การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่�ง่ ยืืน

BAM กัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

การกำำ�กัับดููแลกิิจการ

บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หรืื อ BAM สร้้ างโอกาสและมูู ลค่่ าเพิ่่� มจากการบริิ หารสิิ นทรัั พย์์
ครบวงจร เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคมไทยให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
คงความเป็็นบริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ หรืือ AMC ขนาดใหญ่่ที่่�สุุด
ของประเทศ กัับภารกิิจบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ (NPL)
ด้้วยนโยบายที่่�ต้้องการช่่วยเหลืือลููกหนี้้� และแก้้ไขปััญหาหนี้้�ด้้อย
คุุณภาพในระบบสถาบัันการเงิิน หรืือสามารถพลิิกฟื้้�นสิินทรััพย์์
ให้้กลัับเป็็นหนี้้�ที่่�มีีคุุณภาพกลัับคืืนสู่่�ระบบเศรษฐกิิจปกติิ รวมทั้้�ง
การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินรอการขาย (NPA) ฟื้้�นฟููธุรกิ
ุ ิจอสัังหาริิมทรััพย์์
มืือสอง ให้้มีีคุณ
ุ ภาพ พร้้อมจำำ�หน่่ายในราคายุุติิธรรม โดยกำำ�หนด
นโยบาย แผนงาน และกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างเหมาะสม ภายใต้้แนวคิิด 5 ดีี
ของ BAM คืือ ดีีต่่อประเทศ ดีีต่่อสัังคม ดีีต่่อลููกค้้าหรืือลููกหนี้้� ดีีต่่อ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและดีีต่่อพนัักงาน ที่่�ครอบคลุุมมิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และธรรมาภิิบาล เพื่่�อสร้้างการเติิบโตในทุุกมิิติิที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างยั่่�งยืืน

แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
1. BAM มีีเจตนารมณ์์ที่จ�่ ะดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และมีีธรรมาภิิบาล โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
โดยรวม
2. คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานทุุกระดัับ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะยึึดถืือ
และปฏิิบััติิตามหลัักสำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีต
� ามมาตรฐาน
สากลทั้้�ง 7 ประการ อัันได้้แก่่

น โ ย บ า ย แ ล ะ เ ป้้ า ห ม า ย ก า ร จัั ด ก า ร
ด้้ า นความยั่ ่ � ง ยืืน

(การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละประเภท
อย่่างเท่่าเทีียม)

BAM บููรณาการนโยบายและแผนงานด้้านความยั่่�งยืืน
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยการเชื่่�อมโยงเข้้ากัับ
วิิ สั ั ยทั ั ศ น์์  พั ั น ธกิิ จ  กลยุุ ท ธ์์ แ ละทิิ ศ ทางการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิ ิ จ  BAM
มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�รงบทบาทสำำ�คัั ญ ในการพลิิ กฟื้้� นสิิ นทรัั พย์์
ด้้อยคุุณภาพของประเทศ ช่่วยให้้ระบบเศรษฐกิิจมีีความเข้้มแข็็ง
ผ่่านการบริิหารจััดการองค์์กรที่่�เป็็นเลิิศ เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจ
ให้้กัับลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องบนหลัักธรรมาภิิบาล ภายใต้้
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  และการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพ อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีการจัั ด การแก้้ ไขปัั ญ หาความขัั ด แย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ รวมทั้้�งกำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศ
ทั้้�งรายงานทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินอย่่างเพีียงพอ
เชื่่�อถืือได้้และทัันต่่อสถานการณ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับข้้อมููล
สารสนเทศอย่่างเท่่าเทีียมกััน สร้้างคุุณค่่าให้้สอดคล้้องกัับความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยเชื่่�อมั่่�นว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีต้้องคำำ�นึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อให้้เกิิดการขัับเคลื่่�อนและพััฒนาอย่่าง
เหมาะสม โดยมุ่่�งเน้้นให้้ความสำำ�คััญกัับการปรัับสมดุุลทั้้�ง 3 มิิติิ
ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล ซึ่่�งเป็็นรากฐานสำำ�คััญ
ของความเจริิญก้้าวหน้้าและเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน  

				Accountability
			

(ความรัับผิิดชอบต่่อผลการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�)

				Responsibility
				(ความสำำ�นึึกในหน้้าที่่�ด้้วยขีีดความสามารถ
และประสิิทธิิภาพที่่�เพีียงพอ)

			

			

Equitable Treatment

Transparency

( ความโปร่่ ง ใสในการดำำ� เนิิ น งานและ
การเปิิดเผยข้้อมููล สามารถตรวจสอบได้้)

