
การขัับเคล่ื่�อนธุุรกิจเพ่ื่�อความยัั่�งย่ั่น





BAM กับการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งย่ั่น

	 บริิษััทบริิหาริสิินทริัพย์์	กริุงเทพพาณิิชย์์	จำำากัด	(มหาชน)	
หริือ	BAM	สิริ้างโอกาสิและมูลค่่าเพิ �มจำากการิบริิหาริสิินทริัพย์์ 
ค่ริบวงจำริ	เพื�อขัับเค่ลื�อนเศริษัฐกิจำและสิังค่มไทย์ให้เติิบโติอย์่างยั์�งย์ืน 
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	พร้ิอมจำำาหน่าย์ในริาค่าย์ุติิธุริริม	โดย์กำาหนด
นโย์บาย์	แผนงาน	และกลย์ุทธุ์การิดำาเนินธุุริกิจำในป็ริะเด็นสิำาค่ัญ่ 
ด้านค่วามย์ั�งย์ืนต่ิอผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์อย์่างเหมาะสิม	ภาย์ใต้ิแนวคิ่ด	5	ด่ 
ขัอง	BAM	คื่อ	ด่ต่ิอป็ริะเทศ	ด่ต่ิอสัิงค่ม	ด่ต่ิอลูกค้่าหรืิอลูกหน่�	ด่ต่ิอ 
ผู้ถือหุ้นและด่ติ่อพนักงาน	ท่�ค่ริอบค่ลุมมิติิด้านสิิ�งแวดล้อม	สิังค่ม 
และธุริริมาภิบาล	เพื�อสิริ้างการิเติิบโติในทุกมิติิท่�เก่�ย์วข้ัองอย์่างย์ั�งย์ืน

นโยั่บายั่แลื่ะ เ ป้้าหมายั่การจัดการ 
ด้านความยั่ั �งยั่่น

	 BAM	บูริณิาการินโย์บาย์และแผนงานด้านค่วามย์ั�งย์ืน 
เป็็นสิ่วนหน่�งในกริะบวนการิดำาเนินธุุริกิจำ	ด้วย์การิเชื�อมโย์งเข้ัากับ 
วิสิัย์ทัศน์	พันธุกิจำ	กลย์ุทธุ์และทิศทางการิดำาเนินธุุริกิจำ	BAM 
ม่ค่วามมุ่งมั�นท่�จำะดำาริงบทบาทสิำาค่ัญ่ในการิพลิกฟื้้�นสิินทริัพย์์ 
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 
ขัองค่วามเจำริิญ่ก้าวหน้าและเติิบโติขัองธุุริกิจำอย่์างมั�นค่งและย์ั�งย์ืน		

การกำากับดูแลื่กิจการ

   แนวป้ฏิิบัติิท่ี่�ด่

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

    Accountability
   	 (ความรัับผิิดชอบต่่อผิลการัปฏิิบัติ่หน้้าท่ี่�)

    Responsibility
    (ความสำำานึ้กใน้หน้้าท่ี่�ด้วยข่ีดความสำามารัถ 
	 	 	 	 และปรัะสิำที่ธิิภาพท่ี่�เพ่ยงพอ)

    Equitable Treatment
	 	 	 	 (การัปฏิิบัต่ิต่่อผ้้ิม่ส่ำวน้ได้เส่ำยแต่่ละปรัะเภที่ 
	 	 	 	 อย่างเท่ี่าเท่ี่ยม)

    Transparency
	 	 	 	 	(ความโปร่ังใสำใน้การัดำา เ นิ้น้งาน้และ 

การัเปิดเผิยขี้อม้ล	สำามารัถต่รัวจสำอบได้)

    Value Creation
	 	 	 	 	(การัสำร้ัางม้ลค่าเพิ�มแก่กิจการัทัี่�งใน้รัะยะสัำ�น้ 

และรัะยะยาว)

    Ethics
	 	 	 	 	(การัส่ำงเสำริัมการัปฏิิบัติ่อัน้เป็น้เลิศ	ม่จริัยธิรัรัม 

ท่ี่�ด่ใน้การัปรัะกอบธุิรักิจ)

