดแีละความ
    รับผดิชอบตอสงัคม (7 พฤษภาคม 2564)
   • กรรมการกํากับความเสี่ยง
       (4 มิถุนายน 2564)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Management & Human Relation, Abilene  
  Christian University, Texas, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • อบรมหลักสูตรวิทยาการจดัการสําหรับนกับริหารระดับสูง 
  (วบส.) รุนที ่2/2561 โดยสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience  
  Program รุนที ่8/2561     
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี  
  200/2558 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital   
  Market Intermediaries (CGI) รุนที ่1/2557   
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
 • อบรมหลักสูตรผูบริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
  (วตท.) รุนท่ี 17 
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
  รุนท่ี 46/2548 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย
ประสบการณทํางาน
ต.ค. 64 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท เจดีฟูด จํากัด (มหาชน) /
   ธุรกิจผลิตผงปรุงรสและอาหารอบแหง
   เพื่อจําหนายแกอุตสาหกรรม
ต.ค. 64 - ณ วันที่ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /
ของเอกสารฉบับนี้ ประธานคณะกรรมการ
   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน) /
   ธุรกิจใหบริการสื่อโฆษณา
มิ.ย. 64 - ณ วันที่ กรรมการกํากับความเสี่ยง
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
พ.ค. 64 - ณ วันที่ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ของเอกสารฉบับนี้ ความรับผิดชอบตอสังคม
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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มี.ค. 64 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
มี.ค. 61 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ สมาคมไทย - ญี่ปุน / สมาคม
2559 - 2564 กรรมการผูจัดการ
   ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
   แหงประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร
2558 - 2559 รองผูอํานวยการอาวุโส
   กลุมลงทุนและบริหารเงิน
   ธนาคารออมสิน / ธุรกิจธนาคาร

2553-2557 รองผูอํานวยการธนาคาร กลุมการตลาด
   ธนาคารออมสิน / ธุรกิจธนาคาร
ม.ค. 58 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท เอส เมดิคอล จาํกดั / ธุรกจิโรงพยาบาล
มี.ค. 55 - ณ วันที่ กรรมการ
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สินแพทย บางนา จํากัด
   / ธุรกิจโรงพยาบาล
ก.ค. 47 - ณ วันที่ กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด
   / ธุรกิจโรงพยาบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

1.  นายบัณฑิต อนันตมงคล
  ประธานเจาหนาที่บริหาร
  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  อายุ 59 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (1 มกราคม 2564)
   • กรรมการ (5 เมษายน 2562)
   • กรรมการบริหาร (5 เมษายน 2562)
อางถึงรายละเอียดของ นายบัณฑิต อนันตมงคล เพ่ิมเติมในลําดับท่ี 
1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทขางตน

2.  นายสมพร มูลศรีแกว
  ผูจัดการใหญ
  อายุ 61 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • ผูจัดการใหญ (1 มกราคม 2564)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร (การจัดการภาครัฐและ
  เอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุนท่ี 150/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

 •  อบรมหลกัสตูร IT Governance Cyber Resilience Program 
  (ITG) รุนที่ 15/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 •  อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  (วตท.) รุนที่ 28
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ ผูจัดการใหญ สายธุรกิจ / รักษาการ
ของเอกสารฉบับนี้  รองผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพย  
   และจําหนายทรัพย 2
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - 2563 กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ  /
   กรรมการบริหาร
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562  รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
   สายพัฒนาสินทรัพยและจาํหนายทรัพยภูมิภาค
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - 2562 กรรมการกํากับความเสี่ยง
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2561 รองกรรมการผูจัดการใหญ   
   สายจําหนายทรัพย
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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2554 - 2556 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2553 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 1
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

3.  นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์
  รองผูจัดการใหญ 
  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 1 
  สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
  อายุ 56 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •   รองผูจัดการใหญ /
      รองกรรมการผูจัดการใหญ
    สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 1 
       สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
    (2559 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)    ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย
 • อบรมหลกัสตูร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร Privacy Security Submit 2021
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ รองผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย 1
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2559 - 2564 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพย 2
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

4.  นายสันธิษณ วัฒนกุล
  รองผูจัดการใหญ 
  รองกรรมการผูจัดการใหญ    
  สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
  และการเงิน (CFO) 
  อายุ 54 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง •  รองผูจัดการใหญ /  

    รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุน
    การปฏิบัติงาน       
    (2558 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
   • ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
    ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
    (16 ธันวาคม 2554)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 • ปริญญาโท สาขา Computer and Engineering Management 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • BAM : MINI MBA รุนที่ 1 (BAM - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
 • อบรมหลักสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on   
  Financial Reporting รุนที่ 2018/1   
  โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร Strategic CFO สําหรับบริษัทจดทะเบียน
  โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI)   
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตร กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับใหม ที่จะนํามาใชในป 2562 และ 2563 รุนที่ 1/2562  
  โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย
 • อบรมหลักสตูร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตร e-learning CFO's Refresh Course
 • อบรมหลักสูตร Privacy Security Submit 2021
 • อบรมหลักสูตร ผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
  (วตท.) รุนที่ 31



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 323

ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ รองผูจัดการใหญ   
ของเอกสารฉบับนี้ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ณ วันที่ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทั พัฒนธร จาํกดั / ธุรกจิอสงัหาริมทรัพย
2562 - ณ วันที่ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้ บริษัท สหพาณิชยกิจภัณฑ จํากัด / 
   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2558 - 2563 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
2556 - ณ วันที่ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัท สหธร จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2554 - ณ วันที่ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
ของเอกสารฉบับนี้ ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายบริหารเงินและการลงทุน 
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2554 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
   สายพัฒนาสินทรัพย 1 
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

5.  นายพงศธร มณีพิมพ
  รองผูจัดการใหญ 
  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
  อายุ 52 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • รองผูจัดการใหญ / 
    รองกรรมการผูจัดการใหญ
    สายพฒันาสินทรพัยและจําหนายทรัพยภูมภิาค
    (2562 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

 • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)   
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)   
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสตูร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ รองผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้ สายพฒันาสนิทรัพยและจาํหนายทรัพยภูมภิาค
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - 2563 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพยและจาํหนายทรัพยภูมิภาค
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2558 - 31 ก.ค. 2563 เลขานุการบริษัท
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - 2562 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพย 1
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2557 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนธุรกิจ 1
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2551 ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2547 - 2550 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย



เอกสารแนบ324

6.  นายวีรเวช ศิริชาติไชย
  รองผูจัดการใหญ 
  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  สายสนับสนุนองคกร 
  เลขานุการบริษัท 
  อายุ 49 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • รองผูจัดการใหญ /
    รองกรรมการผูจัดการใหญ
    สายสนับสนุนองคกร 
        (2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
   • เลขานุการบริษัท 
    (1 สิงหาคม 2563)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)  ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาโท สาขาวชิากฎหมาย UNIVERSITY OF ILLINOIS AT 
  URBANA-CHAMPAIGN
 • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP), IOD
 • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP), IOD
 • อบรมหลกัสตูร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP), IOD
 • อบรมหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT), IOD
 • อบรมหลกัสตูรโครงการพัฒนาวิชาชพีเลขานกุารบริษทั ป 2564 
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 • อบรมหลักสูตรพื้นฐานการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทของ
  องคกร
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ รองผูจัดการใหญ สายสนับสนุนองคกร
ของเอกสารฉบับนี ้ บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
2563 - 2564 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนองคกร
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2563 - ณ วันที่ เลขานุการบริษัท
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

7.  นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ
  ผูชวยผูจัดการใหญ 
  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
  สายบริหารเงินและการลงทุน 
  อายุ 49 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • ผูชวยผูจัดการใหญ /
       ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
    สายบริหารเงินและการลงทุน 
        (2560 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ Drexel University   
  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ    
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • อบรมหลกัสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on Financial 
  Reporting รุนที่ 1/2018   
  โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูง 
  (The Leadership Grid)
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
ประสบการณทํางาน
2564 - ณ วันที่ ผูชวยผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับนี้  สายบริหารเงินและการลงทุน
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - 2563 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
   สายบริหารเงินและการลงทุน
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2560 ผูอํานวยการ ฝายบริหารเงินและการลงทุน
   บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 325

2551 - 2556 ผูจัดการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 - 2 
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2550 - 2551 รองผูจัดการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 - 2
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

8.  นางวรรณี พันธุขะวงศ
  ผูอํานวยการฝายบัญชี และสมุหบัญชี
  อายุ 52 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง  1 ตุลาคม 2561
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)  ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อบรมหลักสูตร เตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และ
  ประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
 • อบรมหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
  กับธุรกิจบริหารสินทรัพยโดยบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ  
  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
   1) หลักการพื้นฐานและกระบวนการทางบัญชีเพื่อใหนักบัญชี
   สามารถปดบัญชีรายวันและรายเดือนไดตามมาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน
  2) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการรายงานทาง
   การเงินของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง
   ประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
   ธุรกิจบริหารสินทรัพย
  3) การปรับตัวของธุรกิจการบริหารสินทรัพยใหกาวทันตอ
   การเปลี่ยนแปลงของรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
  4) การบัญชีเบื้องตนที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริหารสินทรัพย 
   เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร
  5) อบรมเจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และ
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจบริหาร
   สินทรัพย (สรุปหลักการที่สําคัญและแนวทางในการ
   ปฏิบัติงาน)
 • อบรมหลักสูตร การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
  โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

 • อบรมหลักสูตร กาวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม
  ่ในอนาคตที่จะนํามาใชในป 2562 และ 2563 โดยสภาวิชาชีพ
  บัญชี ในพระราชูปถัมภ
 • การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม
  ในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • Digital Organization & Data Management
 • ผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
  สวนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน Governance, Risk
  and Compliance
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย TFRS ป 64
 • อบรมหลักสูตร การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวย
  หลักคณิตศาสตรประกันภัย
 • อบรมหลักสูตร การเสริมสรางความเปนผูนําจากภายในตัวคุณ
 • อบรมหลักสูตร Change Management for Executive
 • อบรมหลักสูตร การอาน วิเคราะห และประยุกตใชงบกระแส
  เงินสด เพื่อจัดทํางบประมาณประจําป
 • หลักเกณฑการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติในการรับรูรายการ
  ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชในปจจุบัน
 • ทําความเขาใจการวัดมูลคายุติธรรมตาม TFRS13
 • บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุนที่ 3/64
ประสบการณทํางาน
2561 - ณ วันที่ ผูอํานวยการฝายบัญชี และสมุหบัญชี
ของเอกสารฉบับนี้  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2553 - 2561 ผูจัดการกลุมบริหารเงิน ประมวลผล   
    ฝายบัญชีและการเงิน 
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560  รักษาการผูจัดการกลุมประมวลผล
    ฝายบัญชีและการเงิน
    บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2553 กลุมพัฒนาระบบบัญชี    
    ฝายบัญชีและการเงิน  
    บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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9.  นางสาวจตุพร สุวัฒนางกูร
  ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน 
  อายุ 55 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง   1 ตุลาคม 2563
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (จํานวน/รอยละ)   ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   
  (สําหรับผูบริหาร) 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร   
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับ
  ธุรกิจบริหารสินทรัพย: หลักการพื้นฐานและกระบวนการ  
  ทางบญัชี เพ่ือใหนักบญัชสีามารถปดบัญชรีายวันและรายเดอืน
  ไดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • อบรมหลักสูตรBAM : MINI MBA รุน 1-2561
 • อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตรความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
  ดาน Governance, Risk and Compliance
 • อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • อบรมหลักสูตร Reflection การแลกเปลี่ยนประสบการณ
  และสะทอนพฤติกรรม
 • อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนกลยุทธไปสูความสําเร็จ
 • อบรมหลักสูตร Manager as a Coach
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • อบรมหลักสูตรกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด
 • อบรมหลักสูตร การเสริมสรางความเปนผูนําจากภายในตัวคุณ

 • อบรมหลักสูตร Change Management for Executive
 • อบรมหลักสูตร การอาน วิเคราะห และประยุกตใชงบ
  กระแสเงินสด เพื่อจัดทํางบประมาณประจําป
ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันที่  ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน
ของเอกสารฉบับนี้ บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2563 ผูจัดการกลุมสนับสนุนการจําหนาย/ใหเชา 
   ฝายบัญชีลูกหนี้และทรัพยสินรอการขาย
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2550 - 2552 รองผูจดัการกลุมสนบัสนนุการจาํหนาย/ใหเชา 
   ฝายขอมูลและทรัพยสินรอการขาย
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้

  นายวีรเวช ศิริชาติไชย
  รองผูจัดการใหญ 
  รองกรรมการผูจัดการใหญ
  สายสนับสนุนองคกร 
  เลขานุการบริษัท 
  อายุ 49 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง • รองผูจัดการใหญ /
    รองกรรมการผูจัดการใหญ
    สายสนับสนุนองคกร 
        (2563 - ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้)
   • เลขานุการบริษัท 
    (1 สิงหาคม 2563)
อางถึงรายละเอียดของ นายวีรเวช ศิริชาติไชย เพ่ิมเติมในลำดับท่ี 2.6  
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารขางตน
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หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดในมาตรา 89/15และมาตรา 89/16 แหง พ.ร.บ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถปุระสงค ขอบงัคับบริษัท มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถือหุนของบริษทัฯ ท้ังนี ้หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษทัมีดงันี้

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
 • ทะเบียนกรรมการ
  • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
 • หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

 เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 
ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น ดําเนินการอื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้
 • ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
 • ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน
 • ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงาน
  สารสนเทศตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
 • จัดใหมีการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม
 • หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 3

1.  นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนันต
  ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน
  อายุ 55 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง   1 ตุลาคม 2561
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)  ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ   
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต   
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 • Modern Banking Executive Development Program  
  (MOBEX)
 • Executive Development Program (EDP), 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • BAM Mini MBA รุนที่ 1, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร : ผูบริหารหนวยงานตรวจสอบภายใน (Chief Audit  
  Executive) รุนที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี
 • วุฒิบัตร : การบริหารและการพัฒนาบุคคลยุคใหม, TIBFA
 • วุฒิบัตร : การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจรรุนที่ 16, TIBFA
 • หลักสูตรอบรมแนวปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
  และปราบปรามการฟอกเงินฯ, 2560
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการกํากับดูแลกิจการ 
  (CG Code), 2561
 • หลักสูตร The Leadership Grid , 2563 
 • หลักสูตร RISK IT Framework และ Risk IT practitioner  
  Guide, ISACA , 2563
 • หลักสูตร PDPA for IT Management,
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2563
 • หลักสูตร Effective Change Leader For Executive 2564
 • หลักสูตรผูบริหารสารสนเทศ (Online) 2564

ประสบการณทํางาน
2561 -ปจจบุนั ผูอาํนวยการ ฝายตรวจสอบภายใน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2561 ผูอาํนวยการ    
   ฝายพัฒนาองคกรและบรหิารความเส่ียง
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2556 ผูอาํนวยการ    
   ฝายปฏิบติัการสนิทรัพยและหลกัประกนั
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2551 - 2554 ผูอาํนวยการ ฝายทรัพยากรบคุคล
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

2.   นายสุรทิน สุทิน
  ผูอํานวยการฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน
  อายุ 57 ป

วันที่ไดรับแตงตั้ง   16 พฤศจิกายน 2564
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)  ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • หลักสูตรกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด
 • หลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
  และปราบปรามการฟอกเงิน
 • หลักสูตรหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี้
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 • หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานอยางเหมาะสมในการเปน
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • หลักสูตรการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
  สวนบุคคล พ.ศ. 2562
 • หลักสูตรความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน 
  Governance Risk และ Compliance 
 • หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย

ประสบการณทํางาน
2564 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายกํากับกิจการและ
   การปฏิบัติงาน
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2555 - 2564 ผูจัดการกลุมกํากับกิจการที่ดีและ
   ปฏิบัติตามกฎเกณฑ
   บริษทับริหารสนิทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ รับผดิชอบดแูลฝายตรวจสอบภายใน มีการดาํเนนิงานภายใตกฎบตัรของฝายตรวจสอบภายใน 
โดยยดึหลกัจรรยาบรรณ การปฏิบตังิานตรวจสอบและการใหคําแนะนาํปรึกษาดวยความเปนอสิระในการบริหารจดัการความเส่ียง การควบคมุ 
ภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนําไปสูการปรับปรุงกระบวนงานและระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอ เหมาะสม และมี 
ประสิทธิภาพ

 ภารกิจของฝายตรวจสอบภายใน แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
 1.   การตรวจสอบภายในเพ่ือใหความเชื่อมั่น (Assurance Services) แกฝายบริหาร เพื่อชวยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
  การควบคมุภายในและการกํากับดแูลกิจการ โดยการประยกุตทักษะวิชาชพีของการตรวจสอบภายใน ในการประเมนิระบบและ
  ระเบยีบ เชน นโยบาย ระเบยีบการปฏิบตักิารและการปฏิบตังิานท่ีฝายบริหาร ไดจดัใหมีขึน้ เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจวาวัตถปุระสงค
  นั้นบรรลุผลตามที่กําหนดไว และนําเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงใหมีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