				Value Creation

(การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการทั้้�งในระยะสั้้�น
และระยะยาว)

			Ethics

(การส่่งเสริิมการปฏิิบัติ
ั อัิ น
ั เป็็นเลิิศ มีีจริิยธรรม
ที่่�ดีีในการประกอบธุุรกิิจ)

			

Social Awareness

(การมีีสำำ�นึึกในความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
มาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน)

3. BAM จะดููแลส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิของตนอย่่าง
เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
4. คณะกรรมการจะปฏิิบัั ติิ ห น้้ า ที่่� ด้้ ว ยความทุ่่�มเทและ
รัับผิิดชอบ มีีความเป็็นอิิสระและมีีการจััดแบ่่งบทบาทหน้้าที่่ไ� ว้้ชัดั เจน
โดยจะกำำ�กัับดููแลกิิจการเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของ BAM และคำำ�นึึงถึึง
บทบาทของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ
5. คณะกรรมการจะเป็็นผู้้�นำำ�ในเรื่่�องจริิยธรรม เป็็นตััวอย่่าง
ในการปฏิิบััติิงานตามแนวทางการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ BAM และ
กำำ�กัับดููแลในเรื่่�องการจััดการแก้้ไขปััญหาความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
6. BAM ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญข
ั องผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ
ทั้้�งภายในและภายนอก BAM อาทิิ ผู้้�ถืือหุ้้�น ภาครััฐ ลููกค้้า เจ้้าหนี้้�
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ คู่่�แข่่ง สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม คณะกรรมการ BAM
และพนัักงาน โดยจะปฏิิบััติิต่่อแต่่ละฝ่่ายให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ของฝ่่ายต่่าง ๆ อย่่างเหมาะสม
7. กำำ�หนดให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลสารสนเทศ ทั้้�งรายงาน
ทางการเงิินและข้้อมููลที่่�ไม่่ใช่่ทางการเงิินอย่่างเพีียงพอ เชื่่�อถืือได้้
และทัันต่่อสถานการณ์์ เพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้รัับข้้อมููลสารสนเทศ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
1. ดำำ�เนิินการสื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์หลัักการกำำ�กัับดููกิิจการ
ที่่�ดีีผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ ของ BAM เพื่่�อสร้้างความตระหนััก และ
การรัับรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง

2. เข้้าร่่วมโครงการสำำ�รวจเพื่่�อติิดตามและวััดผลการพััฒนาการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการหรืือบรรษััทภิิบาลของบริิษัทั จดทะเบีียน (Corporate
Governance Report of Thai Companies: CGR) ประจำำ�ปีี 2564
ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ตามหลัักเกณฑ์์
ของโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย
โดยผลการประเมิินปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้คะแนนเฉลี่่�ยรวม 87%
ซึ่่ง� อยู่่�ในระดัับ “ดีีมาก”
3. BAM จััดงาน BAM CG DAY 2021 เมื่่อ� วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน
2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 ติิดต่่อกััน โดยเป็็นการจััดงานในรููปแบบ
New Normal ภายใต้้หััวข้้อ “CG Focus 2021 : Move Forward
Together” เพื่่�อเป็็นการตอกย้ำำ��พัันธกิิจในการกำำ�กัับดููแลกิิจการภายใต้้
หลัักการสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ธรรมาภิิบาล (ESG) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
และสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�งเสริิมสร้้างความตระหนัักในการเป็็น
องค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และเป็็นการแสดง
เจตนารมณ์์ว่่า BAM กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน จะยึึดมั่่�น
และปฏิิบััติติ ามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ต่่อนัักลงทุุนและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เป้้าหมายปีี 2565
BAM ดำำ�เนิินการพััฒนาและยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี  เพื่่�อยกระดัับผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (CGR)
ของ BAM จากระดัับดีีมาก (Very Good) เป็็นระดัับดีีเลิิศ (Excellent)