    Social Awareness
	 	 	 	 	(การัม่สำำานึ้กใน้ความรัับผิิดชอบต่่อสัำงคม 

มาใช้ใน้การัดำาเนิ้น้งาน้)



	 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
และสัิงค่มอย์่างย์ั�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�องการิจัำดการิแก้ไขัปั็ญ่หาค่วามขััดแย์้งทางผลป็ริะโย์ชน์
	 6.	 BAM	ติริะหนักถ่งค่วามสิำาคั่ญ่ขัองผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์กลุ่มต่ิาง	ๆ 
ทั�งภาย์ในและภาย์นอก	BAM	อาทิ	ผู้ถือหุ้น	ภาค่รัิฐ	ลูกค้่า	เจ้ำาหน่�
พันธุมิติริทางธุุริกิจำ	คู่่แข่ัง	สัิงค่มและสิิ�งแวดล้อม	ค่ณิะกริริมการิ	BAM	
และพนักงาน	โดย์จำะป็ฏิิบัติิต่ิอแต่ิละฝ่่าย์ให้สิอดค่ล้องกับค่วามต้ิองการิ
ขัองฝ่่าย์ต่ิาง	ๆ	อย่์างเหมาะสิม
	 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



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�	ย์ังห้ามไม่กริะทำาการิอันเป็็นการิขััดแย์้งทาง 
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 
ต้ิองดำาเนินการิให้เป็็นไป็อย์่างโป็ร่ิงใสิ	และติามกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้ัอง
กำาหนดไว้
	 6.	 ป็ลูกฝั่งและสิร้ิางจิำติสิำาน่กท่�ด่ให้	กริริมการิ	และบุค่ลากริ 
ทุกริะดับขัอง	BAM	ริวมทั�งบุค่ค่ลอื�นท่�ม่สิ่วนเก่�ย์วขั้องกับ	BAM	และ
ผู้ม่ส่ิวนได้เส่ิย์ให้ม่ค่วามติริะหนักท่�ต้ิองป็ฏิิบัติิหน้าท่�ด้วย์ค่วามซืึ่�อสัิติย์์ 
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�แข็ังแกร่ิงในการิดำาเนินธุุริกิจำร่ิวมกันอย์่างย์ั�งยื์น 
และโป็ร่ิงใสิ



     เป้้าหมายั่ปี้ 2565 

	 1.	 ดำาเนินการิสืิ�อสิาริให้ผู้บริิหาริ	 และพนักงาน	 ติริะหนัก 
และป็ฏิิบัติิติามนโย์บาย์การิติ่อติ้านทุจำริิติป็ริะพฤติิมิชอบท่�	BAM 
กำาหนดอย์่างเค่ร่ิงค่รัิด
	 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�งย์ืน	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	บริิษััทบริิหาริสิินทรัิพย์	์กรุิงเทพพาณิิชย์	์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



รางวัลื่แห่งความสำำาเร็จ 

	 การิได้รัิบริางวัลต่ิาง	ๆ 	จำากสิถาบันในป็ริะเทศและต่ิางป็ริะเทศนั�น	แสิดงให้เห็นถ่งค่วามสิำาเร็ิจำในการิบริิหาริจัำดการิสิินทรัิพย์์ท่�ม่ป็ริะสิิทธิุภาพ	
ติลอดจำนการิมุ่งมั�นท่�จำะพัฒนาองค์่กริให้ม่ค่วามเจำริิญ่เติิบโติและก้าวหน้าอย์่างย์ั�งย์ืน	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



โครงสำร้างการพัื่ฒนาท่ี่�ยัั่�งย่ั่นแบบบูรณาการ

	 โค่ริงสิร้ิางบริิหาริงานด้านการิพัฒนาอย์่างย์ั�งย์ืนแบบบูริณิาการิ	
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



	 BAM	รัิบซืึ่�อรัิบโอนสิินทรัิพย์์ด้อย์คุ่ณิภาพในริะบบสิถาบัน 
การิเงินมาบริิหาริจัำดการิแก้ไขัปั็ญ่หา	เพื�อช่วย์สินับสินุนให้เศริษัฐกิจำ 
ในป็ริะเทศกลับมาฟื้้�นติัวโดย์เริ็ว	ด้วย์การิวางกลย์ุทธุ์และแผน 
ป็ริะกอบธุุริกิจำ