 2.   การเปนท่ีปรึกษา (Consulting Services) ใหคําแนะนาํแกคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารเกีย่วกบัการบริหารความเส่ียง 
  การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการ โดยไมไดรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร

หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance)
 หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน (Corporate Governance 
and Compliance Department) ซึ่งประกอบดวยกลุมกํากับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Good Corporate Governance 
and Regulations Compliance Division) กลุมกํากับกฎหมาย ปปง. (Anti-Money Laundering Law Division) และกลุมกํากับ 
และสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

กลุมกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Regulations Compliance Division)
 (1) กําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับกฎเกณฑ
  ของหนวยงานกํากับดูแลภายนอก รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีไดจากการกํากับและสอบทาน
  การปฏิบัติงาน และ/หรือขอมูลอื่นของฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑภายนอก
 (2) กําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานดานการกํากับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงดานนโยบายการ
  ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) โดยพิจารณาใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
  หนวยงานกํากับดูแลภายนอก และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่ีได
  จากการกาํกบัและตดิตามการปฏิบติังาน และ/หรือขอมูลอืน่ของฝายงานตาง ๆ  ท่ีเกีย่วของกบัการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูล
  กิจการที่ดี
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 (3) กํากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับของบริษัทท่ีประกาศ
  เพ่ือใหการปฏิบติังานเปนไปตามท่ีหนวยงานกาํกบัดูแลภายนอกกาํหนด  เชน กฎเกณฑตาง ๆ  ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย
  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและ
  แนวทางการปองกันและแกไข  และรายงานผลการสอบทานตอผูบริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
 (4) ศึกษากฎหมายและกฎเกณฑท่ีใชบังคับกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
  กฎเกณฑดงักลาวอยางตอเนือ่ง รวมถงึรวบรวมขอมูล ประเดน็ดานการปฏิบัตติามกฎเกณฑ และความคดิเหน็และขอเสนอแนะ
  ของหนวยงานกํากับดูแลมาพัฒนาปรับปรุงและกําหนดมาตรการในการกํากับเพิ่มเติม
 (5) ใหคําแนะนําเพ่ือใหการจัดทํากฎเกณฑภายใน การออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศขอบังคับตาง ๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตลอดจนการออกผลิตภัณฑหรือการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทใหมีความสอดคลองและถูกตองตามกฎเกณฑขององคกร
  ภายนอกที่ใชบังคับในปจจุบัน โดยตองสอบทานและแกไขใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑที่ใชบังคับอยูเสมอ
 (6) ระบุหรือคนหา และประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ
  การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงประสานงานกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของเพ่ือรวมกนัพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่งดานการปฏิบตัติาม
  กฎเกณฑ
 (7) ใหคําปรึกษาแกฝายงานตาง ๆ เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมของบริษัท รวมถึงแจงให
  ผูบริหารทราบโดยไมชักชาในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภายนอกที่เกี่ยวของ
 (8) สอบทานกระบวนการควบคุมการจัดทํารายงานสงใหองคกรภายนอกวามีความเพียงพอ เหมาะสม และเปนไปตามกฎเกณฑ
 (9) ใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนใหมีการสรางความตระหนักหรือ
  การฝกอบรมแกพนักงาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
 (10) ประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลภายนอก เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
 (11) สนับสนุนใหฝายงานตาง ๆ และพนักงานของบริษัทมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
 (12) ทบทวนการกาํหนดกรอบและแนวทางในการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตามหลกัการ/แนวทางของคณะกรรมการ
  กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ/หรือหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงนโยบายการตอตานการทุจริต
  ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ตลอดจนคูมือและแนวทางปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 (13) กํากับและติดตามการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-
  Corruption) และนําเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
 (14) ใหคาํแนะนาํหรอืคาํปรกึษาเกีย่วกบัการดาํเนนิงานดานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีและนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบ
  (Anti-Corruption) ใหกับผูบริหารและพนักงาน
 (15) สือ่สารประชาสมัพันธนโยบาย และ/หรือแนวทางปฏิบตัท่ีิเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีรวมถงึนโยบายการตอตานการทุจรติ
  ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และแนวทางปฏิบัติตามชองทางตาง ๆ เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญ
  ในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปสูการปฏิบัติ
 (16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมกํากับกฎหมาย ปปง. (Anti-Money Laundering Law Division)
 (1) กําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานดานการกํากับและปองกันการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
  การกอการรายและการแพรขยายอาวธุที่มอีานภุาพทาํลายลางสงู กฎเกณฑดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และพระราชบญัญตัิ
  คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยพิจารณาใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว รวมถึงพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ
  เกิดขึ้นท่ีไดจากการกํากับและสอบทานการปฏิบัติงาน และ/หรือขอมูลอื่นของฝายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
  กฎเกณฑและนโยบายวาดวยการปองกันการฟอกเงินและการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
  ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน ปปง. กําหนด รวมถึงกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (IT) และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล



เอกสารแนบ332

 (2) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการฟอกเงินและกฎหมายการปองกันการสนับสนุนทาง
  การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง กฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลกับผูบริหารและพนักงาน
 (3) กําหนดมาตรการ ระเบียบ คําสั่ง และคูมือปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับนโยบายวาดวยการปองกันการฟอกเงิน การปองกัน
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน
  ปปง. กําหนด กฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนทบทวน
  ปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ คําสั่ง และคูมือปฏิบัติงาน อยางสมํ่าเสมอ
 (4) กําหนดและพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรม และลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ภายใตเง่ือนไขและ
  ขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการปองกันการฟอกเงินและขอบังคับที่เกี่ยวของ
 (5) บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาและสื่อสารใหทราบเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ดานการกํากับและปองกันการฟอกเงินและการปองกัน
  การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
  สามารถเขาถึงขอมูลและใชขอมูลเพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติตามกฎเกณฑไดอยางถูกตอง 
 (6) กํากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎระเบียบ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงาน ปปง.
  กาํหนด รวมถงึกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุมครองขอมลูสวนบคุคล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
  และแนวทางการปองกันและแกไข และรายงานผลการสอบทานตอผูบริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
 (7) ใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดทําหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทใหสอดคลองกับ
  กฎหมายปองกันการฟอกเงินและกฎหมายการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมี
  อานุภาพทําลายลางสูง กฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 (8) สอบทานและติดตามการจัดสงรายงานการทําธุรกรรมของทุกฝายงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ปปง.พรอมทั้งรวบรวมและจัดสง
  รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนขอมูล
  การทําธุรกรรมตามเงื่อนไขใหกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (9) รวบรวมขอมลู ประเด็นดานการปฏิบตัติามกฎเกณฑ และความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสํานกังาน ปปง. หรือหนวยงานอ่ืน ๆ
  มาพัฒนาปรับปรุงและกําหนดมาตรการในการกํากับเพิ่มเติม
 (10) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรในบริษัท เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง
  และขอบังคับของบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด รวมถึงกฎเกณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และ
  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
 (11) ประสานงานกับสํานักงาน ปปง. หนวยงานราชการ และหนวยงานภายนอก  เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
 (12) ประเมินความรูความเขาใจในกฎเกณฑของผูปฏิบตังิาน คนหาสาเหตุของความผดิพลาดเพ่ือหาทางปองกนัความเสีย่งในอนาคต
 (13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุมกํากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division)
 (1) กําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงานดานการกํากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท โดยพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบาย
  ระเบยีบ คําสัง่ และขัน้ตอนการปฏิบติังานภายในบริษทั รวมถงึพิจารณาจากการประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ท่ีไดจากการกาํกบั
  และสอบทานการปฏิบัติงาน และ/หรือขอมูลอื่นของฝายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน
 (2) ใหคาํแนะนาํหรือคําปรกึษาเกีย่วกบัการปฏิบตัติามกฎระเบยีบบรษิทั รวมถงึนโยบาย ระเบยีบ คําส่ัง และขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
  ภายในบริษัท กับผูบริหารและพนักงาน
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 (3) กํากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝายงานตาง ๆ  ใหเปนไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง และขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
  บริษัท โดยมุงเนนความถูกตองของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญซึ่งอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
  ของบริษัท เชน เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ หลักประกัน ทรัพยสินรอการขาย ลูกหนี้กรมบังคับคดี เงินวางซื้อทรัพยจาก
  การขายทอดตลาด และบัญชีเงินพักรับชําระหนี้ เปนตน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและแนวทางการปองกันและแกไข และ
  รายงานผลการสอบทานตอผูบริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
 (4) ใหความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอและเหมาะสมของการจดัทําหรือปรับปรุงระเบยีบ ขอบงัคบั คําสัง่ และขัน้ตอนการปฏิบัตงิาน
  ของบริษัท
 (5) รวบรวมขอมูล ประเด็นดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานภายในบริษัท
  มาพัฒนาปรับปรุงและกําหนดมาตรการในการกํากับเพิ่มเติม
 (6) สนับสนุนใหมีการฝกอบรมแกบุคลากรในบริษัท เพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง
  และขอบังคับของบริษัทไดอยางถูกตอง
 (7) ประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัท  เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ
 (8) ประเมินความรูความเขาใจในกฎระเบียบบริษัทของผูปฏิบัติงาน คนหาสาเหตุของความผิดพลาดเพ่ือหาทางปองกันความเสี่ยง
  ในอนาคต
 (9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย



  ที่ดิน 
  (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
   
      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    (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
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เอกสารแนบ 4 ทรัพยสินทีใ่ชในการประกอบธุรกิจและรายการประเมนิราคา
สินทรัพย

สินทรัพยถาวร
   รายการสินทรัพยถาวรตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564   

    รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. ที่ดิน  เปนเจาของและผูเชา 789.5 ไมมี
 2.  อาคาร  เปนเจาของและผูเชา 147.0 ไมมี
 3.  สวนปรับปรุงอาคาร เปนเจาของและผูเชา 67.9 ไมมี
 4.  อุปกรณ  เปนเจาของ 148.6 ไมมี
 5.  งานระหวางทํา  เปนเจาของ 2.4 ไมมี

    รวม   1,155.4 



      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 7.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  เปนที่ตั้ง 2.1 ภาระจํายอม
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค สํานักงานสาขา   บางสวนเปนที่ตั้ง
  จ. นครสวรรค (0-0-52.6)    ทอระบายนํ้าใตดิน
 8. 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย  เปนที่ตั้ง 13.6 ไมมี
  จ. เชียงราย (0-1-1.6) สํานักงานสาขา 
 9. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 9.8 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-40) สํานักงานสาขา
 10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 18.5 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-89) สํานักงานสาขา
 11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว ต. สวนดอก  เปนที่ตั้ง 3.0 ไมมี
  อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง (0-0-38) สํานักงานสาขา
 12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร เปนที่ตั้ง 8.9 ไมมี 
  จ. แพร (0-1-78.05) สํานักงานสาขา
 13. 30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  เปนที่ตั้ง 20.6 ไมมี
  จ. นครราชสีมา (0-2-44) สํานักงานสาขา
 14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง อ. เมืองอุดรธานี  เปนที่ตั้ง 24.7 ไมมี
  จ. อุดรธานี (0-1-80.3) สํานักงานสาขา
 15. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแกน  เปนที่ตั้ง 19.0   ไมมี
  จ. ขอนแกน (0-1-53.1) สํานักงานสาขา
 16. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ อ. วารินชําราบ  เปนที่ตั้ง 2.7 ไมมี
  จ. อุบลราชธานี (0-1-10.7) สํานักงานสาขา
 17. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  เปนที่ตั้ง 9.7 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (0-0-96) สํานักงานสาขา
 18. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง  เปนที่ตั้ง 21.0 ไมมี
  จ. ระยอง (0-1-43.2) สํานักงานสาขา
 19. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  เปนที่ตั้ง 11.0 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ (0-2-34.8) สํานักงานสาขา
 20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  เปนที่ตั้ง 2.1 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี (0-0-75.6) สํานักงานสาขา  
 21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ  เปนที่ตั้ง 24.9 ไมมี
  จ. สงขลา (0-0-82.8) สํานักงานสาขา
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เอกสารแนบ336

         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 22. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  เปนที่ตั้ง 6.0 ไมมี
  จ. ยะลา (0-0-59.6) สํานักงานสาขา
 23. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402) ต. ฉลอง  เปนที่ตั้ง 2.0 ไมมี
  อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต (0-0-63.8) สํานักงานสาขา
 24. 81/8 ถ.พัฒาการคขูวาง 98/2 ซอยแมอางทอง ต. ในเมือง       เปนท่ีตั้ง 18.8 ไมมี
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช (0-1-69.7) สํานักงานสาขา
 25. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน  เปนที่ตั้ง 9.0 ไมมี
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (0-0-72) สํานักงานสาขา
 26. 74/43, 74/44 ต. บางตีนเปด อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา เปนที่ตั้ง 3.0 ไมมี
  (0-1-08)     สํานักงานสาขา
    รวม   789.5

  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง เปนที่ตั้ง  - ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา (0-0-50) สํานักงานสาขา
    รวม    -



  อาคาร
  (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
       มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1.  อาคาร คสล. 19 ชั้น (รวมชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา) เปนที่ตั้ง 75.3 ไมมี
  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ
 2.  อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง (รวมชั้นลอย และโรงจอดรถ) เปนที่ตั้ง 0.6 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 13.6 ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี สํานักงานสาขา
 4.  อาคารพาณิชย 3 ชั้น (ไมรวมดาดฟา และชั้นลอย)  เปนที่ตั้ง 1.3 ไมมี
  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม
 5.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย) 194/2  เปนที่ตั้ง 1.0 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 (รวมดาดฟา) 1250/9-10  เปนที่ตั้ง 0.6 ไมมี
  หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคตก  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครสวรรค จ. นครสวรรค
 8.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมลานจอดรถใตถุนอาคาร เปนที่ตั้ง 1.5 ไมมี
  และดาดฟา) 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
 9.  อาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง 2.1 ไมมี
  207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
 10. อาคาร คสล. 3 ชั้น 115 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 1.6 ไมมี
  ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม สํานักงานสาขา
 11. อาคาร คสล. 4 ชั้น 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  เปนที่ตั้ง 0.8 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง สํานักงานสาขา
 12. อาคาร คสล. 3 ชั้น 235 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 0.7 ไมมี
  ต. ในเวียง อ. เมืองแพร จ. แพร สํานักงานสาขา
 13. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย และลานจอดรถ) เปนที่ตั้ง 1.5 ไมมี 
  30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  สํานักงานสาขา
  จ. นครราชสีมา
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 14. อาคาร คสล. 2 ชั้น (รวมชั้นลอย และอาคารโรงจอดรถ เปนที่ตั้ง  1.8 ไมมี
  ชั้นเดียว) 165, 167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี
 15. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย ดาดฟา และ เปนที่ตั้ง  1.6 ไมมี
  โรงจอดรถ) 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน
 16. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  0.5 ไมมี
  7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงานสาขา 
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
 17. อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง 83/5-7 หมูที่ 2 เปนที่ตั้ง  0.7 ไมมี 
  ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี สํานักงานสาขา
 18. อาคาร คสล. 4 ชั้นครึ่ง 79 ถ. สุขุมวิท  เปนที่ตั้ง  3.5 ไมมี
  ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง จ. ระยอง สํานักงานสาขา
 19. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมอาคารโรงจอดรถชั้นเดียว)  เปนที่ตั้ง  0.8 ไมมี
  41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงานสาขา
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ
 20. อาคาร คสล. 4 ชั้น 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม  เปนที่ตั้ง  1.2 ไมมี
  ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี สํานักงานสาขา 
 21. อาคาร คสล. 4 ชั้น 257 ถ. เพชรเกษม  เปนที่ตั้ง  5.0 ไมมี
  ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา สํานักงานสาขา
 22. อาคาร คสล. 3 ชั้น 79, 81 ถ. พิพิธภักดี  เปนที่ตั้ง  1.1 ไมมี
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา สํานักงานสาขา
 23. อาคาร คสล. 3 ชั้น 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก   เปนที่ตั้ง  3.5 ไมมี
  (ทล. 402) ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต สํานักงานสาขา
 24. อาคาร คสล. 4 ชั้น (รวมชั้นลอย และดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  4.3 ไมมี
  จํานวน 2 คูหา, 242/ 8-9 ซอย วิภาวดีรังสิต 82  สํานักงานสาขา
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 25. อาคาร คสล. 3 ชั้น 81/1 ถ. พัฒนาการคูขวาง เปนที่ตั้ง  18.0 ไมมี
  98/2 ซอยแมอางทอง ต. ในเมือง อ. เมืองนครศรีธรรมราช  สํานักงานสาขา
  จ. นครศรีธรรมราช
 26. อาคาร คสล. 3 ชั้น 74/43, 74/44 ต. บางตีนเปด เปนที่ตั้ง  3.7 ไมมี
  อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา สํานักงานสาขา
 รวม       147.0 