การต่่อต้้านทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
1. คณะกรรมการ BAM กำำ�หนด “ห้้ามมิิให้้ กรรมการและ
บุุคลากรทุุ กระดัั บของ BAM ยอมรัั บการทุุ จริิ ตประพฤติิ มิิ ชอบ
ทุุกรููปแบบ ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ได้้แก่่ การให้้หรืือการรัับ
เงิินของขวััญ ของกำำ�นััล หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดที่่�ไม่่สุุจริิต รวมถึึง
การเลี้้�ยงรัับรองที่่�ไม่่เหมาะสมจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในธุุรกิิจ ทั้้�งลููกค้้า
ลููกหนี้้� เจ้้าหนี้้� คู่่�ค้้า คู่่�ความร่่วมมืือ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียอื่่�น นอกจากนี้้� ยัังห้้ามไม่่กระทำำ�การอัันเป็็นการขััดแย้้งทาง
ผลประโยชน์์ ทั้้�งส่่วนตน ครอบครััวและพวกพ้้อง และปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างเป็็นธรรม การไม่่สนัับสนุุนทางการเมืือง
BAM ต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความเป็็นกลาง โดยให้้ครอบคลุุมถึึง
พนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
โดยกำำ�หนดให้้บุุคลากรทุุกระดัับของ BAM ต้้องปฏิิบััติิตามแนวทาง
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ
(Anti-Corruption) และจรรยาบรรณทางธุุรกิจิ
2. การรายงานการทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบ (Corruption) เพื่่อ� ให้้
มีีการรายงานทางการเงิินที่่เ� ชื่่อ� ถืือได้้ และมีีการคำำ�นึึงถึึงความเสี่่ย� ง
ที่่�จะเกิิดการทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption) ในการดำำ�เนิินงาน
โดยมีีการติิดตามดููแลอย่่างใกล้้ชิิดและสม่ำำ�� เสมอโดยให้้ถืือปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และคู่่�มืือจรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ BAM
2.1 BAM ได้้กำำ�หนดให้้มีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน/
แจ้้งเบาะแส สำำ�หรัับพนัักงาน และ ลููกค้้า/บุุคคลภายนอก ผ่่านทาง
ผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง /ฝ่่ า ยสื่่� อ สารองค์์ ก รและนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์
(ศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์) /ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล/ฝ่่ายตรวจสอบภายใน/
ไปรษณีีย์์ / Mail/โทรศัั พ ท์์ / โทรสาร/ช่่ อ งทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์
(Internet/Website) และอื่่�น ๆ ตามที่่�กำำ�หนด เมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�
การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption) ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ BAM โดยจััด
ให้้มีีกระบวนการจััดการเกี่่�ยวกัับเรื่่�องร้้องเรีียนจนได้้ข้้อยุุติิ
2.2 BAM กำำ�หนดให้้มีีการรัับข้้อร้้องเรีียน/การแจ้้งเบาะแส 
ในพฤติิกรรมหรืือเหตุุการณ์์ใด ๆ ที่่เ� ป็็นการฝ่่าฝืืนหลัักการและแนวปฏิิบัติั ิ
ที่่�ดีีด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณทางธุุรกิจ 
ิ ได้้แก่่
การทุุจริิต การเรีียกรัับ รัับ หรืือเสนอผลประโยชน์์ใด ๆ อัันมิิชอบ
ไม่่ปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณทางธุุรกิจ 
ิ การละเลยเพิิกเฉยเมื่่อ� พบเห็็น
การฝ่่าฝืืน หรืือการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามจรรยาบรรณทางธุุรกิจ ร
ิ วมทั้้ง� ไม่่ให้้
ความร่่วมมืือหรืือขััดขวางการสืืบสวนหาข้้อเท็็จจริิง
3. กรรมการ  และบุุคลากรทุุกระดัับของ BAM ที่่�กระทำำ�
การทุุจริิตประพฤติิมิิชอบ (Corruption) ถืือเป็็นการกระทำำ�ที่่�ผิิด
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของ BAM ซึ่่�งต้้องได้้รัับการพิิจารณาโทษ