 การบริหารสิำนที่รัพื่ย์ั่ด้อยั่คุณภาพื่ (NPL) ซ่ึ่�งลูกหน่� 
ป็ริะสิบป็ัญ่หาสิภาพค่ล่อง	ดังนั �น	การิแก้ไขัป็ัญ่หาในสิ่วนขัอง 
การิป็รัิบป็รุิงโค่ริงสิร้ิางหน่�	สิามาริถหาข้ัอยุ์ติิ	โดย์ไม่ผ่านกริะบวนการิ
ทางศาล	หรืิอบังคั่บหลักป็ริะกันเพื�อขัาย์ทอดติลาด	จ่ำงม่มาติริการิ 
ท่�หลากหลาย์ในการิป็ริะนอมหน่�ท่�จำะทำาให้ลูกหน่�ริาย์ย์่อย์ได้ทรัิพย์ ์
หลักป็ริะกัน	 ซ่ึ่�งเป็็นท่�อย์ู่อาศัย์หรืิอท่�ทำากินกลับคื่นไป็	 และลูกหน่� 
ริาย์ใหญ่่สิามาริถดำาเนินธุุริกิจำหรืิอหมุนเว่ย์นสู่ิริะบบเศริษัฐกิจำป็กติิ 
ติ่อไป็ได้	 ด้วย์เงื�อนไขัท่�ผ่อนป็ริน	ผ่านมาติริการิป็ริะนอมหน่�ท่�อย์ู ่
บนพื�นฐานค่วามสิมัค่ริใจำ	ม่แนวทางค่วามร่ิวมมือริะหว่างกันเพื�อให้ได้
ข้ัอย์ุติิ	และผลป็ริะโย์ชน์ร่ิวมกันทั�งสิองฝ่่าย์	

	 นอกจำากน่ �	BAM	ย์ังออกมาติริการิหริือโค่ริงการิติ่าง	ๆ 
เพื�อบริริเทาค่วามเดือดร้ิอนขัองลูกหน่�หรืิอลูกค้่า	อาทิ	มาติริการิช่วย์
เหลือลูกค้่าริาย์ย์่อย์และลูกค้่า	SME	ท่�ได้รัิบผลกริะทบจำากสิถานการิณ์ิ
แพริ่ริะบาดขัองไวริัสิโค่วิด-19	ซึ่่�งสิ่งผลติ่อค่วามสิามาริถในการิ 
ผ่อนชำาริะขัองลูกค้่าป็รัิบโค่ริงสิร้ิางหน่�	ด้วย์มาติริการิฝ่่าวิกฤติิโค่วิดไป็กับ	
BAM	อาทิ	โค่ริงการิสุิขัใจำได้บ้านคื่น	โค่ริงการิ	BAM	ช่วย์ฟ้ื้�นคื่นธุุริกิจำ	