เอกสารแนบ338



   (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1.  อาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 108/16-17 เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา
    รวม    - 

  สวนปรับปรุงอาคาร
  (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1.  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงาน  25.4 ไมมี
 2.  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด สํานักงาน  0.04 ไมมี 
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี
 3.  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  สํานักงาน  - ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 
 4.  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงาน  1.7 ไมมี
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม
 5.  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง  สํานักงาน  3.1 ไมมี
  อ. บานโปง จ. ราชบุรี
 6.  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  สํานักงาน  5.6 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
 7.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  สํานักงาน  3.3 ไมมี
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค 
  จ. นครสวรรค
 8.  246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงาน  0.6 ไมมี
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
 9. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต สํานักงาน  2.3 ไมมี 
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม
 11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  สํานักงาน  1.5 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง
 12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง  สํานักงาน  0.5 ไมมี
  อ. เมืองแพร จ. แพร
 13. 30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา
 14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี
 15. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน
 16. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงาน  0.5 ไมมี
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี
 17. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
 18. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง
 19. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงาน  3.6 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ
 20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  สํานักงาน  3.6 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี 
 21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ  สํานักงาน  5.7 ไมมี
  อ. หาดใหญ จ. สงขลา
 22. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง  สํานักงาน  1.6 ไมมี
  อ. เมืองยะลา จ. ยะลา
 23. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402)  สํานักงาน  5.9 ไมมี
  ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต
 24. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน        สํานักงาน  2.8 ไมมี
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
    รวม    67.9  



  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน
 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงาน  - ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 
     รวม    -

  อุปกรณ 
  ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอุปกรณที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 
        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    ประเภท  วัตถุประสงคการถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน
 1. เฟอรนิเจอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  26.5 ไมมี
 2.  อุปกรณสํานักงาน  สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  10.1 ไมมี
 3.  ยานพาหนะ   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  92.2 ไมมี
 4.  คอมพิวเตอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  19.8 ไมมี
 รวม      148.6 

สินทรัพยไมมีตัวตน

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
    รายการ วัตถุประสงค (ลานบาท) 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  25.2  
   รวม    25.2   
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  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ (Logo) ของ 
บริษัทฯ ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกนําเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ไปจดทะเบียน
และโตแยงสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาในอนาคต ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ดังกลาว บริษัทฯ 
ไดแสดงเจตนาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชอักษรไทยคําวา “บสก” เนื่องจากเปนอักษรธรรมดาไมไดประดิษฐใหมี
ลักษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาดังกลาวมีอายุ 10 ปนับแตวันที่จดทะเบียนและสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป

สัญญาประกันภัย
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทําสัญญาประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ี
เปนสิง่ปลกูสราง และเปนผูรบัผลประโยชนตามสญัญาประกนัภัย โดยมจีาํนวนเงินเอาประกันอัคคภัียครอบคลุมราคาประเมินของส่ิงปลกูสราง 

      นอกจากนี ้บริษทัฯ ทําสญัญาประกันภัยอาคารสาํนกังานใหญและสํานักงานสาขา และสญัญาประกนัภัยรถยนต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สัญญาประกันภัยอาคารสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
ผูรับประกันภัย   บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูเอาประกันภัย   บริษัทฯ
ผูรับผลประโยชน  บริษัทฯ
ทรัพยสินท่ีเอาประกนัภัย  สิง่ปลูกสรางตวัอาคาร (ไมรวมรากฐาน) สวนตกแตงตอเตมิ ปายโฆษณา อุปกรณสวนประกอบหรือสวนหนึง่
     สวนใดของปายโฆษณาท่ีเปนชือ่ของบริษทัฯ (ไมใชปายในเชงิพาณชิย) เฟอรนเิจอร เคร่ืองตกแตงติดตัง้ตรึงตรา 
     เครือ่งคอมพิวเตอร (ไมรวมโนตบุก) และอปุกรณคอมพิวเตอรของสาํนกังานใหญและสาํนกังานสาขาท้ังหมด
ระยะเวลาประกันภัย  31 ธันวาคม 2563 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2564 (16:30 น.)
จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 1,320,353,149.56 บาท
ประเภทกรมธรรม  การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
ความคุมครอง/   1. การประกนัการเส่ียงภัยทุกชนดิในความสญูเสยีหรือเสยีหายทางกายภาพของทรัพยสินทีเ่อาประกนัภัย 
วงเงินจาํกัดความรับผดิ   อันเนือ่งมาจากอบุติัเหตุใด ๆ จากสาเหตุภายนอกทุกชนดิ ภายใตเง่ือนไขและขอยกเวนของกรมธรรม
      ประกนัความเส่ียงภัยทรัพยสนิฉบับมาตรฐาน (OIC Standard Form) โดยภัยท่ีเกิดกบัสํานักงานใหญ
      และสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ที่จํากัดความรับผิด ไดแก
      1.1  ภัยลมพายุ ภัยนํ้าทวม ภัยแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คล่ืนใตนํ้าหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
      1.2  ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรัพย โดยปรากฏรองรอยการงัดแงะตอสถานท่ีเอา
       ประกันภัย การชิงทรัพย และการปลนทรัพย
      1.3  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเคร่ืองไฟฟา
      1.4  ความสูญเสียหรือเสียหายตอกระจกที่ติดตั้งถาวร และ/หรือเปนสวนหนึ่งของอาคาร
      1.5  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเครื่องจักร

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

 สัญญาประกันภัยรถยนต
     บริษทัฯ มีนโยบายในการทําสัญญาประกนัภัยรถยนตท่ีใชสนบัสนนุการดําเนนิธุรกจิของบริษัทฯ กบับริษทัประกนัภัยตาง ๆ เปนรายป 
โดยบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ป ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ทําประกันภัยรถยนตจํานวนรวม 326 คัน โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 170.14 ลานบาท

การจดทะเบียนเพือ่ประกอบธุรกิจ
       บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

   ใบทะเบียน ผูอนุมัติใบทะเบียน ระยะเวลาของใบทะเบียน
 ใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ธปท. ไมมีกําหนดเวลาหมดอายุ 
 ฉบับที่ 001/2542 เพื่อประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหาร
 สินทรัพยตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

สัญญาเชา 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มสิีทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณชิย 3 ชัน้คร่ึง ในจงัหวัดฉะเชงิเทรา

 สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คูสัญญา   นางจีรนันท เสียงธนาวัฒน (“ผูใหเชาชวง”) กับบริษัทฯ (“ผูเชาชวง”)
วันที่ทําสัญญา  29 กันยายน 2564
ทรัพยสินท่ีเชาชวง อาคารพาณิชย 3 ชัน้คร่ึง จาํนวน 2 คหูา เลขที ่108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรดิ ์ต. หนาเมือง อ.เมืองฉะเชงิเทรา 
    จ. ฉะเชิงเทรา
ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงมีสิทธิการเชาทรัพยสินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานสําหรับใหบริการ
    ทางธุรกิจของผูเชาชวงเทานั้น โดยผูใหเชาชวงเปนผูเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 
2548
    ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับผูใหเชาชวง 
ระยะเวลาของการเชา สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30
    กันยายน 2566
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุน
จนทําใหเกิดบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษทัฯ จะกาํหนดกรอบการดาํเนนิการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยจะตองเปนกจิการ
ท่ีเกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน 
หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว
 
  โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกนั หรือกจิการท่ีสนบัสนนุกจิการของบริษัทฯ อันจะทําใหบริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมากขึน้ หรือบริษัทฯ จะลงทุน
ในธุรกิจท่ีเอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 

 อยางไรก็ดี การไดรับโอนหลักทรัพย (หุน) จากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมถึงการรับซื้อทรัพยสินรอการขายที่เปนหลักทรัพย
จากการขายของสถาบันการเงินตาม พ.ร.ก. บริษทับริหารสนิทรัพย ซึง่เปนสวนหนึง่ของการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไมถอืวาเปนการลงทุน
ของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมตามนโยบายนี้ โดยบริษัทฯ จะมีการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวตอไป

รายการประเมินราคาทรัพยสิน
 - ไมมี -
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ขอพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการดําเนินธุรกิจดวยจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงไดมีการจัดทําขอพึงปฏิบัติ 
ในการดําเนินธุรกิจที่ดี เพ่ือนํามาใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยแบงผูพึงปฏิบัติใน 
คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปน 3 ระดับ ดังนี้
 1. ระดับกรรมการ ไดแก คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท (ความหมายตามคํานิยามสําคัญ)
 2. ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร (ความหมายตามคํานิยามสําคัญ)
 3. ระดับพนักงาน (ความหมายตามคํานิยามสําคัญ)

 บริษทัฯ ไดกาํหนดขอพึงปฏิบตัใินการดําเนนิธุรกิจใชในคูมอืจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพ่ือใหมีความชัดเจนในการยดึถอืปฏิบตัดิานตาง ๆ  
เพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  ขอพึงปฏิบัติ : การปองกันการใชขอมูลภายใน
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ หรือ ขอมูลของลูกคา ลูกหน้ี เจาหน้ี คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
ท่ีตนไดรับทราบจากการกํากับดูแลกิจการไปใชเพ่ือแสวงหาประโยชนของตนเองหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือนําไปกระทําการใด ๆ ที่อาจ
ทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนโดยรวม
 (2) พึงจัดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธและส่ือสารใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหารและพนักงานท่ัวท้ังบริษัทฯ รับทราบและ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือ 
บุคคลที่เกี่ยวของ หรือนําไปกระทําการใด ๆ ที่อาจทําใหบริษัทฯ เสียประโยชนโดยรวม
 (3) พึงไมหาประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ แมจะพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานแลวก็ตาม

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ หรือ ขอมูลของลูกคา ลูกหน้ี เจาหน้ี คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
ที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือนําไปกระทําการใด ๆ ที่อาจทําให 
บริษัทฯ เสียประโยชนโดยรวม
 (2) พึงแจงเตือนใหผูใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติท่ีดีในการไมใชขอมูลภายใน 
ของบริษัทฯ เพ่ือแสวงหาประโยชนใหกับตนเอง หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ หรือนําไปกระทําการใด ๆ  ที่อาจทําใหบริษัทเสียประโยชนโดยรวม 
 (3) พึงไมหาประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ แมจะพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานแลวก็ตาม

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงไมนําขอมูลภายในของบริษัทฯ หรือ ขอมูลของลูกคา ลูกหน้ี เจาหน้ี คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
ที่ตนไดรับทราบจากการปฏิบัติหนาที่ไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือนําไปกระทําการใด ๆ ที่อาจทําให 
บริษัทฯ เสียประโยชนโดยรวม
 (2) พึงเกบ็รักษาและปกปดขอมูลท่ีเกีย่วของกบัลกูคา และธุรกรรมท่ีลกูคาดาํเนนิการรวมกบับริษทัฯ ซึง่เปนขอมูลท่ีพนกังานไดรับทราบ 
จากการปฏิบตังิานหรือชองทางอ่ืน ๆ โดยไมมีกําหนดเวลา 
 (3) พึงไมหาประโยชนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ แมจะพนสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานแลวก็ตาม

* อางอิงจากหนังสือที่ บสก.(ว) 062/2561 เรื่องคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ป 2561 (Code of Conduct)
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2.  ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
2.1 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอผูถือหุน 
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงมุงม่ันกํากบัดแูลกจิการและสรางประโยชนใหกบัผูถอืหุน  โดยยดึม่ันในคณุธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงใชความรูและทักษะ 
เพื่อการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
 (2) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการเปดเผยเอกสารและขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ที่ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา แกผูถือหุน 
โดยสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ อยางเหมาะสมตามแตละสถานการณ เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงมุงม่ันในการบริหารธุรกจิ เพ่ือสรางประโยชนใหกบัผูถอืหุน ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่สัตยสุจริต รวมถงึใชความรู 
และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
 (2) พึงจัดใหมีการเปดเผยเอกสารและขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ที่ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา แกผูถือหุนโดยสื่อสารผาน 
ชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ อยางเหมาะสมตามแตละสถานการณ เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงมุงม่ันในการดาํเนนิงานเพ่ือสรางประโยชนใหกบัผูถอืหุนดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือ่สตัยสุจริต รวมถงึใชความรู 
และทักษะ เพื่อการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
 (2) พึงปฏิบตัใินการเปดเผยเอกสารและขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอ ท่ีครบถวน ถกูตอง และทนัเวลา แกผูบริหาร เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล

2.2 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอภาครัฐ
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงจดัใหมีหนวยงานดแูลรับผดิชอบใหบริษทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ หลกัเกณฑ มาตรการ และนโยบายตาง ๆ  
ที่หนวยงานกํากับดูแลภาครัฐกําหนด อยางครบถวนและเครงครัด 
 (2) พึงกํากบัดแูลบริษทัฯ ใหสนบัสนนุการดาํเนนิงานของภาครัฐ เพ่ือเปนสวนหนึง่ในการรวมสรางความม่ันคงและความเจริญเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั หลกัเกณฑ มาตรการและนโยบายตาง ๆ  ทีห่นวยงานกาํกบัดแูลภาครัฐกาํหนดอยาง 
ครบถวนและเครงครัด
 (2) พึงสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจกรรมการดําเนินงานของภาครัฐ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางความม่ันคงและ 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดวยการปฏิบัติงานที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั หลกัเกณฑ มาตรการและนโยบายตาง ๆ  ทีห่นวยงานกาํกบัดแูลภาครัฐกาํหนดอยาง 
ครบถวนและเครงครัด
 (2) พึงใหความรวมมือในกิจกรรมการดําเนินงานของภาครัฐ เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการรวมสรางความมั่นคงและความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดวยการปฏิบัติงานที่โปรงใสและมีประสิทธิภาพ
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2.3 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอพนักงาน
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปนธรรมและเคารพตอปจเจกชนและ 
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 (2) พึงจัดใหมีระบบการประเมินผล การกาํหนดผลตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเปนธรรมตอพนกังาน โดยสอดคลองตอผลการดาํเนนิงาน
และสภาวะเศรษฐกิจการวาจาง และไมดําเนินการใด ๆ อันจะละเมิดตอกฎหมายแรงงาน
 (3) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการปฏิบัติไดตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
 (4) พึงสงเสริมบริษัทฯ ใหมีการจัดสถานที่ทํางานที่มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน และดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ใหมีความเหมาะสม ปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน 
 (5) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการบริหารจัดการและพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน อยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
 (6) พึงละเวนไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือคุกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรือการกระทําตอผูอื่นบนพ้ืนฐานของ 
การแบงแยก ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ สีผิว ความพิการท้ังทางรางกายและจิตใจ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา รวมถึง 
การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
 (2) พึงกาํหนดผลตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเปนธรรมตอพนกังาน โดยสอดคลองตอผลการดําเนนิงานและสภาวะเศรษฐกจิการวาจาง 
และไมดําเนินการใด ๆ อันจะละเมิดตอกฎหมายแรงงาน 
 (3) พึงจัดใหมีสถานที่ทํางานที่มีความเหมาะสมกับสภาพของงาน และดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความเหมาะสม 
ปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน
 (4) พึงมีความยตุธิรรม ปฏิบตัติอผูใตบงัคบับญัชาดวยความเสมอภาค และมีเมตตากรณุาตอผูใตบงัคับบญัชาทุกคน การแตงตัง้และ
โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน ตองกระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และ 
ความเหมาะสมของพนักงานนั้น
 (5) พึงใหความสาํคัญตอการพฒันาความรู ความสามารถของพนักงาน ดแูลเอาใจใสและพัฒนาพนกังาน เพือ่ใหสามารถปฏิบตังิาน 
ในหนาที่ไดอยางดี และพรอมที่จะรับตําแหนงท่ีสูงขึ้นไดในโอกาสตอไป โดยการถายทอดความรูในงาน สนับสนุนใหไดรับการฝกอบรม 
และใหไดเพิ่มพูนความรูประสบการณอยูเสมอ
 (6) พึงรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน
 (7) พึงปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
 (8) พึงบริหารจัดการ โดยไมยุยง ใสรายปายสี หรือเปนตนเหตุแหงการทะเลาะวิวาท อันเปนการกอใหเกิดความแตกแยกสามัคคี 
และตองมีสวนรวมในการสรางสรรคสามัคคี และรักษาไวใหเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน 
 (9) พึงละเวนไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือคุกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรือการกระทําตอผูอื่นบนพ้ืนฐานของ 
การแบงแยก ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ สีผิว ความพิการทั้งทางรางกายและจิตใจ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา รวมถึงการ 
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
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 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือที่ดีในการทํางาน
 (2) พึงใหเกยีรตแิละรับฟงความคิดเหน็ หรือขอเสนอแนะของเพ่ือนรวมงาน  และพิจารณานาํไปใชในทางท่ีเปนประโยชนตองานของบรษิทัฯ 
 (3) พึงปฏิบตังิานตามหนาทีอ่ยางเต็มศักยภาพ ความรูและความสามารถ โดยไมละเวนการปฏิบตังิานในความรับผิดชอบ ท่ีจะสงผลตอ 
ความสําเร็จในงานของตนเอง เพื่อนรวมงาน และทีมงานที่พนักงานมีสวนรวม
 (4) พึงใหความชวยเหลือเมื่อเพื่อนรวมงานประสบปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโอกาสอันควร
 (5) พึงมีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน ไมนินทากลาวรายตอเพื่อนรวมงานทั้งตอหนาและลับหลัง
 (6) พึงหลีกเล่ียงการนําขอมูล หรือเร่ืองราวของพนักงานอื่น ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเร่ืองสวนตัวไปเปดเผย 
หรือวิพากษวิจารณ ในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพลักษณของบริษัทฯ โดยรวม
 (7) พึงปฏิบัติหนาที่โดยไมสรางปญหาหรือความขัดแยงในที่ทํางาน
 (8) พึงมีความสามัคคีระหวางผูรวมงานในบรษัิทฯ รวมมือรวมใจกนัทํางานเปนหมูคณะเพ่ือใหงานสาํเร็จลุลวงไปดวยด ีตามนโยบาย 
และเปาหมายของบริษัทฯ