ทางวิิ นัั ยตามระเบีียบที่่ � BAM กำำ �หนดไว้้ และโทษตามกฎหมาย
หากการกระทำำ�นั้้�นผิิดกฎหมาย 
4. BAM กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด
การทุุจริิตประพฤติิมิชิ อบ (Corruption) ทั่่�วทั้้ง� องค์์กรเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี
5. การสร้้างความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจและการดำำ�เนิินการ
จััดซื้้�อจััดจ้้าง BAM ไม่่ติิดสิินบน ในการดำำ�เนิินธุุรกิจทุ
ิ ุกชนิิดกัับคู่่�ค้้า
คู่่�สััญญาหน่่วยงานภาครััฐ หรืือหน่่วยงานที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจกัับ BAM
ต้้องดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส และตามกฎหมายที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กำำ�หนดไว้้
6. ปลููกฝัังและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้ กรรมการ และบุุคลากร
ทุุกระดัับของ BAM รวมทั้้�งบุุคคลอื่่�นที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับ BAM และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียให้้มีีความตระหนัักที่่�ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่ด้� ้วยความซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต ไม่่แสวงหาผลประโยชน์์จากตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�ของตนเอง หรืือ
เอื้้�อผลประโยชน์์ใด ๆ
7. กำำ�หนดแนวทางการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงตามกฎเกณฑ์์
และขั้้�นตอนการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน/แจ้้งเบาะแสในระยะเวลาที่่�
เหมาะสม ด้้วยความโปร่่งใสและเป็็นธรรมแก่่ทุุกฝ่่าย พร้้อมดำำ�เนิินการ
แก้้ไข ปรัับปรุุง กำำ�หนดโทษ ซึ่่�งการรัับข้้อร้้องเรีียนนี้้� BAM จะให้้
ความคุ้้�มครองและปกปิิดรายชื่่�อ ผู้้�ร้อ้ งเรีียน/ผู้้�แจ้้งเบาะแส เป็็นความลัับ
ทั้้�งก่่อนและหลัังการดำำ�เนิินการ ซึ่่�งจะถืือว่่าข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็น
ความลัับและจะเปิิดเผยเท่่าที่่�จำำ�เป็็น โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
และความเสีียหายของผู้้�ร้้องเรีียน/แจ้้งเบาะแส แหล่่งที่่�มาของ
ข้้อมููลหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง หากผู้้�ร้้องเรีียน/แจ้้งเบาะแส ได้้รัับ
ความเดืื อ ดร้้ อ นเสีียหาย จะได้้ รั ั บ การบรรเทาความเสีียหาย
ด้้วยกระบวนการที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรมโดยเร็็ว
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564
1. ในเดืือนมกราคม ปีี 2564 BAM ได้้ดำำ�เนิินการให้้มีี
การจััดทำำ� “รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ประจำำ�ปีีของผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน” ของปีีที่่�ผ่่านมา
2. เมื่่�อวัันที่่� 15 ธัันวาคม 2564 BAM ได้้จััดอบรมขยาย
แนวร่่วมคู่่�ค้้าเพื่่�อการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ัน ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
โดยจััดในรููปแบบออนไลน์์ มีีนายธงชััย ชััยโลหกุุล ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่
สายกำำ�กับั ดููแลกิิจการและบริิหารความเสี่่�ยง เป็็นวิิทยากร ในการอบรม
ครั้้�งนี้้�มีีคู่่�ค้้าของ BAM จากทั่่�วประเทศเข้้ารัับการอบรมจำำ�นวน
57 บริิษััท และทุุกบริิษััทยิินดีีเข้้าร่่วมประกาศเจตนารมณ์์ในการเป็็น
แนวร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปชั
ั ันกัับ BAM ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้
BAM มีีพัันธมิิตรที่่�แข็็งแกร่่งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วมกัันอย่่างยั่่�งยืืน
และโปร่่งใส

3. เมื่่�อวัันที่่� 22 ธัันวาคม 2564 นางทองอุุไร ลิ้้�มปิิติิ
ประธานกรรมการ บริิษััทบริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์ จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ BAM ได้้รัับมอบประกาศนีียบััตรสมาชิิกแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็็นครั้้�งที่่� 2 ในงาน
Thailand 11th National Conference on Collective Action
Against Corruption “รวมพลัังธุุรกิิจโปร่่งใส ใส่่ใจต้้านคอร์์รััปชััน”
ในรููปแบบ Virtual ซึ่่�งแสดงถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นองค์์กรที่่�
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส และต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ทุุกรููปแบบ

เป้้าหมายปีี 2565
1. ดำำ�เนิินการสื่่�อสารให้้ผู้้�บริิหาร  และพนัักงาน ตระหนััก
และปฏิิบััติิตามนโยบายการต่่อต้้านทุุจริิตประพฤติิมิิชอบที่่� BAM
กำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
2. ดำำ�เนิินการจััดอบรมขยายแนวร่่วมต่่อต้้านการทุุจริิต
ประพฤติิมิิชอบ (Anti-Corruption) ให้้กัับคู่่�ค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง

แนวทางการจััดทำำ�รายงานการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่�ง่ ยืืน
รายงานฉบัับนี้้ จั
� ดั ทำำ�ขึ้้น� เพื่่อ� แสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานในรอบปีี 2564 ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 1 มกราคม - 31 ธัันวาคม 2564 เกี่่ย� วข้้องกัับ การบริิหารจััดการ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน อัันเกี่่ย� วโยงกัับประเด็็นด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�ง BAM ได้้จััดทำำ�และเผยแพร่่ข้้อมููล
โดยอ้้างอิิงการจััดทำำ�รายงานให้้มีีความสอดคล้้องตามดััชนีีชี้้�วััดของ Global Reporting Initiative Version Standard  (GRI Standard 2018)
และ UN Sustainability Development Goals