 การบริหารจัดการที่รัพื่ยั่์สำินรอการขัายั่ (NPA) 
ด้วย์การิป็ฏิิบัติิการิสิำาริวจำ	ติริวจำสิภาพทรัิพย์์	หลังจำากการิปั็กป้็าย์ 
แสิดงกริริมสิิทธิุ�จำะดำาเนินการิซ่ึ่อมแซึ่ม	ป็รัิบป็รุิงทรัิพย์์	โดย์มุ่งเน้น 
การิพัฒนาทริัพย์์ให้ม่ศักย์ภาพ	 ติามนโย์บาย์ในการิดำาเนินธุุริกิจำ 
ด้วย์ค่วามริับผิดชอบติ่อสิังค่ม	(CSR	In-Process)	และการิดูแล 
รัิกษัาสิิ�งแวดล้อม	ด้วย์การิป็รัิบป็รุิงบ้าน	BAM	ให้เป็็นบ้านป็ริะหยั์ด
พลังงาน	และใช้วัสิดุท่�เป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	พริ้อมทั�งสิ่งเสิริิม 
การิจำำาหน่าย์เพื�อกริะตุ้ินเศริษัฐกิจำด้วย์โค่ริงการิต่ิาง	ๆ 	เพื�อสิร้ิางโอกาสิ 
ให้ลูกค้่าหรืิอผู้ม่ริาย์ได้น้อย์สิามาริถเป็็นเจ้ำาขัองท่�อยู่์อาศัย์ได้ง่าย์ข่ั�น 
ริวมไป็ถ่งการิช่วย์เหลือป็ริะชาชน	และนักลงทุนในช่วงภาวะเศริษัฐกิจำ 
ซึ่บเซึ่าให้สิามาริถเป็็นเจำ ้าขัองอสิังหาริ ิมทริัพย์์	หริ ือม่สิถานท่ � 
ป็ริะกอบกิจำการิด้วย์โค่ริงการิช่วย์เหลือผู้ซึ่ื�อทริัพย์์	ติามโค่ริงการิ 
ซืึ่�อทรัิพย์์แบบผ่อนชำาริะกับ	BAM	อาทิ	โค่ริงการิค่อนโดริาค่ามหาชน 
โค่ริงการิผ่อนด่	REFINANCE	โค่ริงการิอสัิงหาฯ	เพื�ออนาค่ติ	ทำาให้
สิามาริถริะบาย์ทรัิพย์์สิินริอการิขัาย์ได้เพิ�มข่ั�น	 ส่ิงผลด่ต่ิอภาพริวม 
ขัองภาค่อสัิงหาริิมทรัิพย์	์และช่วย์พัฒนาริะบบเศริษัฐกิจำขัองป็ริะเทศ	



การวิเคราะห์ผู้ม่ส่ำวนได้เส่ำยั่ในห่วงโซ่่คุณค่าขัองธุุรกิจ

	 ค่วามยั์�งย์ืนขัองกิจำการิม่พื�นฐานจำากการิดำาเนินธุุริกิจำอย่์างม่ค่วามรัิบผิดชอบต่ิอสิิ�งแวดล้อม	สัิงค่ม	และม่คุ่ณิธุริริมในการิบริิหาริจัำดการิ 
การิสิริ้างการิเติิบโติริ่วมกันกับผู้ม่สิ่วนได้สิ่วนเสิ่ย์ติลอดห่วงโซึ่่คุ่ณิค่่า	 การิสิริ้างคุ่ณิค่่าให้กับผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย์ทุกกลุ่มอย์่างสิมดุล	 ริวมทั�งให้ม ่
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�อนริะบบเศริษัฐกิจำไทย์ให้เติิบโติอย์่างต่ิอเนื�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	ให้กับผู้ย์ากไริ้ 
ในชุมชน		

-	 	โค่ริงการิ BAM Property Design Contest	โดย์ร่ิวมกับภาค่วิชา
สิถาป็ัติย์กริริมภาย์ใน	ค่ณิะสิถาป็ัติย์กริริมศาสิติริ์	จำุฬาลงกริณิ์
มหาวิทย์าลัย์	 ออกแบบบ้านติามแนวค่ิดนวัติกริริมบ้านริักษั์โลก 
มุ่งเน้นการิป็ริะหย์ัดพลังงาน	และเป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	ริวมทั�ง 
การิออกแบบติามแนวทางอาริย์สิถาป็ัติย์์	ท่�ค่ำาน่งถ่งการิใช้งานท่� 
สิะดวกป็ลอดภัย์ขัองผู้สูิงอาย์ุ



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 
ทรัิพย์ด่์ในทำาเลท่�ใช่	ภาย์ในงบป็ริะมาณิ
และริาค่าท่�เหมาะสิม

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

-	 	การิพัฒนาทริัพย์์สิินริอการิขัาย์ให้ม่คุ่ณิภาพ	 และการิจัำดกิจำกริริม 
สิ่งเสิริิมการิขัาย์ช่วย์เหลือลูกค่้า	 สิริ้างโอกาสิให้ผู ้ม่ริาย์ได้น้อย์	 
ม่โอกาสิเป็็นเจ้ำาขัองท่�อย์ูอ่าศัย์ได้ง่าย์ข่ั�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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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	และอบริมอย์่างต่ิอเนื�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 
ย์ั�งยื์น	 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