2.4 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอลูกคา
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการสงมอบผลิตภัณฑ และการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
ภายใตเงื่อนไข และราคาที่เปนธรรม 
 (2) พึงกําหนดใหมีหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบในการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการบริการท่ีถูกตองอยางครบถวน เพียงพอ 
ทันเวลา ไมใหขอมูลที่เกินจริงหรือเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา และเงื่อนไขของผลิตภัณฑและบริการ
 (3) พึงกาํกบัดแูลใหมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือขอตกลงตาง ๆ  ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด ภายใตขอบงัคบัและกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
 (4) พึงจัดใหมีระบบและกระบวนการสาํหรับการรับขอรองเรียน เกีย่วกบัคุณภาพ ราคาของผลติภัณฑและบริการ จากลกูคา พรอมท้ัง 
รวมรับทราบรายงาน เพื่อมอบขอสังเกตและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาขอรองเรียนอยางรวดเร็วและทันเวลา
 (5) พึงสงเสริมใหเกดิการรักษาขอมูลของลกูคาท่ีบริษทัฯ ไดรับมาจากการดาํเนนิธุรกรรมรวมกนัเปนความลบั และกาํหนดนโยบาย 
แนวทางหรือมาตรการไมใหเกิดการนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนสวนบุคคลหรือหมูคณะในทางมิชอบ   
 (6) พึงจดัใหมกีลไกการกาํกบั ตดิตามและประเมินผล การสงมอบผลติภัณฑและการบริการตอลกูคาเปนประจาํ เพ่ือปรับปรุงแกไข 
และพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการของบริษัทฯ ใหตอบสนองตอลูกคาไดดียิ่งขึ้น

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงบริหารจัดการใหมีการสงมอบผลติภัณฑ และการบรกิารท่ีดี มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของลกูคา ภายใตเง่ือนไข 
และราคาท่ีเปนธรรม พรอมจัดใหมีการใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการบริการเพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา ตามท่ี 
เห็นสมควรและเปนธรรม
 (2) พึงมีความจริงใจตอลูกคา โดยจัดใหมีการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และการบริการที่ถูกตองอยางครบถวน เพียงพอ ทันเวลา 
ไมใหขอมูลท่ีเกินจริงหรือเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา และเง่ือนไขของ ผลิตภัณฑและบริการ รวมถึง 
รักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวกับลูกคา ไมสรางความหวังใหแกลูกคาในสิ่งที่ไมสามารถดําเนินการได 
 (3) พึงจัดใหมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือขอตกลงตาง ๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด ภายใตขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
โดยหากไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ และดําเนินการเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา ตามที่เห็นสมควร 
และเปนธรรม
 (4) พึงบริหารจัดการใหมีระบบและกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑและบริการ 
มีการจัดการขอรองเรียนดังกลาว แลวแจงกลับลูกคาโดยเร็ว
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 (5) พึงรักษาขอมูลของลกูคาท่ีบริษทัฯ ไดรับมาจากการดาํเนนิธุรกรรมรวมกันเปนความลบั และกาํหนดแนวทางหรือมาตรการไมให
เกิดการนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนสวนบุคคลหรือหมูคณะในทางมิชอบ   
 (6) พึงติดตามและประเมินผลการสงมอบผลติภัณฑและการบริการตอลูกคาเปนประจาํ เพ่ือปรับปรุง แกไข และพัฒนาผลิตภัณฑและ 
การบริการของบริษัทใหตอบสนองตอลูกคาไดดียิ่งขึ้น

 ระดับพนักงาน
 (1) สงมอบผลิตภัณฑ และการบริการท่ีดี มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ภายใตเงื่อนไขและราคาท่ีเปนธรรม
 (2) พึงมีความจริงใจตอลูกคาและรักษาคําม่ันสัญญาท่ีใหไวกับลูกคา ไมสรางความหวังใหแกลูกคาในส่ิงท่ีไมสามารถทําใหได 
รวมถงึการไมเปดเผยขอมูลหรือความลับของลกูคา เวนแตกฎหมายกาํหนดใหตองเปดเผย หรือไดรับอนญุาตจากลกูคาเปนลายลกัษณอักษร 
หรือเปนขอมูลที่ไดรับการเปดเผยสูสาธารณชนมากอนแลว
 (3) พึงปฏิบัติตามเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีมีตอลูกคาอยางเครงครัด หากไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดได ควรชี้แจงใหลูกคาทราบ 
ขอขัดของโดยเร็ว
 (4) พึงสนใจใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ เต็มกําลังความสามารถดวยความเสมอภาค เปนธรรม และพรอมใหคําแนะนําและ 
ความชวยเหลือแกลูกคาดวยกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน โดยใหขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคา เมื่อลูกคาตองการพรอมทั้งยินดีรับฟงปญหา 
และพยายามคนหาสาเหตุ และวิธีการแกไขปญหาใหลูกคา

2.5 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอเจาหนี้
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีนโยบายในการปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุม อยางเสมอภาค เปนธรรมและไมละเมิดสิทธิของเจาหนี้ 
โดยยึดประโยชนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝายตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด 
 (2) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหกับเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ
 (3) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะแกผูบริหาร ในกรณีที่สงสัยวาจะมีเหตุการณที่จะสงผลกระทบตอเจาหนี้  

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงบริหารจัดการใหมีการปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุม อยางเสมอภาค เปนธรรมและไมละเมิดสิทธิของเจาหนี้โดยยึดประโยชนท่ี 
เปนธรรมตอท้ังสองฝายตามสัญญา หรือเง่ือนไขท่ีตกลงรวมกันอยางเครงครัด โดยกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งได 
จะตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันพิจารณาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
 (2) พึงจัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหกับเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ
 (3) พึงเรงจัดใหมีการแจงและแกปญหาอยางเรงดวนตอเจาหนี้ ในกรณีที่สงสัยวาจะมีเหตุการณที่จะสงผลกระทบตอเจาหนี้  

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุม อยางเสมอภาค เปนธรรมและไมละเมิดสิทธิของเจาหนี้ โดยยึดประโยชนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย 
ตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด โดยกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งได ตองรีบรายงานผูบังคับบัญชา 
ทราบ เพื่อแจงใหเจาหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อรวมกันพิจารณาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
 (2) พึงมีการรายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหกับเจาหนี้อยางสมํ่าเสมอ
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2.6 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอคูคา
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาท่ีรวมสนับสนุนการสรางคุณภาพ 
ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑและบริการรวมกับบริษัทฯ 
 (2) พึงสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย 

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงาน โดยมุงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา ท่ีรวมสนับสนุนการสราง 
คุณภาพ ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑและบริการรวมกับบริษัทฯ โดย
  - สนับสนุนใหเกิดการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน
  - ใชหลักเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา
  - ดําเนินการเพ่ือใหคูคาสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขของสัญญาอยางครบถวน และไมเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
   กระบวนการจัดหา
  - ดําเนินการจายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
 (2) พึงปฏิบตัติามกระบวนการจดัซ้ือจดัจางของบริษัทฯ อยางเครงครัดใหเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย โดยไมเจรจาดวยวิธีหลอกลวง 
บังคับขูเข็ญ หรือกระทําโดยไมมีหลักการและเหตุผล
 (3) พึงบริหารจดัการโดยยดึหลกัการสรางผลประโยชนรวมกนัระหวางบริษทัฯ และคูคา โดยไมคาํนงึถงึผลประโยชนเฉพาะของบริษทัฯ 
สวนตนหรือของพวกพอง จากการจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนจริงและครบถวนแกคูคาของบริษัทฯ

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏิบัติโดยมุงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาท่ีรวมสนับสนุนการสรางคุณภาพ ภาพลักษณ และ 
ความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑและบริการรวมกับบริษัทฯ โดย
  - สนับสนุนใหเกิดการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน
  - ใชหลักเกณฑที่ชัดเจนในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา
  - ดําเนินการเพ่ือใหคูคาสามารถปฏิบัติไดตามเง่ือนไขของสัญญาอยางครบถวน และไมเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใน
   กระบวนการจัดหา
  - ดําเนินการจายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
 (2) พึงปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสรางผลประโยชนรวมกันระหวางบริษัทและคูคา โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนเฉพาะของบริษัทฯ 
สวนตนหรือของพวกพอง จากการจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนจริงและครบถวนแกคูคาของบริษัทฯ

2.7 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอพันธมิตรทางธุรกิจ
 ระดับกรรมการ 
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีการดําเนินการตามขอตกลงที่ไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยกรณีที่ 
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  ที่ไดตกลงรวมกันได ตองเรงรัดใหผูบริหารแจงใหพันธมิตรทางธุรกิจทราบ เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทาง 
แกไขตอไป
 (2) พึงสนับสนุนใหความชวยเหลือตอพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่สงเสริมประโยชนซึ่งกันและกัน เพ่ือใหการ 
ดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจรวมกันอยางเปนธรรม
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 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร 
 (1) พึงดาํเนินการตามขอตกลงท่ีไดทําไวกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษทัฯ อยางเครงครัด โดยกรณีท่ีไมสามารถปฏิบตัติามเง่ือนไขตาง ๆ  
ที่ไดตกลงรวมกันได ตองรีบแจงใหพันธมิตรทางธุรกิจทราบ เพื่อรวมพิจารณาหาแนวทางแกไขตอไป
 (2) พึงใหความชวยเหลือตอพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในลักษณะที่สงเสริมประโยชนซึ่งกันและกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ขาวสาร การใหบริการ การสนับสนุนดานวิชาการ และอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ 
รวมกันอยางเปนธรรม

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงมุงม่ันท่ีจะปฏิบตัติามขอตกลงท่ีไดทําไวกบัพันธมิตรทางธุรกจิของบริษทัฯ อยางเครงครัด และใหความชวยเหลอืในลกัษณะท่ี 
สงเสริมประโยชนซึ่งกันและกัน และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจรวมกันอยางเปนธรรม

2.8 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอคูแขง
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหดําเนินการแขงขันทางธุรกิจอยางมืออาชีพและยุติธรรม ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
โดยไมมีนโยบายแขงขันดวยการใสรายปายสี กลั่นแกลง หรือบิดเบือนขอเท็จจริงของคูแขง 
 (2) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหปฏิบัติไดตามกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคา 
ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 
 (3) พึงกาํกับดแูลบริษทัฯ ไมใหทําการตกลงใด ๆ  กบัคูแขงขนัหรือบคุคลใด ท่ีมีลกัษณะเปนการลดหรือจาํกัดการแขงขนัทางการคา 
 (4) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหดําเนินการแขงขันทางธุรกิจ โดยการเสนอบริการที่ดีตอลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจกับบริการของ
บริษัทฯ

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงบริหารจัดการใหดําเนินการแขงขันทางธุรกิจอยางมืออาชีพและยุติธรรม ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัด 
โดยไมมีนโยบายแขงขันดวยการใสรายปายสี กลั่นแกลง หรือบิดเบือนขอเท็จจริงของคูแขง
 (2) พึงปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต 
หรือไมเหมาะสม  
 (3) พึงไมทําการตกลงใด ๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา
 (4) พึงบริหารจดัการใหดาํเนนิการแขงขนัทางธุรกจิ โดยการเสนอบริการท่ีดตีอลูกคา เพ่ือใหเกดิความพึงพอใจกับบริการของบริษทัฯ

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงไมดําเนินการแขงขันทางธุรกิจดวยการใสรายปายสี กลั่นแกลง หรือบิดเบือนขอเท็จจริงของคูแขง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ 
การแขงขันทางธุรกิจของบริษัทฯ
 (2) พึงปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต 
หรือไมเหมาะสม 
 (3) พึงไมทําการตกลงใด ๆ กับคูแขงขันหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา
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2.9 ขอพึงปฏิบัติ : การปฏิบัติตอชุมชนและสังคม 
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากบัดแูลบริษทัฯ ใหมีนโยบายทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอชมุชนและสงัคม ในเรือ่งคุณภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง ซึ่งกําหนดใหผูบริหารและพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยมุงเนนการประกอบธุรกิจ 
ที่เติบโตอยางยั่งยืน 
 (2) พึงกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางเครงครัด โดยไมเอาเปรียบหรือสรางความเดือดรอนใหกับสังคม ลดผลกระทบ 
เชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 (3) พึงกํากับดูแลบริษัทใหมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมในการแกไข หรือลดปญหา 
ของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงดําเนินธุรกิจและมีสวนรวมในกิจกรรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมอยางสรางสรรค 
โดยมุงเนนการประกอบธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืน 
 (2) พึงดแูลการดําเนนิงานของบริษทัอยางเครงครัด โดยไมเอาเปรียบหรือสรางความเดอืดรอนใหกับสงัคม ลดผลกระทบเชงิลบตอ 
สังคมและสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑ บริการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
 (3) พึงบริหารจัดการใหมีการดําเนินธุรกิจอยางสรางสรรค และมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม 
 (4) พึงดําเนินการจัดกิจกรรมหรือใหการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรม 
ในการแกไข หรือลดปญหาของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงมีสวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ  ของบริษทัฯ ท่ีแสดงถงึความรับผิดชอบตอชมุชนและสงัคมโดยจติอาสา เพ่ือพัฒนาและสงเสริม 
ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม อยางสมํ่าเสมอ 
 (2) พึงเขารวมกจิกรรมหรือสนบัสนนุการจัดกจิกรรมของคูคา พนัธมิตรทางการคา ผูมีสวนไดเสยี หรือหนวยงานกาํกบัดแูลภายนอก 
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและดําเนินธุรกิจรวมกับบริษัท อันเปนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนและการบริการ สังคมอยางตอเนื่อง 

3. ขอพึงปฏิบัติ : การรับขอรองเรียน / การแจงเบาะแส
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกาํกบัดแูลบริษทัฯ ใหมีมาตรการและกระบวนการจดัการขอรองเรียน / การแจงเบาะแส และการรายงานผลตอคณะกรรมการ
บริษัท
 (2) พึงกํากบัดแูลและสนบัสนนุบริษทัฯ ใหมีหนวยงานท่ีดําเนนิการรวบรวมหลักฐาน และสอบทานเหตกุารณและบคุคลท่ีเกีย่วของ 
เพื่อใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
 (3) พึงรักษาขอมูลเปนความลับและเปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียน / 
แจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปนสําคัญ

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงจัดใหมีมาตรการและกระบวนการจัดการขอรองเรียน / การแจงเบาะแส โดยใหความสําคัญในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้
  1) การกระทําอันผิดกฎหมาย / จรรยาบรรณทางธุรกิจ / ขอบังคับของบริษัทฯ ไดแก
   - การทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ
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   - การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชนใด ๆ อนัมิชอบใหแกลูกคา ลูกหนี ้เจาหนี ้คูคา พันธมิตรทางธุรกจิ คูแขง หรือ
    ผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทฯ
   - ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
   - แนะนําสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
   - ละเลยเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ
   - ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงท่ีอางวาไดมีการฝาฝนหรือ การไมปฏิบัติตาม
    จรรยาบรรณทางธุรกิจ
   - การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  2) การรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง
  3) ระบบควบคุมภายในที่มีความบกพรอง สงผลใหอาจเกิดการทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ
 (2) พึงใหคาํม่ันในการรับฟงทุกขอรองเรียน / ทุกเบาะแส อยางเสมอภาค โปรงใสและเอาใจใส รวมท้ังใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 
อยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ
 (3) พึงรักษาขอมูลเปนความลับและเปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปน โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียน / 
ผูแจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปนสําคัญ
 (4) พึงดําเนินการสอบทานหลักฐานและขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมไว พรอมกลั่นกรองและประมวลผลตามกฎเกณฑและขั้นตอนท่ี 
บริษัทกําหนด ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงรองเรียน / แจงเบาะแส เม่ือพบเหน็การกระทาํอนัผดิกฎหมาย / จรรยาบรรณทางธรุกจิ / ขอบงัคับของบริษทัฯ รวมถงึระบบ 
ควบคุมภายในที่มีความบกพรอง ซึ่งมีผลกระทบกับบริษัทฯ ไดแก
  - การทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ
  - การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชนใด ๆ อันมิชอบใหแกลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้  คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง หรือ
   ผูมีสวนไดเสียอื่นของบริษัทฯ
  - ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
  - แนะนําสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ 
  - ไมใหความรวมมือหรือขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอเท็จจรงิท่ีอางวาไดมีการฝาฝนหรือ การไมปฏบัิตติามจรรยาบรรณ
   ทางธุรกิจ
  - การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 (2) พึงรองเรียน / แจงเบาะแส ท่ีเปนความจรงิโดยมีหลักฐานหรือแสดงไดถงึขอมูลท่ีถกูตอง และเชือ่ถอืได เพ่ือใหผูรับขอรองเรียน / 
ผูแจงเบาะแส ใชเปนขอมูลในการสอบทานเหตุการณ
 (3) พนกังานผูรับผดิชอบ พึงรักษาขอมูลเปนความลบัและเปดเผยขอมูลเทาทีจ่าํเปน โดยคํานงึถงึความปลอดภัยและความเสยีหาย 
ของผูรองเรียน / ผูแจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของเปนสําคัญ
 (4) พนกังานผูรับผดิชอบ พึงดาํเนนิการสอบทานหลักฐานและขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได พรอมกล่ันกรองและประมวลผลตามกฎเกณฑ 
และขั้นตอนที่บริษัทฯ กําหนด ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย
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4.  ขอพึงปฏิบัติ : การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกาํกบัดแูลบริษทัฯ ใหมีการกาํหนดนโยบายท่ีดใีนการประกอบกจิการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต การเคารพสทิธิ 
มนษุยชน การปฏิบติัตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผดิชอบตอลกูคา การพัฒนาชมุชนและสังคม การดูแลรักษาสิง่แวดลอม นวัตกรรมและ 
การเผยแพรนวัตกรรม และการจดัทํารายงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยกาํหนดใหมหีนวยงานประชาสมัพันธ 
ใหแกพนักงาน คูคา พันธมิตรทางธุรกจิ ผูมีสวนไดเสียภายนอก และสาธารณชนภายนอกทราบอยางทัว่ถึง รวมท้ังสนบัสนุนใหมีกลไกการกาํกบั 
ติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายที่ดีอยางสมํ่าเสมอ
 (2) พึงสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงาน เคารพตอสิทธิในทรัพยสินทั้งทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา 
 (3) พึงสนบัสนนุใหผูบรหิารปฏิบตัตินเปนแบบอยางท่ีด ี(Role Model) ในการตอตานการทุจรติ การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบติั 
ตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผดิชอบตอลกูคา การพัฒนาชุมชนและสังคม การดแูลรักษาส่ิงแวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม  
 (4) พึงสงเสริมใหมีสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 
ตามที่กฎหมายกําหนด

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงสือ่สารนโยบายท่ีดใีนการประกอบกจิการดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริต การเคารพสทิธิมนษุยชน การปฏิบัตติอ 
แรงงานอยางเปนธรรม ความรับผดิชอบตอลกูคา การพัฒนาชมุชนและสังคม การดแูลรักษาสิง่แวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 
และการจัดทํารายงานดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยกําหนดใหมีหนวยงานประชาสัมพันธใหแกพนักงาน คูคา 
พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีสวนไดเสีย และสาธารณชนภายนอกทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนใหมีกลไกการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตาม 
นโยบายที่ดีอยางสมํ่าเสมอ
 (2) พึงเคารพตอสิทธิในทรัพยสินทั้งทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา
 (3) พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) ในการตอตานการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตอแรงงาน 
อยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอลูกคา การพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม  
 (4) พึงจัดใหมีสภาพแวดลอมของสถานท่ีปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมตามท่ี 
กฎหมายกําหนด

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกําหนดอยางเครงครัด
 (2) พึงเคารพตอสิทธิในทรัพยสินทั้งทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา
 (3) พึงปฏิบตัติามแนวทางหรือมาตรการของบริษัทฯ ในการตอตานการทุจริต การเคารพสิทธิมนษุยชน การปฏิบัติตอแรงงานอยาง 
เปนธรรม ความรับผิดชอบตอลูกคา การพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 
 (4) พึงรวมจัดใหมีสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงานที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมตามที่ 
กฎหมายกําหนด
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5.  ขอพึงปฏิบัติ : การปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
 (2) พึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี (Role Model) ในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาท่ีบริษัทฯ 
ไดรับมาหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 (3) พึงสื่อสารและสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนสิทธิของบุคคลภายในบริษัทฯ 
และบคุคลภายนอกท่ีบริษทัฯ ไดรับมาหรือเกีย่วของกบัการดาํเนนิงานทางธุรกจิ ใหเกดิประโยชนอยางเตม็ท่ี และดูแลมิใหเสือ่มสูญหายหรือ 
นําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
 (4) พงึกาํกบัและสงเสรมิใหมรีะบบ กระบวนการ และมาตรการในการเกบ็รกัษาขอมลูความลบั และการเขาถงึขอมลูตามลาํดบัชัน้ 
เพื่อความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ 
 (5) พึงสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวของ 
กับการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ที่บริษัทไดรับมาหรือเกี่ยวของ 
กับการดําเนินงานทางธุรกิจ 
 (2) พึงสื่อสารและสงเสริมใหพนักงานใชทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเปนสิทธิของบุคคลภายในบริษัท และบุคคล 
ภายนอกท่ีบริษัทฯ ไดรับมาหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี และดูแลมิใหเสื่อมสูญหายหรือนําไปใช 
เพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
 (3) พึงจัดใหมีระบบ กระบวนการ และมาตรการในการเก็บรักษาขอมูลความลับ และการเขาถึงขอมูลตามลําดับชั้น 
เพื่อความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ
 (4) พึงจัดใหมีและสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในท่ีดี และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทท่ีเกี่ยวของ 
กับการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี ในการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ที่บริษัทฯ ไดรับมาหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
ทางธุรกิจ  
 (2) พึงมีความรับผดิชอบในการใชทรัพยสนิทางปญญาในรปูแบบตาง ๆ  ซึง่เปนสิทธิของบคุคลภายในบริษทัฯ และบคุคลภายนอกท่ี 
บริษัทฯ ไดรับมาหรือเกี่ยวของกับการดําเนินงานทางธุรกิจ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี และดูแลมิใหเส่ือมสูญหายหรือนําไปใชเพ่ือ 
ประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
 (3) พึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือประโยชนของบริษัทเทานั้น หามใช 
เพื่อประโยชนสวนตน
 (4) พึงตองปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอง หากปฏิบัติหนาท่ีบนเคร่ืองคอมพิวเตอรภายนอกสํานักงาน 
ใหตรวจสอบลิขสิทธิ์กอนปฏิบัติงาน และหามติดตั้งและใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ลิขสิทธิ์ไมถูกตองในบริษัทโดยเด็ดขาด
 (5) พึงตองเก็บรักษารหัสผานของตนใหเปนความลับ ไมแจงใหบุคคลอื่นทราบเพ่ือปองกันไมใหบุคคลอื่นเขาถึงรหัสผานของตน 
 (6) พึงเปดเผยและมอบผลประโยชนของผลิตภัณฑหรือบริการที่สามารถคิดคนและพัฒนาในระหวางการปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ 
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนและไมวาทรัพยสินทางปญญานั้นไดรับความคุมครองตามกฎหมายแลวหรือไมก็ตาม
 (7) พนักงานพึงปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในท่ีดี และการบริหารความเส่ียงของบริษัทที่เกี่ยวของกับการปองกัน 
การละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางเครงครัด
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6.  ขอพึงปฏิบัติ : การใหหรือการรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีนโยบายการใหหรือการรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด
 (2) พึงเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) แกผูบริหารและพนักงาน โดยการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล 
หรือผลประโยชนอืน่ใด ท่ีมีมูลคาเกนิกวาปกตวิิสยัท่ีพึงใหกนั ท่ีอาจสงผลตอความไมโปรงใสและเปนธรรมในการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดขีองบริษทัฯ
 (3) พึงสนบัสนนุใหผูบริหารปฏิบติัตนเปนแบบอยางท่ีด ี(Role Model) ในการให การไมให หรอืการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกาํนลั 
หรือผลประโยชนอื่นใด

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) โดยการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด 
ท่ีมีมูลคาเกินกวาปกติวิสัยท่ีพึงใหกัน จากผูเกี่ยวของในธุรกิจ ท้ังลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียอ่ืน 
ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจสงผลตอการปฏิบัติงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
 (2) พึงบริหารจัดการและใหบริการแกลูกคาทุกกลุมดวยความเปนธรรม และโปรงใส โดยปราศจากการกระทําหรือการตัดสินใจ 
ที่มีผลจากการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด โดยเจตนามิชอบ
 (3) พึงใหคําปรึกษาแนะนําแกพนักงาน ในกรณีที่มีการสอบถามเกี่ยวกับการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล 
หรือผลประโยชนอื่นใด
 (4) พึงละเวนการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกาํนลั หรือผลประโยชนอ่ืนใด แกผูบงัคับบญัชา หรือผูใตบงัคับบญัชา 
ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มีเจตนามิชอบ

 ระดับพนักงาน
 (1) พนักงานพึงละเวนการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด ที่มีมูลคาเกินกวาปกติวิสัย 
ท่ีพึงใหกัน จากผูเกี่ยวของในธุรกิจ ทั้งลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ซึ่งการกระทําดังกลาว 
อาจสงผลตอการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม 
 (2) พนักงานพึงขอรับคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาตามสายงาน เมื่อไมแนใจถึงความเหมาะสมในการให การไมให หรือการไมรับ 
เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด
 (3) พนักงานพึงละเวนการให การไมให หรือการไมรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด แกผูบังคับบัญชา  
ซึ่งอาจนําไปสูการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานที่มีเจตนามิชอบ

7.  ขอพึงปฏิบัติ : การเปดเผยขอมูล
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการพิจารณาเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและ 
ไมใชทางการเงิน และขอมูลสารสนเทศท่ัวไปของบริษทัฯ ใหมีความถกูตอง ครบถวน ตามท่ีกฎหมายกาํหนด กอนท่ีจะเผยแพรตอสาธารณชน
 (2) พึงกําหนดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและไมใชทางการเงิน และ 
ขอมูลสารสนเทศทั่วไปของบริษัทฯ ใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอก อยางครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
 (3) พึงกํากับดูแลใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนขอมูลทางการเงินและไมใชทางการเงิน และขอมูลสารสนเทศ 
ทั่วไปของบริษัท ใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก อยางเทาเทียมกัน
 (4) พึงสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานรักษาความลับของบริษัทฯ โดยหลีกเล่ียงการนําขอมูลภายในบริษัทฯ ไปเปดเผย หรือ 
วิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
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 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงกําหนดใหมีหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
และขอมูลสารสนเทศทั่วไปของบริษัทฯ ใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอก อยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา 
 (2) พึงกาํหนดใหมีชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังทีเ่ปนขอมูลทางการเงินและไมใชทางการเงิน และขอมูลสารสนเทศทัว่ไป 
ของบริษัทฯ ใหทั้งหนวยงานภายในและภายนอก สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก อยางเทาเทียมกัน
 (3) พึงรักษาความลับของบริษัทฯ โดยหลีกเลี่ยงการนําขอมูลภายในบริษัทฯ ไปเปดเผย หรือ วิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความ 
เสียหายตอบริษัทฯ

 ระดับพนักงาน
 (1) พึงเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและไมใชทางการเงิน และขอมูลสารสนเทศท่ัวไปของบริษัทฯ ใหกับ 
หนวยงานภายในและภายนอก อยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีชองทางท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกอยาง 
เทาเทียมกัน  
 (2) พึงรักษาความลับของบริษัทฯ โดยหลีกเลี่ยงการนําขอมูลภายในบริษัทฯ ไปเปดเผย หรือ วิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความ 
เสียหายตอบริษัทฯ

8.  ขอพึงปฏิบัติ : การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
 ระดับกรรมการ
 (1) พึงกํากับดูแลบริษัทฯ ใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ
 (2) พึงสนับสนุนใหผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ 
ดวยความเครงครัด
 (3) พึงหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยท่ีมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร 
ผูเกี่ยวของทางสายเลือดอื่น หรือพวกพอง  ซึ่งสงผลใหบริษัทตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (4) พึงใหความสําคัญในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ โดยปราศจากอิทธิพลของความตองการ 
สวนตัวหรือของบุคคลท่ีเกี่ยวของ และใชราคายุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เมื่อตองเกี่ยวของในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจาง คัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
 (5) พึงรายงานขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนทันที ที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (6) คณะกรรมการท่ีอาจมีความเกีย่วของกบัรายการความขดัแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสียในวาระการประชมุใด ๆ  พึงแจง 
และรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนแกประธานคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการทั้งคณะ และพึงงดออกเสียง งดใหความเห็น หรือ 
ไมเขารวมเปนกรรมการพิจารณาในวาระดังกลาว 

 ระดับผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร
 (1) พึงใหความสําคัญดานนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ และสื่อสารใหท้ัง 
หนวยงานภายในและภายนอก ทราบอยางทั่วถึง
 (2) พึงปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) ในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ ดวยความเครงครัด
 (3) พึงหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง คูสมรสหรือผูท่ีอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาโดยท่ีมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร 
ผูเกี่ยวของทางสายเลือดอื่น หรือพวกพอง ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (4) พึงตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัวหรือของบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของ และใชราคายุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก เม่ือตองเกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง คัดเลือก 
ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ 
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 (5) พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ 
โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
 (6) พึงรายงานขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนทันที ท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เสนอผูบังคับบัญชาตามสายงาน
 (7) ผูบริหารทีอ่าจมีความเกีย่วของกบัรายการความขดัแยงทางผลประโยชน หรือมสีวนไดเสยีในการประชมุใด พงึแจงและรายงาน 
ความขัดแยงทางผลประโยชนแกผูบังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไปหรือคณะกรรมการบริษัท และจะตองงดออกเสียง งดใหความเห็นในวาระนั้น 
หรือออกจากหองประชุม หรือไมเขารวมเปนผูบริหาร ตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการดังกลาว

ระดับพนักงาน
 (1) พึงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบและปฏิบัติหนาท่ีอยางโปรงใส ตามนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ
 (2) พึงหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสีย 
ผลประโยชน หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 (3) พึงตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ โดยปราศจากอิทธิพลของความตองการสวนตัวหรือของบุคคล 
ท่ีเกี่ยวของ และใชราคายุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคลภายนอก เมื่อตองเกี่ยวของในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง คัดเลือก 
ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือผูมีสวนรวมในการอนุมัติ 
 (4) พึงปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ตามมาตรฐานเดียวกันโดยปฏิบัติงานใหเต็มเวลาใหแกบริษัทฯ อยางสุดกําลังความสามารถ 
โดยไมเบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนของบริษัทฯ
 (5) พึงปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยไมขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
 (6) พึงรายงานขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชนทันที ท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เสนอตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน



เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 359

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2564
 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตงตั้งโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี 
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได ประกอบดวยนายวสันต เทียนหอม เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายยศ กิมสวัสดิ ์
นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ และนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ 
 ในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งหมด จํานวน 16 ครั้ง ดังนี้
         
     จํานวนครั้งที่เขาประชุม
 1. นายวสันต เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ 16/16
 2. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 16/16
 3. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 15/16
 4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ 15/16

 โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีการปฏิบัติตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการหารือรวมกับฝายบริหารของบริษัท ผูตรวจสอบภายใน 
และผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจาํงวดคร่ึงป และประจําป ซึง่ผูสอบบญัชไีดตรวจสอบ 
หรือสอบทานงบการเงิน พิจารณาความเห็นของผูสอบบัญชีตอรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญ การเปดเผย 
ขอมูลประกอบงบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ เพ่ือใหมั่นใจ 
วารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมี 
ฝายจดัการเพ่ือหารือถงึประเดน็ท่ีเปนสาระสาํคัญในการจดัทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมถงึปญหาและ อปุสรรคตาง ๆ  
ในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข  