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ
การได้้รัับรางวััลต่่าง ๆ จากสถาบัันในประเทศและต่่างประเทศนั้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จในการบริิหารจััดการสิินทรััพย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนการมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาองค์์กรให้้มีีความเจริิญเติิบโตและก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืน นัับเป็็นรางวััลแห่่งความภููมิิใจที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสามารถ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจนเป็็นที่่�ยอมรัับ  

รางวััล Best Investor Relations Thailand 2021
รางวััล Best Distressed Asset Management Company Thailand 2021
จากเวทีี International Business Magazine Awards   2021 จััดโดย International
Business Magazine ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารทางธุุรกิิจและการเงิินชั้้�นนำำ�จากเมืืองดููไบ ประเทศ
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ ที่คั่� ัดเลืือกองค์์กรต่่าง ๆ ที่่มีี� ผลดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์
การได้้รัับรางวััล นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งเวทีีที่่�เป็็นการรัับประกัันให้้กัับองค์์กรธุุรกิิจชั้้�นนำำ�ในประเทศ
ต่่าง ๆ ถึึงผลงานที่่�สะท้้อนความรัับผิิดชอบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้สามารถก้้าวไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน รวมทั้้�ง เป็็นที่่�ยอมรัับทั้้�งในและต่่างประเทศ

รางวััล Best in House Investor

R
 elations Team - Distressed Asset
Management
รางวััล Best Distressed Asset
Management Company
จากเวทีี International Finance Awards จััดโดยนิิตยสาร 
International Finance ซึ่่�งเป็็นนิิตยสารด้้านธุุรกิิจและ
การเงิินชั้้�นนำำ�ของสหราชอาณาจัักร UK’s International
Finance Publications Limited โดยรางวััลมุ่่�งเน้้น
ในการเชิิดชููเกีียรติิแก่่บุุคคล และองค์์กรในอุุตสาหกรรม
การเงิินระดัับสากล ที่่ดำ� ำ�เนิินกิิจการอย่่างโดดเด่่นในด้้าน
ต่่าง ๆ และมีีคุุณค่่าต่่อภาคการเงิินในระดัับโลก นอกจากนี้้�
รางวััล “International Finance Awards” ยัังแสดงให้้เห็็นถึึง
มาตรฐานระดัับสููงสุุดด้้านนวััตกรรมและผลการดำำ�เนิินงาน
ขององค์์กร ที่่�มุ่่�งสร้้างสรรค์์ผลงานและอุุทิิศตนเพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้ภาคอุุตสาหกรรมการเงิินให้้ก้้าวหน้้าและเติิบโตต่่อไป

รางวััลอาคารประหยััดพลัังงานและคุุณภาพอากาศ
ได้้มาตรฐาน ประจำำ�ปีี 2021 จากการเข้้าร่่วมประกวดโครงการ
ส่่งเสริิมการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานในอาคารปีีที่่� 6
MEA ENERGY AWARDS จััดโดยการไฟฟ้้านครหลวง หรืือ กฟน. ซึ่่ง� เป็็น
การประกวดเพื่่อ� คััดเลืือกอาคารประหยััดพลัังงานของ กฟน. ที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์
ประเมิินด้้านประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของอาคารแต่่ละประเภท
โดยใช้้หลัักเกณฑ์์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้้วย เกณฑ์์มาตรฐาน
MEA Index (Management of Energy Achievement Index)
เป็็นตััวชี้้วั� ดั ระดัับการใช้้พลัังงานที่่� กฟน. ได้้พัฒ
ั นาขึ้้น� และ เกณฑ์์การ
ประเมิินทางด้้านคุุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ)
เมื่่อ� อาคารผ่่านเกณฑ์์มาตรฐานแล้้วจะได้้รับั ตราสััญลักั ษณ์์เพื่่อ� แสดงถึึง
การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการมีีคุุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่่ดีี 
� นอกจากนี้้ยั� งั เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ในการส่่งเสริิมลดปริิมาณการใช้้
พลัังงานของประเทศ ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เพื่่�อช่่วยลดปััญหาโลกร้้อน และเป็็นอาคารต้้นแบบด้้านการประหยััด
พลัังงานของประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม

โครงสร้้างการพััฒนาที่่�ยั่�ง่ ยืืนแบบบููรณาการ
โครงสร้้างบริิหารงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ 
ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท วางนโยบายการดำำ�เนิินงานด้้าน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และคณะทำำ�งานด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม ดููแลและติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน พิิจารณาแนวปฏิิบััติิ
แสดงความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และผลัักดัันพนัักงานให้้มีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรมต่่าง ๆ โดยประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารเป็็นผู้้�นำำ� ส่่งเสริิม
สนัับสนุุน ให้้การขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนบรรลุุ
เป้้าหมาย

คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
คณะทำำ�งานด้้านความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ

ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
เงินสด
ปรัับปรุุง
โครงสร้้างหนี้้�

แปลงหนี้เป็นทุน

NPLs
กระบวนการ
ทางศาล

การรับซื้อ
NPLs/NPAs
NPAs

โอนหลักประกันช�ำระหนี้

ได้ข้อยุติ
บังคับหลักประกัน
ขายทอดตลาด

บริิหารจััดการทรััพย์์

เงินสด
NPAs

จำำ�หน่่าย

• การสำำ�รวจและตรวจสภาพทรััพย์์
• การปัักป้้ายกรรมสิิทธิ์์�
• การดููแล/ซ่่อมแซม และพััฒนาปรัับปรุุงทรััพย์์
• การหาประโยชน์์จากทรััพย์์ เช่่น การให้้เช่่าทรััพย์์

BAM รัับซื้้�อรัับโอนสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพในระบบสถาบััน
การเงิินมาบริิหารจััดการแก้้ไขปััญหา เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจ
ในประเทศกลัับมาฟื้้�นตััวโดยเร็็ว ด้้วยการวางกลยุุทธ์์และแผน
ประกอบธุุรกิิจ
การบริิหารสิินทรััพย์์ด้้อยคุุณภาพ (NPL) ซึ่่�งลููกหนี้้�

ประสบปัั ญหาสภาพคล่่ อง ดัั งนั้้� น การแก้้ ไขปัั ญหาในส่่ วนของ
การปรัับปรุุงโครงสร้้างหนี้้� สามารถหาข้้อยุุติิ โดยไม่่ผ่่านกระบวนการ
ทางศาล หรืือบัังคัับหลัักประกัันเพื่่�อขายทอดตลาด จึึงมีีมาตรการ
ที่่�หลากหลายในการประนอมหนี้้�ที่่�จะทำำ�ให้้ลููกหนี้้�รายย่่อยได้้ทรััพย์์
หลัักประกััน ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยหรืือที่่ทำ� ำ�กิินกลัับคืืนไป  และลููกหนี้้�
รายใหญ่่สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือหมุุนเวีียนสู่่�ระบบเศรษฐกิิจปกติิ
ต่่อไปได้้ ด้้วยเงื่่�อนไขที่่�ผ่่อนปรน ผ่่านมาตรการประนอมหนี้้�ที่่�อยู่่�
บนพื้้�นฐานความสมััครใจ มีีแนวทางความร่่วมมืือระหว่่างกัันเพื่่�อให้้ได้้
ข้้อยุุติิ และผลประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งสองฝ่่าย 
นอกจากนี้้� BAM ยัั งออกมาตรการหรืื อโครงการต่่ าง ๆ
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนของลููกหนี้้�หรืือลููกค้้า อาทิิ มาตรการช่่วย
เหลืือลููกค้้ารายย่่อยและลููกค้้า SME ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
แพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลต่่อความสามารถในการ
ผ่่อนชำำ�ระของลููกค้้าปรัับโครงสร้้างหนี้้� ด้้วยมาตรการฝ่่าวิิกฤติิโควิิดไปกัับ
BAM อาทิิ โครงการสุุขใจได้้บ้้านคืืน โครงการ BAM ช่่วยฟื้้�นคืืนธุุรกิิจ 
การบริิ หารจััดการทรััพย์์ สิิ นรอการขาย (NPA)

ด้้วยการปฏิิบััติิการสำำ�รวจ ตรวจสภาพทรััพย์์ หลัังจากการปัักป้้าย
แสดงกรรมสิิทธิ์์�จะดำำ�เนิินการซ่่อมแซม ปรัับปรุุงทรััพย์์ โดยมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาทรััพย์์ให้้มีีศัักยภาพ ตามนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (CSR In-Process) และการดููแล
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการปรัับปรุุงบ้้าน BAM ให้้เป็็นบ้้านประหยััด
พลัังงาน และใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิม
การจำำ�หน่่ายเพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจด้้วยโครงการต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้างโอกาส
ให้้ลููกค้้าหรืือผู้้�มีีรายได้้น้้อยสามารถเป็็นเจ้้าของที่่�อยู่่�อาศััยได้้ง่่ายขึ้้�น
รวมไปถึึงการช่่วยเหลืือประชาชน และนัักลงทุุนในช่่วงภาวะเศรษฐกิิจ
ซบเซาให้้ ส ามารถเป็็ น เจ้้ า ของอสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ หรืื อ มีีสถานที่่ �
ประกอบกิิจการด้้วยโครงการช่่วยเหลืือผู้้�ซื้้�อทรััพย์์ ตามโครงการ
ซื้้�อทรััพย์์แบบผ่่อนชำำ�ระกัับ BAM อาทิิ โครงการคอนโดราคามหาชน
โครงการผ่่อนดีี REFINANCE โครงการอสัังหาฯ เพื่่�ออนาคต ทำำ�ให้้
สามารถระบายทรััพย์์สิินรอการขายได้้เพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลดีีต่่อภาพรวม
ของภาคอสัังหาริิมทรััพย์์ และช่่วยพััฒนาระบบเศรษฐกิิจของประเทศ

การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ความยั่่�งยืืนของกิิจการมีีพื้้�นฐานจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และมีีคุุณธรรมในการบริิหารจััดการ
การสร้้างการเติิบโตร่่วมกัันกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า การสร้้างคุุณค่่าให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างสมดุุล รวมทั้้�งให้้มีี
ส่่วนร่่วมในการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ รวมไปถึึงการรัับรู้้� เข้้าใจความต้้องการ และความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย จะนำำ�มาจััดทำำ�
แนวทางการดำำ�เนิินงานและวิิธีีปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างเหมาะสม ซึ่่�งยัังเชื่่�อมโยงตามโครงการ 5 ดีี ของ BAM คืือดีีต่่อประเทศ
ดีีต่่อสัังคม ดีีต่่อลููกค้้าหรืือลููกหนี้้� ดีีต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และดีีต่่อพนัักงาน ดัังนี้้�
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

นโยบาย

แนวทางการดำำ�เนิินงานและวิิธีีปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

1. ประเทศ

BAM อยู่่�ภายใต้้ ก ารกำำ �กั ั บ ดูู แ ลของ
ธนาคารแห่่งประเทศไทย ดำำ�เนิินการ
รัั บ ซื้้� อ รัั บ โอนหนี้้� ด้้ อ ยคุุ ณ ภาพจาก
สถาบัันการเงิินมาบริิหารจััดการอย่่าง
มืืออาชีีพ รวมทั้้�งบริิหารจััดการทรััพย์์สิิน
รอการขายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ครบวงจร โดยมุ่่�งสร้้ างประโยชน์์ เพื่่� อ
พลิิกฟื้้�นเศรษฐกิิจของประเทศให้้พััฒนา
และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

- ก ารแก้้ไขปััญหาสิินทรััพย์์ด้อ้ ยคุุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบัันการเงิิน
ของประเทศ
- การบริิหารจััดการทรััพย์์สิินรอการขาย  (NPA) ให้้มีีคุุณภาพ พร้้อม
จำำ�หน่่ายในราคาที่่�เป็็นธรรม ฟื้้�นฟููธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ พััฒนา
และขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจไทยให้้เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

2. สัังคม

BAM ให้้ความสำำ�คัญด้
ั า้ นความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ช่่วยเหลืือ
และร่่ ว มทำำ�ปร ะโยชน์์ เ พื่่� อ ยกระดัั บ
คุุ ณ ภาพชีีวิิ ตที่�่ดีี และพัั ฒ นาสัั ง คมไทย 
ดำำ �เนิิ นกิิจกรรมภายใต้้ขอบข่่ าย และ
แนวปฏิิบััติิในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับภาครััฐและเอกชน ตลอดจนประสาน
ความร่่วมมืือในการพััฒนาสัังคมอย่่าง
ยั่่�งยืืน และเป็็นรููปธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
มาโดยตลอด

- ก ารพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยให้้มีีศัักยภาพ ตามนโยบายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการ
ปรัับปรุุงบ้้าน BAM ให้้เป็็นบ้้านประหยััดพลัังงาน อากาศสะอาด
รวมทั้้�งใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
- การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม สร้้างชุุมชน
ให้้เข้้มแข็็งอย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยการจััดทำำ�โครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ
อาทิิ โครงการด้้านการศึึกษา ด้้านสาธารณสุุข  การช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อย
โอกาสหรืือผู้้�เดืือดร้้อน
- การส่่ งเสริิ ม สนัั บสนุุ น กิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ ดนตรีี กีีฬา
ศาสนา ศิิลปวััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
- การให้้ความรู้้� สร้้างอาชีีพ ตามโครงการ Upskill for the New
Normal Life ผ่่านสื่่�อออนไลน์์
- การจััดทำำ�โครงการ HOPE การพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย ให้้กัับผู้้�ยากไร้้
ในชุุมชน  
- โครงการ BAM Property Design Contest โดยร่่วมกัับภาควิิชา
สถาปัั ตย กรรมภายใน คณะสถาปััตย กรรมศาสตร์์  จุุ ฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย  ออกแบบบ้้านตามแนวคิิดนวััตกรรมบ้้านรัักษ์์โลก
มุ่่�งเน้้นการประหยััดพลัังงาน และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�ง
การออกแบบตามแนวทางอารยสถาปััตย์์ ที่่�คำำ�นึึงถึึงการใช้้งานที่่�
สะดวกปลอดภััยของผู้้�สููงอายุุ