 เป้้าหมายั่การดำาเนินงาน

	 BAM	จำะดำาเนินการิและพัฒนาริะบบการิจำัดการิพลังงานอย์่างเหมาะสิมโดย์กำาหนดให้การิอนุรัิกษ์ัพลังงานเป็็นส่ิวนหน่�งขัองการิดำาเนิน
ธุุริกิจำ	และเป็็นมิติริกับสิิ�งแวดล้อม	ลดการิสูิญ่เส่ิย์พลังงานท่�ไม่จำำาเป็็นเพื�อให้เกิดป็ริะสิิทธิุภาพสูิงสุิด	ริวมถ่งการิติิดติามและป็ริะเมินผลอย์่าง 
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	อย่์างต่ิอเนื�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) 



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)



 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�อย์ูใ่นค่วามดูแล	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



  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�อย์ู่อาศัย์	 โดย์เฉพาะ 
ผู้สูิงอาย์ุ	 และการิป็ริะหย์ัดพลังงาน	 โดย์ใช้ป็ริะโย์ชน์จำากพลังงาน 
แสิงอาทิติย์์ผ่านแผงโซึ่ลาร์ิเซึ่ลล์		

	 	 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	



  5.3 โครงกิาร BAM Property Design Contest #6 :  
  The New Normal home	(บ้านวิถ่ใหม่ใส่ิใจำโลก)	โดย์	
BAM	ร่ิวมกับภาค่วิชาสิถาปั็ติย์กริริมภาย์ใน		ค่ณิะสิถาปั็ติย์กริริมศาสิติร์ิ	
จุำฬาลงกริณ์ิมหาวิทย์าลัย์	จัำดป็ริะกวดการิออกแบบบ้านติามแนวคิ่ด
การิใช้ช่วิติวิถ่ใหม่		บ้านท่�ค่ำาน่งถ่งค่วามสิำาคั่ญ่ขัองการิดูแลสุิขัอนามัย์
ขัองผู้อย์ูอ่าศัย์	จำากพฤติิกริริมในการิใช้ช่วิติขัองค่นทำางานท่�อย์ู่บ้าน	
(Work	From	Home)	มากข่ั�น	การิออกแบบติกแต่ิงท่�อย์ูอ่าศัย์สิำาหรัิบ

วิถ่ช่วิติใหม่	(New	Normal	Life	)	บนนวัติกริริมป็ลอดเชื�อโริค่และฝุ่่น		 
ย์กริะดับคุ่ณิภาพช่วิติขัองการิอย์ู่อาศัย์ท่�สิมบูริณ์ิ	 และเพ่ย์บพร้ิอม 
ไป็ด้วย์นวัติกริริมขัองการิอย์ู่อาศัย์ท่�สิะอาด	ป็ลอดภัย์	และเป็็นมิติริ
กับสิิ�งแวดล้อมอย์่างย์ั�งย์ืน	 ซ่ึ่�งจำะนำาผลงานขัองนิสิิติท่�ได้รัิบริางวัล 
ไป็ป็ริะย์ุกต์ิใช้ในการิป็รัิบป็รุิงและติกแต่ิงบ้านเด่�ย์วขัอง	BAM	ริวมทั�ง 
ย์ังได้ริวบริวมผลงานเพื�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



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	อย์ู่ในริะหว่างการิริวบริวมข้ัอมูล	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



	 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 
การิพัฒนาตินเองอย์่างย์ั�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 
ส่ิวนตัิวขัองพนักงานไป็ย์ังบุค่ค่ลอื�น	 โดย์ไม่ได้รัิบค่วามย์ินย์อมจำาก
เจำ้าขัองขั้อมูล	เว้นแติ่ได้กริะทำาติามกฎหมาย์	หริือติามค่ำาสิั�งขัอง 
เจ้ำาพนักงานผู้ม่อำานาจำติามกฎหมาย์	
	 4.	 ส่ิงเสิริิมให้พนักงานทุกค่น	เค่าริพในศักดิ�ศร่ิค่วามเป็็นมนุษัย์์ 
ไม่กริะทำาการิใด	ๆ 	ท่�เป็็นการิละเมิด	หรืิอคุ่กค่ามไม่ว่าจำะเป็็นทางวาจำา 