 2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลที่ดี ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ (GRC)
  คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทประจําป สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ 
การบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ รวมถึงการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ตลอดจน 
ใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่รัดกุมและปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือใหม่ันใจวา 
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลที่ดี และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุน 
การดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปได ดังนี้



เอกสารแนบ360

 2.1 ระบบการควบคุมภายใน 
  2.1.1 การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงาน เชน การบริหารจัดการการลงทุน 
ซือ้สินทรัพยดอยคุณภาพ การบริหารจดัการกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหนี ้การบริหารจดัการทรัพยสนิรอการขาย และการบริหารจดัการ 
งานดานการดําเนินคดีและบังคับคดี เปนตน รวมถึงการตรวจสอบกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีดีมีการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท
  2.1.2 การประชุมรวมกับฝายจัดการเพ่ือหารือถึงประเด็นขอสังเกตจากผลการตรวจสอบท่ีสําคัญ เพ่ือกําหนดมาตรการแกไข 
ปรับปรุงและปองกัน การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เชน การบริหารจัดการงานดาน 
การดําเนินคดีและบังคับคดี การบริหารจัดการขอมูลทรัพย (Back Office) Website เปนตน
  2.1.3 สนบัสนนุใหมกีารพัฒนาและนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนนิงาน 
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในรูปแบบ Digitization เชน การพัฒนาระบบการบริหารเงินสํานักงานเพ่ือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาระบบ Website รวมถึงเสนอแนะใหศึกษาการใช Corporate Card แทนการชําระดวยเงินสดในสํานักงานภูมิภาค เปนตน 
  2.1.4 การใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานไซเบอร โดยพิจารณารายงาน 
ความคืบหนาการดําเนินการทุกไตรมาส และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือใหบริษัทมีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพียงพอ เชน 
การกําหนดแผนการจัดทํา Data Security ที่ชัดเจน การใหความสําคัญกับการกูคืนระบบ/ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการดําเนินธุรกิจไดอยาง 
ตอเนื่อง การนําระบบหรือเคร่ืองมือตาง ๆ มาชวยในการตรวจสอบหรือเตือนการทํางานดานตาง ๆ รวมถึงการสรางความตระหนักใหกับ 
บุคลากรในองคกร เปนตน
 2.2 ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  การสอบทานระบบการบริหารความเสีย่งของบริษทั การบริหารความเส่ียงองคกรเปนรายไตรมาส แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
รวมถงึแผนบริหารจดัการความเส่ียง เพ่ือประเมินกระบวนการบรหิารความเส่ียงท่ีครอบคลมุปจจยัเส่ียงท่ีสําคัญ มีแนวทางการบริหารความเส่ียง 
ที่เพียงพอ และใหขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
  2.3.1 การพิจารณาสอบทานรายงานสรุปความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของฝายกํากับกิจการและ 
การปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 
  2.3.2 การพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยยึดหลัก 
ความสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัท 
มีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และนโยบายการทํารายการระหวางกัน 
  2.3.3 การใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร          
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยพิจารณารายงานความคืบหนาการดําเนินการทุกไตรมาส เพ่ือใหการ 
ปฏิบัติงานเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

 3. การกํากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบงานการตรวจสอบภายใน สรุปได ดังนี้
 3.1 การพิจารณาทบทวนกฎบัตรและคูมือการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน เพื่อใหเปนไปตามเกณฑกรอบ IIA Standard  
และแนวปฏิบัติที่ดีดวยการตรวจสอบภายใน
 3.2 การพิจารณาอนมัุตแิผนการตรวจสอบประจาํป แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจาํปของฝายตรวจสอบภายใน 
ซึ่งมุงเนนใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญในแตละกระบวนการปฏิบัติงาน (Risk-Based Approach)  
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 3.3 การพิจารณารายงานผลการสอบทานและประเมินความเช่ือม่ันในคุณภาพ (Quality Assurance) งานตรวจสอบภายในโดย 
บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีผลการประเมินฯ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และมีขอแนะนําเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
 3.4 การสงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรฝายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
สนับสนุนใหงานตรวจสอบนําขอมูลวิเคราะหในเชิงลึก (Data Analytics) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนใหพนักงานมีใบรับรองวุฒิบัตร 
งานตรวจสอบภายในดานตาง ๆ เพื่อใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน CPIAT, CIA, และ 
CISA เปนตน 

 4. การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน และได 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งในรูปคณะกรรมการและราย             
บุคคล เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตการสอบทานและการกํากับดูแลกิจการที่ไดรับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความเห็นวา บริษัทมีกระบวนการจัดทําและเปดเผย 
ขอมลูในรายงานทางการเงนิทีเ่หมาะสมและเชือ่ถอืได มีระบบการควบคมุภายใน การกาํกบัดูแล และการบรหิารความเสีย่งทีด่พีอสมควร 
และโดยทั่วไปมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญบางประการเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         
    (นายวสันต เทียนหอม)
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 7 กฎบัตรของคณะกรรมการตาง ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดออกประกาศ 
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไวดังตอไปนี้
 1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และผูมี 
สวนไดเสยี โดยกาํหนดนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการดาํเนนิธุรกิจท้ังในปจจบุนัและในระยะยาว กําหนดกระบวนการตรวจสอบ 
และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และเปนไปอยางโปรงใส 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรสูความยั่งยืน

 2.  วัตถุประสงค
 เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) กฎบัตรฉบับนี ้
จึงกําหนดขึ้นเพ่ือใหกรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ังเปนการส่ือสารใหผูบริหารและพนักงาน 
ทุกคนไดทราบถงึเหตผุลในการจดัตัง้คณะกรรมการบริษทั องคประกอบ บทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบ และแนวทางในการปฏิบตัหินาท่ี 
ของคณะกรรมการบริษัท 

 3.  องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 3.1 คณะกรรมการบริษัท ตองประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน 
 3.2 กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของ 
บริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
 3.3 คณะกรรมการบริษทัตองประกอบดวยกรรมการอสิระอยางนอยหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด แตตองไมนอย 
กวาสาม (3) คน
 3.4 บุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และบุคคลท่ีดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดหรือตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 
ตองมิใชบุคคลเดียวกัน

 ท้ังนี้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมเปนกรรมการอิสระ หรือประธานกรรมการ และผูบริหารสูงสุดเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
หรือประธานกรรมการเปนสมาชกิในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทาํงาน หรือไดรับมอบหมายใหมหีนาท่ีความรับผดิชอบดานการบริหาร 
คณะกรรมการควรสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยพิจารณาให
 (1) องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง หรือ
 (2)  แตงตัง้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึง่รวมพิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษทั

 4.  คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
 4.1 ตองมคีณุสมบตัแิละไมมีลกัษณะตองหามตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจํากดั กฎหมายวาดวยบริษทับริหาร 
สนิทรัพย กฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และขอบงัคับของบริษทั รวมท้ังตองไมมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสม 
ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการ ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
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 4.2 มีความรูความเชี่ยวชาญตามตารางทักษะการทํางาน (Skill Matrix) ที่บริษัทกําหนดไวซึ่งสอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตร 
ของบริษัท
 4.3 สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดโดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเพียงพอ
 4.4 กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทยอย หรือ 
เขาเปนหุ นสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท 
และบริษัทยอย ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
 4.5 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เมื่อรวมของบริษัทแลว ตองไมเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

 5.  การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง
 5.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการ 
จะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนง 
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกอน และกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได
 5.2  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) ตาย
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
  (4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
  (5) ศาลมีคําสั่งใหออก
 5.3 ในกรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ 
นอยกวาสอง (2) เดอืน ท้ังนี ้บคุคลซึง่ไดรับเลอืกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียงัเหลอือยูของกรรมการท่ีตนแทนนัน้ 
โดยมติของคณะกรรมการตามขางตน จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

 6. บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
 6.1 กํากับ ตดิตาม และดแูลใหม่ันใจไดวา การปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถปุระสงค 
และเปาหมายหลักขององคกร
 6.2 ดูแลใหมั่นใจวากรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 6.3  เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 6.4  เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน
 6.5  สงเสริม/เปดโอกาสใหกรรมการไดซักถามและอภิปรายไดอยางอิสระ

 7.  หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 7.1 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
 7.2 มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอและดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน 
อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
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 7.3  กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 
เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 7.4 กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัท เพ่ือใหบรรลุผล 
ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 7.5  กําหนดขอบงัคบัเกีย่วกบัการบริหารงานบคุคล การเงิน การบญัช ีการจัดซือ้จดัจาง รวมท้ังการตรวจสอบและสอบบญัช ีภายใน 
และการดําเนินกิจการอื่น ๆ ของบริษัท
 7.6  กาํกบัดแูลใหมีระบบบญัช ีรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชมีีความนาเช่ือถอื และไดมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความม่ันใจ 
ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 7.7 กาํกบัดแูลใหมีการสรรหาผูบริหารระดบัสงูของบริษัท รวมถึงกาํหนดคาตอบแทนของประธานเจาหนาทีบ่ริหาร ตลอดจนนโยบาย 
การกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 7.8  กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 7.9  กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
 7.10 พิจารณาแตงตั้งและกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
 7.11 กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
 7.12 กาํกบัดแูลใหมีการสือ่สารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสยีอยางถกูตอง ครบถวน เหมาะสมและ 
ทันเวลา
 7.13 พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
 7.14 สงเสริมใหผูบรหิารระดบัสงู มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายใตปจจยัการเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายองคกร

 8.  การประชุมและวาระการประชุม
 8.1 คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่ง (1) ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยใหกําหนดการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมไดอยางครบถวนเหมาะสม 
 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการสงหนังสือนัดประชุม 
ไปยงักรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชมุ เวนแตในกรณีจาํเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชนของบริษทั ประธานกรรมการ 
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 
 8.3 ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการอาจกาํหนดใหจดัการประชมุคณะกรรมการผานสือ่อิเลก็ทรอนกิสกไ็ด 
ในกรณีท่ีมีการประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด 
และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่กําหนดไวในกฎหมาย
 8.4 ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูจัดการใหญ อาจรวมกันพิจารณาคัดเลือกเรื่องเพ่ือเขาวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษทั และเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนมีอสิระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเปนประโยชนตอบริษทัเขาสูวาระการประชมุคณะกรรมการ 
บริษัทได
 8.5 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน 
องคประชมุ โดยประธานกรรมการจะเปนประธานของการประชมุคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชมุ หรือไมสามารถ 
ปฏิบตัหินาทีไ่ด ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ีประชมุหรือ 
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม
 8.6 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด
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 9. คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการบริษัทอาจแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการชดุยอยดังกลาวจะมีหนาท่ีรับผดิชอบในการพิจารณาทบทวนเร่ืองตาง ๆ  ท่ีมีความสําคัญเปนการเฉพาะ 
ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดยอย องคประกอบของ 
คณะกรรมการชุดยอย หรือการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการ 
ชุดยอยดังกลาว ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร โดยในแตละป คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ 
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ

 10. คาตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูวางและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนนั้น ตองโปรงใสและเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราคาตอบแทนคณะกรรมการจะตองไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 14/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงแกไขประกาศ 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามหลักปฏิบัติท่ีดีของ 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ จึงไดยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกาศใชเมื่อวันที่ 
13 กรกฎาคม 2564 และใหใชบังคับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ดังตอไปนี้
 1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ เพ่ือปฏิบติัหนาท่ีตามท่ีกาํหนดไวในกฎหมายท่ีเกีย่วของและตามหลักการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อนําพาบริษัทฯ สูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
 คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดจัดทํากฎบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพ่ือระบุถึงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีไวใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีให 
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตอไป

 2. วัตถุประสงค
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
 2.1 เพ่ือชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแล โดยสอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของรายงาน 
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
 2.2 เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหบริษัทฯ มีการดําเนินงานภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส นาเชื่อถือและตรวจสอบได
 2.3 เพ่ือตดิตามดแูลใหมีการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคับ กฎบตัร วิธีปฏิบตังิาน และขอกาํหนดของทางการท่ีเกีย่วของกบั 
การดําเนินงานของบริษัทฯ

 3. บทนิยาม
  “บริษัทฯ”  หมายความวา บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการของบริษทัฯ ที่แตงตัง้ขึน้เพือ่ปฏิบตัหินาทีค่วบคมุการดาํเนนิงาน
     ของบริษัทฯ ภายใตภารกิจที่ผูถือหุนกําหนด
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริษัทฯ
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  “กรรมการตรวจสอบ” หมายความวา กรรมการซึ่งแตงตั้งขึ้นเพื่อดํารง ตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
  “หนวยตรวจสอบภายใน” หมายความวา หนวยงานของบริษัทฯ ซ่ึงมีขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบในงาน
     ตรวจสอบภายใน 
  “ผูบริหาร” หมายความวา ประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารส่ีรายแรก
     นับตอจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง
     ระดับบริหารรายท่ีสี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารใน
     สายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา
  “ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา ผูถือหุนไมวาทางตรงหรือทางออมในบริษัทฯ รวมกันเกินกวารอยละ 10
     ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ซึ่งการถือหุนดังกลาวใหนับรวมถึงหุนท่ีถือโดย
     “ผูที่เกี่ยวของหรือบริษัทที่เกี่ยวของ” ดวย
  “ผูทีเ่กีย่วของหรือบริษทัท่ีเกีย่วของ” หมายความวา บคุคลหรือนติบิคุคลท่ีมีความสมัพนัธ หรือเกีย่วของกบับริษทัฯ ในลกัษณะ
     ใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
     (ก)  คูสมรสของบุคคลดังกลาว (กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร
      หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายใน)
     (ข)  บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว (กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
      ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายใน)
     (ค)  หางหุนสวนสามัญซึ่งบุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน 
     (ง)  หางหุนสวนจํากัดท่ีบุคคลดังกลาวหรือบุคคล ซึ่งตาม (ก) หรือ (ข) เปนหุนสวน
      จําพวกไมจํากัดความรับผิด หรือเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุนรวมกัน
      เกินกวารอยละ 30 ของหุนทั้งหมดของหางหุนสวนจํากัด
     (จ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีบุคคลดังกลาว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
      หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่
      จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
     (ฉ)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
      หรือหางหุนสวนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ
      สามสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น
     (ช)  นิติบุคคลท่ีบุคคลดังกลาวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเปนผูแทนของ
      นิติบุคคล
  “บริษัทใหญ” หมายความวา บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
     (ก)  บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทฯ
     (ข)  บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)
     (ค)  บริษัทที่มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ตอไปเปนทอด ๆ  โดยเริ่มจากการมี
      อํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)
  “บริษัทยอย” หมายความวา บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
     (ก)  บริษัทที่บริษัทฯ มีอํานาจควบคุมกิจการ
     (ข)  บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ
     (ค)  บริษทัท่ีอยูภายใตอาํนาจควบคุมกจิการของบริษทัตาม (ข) ตอไปเปนทอด ๆ  โดยเร่ิม
      จากการอยูภายใตอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
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  “บริษัทยอยลําดับเดียวกัน” หมายความวา บริษัทยอยตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปท่ีมีบริษัทใหญเปนบริษัทเดียวกัน ไมวา
     บริษัทยอยนั้นจะอยูในชั้นลําดับใด ๆ
  “บริษัทรวม” หมายความวา บริษัทท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีอํานาจในการมีสวนรวมตัดสินใจ
     เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แตไมถึงระดับท่ีจะมีอํานาจ
     ควบคุมนโยบายดังกลาว และไมถือเปนบริษัทยอยหรือกิจการรวมคา
     ในกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอยถือหุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม รวมกันตั้งแตรอยละ
     ยี่สิบแตไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท ใหสันนิษฐานไว
     กอนวาบริษทัฯ หรือบริษทัยอยมีอาํนาจในการมีสวนรวมตดัสินใจตามวรรคหนึง่  เวนแตจะ
     พิสูจนใหเห็นเปนอยางอื่น
  “ผูมีอํานาจควบคุม” หมายความวา ผูถือหุนหรือบุคคลอ่ืนซึ่งโดยพฤติการณ มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
     การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาว
     จะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอ่ืนใดก็ตาม
     โดยเฉพาะอยางยิ่งคือบุคคลที่เขาลักษณะขอใดขอหนึ่งดังนี้
     (ก) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละย่ีสิบหาของ
      จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
     (ข) บคุคลท่ีตามพฤตกิารณสามารถควบคุมการแตงตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษทัฯ ได
     (ค)  บุคคลท่ีตามพฤติการณสามารถควบคุมผูซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
      จัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามคําส่ังของตนในการกําหนด
      นโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
     (ง)  บุคคลท่ีตามพฤติการณมีการดําเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบในการ
      ดําเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผูบริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีตําแหนง ซึ่งมี
      อํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาวของบริษัทฯ
  “ตลาดหลักทรัพยฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 4.   องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน  
แตไมเกิน 5 คน ซึ่งตองเปนกรรมการอิสระ
 4.2 กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองมีความรูและประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินหรือความรูและประสบการณ 
ดานอื่นที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
 4.3 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุกคนตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
  (1) ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
  (2) เปนกรรมการอิสระ
  (3) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
   บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัทฯ
  (4) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
  (5) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
  (6) เปนผูท่ีสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินาที ่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดาํเนนิงานตามหนาท่ีทีไ่ดรับมอบหมาย
   ดวยความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
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  (7) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปนผูกําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอํานาจในการ
   ตดัสนิใจดานการบริหาร รวมท้ังไมเปนพนกังาน ลกูจาง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนประจาํจากบริษัทฯ
   ผูท่ีเกี่ยวของหรือบริษัทท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ หรือผูถือหุนรายใหญ ท้ังนี้ ไมวาในขณะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
   ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ
   หรือกรรมการตรวจสอบ
  (8) ไมเปนผูมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไมวาในขณะดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
   กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ป กอนวันท่ีไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
   ตรวจสอบ
  (9) ไมเปนบุพการี ผูสืบสันดาน หรือคูสมรส ของกรรมการ ผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร หัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบ
   ภายใน ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือผูตรวจสอบภายในของกิจการท่ีบริษทัฯ มีสวนรวมตดัสนิใจเก่ียวกบันโยบายและ
   การดําเนินงานของกิจการ
 4.4 ใหหัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในเปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง เพ่ือชวยเหลือ 
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นําสงเอกสารการประชุม 
และบันทึกรายงานการประชุม
 4.5 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 5.   การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง 
 5.1 ใหคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ ซึ่งไมใชประธานคณะกรรมการเปนกรรมการตรวจสอบ
 5.2 ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบท้ังหมดทําการ
เลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเปนประธานกรรมการตรวจสอบก็ได และใหคณะกรรมการรายงานการแตงตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการแตงตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 5.3 ใหกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงและการปฏิบัติงานตามวาระของการเปนกรรมการ ทั้งนี้ ใหมีระยะเวลาดํารง 
ตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
 5.4 กรรมการตรวจสอบพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) ครบตามวาระ
  (2) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
  (3) ตาย
  (4) ลาออก
  (5) ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการ
  (6) ตองโทษจาํคกุตามคําพิพากษาถงึท่ีสดุ  หรือคาํสัง่ท่ีชอบดวยกฎหมายใหจาํคกุ  เวนแตความผิดทีก่ระทําโดยประมาทหรือ
   ความผิดลหุโทษ
  (7) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
  (8) เปนบุคคลลมละลาย
 5.5 ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงคจะลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบควรแจงความประสงค 
พรอมเหตผุลตอคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน เพ่ือใหคณะกรรมการไดพิจารณาแตงตัง้บคุคลอ่ืนทีมี่คุณสมบตัคิรบถวนทดแทน 
โดยใหกรรมการตรวจสอบที่ไดรับการแตงตั้งทดแทนอยูในตําแหนงตามวาระเทาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
 5.6   เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูจนครบวาระและมีผลให 
จํานวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบนอยกวาท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการแตงต้ังกรรมการตรวจสอบใหมใหครบถวนโดยทันที 
หรืออยางชาภายใน 3 เดอืน นบัแตวันท่ีมีจาํนวนไมครบตามกาํหนด เพ่ือใหเกดิความตอเนือ่งในการดาํเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 369

 6.   หนาที่และความรับผิดชอบ
 ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
 6.1 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจาํป เพ่ือใหมัน่ใจวารายงานทางการเงินนัน้ไดจดัทําขึน้อยางถกูตองครบถวน 
และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 6.2 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง และระบบการ 
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเปนอสิระของหนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนมัุตกิารพิจารณาแตงตัง้ 
โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานของหัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน 
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 6.3 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ รวมท้ัง 
กฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ
 6.4 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอและเหมาะสม
 6.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทน 
ของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
รายการปรับปรุงทางบัญชีที่มีนัยสําคัญ ประเด็นและปญหาขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 6.6 ใหความสาํคญักบัการบรูณาการกระบวนการทํางานเกีย่วกับการกาํกบัดแูลกจิการ (Governance) การบริหารความเสีย่ง (Risk 
Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคณะกรรมการชุดยอย 
ตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของ เพ่ือใหเกดิการบรูณาการในการทํางานรวมกนั และสนบัสนนุใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพ่ือสนบัสนนุ GRC ท่ัวท้ังองคกร
 6.7 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
 6.8 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
  (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือ 
   กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
  (6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
  (7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัตหินาท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
  (8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย
   จากคณะกรรมการ
 6.9 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมี 
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
  (3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   กับธุรกิจของบริษัทฯ
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 หากคณะกรรมการไมดาํเนนิการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานวามี
รายการ หรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยฯ
 6.10 อนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณประจําปของหนวยตรวจสอบภายใน
 6.11 จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยตอง 
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 6.12 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีกาํหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ และหรือระเบยีบท่ีใชบังคับกบับริษทัฯ หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ซึ่งอยูภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 6.13 ในการปฏิบติัหนาท่ีตามกฎบตัรนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผดิชอบตอคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยงัคง 
มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก

 7.   การประชุมและวาระการประชุม
 7.1 คณะกรรมการตรวจสอบตองประชุมรวมกันอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีจําเปนอาจเชิญผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร 
หรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมได ท้ังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมรวมกันกับผูสอบบัญชี โดยไมมีผูบริหารสูงสุด ผูบริหาร 
หรือบุคคลอื่นเขารวมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
 7.2 องคประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 ใน 5 ของจํานวนกรรมการ 
ตรวจสอบ ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการตรวจสอบซึ่งอยูในท่ี 
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
 7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการตรวจสอบ 1 คน มี 1 เสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการ 
ตรวจสอบซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
 7.4 วาระการประชมุควรกาํหนดเปนลายลกัษณอกัษรไวลวงหนา และจดัใหมีการสงเอกสารประกอบการประชมุไปยงัคณะกรรมการ 
ตรวจสอบลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาอยางนอย 3 วัน และใหเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูบันทึกรายงานการประชุม
 7.5 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมเติมเปนพิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการ 
ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาประเด็นปญหาที่ตองหารือรวมกัน

 8. การรายงาน
 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะตองรายงานโดยการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยไมคํานึงถึง 
ผลประโยชนและไมอยูภายใตอิทธิพลใด ๆ
 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ 
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส ยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ใหจัดทําเปน 
รายงานผลการดําเนินงานประจําป
 8.3 ใหเปดเผยรายงานผลการดาํเนนิงานประจาํปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของผูสอบบญัชใีนรายงานประจาํป 
ของบริษัทฯ
 8.4 เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบวามีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  
วิธีปฏิบตังิาน  ประกาศ  และคาํสัง่ท่ีเกีย่วของกบัการดําเนนิงานของบริษทัฯ ใหแจงตอผูบริหารสงูสุดเพ่ือพิจารณาสัง่ใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบ 
ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดําเนินการแกไขเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของ 
กับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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 8.5 ดําเนินการใหมีการตรวจสอบในเบื้องตนเม่ือไดรับแจงพฤติการณอันควรสงสัยจากผูสอบบัญชี เกี่ยวกับการทุจริตหรือฝาฝน 
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการปฏิบตังิานหนาท่ีของกรรมการ และผูบริหาร ตามมาตรา 89/25 แหงพระราชบญัญัตหิลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
และใหรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีทราบภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี

 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ใหคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการดาํเนนิงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปญหาอุปสรรค และแผนการปรับปรุงการดําเนินงาน (ถามี) ใหคณะกรรมการทราบ

 10.  การวาจางผูเชี่ยวชาญ
 10.1 ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถ 
จากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากหัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน บริษัทตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามขอ 6.2 ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาใหมีการดําเนินการวา 
จางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดังกลาวดวยคาใชจายของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
 10.2 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่วาจางตองไมเปนผูมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ  และไมเปนบุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือ 
คูสมรสของกรรมการ ผูบริหารสงูสดุ ผูบริหาร หวัหนาระดับสูงสดุของหนวยตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายในของบริษทัฯ หรือ ผูตรวจสอบ 
ภายในของกิจการที่บริษัทฯ มีสวนรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของกิจการ

 11. การวินิจฉัยปญหา
 11.1 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือในกรณีอื่นใดท่ีมิไดระบุไวใน 
กฎบัตรนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูใชดุลยพินิจวินิจฉัยชี้ขาด
 11.2 ใหนาํคูมือสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาใชเปนกรอบในการปฏิบตังิานและกรอบวินจิฉัยปญหา 
ในกฎบัตรนี้ 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2564 มีมติอนุมัติใหปรับปรุงองคคณะกรรมการ 
ชุดยอยของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองตามสายการบังคับบัญชา (Line of Command) ตามโครงสรางองคกร ป 2564 โดยกําหนดให 
ผูชวยผูจัดการใหญ ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ตามขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให 
การดําเนินงานมีความคลองตัวและเปนมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงประกาศกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับ 
คณะกรรมการบริหารที่ปรับปรุง จึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้
 1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้คณะกรรมการบริหาร เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษทั ในการกาํหนดเปาหมาย 
และนโยบายหลักในการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

 2. วัตถุประสงค
 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) กฎบัตรฉบับน้ีทําขึ้นเพ่ือเปน           
การสื่อสารใหผูบริหารและพนักงานไดทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร องคประกอบ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
และแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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 3. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
 3.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยประธานเจาหนาที่บริหาร เปนกรรมการ 
และเลขานุการโดยตําแหนง และผูชวยผูจัดการใหญ สายสนับสนุนองคกร เปนผูชวยเลขานุการ โดยตําแหนง
 3.2 กรรมการบริหารตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
  (1) มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ตลอดจนมีความรู
   ความเขาใจถึงคุณสมบัติ หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร
  (2) สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
  (3) ไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
   อื่นที่เกี่ยวของ

 4. การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง
 4.1 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท 
และ/หรือจากบุคคลภายนอก
 4.2 กรรมการบริหารซึง่เปนกรรมการบริษทัใหมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละ 3 ป สําหรับกรรมการบริหารซึง่เปนบคุคลภายนอก 
ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตไมเกิน 3 คราวติดตอกัน
 ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งในคราวตอไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 4.3 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริหารพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) พนจากการเปนกรรมการบริษัท
  (2) ลาออก 
  (3) ตาย 
  (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
 4.4 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารพนจากตําแหนงหรือวางลง คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 
เปนกรรมการบริหารแทนตําแหนงที่วางลงได โดยใหกรรมการบริหารที่ไดรับการแตงตั้งทานใหม มีวาระการดํารงตําแหนงไดเพียงเทาวาระ 
ที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการบริหารทานเดิมซึ่งตนแทน

 5. หนาที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 5.1 กําหนดเปาหมายและนโยบายหลักในการดําเนินงาน
 5.2 พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ แนวทางดําเนินการในดานการระดมทุน การลงทุน การเขารวมลงทุน การพัฒนาและ 
แกไขสินทรัพย การจําหนายและการหาประโยชนจากทรัพยสินรอการขาย ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและการแขงขัน
 5.3 พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารจัดการสภาพคลอง และติดตามสถานการณดานสภาพคลอง ทบทวน 
แผนบริหารจัดการสภาพคลอง
 5.4 พิจารณาแผนงานงบประมาณและกํากับดูแลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
 5.5 วาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง
 5.6 แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ 
 5.7 อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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 6. การประชุมและวาระการประชุม
 6.1 คณะกรรมการบริหารมีกําหนดการประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
 6.2 ในการประชมุคณะกรรมการบริหาร ตองประกอบดวยประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีประธาน 
และกรรมการมาประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
 6.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบริหาร ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบตัหินาทีไ่ด ใหกรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการ 
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
 6.4 การวินจิฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถือเสยีงขางมากของจาํนวนกรรมการท่ีเขาประชมุ ถาคะแนนเสียงเทากนั ใหประธานในท่ีประชมุ 
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
 6.5 ใหกําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการบริหารลวงหนา 
กอนการประชุม

 7. การรายงาน
 คณะกรรมการบริหารรายงานตอคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร และใหขอ 
เสนอแนะตามความเหมาะสม

 8. การทบทวนและขอเสนอแนะ
 ใหคณะกรรมการบริหารดาํเนนิการทบทวนกฎบตัรทุกป และสามารถเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมอยางใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควร โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวแตกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการกํากับความเสีย่ง
 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 
กํากับความเส่ียง เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถดําเนินการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ จึงไดอนุมัติใหยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่องกฎบัตรคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และใหใช 
ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังตอไปนี้
 1. หลักการและเหตุผล
 การดําเนินธุรกิจยอมมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของเสมอ และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว คณะกรรมการบริษัท 
จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง เพ่ือทําหนาท่ีในดานเกี่ยวกับการบริหารและจัดการความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท 
รวมทั้งใชประโยชนจากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. วัตถุประสงค
 เพือ่ใหการดาํเนินงานของบริษทัเปนไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ี(Good Governance) และเพ่ือเปนการสือ่สารใหผูบริหาร 
และพนกังานไดทราบถงึเหตผุลในการจดัตัง้คณะกรรมการกํากบัความเส่ียง องคประกอบ และอาํนาจหนาท่ีของคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่ง 
รวมทั้งบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในสวนของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ โดยกฎบัตรนี้จะมีการทบทวน และปรับปรุงใหเหมาะสม 
กับนโยบายขององคกรและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง
 3.1  คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงประกอบดวย กรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก อยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการ 
1 ทาน เปนประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบริหารสูงสุด หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา
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 3.2  กรรมการกํากับความเสี่ยงตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
        (1) มีความรู ความสามารถ ประสบการณทีจ่ะสามารถทําหนาท่ีในการใหคาํแนะนาํในการบริหารจดัการความเสีย่งของบริษทั
        (2) ไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวของ

 4.    การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง
 4.1  คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการกํากับความเสี่ยง 
 4.2 กรรมการกาํกับความเสีย่งซ่ึงเปนกรรมการบริษทัใหมีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละ 3 ป สาํหรับกรรมการกาํกบัความเส่ียงซึง่ 
เปนบุคคลภายนอกใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตไมเกิน 3 คราวติดตอกัน 
 ทั้งนี้ กรรมการกํากับความเสี่ยงซึ่งครบกําหนดตามวาระอาจไดรับแตงตั้งในคราวตอไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
  4.3   กรรมการกํากับความเสี่ยงจะพนจากตําแหนงเมื่อ
    (1) ครบกําหนดตามวาระ  
            (2)  พนจากการเปนกรรมการของบริษัท 
       (3)   ลาออก 
                (4)   ตาย 
    (5)   คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
  4.4 เม่ือกรรมการกํากับความเสี่ยงพนจากตําแหนงหรือวางลง คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 
เปนกรรมการกาํกับความเสีย่งแทนตําแหนงท่ีวางลงกไ็ด โดยใหกรรมการกํากบัความเส่ียงท่ีไดรับการแตงต้ังทานใหม มีวาระการดาํรงตาํแหนง 
ไดเพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการกํากับความเสี่ยงทานเดิมซึ่งตนแทน

 5. หนาที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1   กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเสี่ยงในระดับองคกร ฝาย / สํานัก / สํานักงาน และใหคําปรึกษาในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง
 5.2   พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและวิธีการบริหารความเสี่ยง 
 5.3   ตดิตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสีย่ง และกํากับการจดัทําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเชือ่มโยงกบักลยทุธขององคกร
 5.4   ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยงสําคัญขององคกร ใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ
 5.5   พิจารณาและอนุมัติผลการวิเคราะหความเสี่ยงประจําป และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5.6   รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความคืบหนาในการกํากับความเสี่ยง และรายงานสถานะความเสี่ยงขององคกร
 5.7  สื่อสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ 
 5.8 ติดตามผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงของทุกหนวยงาน 
 5.9   แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานยอย เพื่อใหการกํากับความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ     
 5.10 ใหความสาํคัญกบัการบรูณาการกระบวนการทํางานเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการ (Governance) การบรหิารความเสีย่ง (Risk 
Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถึงการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางคณะกรรมการชุดยอย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน  และสนับสนุนใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้ง
องคกร 
 5.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 375

 6. การประชุมและวาระการประชุม
 6.1   คณะกรรมการกํากับความเสี่ยงมีกําหนดวาระการประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม 
 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
จึงจะเปนองคประชุม
 6.3   ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่งไมอยูในท่ีประชมุ หรือไมสามารถปฏิบตัหินาทีไ่ด ใหกรรมการท่ีมาประชมุเลอืก 
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน 
 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง เพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด
 6.5 ใหกําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง 
ลวงหนากอนประชุม 7 วัน