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



 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�ม่ค่ริริภ์จำะจัำดให้อย์ู่ในสิภาพแวดล้อมท่�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	 การิให้ 
สิวัสิดิการิ	การิให้โอกาสิได้ริับการิฝ่ึกอบริม	และพัฒนาค่วามริู้ 
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



 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�งเทค่โนโลย์่ใหม่	ๆ 	พฤติิกริริมผู้บริิโภค่
ท่�เป็ล่�ย์นไป็	ริวมถ่งการิแข่ังขัันทางธุุริกิจำท่�รุินแริง	เพื�อทำาให้พนักงาน
ม่ค่วามรู้ิ	 และเพิ�มพูนทักษัะท่�สิามาริถรัิบมือกับค่วามเป็ล่�ย์นแป็ลง 
ได้อย์่างทันท่วงท่	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 
อย์่างเหมาะสิมอย์่างต่ิอเนื�อง	ให้ริองรัิบกับการิก้าวสู่ิองค์่กริท่�ดำาเนิน
งานด้วย์เทค่โนโลย์่ท่�ทันสิมัย์	ซ่ึ่�ง	BAM	ให้ค่วามสิำาคั่ญ่เป็็นอย์่างย์ิ�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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 • 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	โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�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�นและย์่ดมั�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�งอย์ู่	และพื�นท่� 
ใกล้เค่่ย์ง	ริวมทั�งย์ังมุ่งเสิริิมสิร้ิางให้ผู้บริิหาริและพนักงาน	ริวมถ่งลูกค้่า
ได้เข้ัาใจำถ่งบทบาทขัองการิติอบแทนสัิงค่ม	ด้วย์การิป็ลูกฝั่งริวมพลัง
การิทำาด่	ม่จิำติอาสิาให้ม่ส่ิวนร่ิวมในการิทำากิจำกริริมบำาเพ็ญ่ป็ริะโย์ชน์
ต่ิอส่ิวนริวมให้บริริลุเป้็าหมาย์			



ผลื่การดำาเนินงานด้านสัำงคม

	 การิดำาเนินงานค่วามรัิบผิดชอบต่ิอสัิงค่มสู่ิการิพัฒนาท่�ย์ั�งย์ืน	 
โดย์	BAM	จัำดทำาโค่ริงการิและกิจำกริริม	ส่ิงเสิริิม	สินับสินุน	ให้ป็ริะชาชน	 
ชุมชน	ม่คุ่ณิภาพช่วิติท่ �ด่ขั่ �น	ช่วย์เหลือลูกค่้าหริือลูกหน่ �ให้ม ่
ค่วามสิามาริถในการิชำาริะหน่�	และส่ิงเสิริิมให้ริะบบเศริษัฐกิจำ	(ชุมชน
พื�นฐาน)	ม่ค่วามเข้ัมแข็ังมากข่ั�น	ด้วย์กลย์ุทธ์ุ	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	อย์่างเร่ิงด่วน	ด้วย์การิบริิจำาค่เงินสิมทบทุนการิจัำดซืึ่�ออุป็กริณ์ิ
การิแพทย์์	 และเวชภัณิฑ์์ท่�จำำาเป็็นติ่อการิป็้องกันและริักษัาผู้ป็่วย์ 
ติิดเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	ให้กับโริงพย์าบาลต่ิาง	ๆ 	ทั�วป็ริะเทศ	เพื�อเป็็นการิ
ช่วย์เหลือบุค่ลากริทางการิแพทย์์และเจ้ำาหน้าท่�ให้สิามาริถป็ฏิิบัติิงาน 
ในวิกฤติการิณ์ิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	ริะลอกใหม่ได้อย่์าง
สิะดวก	ริวดเร็ิวและม่ป็ริะสิิทธิุภาพมากยิ์�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�งเป็็นศูนย์์ดูแลโค่วิดชุมชน	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	