 7. การรายงาน
 ใหคณะกรรมการกาํกบัความเสีย่งรายงานผลการดาํเนนิงานดานการบริหารความเส่ียง รวมถงึรายงานการประชมุของ คณะกรรมการ 
กํากับความเสี่ยงแตละครั้งใหคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตามความเหมาะสม อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 8. การทบทวนและขอเสนอแนะ
 ใหคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงดําเนินการทบทวนกฎบัตรทุกป และสามารถเสนอแนะการแกไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติม 
อยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวแตกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ีและความรับผิดชอบตอสังคม
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑ โดยมุงเนนการสรางประโยชนท่ีเปนธรรมใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
และดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม จึงไดอนุมัติใหยกเลิกประกาศบริษัทฯ เร่ือง กฎบัตรคณะกรรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
และความรับผิดชอบตอสังคม ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564  และใหใชประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังตอไปนี้
 1.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของบริษทั ในการกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑและแนวทางในการปฏิบติัในดานตาง ๆ  ของบริษทั ใหเปนไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
และมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม รวมถงึการกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑ เพ่ือนาํพาบริษัทสูความสาํเร็จท่ีย่ังยนื 
 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรับผิดชอบตอสงัคมของบริษัท จงึไดจดัทํากฎบัตรของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี 
และความรับผิดชอบตอสังคมขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบและแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีไวใหเปนมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของบริษัทตอไป

 2.  วัตถุประสงค
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ไดรับการแตงตั้งโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  
 2.1 เพ่ือกําหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ และกรอบแนวทางใหบริษัท มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติดานการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมอยางเปนรูปธรรม



 2.2 เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหบริษัท มีการดําเนินงานภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสนาเชื่อถือและตรวจสอบได
 2.3 เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัท ในการสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญในการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไปสูการปฏิบัติ
 2.4 เพ่ือกาํกบัดแูลใหคณะกรรมการบริษทั ผูบริหารระดบัสูง ผูบริหาร และพนกังานของบริษทั  ปฏิบตัติามหลักการกาํกบัดแูลกจิการ 
ที่ดีอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคา และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 2.5 เพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่บังคับใชกับบริษัท

 3. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
 3.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวยกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก 
อยางนอย 3  คน แตไมเกิน 5 คน
 3.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
  (1) มีความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ตลอดจนมีความรู
   ความเขาใจถงึคุณสมบตั ิหนาท่ี และความรับผดิชอบในฐานะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรับผดิชอบตอสังคม 
  (2) สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
   ความรับผิดชอบตอสังคม
  (3) ไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
   อื่นที่เกี่ยวของ

 4. การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง 
 4.1 คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม และกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
 4.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งเปนกรรมการบริษัทใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
สาํหรับกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรับผดิชอบตอสงัคม ซึง่เปนบคุคลภายนอกใหมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 2 ป แตไมเกนิ 
3 คราวติดตอกัน
 ท้ังนี้ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งครบกําหนดตามวาระอาจไดรับแตงตั้งในคราวตอไป ตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 4.3 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมจะพนจากตําแหนงเมื่อ
   (1) ครบกําหนดตามวาระ  
        (2) พนจากการเปนกรรมการของบริษัท 
  (3) ลาออก 
  (4) ตาย 
  (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
 4.4 เมื่อกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมพนจากตําแหนง หรือวางลง คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้ง 
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมแทนตําแหนงท่ีวางลงก็ได โดยใหกรรมการ  
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมท่ีไดรับการแตงตั้งทานใหม มีวาระการดํารงตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ียังคงเหลืออยู 
ของกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมทานเดิมซึ่งตนแทน
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 5.  หนาที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 5.1 พิจารณากาํหนดนโยบาย แผนงาน และหลกัเกณฑเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล การกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีความรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม รวมถึงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และนําเสนอตอ 
คณะกรรมการบริษัท 
 5.2 กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแล 
กิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.3 เสนอแนะขอกําหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร 
ระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
 5.4 สงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท มีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 5.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน หรือคณะทํางานชุดยอยเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนงานดานธรรมาภิบาล การกํากับ 
ดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑไดตามความเหมาะสม 
 5.6 สนับสนุนและสรางโอกาสหรือชองทางใหกับผูมีสวนไดเสีย ท่ีจะสามารถสะทอนกลับขอมูลขอเท็จจริงหรือขอสังเกตตาง ๆ 
ใหแกบริษัท เพื่อประโยชนในการปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 5.7 กํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑตาง ๆ ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ               
(Compliance Policy) ของบริษัท 
 5.8 สอบทานใหบริษัทมีระบบการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มีประสิทธิภาพ และมีความเปนอิสระ
 5.9 อนุมัติแผนงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑประจําปของฝายกํากับกิจการและการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงาน 
ใหมีการดําเนินการตามแผนงานประจําปที่กําหนดไว
 5.10 พิจารณาใหความเหน็ชอบตอรายงานการกาํกับการปฏิบตัติามกฎเกณฑประจาํป (Annual Compliance Report) และรายงาน 
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ
 5.11 ใหความสาํคัญกบัการบรูณาการกระบวนการทํางานเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการ (Governance) การบรหิารความเสีย่ง (Risk 
Management) และการปฏิบตัติามกฎเกณฑ (Compliance) รวมถงึการประสานงานและแลกเปลีย่นขอมูลระหวางคณะกรรมการชดุยอยตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการทํางานรวมกัน และสนับสนุนใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน GRC ทั่วทั้งองคกร
 5.12 พิจารณา และ/หรือดําเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 6.  การประชุมและวาระการประชุม
 6.1 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีกําหนดวาระการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
 6.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแทน
 6.4 การวินจิฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถอืเสยีงขางมาก ถาคะแนนเสยีงเทากนั ใหประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมอกีเสยีงหนึง่เปน
เสียงชี้ขาด
 6.5 ใหกาํหนดวาระการประชมุเปนลายลกัษณอกัษรลวงหนา และจดัสงเอกสารการประชมุใหแกคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม ลวงหนากอนประชุม
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 7.  การรายงาน
 ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม รายงานผลการดําเนินงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
ความรับผิดชอบตอสังคม และรายงานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ใหคณะกรรมการบริษัททราบตามความเหมาะสม

 8.  การทบทวนและขอเสนอแนะ
 ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการทบทวนกฎบัตรทุกป และสามารถเสนอแนะ 
การแกไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวแตกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบใหปรับปรุงแกไขประกาศ 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหเปนไปตาม 
แนวปฏิบตัท่ีิดขีองคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จงึไดออกประกาศกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ไวดังตอไปนี้ 
 1. การยกเลิกประกาศ
 ใหยกเลิกประกาศ บรษิทับริหารสนิทรัพย  กรุงเทพพาณิชย จาํกัด (มหาชน)  เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 และใหใชประกาศฯ นี้แทน

 2.  คํานิยาม
  “คณะกรรมการสรรหาฯ”  หมายถึง  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  “กรรมการสรรหาฯ”  หมายถึง  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  “กรรมการอิสระ”   หมายถึง  กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559
       วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
  “ ผูบริหารระดับสูง ”   หมายถึง  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูจัดการใหญ รองผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ  
       หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่น
       ทั้งนี้ ตามโครงสรางองคกรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 3.  หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการบริษัท ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีความรับผิดชอบ 
ตอสังคม เพื่อนําพาบริษัทสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษัท ไดจัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้น เพ่ือกําหนดขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีไวใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีให 
บรรลุวัตถุประสงคของบริษัท ตอไป

 4.  วัตถุประสงค
 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
 4.1 เพื่อกําหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ และกรอบแนวทางใหบริษัท มีแบบแผนและมาตรฐาน ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
 4.2  เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหบริษัท มีการดําเนินงานภายในองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสนาเชื่อถือ และตรวจสอบได
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 5.  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 5.1  คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบดวย กรรมการบริษทั และ/หรือ บคุคลภายนอก อยางนอย 3 คน แตไมเกนิ 5 คน โดยตองเปน 
กรรมการบริษัท อยางนอย 2 คน และเปนกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน โดยประธานกรรมการของบริษัทไมควรเปนกรรมการ 
ในคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เกิดการตรวจสอบและถวงดุล 
 5.2  คณะกรรมการสรรหาฯ จะตองมีความรู ความสามารถ  คุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสม
 

 6.  การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง 
 6.1  คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งประธาน และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ 
 6.2  กรรมการสรรหาฯ ซึง่เปนกรรมการบริษัทใหมีวาระการดาํรงตาํแหนงคราวละ 3 ป กรณีกรรมการสรรหาฯ ซ่ึงเปนกรรมการอสิระ 
ใหมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับกรรมการสรรหาฯ 
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตไมเกิน 3 คราวติดตอกัน
 ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งในคราวตอไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 6.3  กรรมการสรรหาฯ จะพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) ครบกําหนดตามวาระ 
  (2)   ลาออก 
  (3)   ตาย 
  (4)   คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
 6.4 เม่ือกรรมการสรรหาฯ พนจากตาํแหนงหรือวางลง คณะกรรมการบริษทั อาจแตงตัง้บคุคลท่ีมีคุณสมบติัครบถวนเปนกรรมการ 
สรรหาฯ แทนตําแหนงท่ีวางลงก็ได โดยใหคณะกรรมการสรรหาฯ ท่ีไดรับการแตงตั้งทานใหม มีวาระการดํารงตําแหนงไดเพียงเทาวาระ 
ที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการสรรหาฯ ทานเดิมซึ่งตนแทน

 7.  หนาที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 7.1  กําหนดแนวทาง หลักเกณฑในการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
  7.1.1 กรรมการบริษัท
  7.1.2   กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
  7.1.3  กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท
  7.1.4   ผูบริหารระดับสูง
 7.2 พิจารณาและกําหนดคาตอบแทน ประจําปของกรรมการบริษัท รวมทั้ง หลักเกณฑหรือวิธีการในการจายคาตอบแทนดังกลาว 
ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุน
 7.3 เสนอหลักเกณฑ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดอัตราคาตอบแทน 
ของประธานเจาหนาที่บริหาร ผูจัดการใหญ และ รองผูจัดการใหญ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
 7.4 พิจารณาใหเง่ือนไขตาง ๆ เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน) ใหแกกรรมการ 
และพนักงาน
 7.5 ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง และแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่อง 
ใหมีผูสืบทอดงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 7.6  พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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 8.  การประชุมและวาระการประชุม
 8.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตองประกอบดวยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี 
ประธาน และกรรมการมาประชุมรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
 8.2 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
 8.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด
 8.4  กาํหนดใหมีการประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ อยางนอยปละ 1 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาฯ ทุกคนควรเขารวมประชมุไมนอยกวา 
รอยละ 75 ของจํานวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด ที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป  
 8.5  ใหกําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการสรรหาฯ 
ลวงหนากอนประชุม

 9.  การรายงาน
 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทใหทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 10.  การทบทวนและขอเสนอแนะ
 ใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดาํเนนิการทบทวนกฎบตัรทุกป และสามารถเสนอแนะการแกไขเปลีย่นแปลง และ/หรือเพ่ิมเตมิอยางใด ๆ 
ตามที่เห็นสมควร โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวแตกรณี

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี
 ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยีและแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดออกประกาศกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี 
ไวดังตอไปนี้
 1.  หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากงานดานเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ  ในดานเทคโนโลยี เปนไปตาม 
เปาหมายท่ีตัง้ไว คณะกรรมการบริษัทจงึไดแตงตัง้คณะกรรมการเทคโนโลย ีเพ่ือทําหนาท่ีในการกาํกบัดแูลนโยบาย แผนแมบท และการบริหาร 
จัดการดานเทคโนโลยีใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของบริษัท รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
และขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

 2.  วัตถุประสงค
 เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) และเพ่ือเปนการส่ือสารให 
ผูบริหารและพนกังานไดทราบถงึเหตผุลในการจัดตัง้คณะกรรมการเทคโนโลย ีองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเทคโนโลยี 
รวมทั้งบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในสวนของผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ โดยกฎบัตรนี้จะมีการทบทวน และปรับปรุงใหเหมาะสม 
กับนโยบายขององคกรและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป



รายงานแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 381

 3.  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการเทคโนโลยี
 3.1  คณะกรรมการเทคโนโลย ีประกอบดวย กรรมการของบริษทั และ/หรือ บุคคลภายนอก อยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการ 1 ทาน 
เปนประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบริหารสูงสุด หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทา
 3.2  กรรมการเทคโนโลยีตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (1)  มีความรู ความสามารถ ประสบการณท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการใหคําแนะนําในการบริหารจัดการและการดําเนินงาน
   ดานเทคโนโลยีของบริษัท
        (2)  ไมมีลกัษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมาย
   อื่นที่เกี่ยวของ

 4.  การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนง
 4.1  คณะกรรมการบริษัท เปนผูแตงตั้งประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการเทคโนโลยี 
 4.2 กรรมการเทคโนโลยีซึ่งเปนกรรมการบริษัทใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป สําหรับกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเปน 
บุคคลภายนอกใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตไมเกิน 3 คราวติดตอกัน 
       ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยีซึ่งครบกําหนดตามวาระอาจไดรับแตงตั้งในคราวตอไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
  4.3  กรรมการเทคโนโลยีจะพนจากตําแหนงเมื่อ
  (1) ครบกําหนดตามวาระ  
  (2) พนจากการเปนกรรมการของบริษัท 
  (3) ลาออก 
  (4) ตาย 
  (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
 4.4 เมื่อกรรมการเทคโนโลยีพนจากตําแหนง หรือวางลง คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 
เปนกรรมการเทคโนโลยีแทนตําแหนงท่ีวางลงก็ได โดยใหกรรมการเทคโนโลยีท่ีไดรับการแตงตั้งทานใหม มีวาระการดํารงตําแหนงได             
เพียงเทาวาระที่ยังคงเหลืออยูของกรรมการเทคโนโลยีทานเดิมซึ่งตนแทน

 5.  หนาที่และความรับผิดชอบ
 คณะกรรมการเทคโนโลยี มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 5.1 ใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายท่ีเกี่ยวของดานเทคโนโลยี เพ่ือใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลง (Transformation) เปนไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลและสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของบริษัท
 5.2  กาํกบัดแูล และตดิตามผลการปฏบิตังิานของบริษทัใหเปนไปตามนโยบายท่ีเกีย่วของดานเทคโนโลย ีและแผนแมบทเทคโนโลย ี
สารสนเทศ และใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการดานเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยี การบริหาร 
จัดการขอมูล แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสําคัญ
 5.3  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ของคณะกรรมการเทคโนโลยีตอคณะกรรมการบริษัท 
 5.4  พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานยอย เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตามความเหมาะสม
 5.5  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



เอกสารแนบ382

 6.  การประชุมและวาระการประชุม
 6.1  คณะกรรมการเทคโนโลยี มีกําหนดวาระการประชุมอยางนอยเดือนละครั้ง ตามความจําเปนและความเหมาะสม 
 6.2  ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะ 
เปนองคประชุม
 6.3  ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือก 
กรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมแทน 
 6.4  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด
 6.5  ใหกําหนดวาระการประชุมเปนลายลักษณอักษรลวงหนา และจัดสงเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการเทคโนโลยี 
ลวงหนากอนประชุม 7 วัน

 7.  การรายงาน
 ใหคณะกรรมการเทคโนโลยี รายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยี รวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยี 
แตละครั้งใหคณะกรรมการบริษัททราบตามความเหมาะสม อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 8.  การทบทวนและขอเสนอแนะ
 ใหคณะกรรมการเทคโนโลย ีดาํเนนิการทบทวนกฎบัตรทุกป และสามารถเสนอแนะการแกไขเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเตมิอยางใด ๆ  
ตามที่เห็นสมควร โดยใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวแตกรณี
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กรุงเทพมหานคร
2 สำนักงาน

ภาคกลาง
4 สำนักงาน

ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
4 สำนักงาน

ภาคตะวันออก
3 สำนักงาน

ภาคใตตอนลาง
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนบน
4 สำนักงาน

ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

26 สำนักงาน

ภาคใตตอนบน
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนลาง
   3 สำนักงาน

สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา

7

6

5
4

กรุงเทพมหานคร
2 สำนักงาน

ภาคกลาง
4 สำนักงาน

ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
4 สำนักงาน

ภาคตะวันออก
3 สำนักงาน

ภาคใตตอนลาง
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนบน
4 สำนักงาน

ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

26 สำนักงาน

ภาคใตตอนบน
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนลาง
   3 สำนักงาน
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