  1.2  โครงการ BAM ช่วยั่เหล่ื่อผู้ป้ระสำบภัยั่ 
นำ้าท่ี่วม

	 	 	 เพื�อบริริเทาค่วามเดือดร้ิอนแก่ผู้ป็ริะสิบภัย์นำ�าท่วม	 
ด้วย์การิมอบถุงย์ังช่พบริริจำุสิิ�งขัองท่�จำำาเป็็นและนำ�าดื�มริวมทั�งสิิ�น 
820	ชุด	ให้กับป็ริะชาชนในจัำงหวัดนค่ริริาชส่ิมา	สุิโขัทัย์	อยุ์ธุย์า	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 ่
แต่ิขัาดแค่ลนทุนทรัิพย์	์ค่วริได้รัิบโอกาสิทางการิศ่กษัาท่�ด่	ได้ศ่กษัา
ในริะดับท่�สูิงข่ั�น	นำาค่วามรู้ิไป็ป็ริะกอบอาช่พ	ม่ริาย์ได้	สิามาริถเล่�ย์ง
ตินเอง	สิร้ิางค่วามยั์�งยื์นและมั�นค่งให้กับค่ริอบค่รัิว	และเป็็นบุค่ค่ล 
ท่�ม่คุ่ณิภาพขัอป็ริะเทศชาติิต่ิอไป็	ในปี็	2564	ถ่งแม้จำะม่สิถานการิณ์ิ 
การิแพร่ิริะบาดขัองเชื�อไวรัิสิโค่วิด-19	แต่ิ	BAM	ยั์งค่งมอบทุนการิศ่กษัา 
อย์่างต่ิอเนื�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	



   2.1.2 โครงการพัื่ฒนาสำถานศึกษา 
	 	 	 การิสินับสินุนให้สิถานศ่กษัาม่สิภาพแวดล้อมท่�ด่ 
ส่ิงผลให้นักเร่ิย์นม่คุ่ณิภาพช่วิติ	อย์ู่อย์่างป็ลอดภัย์	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		



  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�ด่ไป็สู่ิการิพัฒนาอย่์างย์ั�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	



   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	ให้ป็ริะชาชนได้ใช้ป็ริะโย์ชน์อย์่างสูิงสุิด		

   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	และย์ังค่งย์่ดมั�นท่�จำะรัิบผิดชอบ	ร่ิวมดูแลช่วย์เหลือเพื�อ
พัฒนาสัิงค่มไทย์ให้ม่คุ่ณิภาพต่ิอไป็



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) 
เสิริิมสิริ้างให้ค่นไทย์ม่คุ่ณิภาพช่วิติและม่ค่วามเป็็นอย์ู่ท่�ด่ข่ั�น 
โดย์การิมอบเงินสินับสินุนการิพัฒนาเกษัติริกริริมติามแนวทางป็รัิชญ่า
ขัองเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	สิะท้อนให้เห็นถ่งแนวทางในการิดำาเนินธุุริกิจำ 
ขัองบริิษััทท่�ค่วบคู่่ไป็กับการิสิร้ิางค่่านิย์มร่ิวมสู่ิสัิงค่มอ่กด้วย์
	 โค่ริงการิชุมชนต้ินคิ่ด	 ช่วิติย์ั�งย์ืน	 (Green	 Community) 
การิสิ่งเสิริิมเกษัติริกริริมเป็็นแนวทางหน่�งในการิพัฒนาเกษัติริกริ 
การิให้ค่วามสิำาคั่ญ่โดย์การิส่ิงเสิริิมให้กินด่อย์ู่ด่ด้วย์วิถ่การิพ่�งพาตินเอง
ติามหลักเศริษัฐกิจำพอเพ่ย์ง	สิริ้างการิม่สิ่วนริ่วมขัองค่นในชุมชน 
จำะเป็็นริากฐานสิำาคั่ญ่ท่�ก่อให้เกิดค่วามเข้ัมแข็ังและค่วามย์ั�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�งอย์ู ่
ซ่ึ่�งถือเป็็นการิเริิ�มต้ินสู่ิการิพัฒนาในการิสิร้ิางค่วามย์ั�งย์ืนให้กับชุมชน	
และดูแลค่นในชุมชนให้สิามาริถอย์ูไ่ด้และอย์ู่ด่	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