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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3. ลููกค้้า
หรืือลููกหนี้้�

BAM ช่่ ว ยเหลืื อ ให้้ ลู ู ก หนี้้� ห รืื อ ลูู ก ค้้ า
มีีโอกาสพลิิกฟื้้�นคืืนสู่่�การเป็็นผู้้�มีีเครดิิต
ที่่�ดีี ด้้วยการปรัับโครงสร้้างหนี้้� เพื่่�อให้้
ลููกหนี้้�ได้้รัับคืืนเครดิิต รวมทั้้�งได้้รัับคืืน
ทรัั พย์์ หลัั กประกัั น และธุุรกิิ จการค้้ า
กลัับไป มีีการบริิหารทรััพย์์สินิ  รอการขาย
ด้้วยการปรัับปรุุงทรััพย์์ให้้มีีคุุณภาพดีี
และจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย ให้้ได้้ซื้้อ�
ทรััพย์์ดีีในทำำ�เลที่่�ใช่่ ภายในงบประมาณ
และราคาที่่�เหมาะสม

- ก ารช่่วยเหลืือ แก้้ไขปััญหาของลููกหนี้้� การปรัับโครงหนี้้ ด้
� ว้ ยมาตรการ
ประนอมหนี้้�ที่่�จะทำำ�ให้้ลููกหนี้้�ได้้ที่่�อยู่่�อาศััย หรืือทรััพย์์หลัักประกััน
กลัับคืืนไปด้้วยเงื่่�อนไขที่่ผ่� ่อนปรน
- การพััฒนาทรััพย์์สิินรอการขายให้้มีีคุุณภาพ และการจััดกิิจกรรม
ส่่งเสริิมการขายช่่วยเหลืือลููกค้้า สร้้างโอกาสให้้ผู้้�มีีรายได้้น้้อย 
มีีโอกาสเป็็นเจ้้าของที่่�อยู่่�อาศััยได้้ง่่ายขึ้้�น
- บรรเทาความเดืือดร้้อนของลููกค้้าหรืือลููกหนี้้ ด้
� ว้ ยมาตรการช่่วยเหลืือ
ลููกหนี้้�ในสถานการณ์์วิิกฤตโควิิด-19
- การสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า ด้้วยการจััดกิิจกรรมในเทศกาล
ต่่าง ๆ มอบของที่่�ระลึึก การส่่งข้้อความอวยพรวัันเกิิด ข้้อความ
แสดงความห่่วงใยเนื่่�องในสถานการณ์์วิิกฤต โควิิด-19 ผ่่าน SMS
และ mail ลดการใช้้กระดาษ 
- เปิิดช่่องทางรัับฟัังความคิิดเห็็น ข้้อเสนอแนะ และตอบข้้อมููลลููกค้้า
ผ่่าน web chat bot และ line chat bot

4. ผู้้�ถืือหุ้้�น

BAM ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�ถืือหุ้้�น
มีีการบริิ ห ารจัั ด การที่่ � โ ปร่่ ง ใส สุุ จ ริิ ต
การนำำ�หุ้้� นเข้้ า จดทะเบีียนในตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยถืือเป็็นการ
เปิิดกว้้างสู่่�การเป็็นบริิษััทมหาชนอย่่าง
แท้้จริิง การระดมทุุนเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�ม
โอกาสทางธุุรกิิจ อัันจะเป็็นประโยชน์์
ต่่ อ การพัั ฒ นาสร้้ า งความมั่่� น คงต่่ อ
เศรษฐกิิจ สร้้างผลตอบแทนที่่�เหมาะสม
ต่่อนัักลงทุุน                                        

- ก ารจััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น
รัับทราบผลการดำำ�เนิินงาน และมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ 
- ก ารเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จข องบริิ ษัั ท ให้้ กัั บ
นัักลงทุุนผ่่านระบบ SETLink ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
เว็็บไซต์์ของบริิษััท และรายงานประจำำ�ปีี
- การเข้้าร่่วมกิิจกรรม Set Opportunity  Day วัันบริิษััทจดทะเบีียน
พบปะนัักลงทุุน
- การจััด company visit  การประชุุมนัักวิิเคราะห์์ทุุกไตรมาส
- การจััดให้้มีีช่่องทางสำำ�หรัับการสอบถามข้้อมููลผ่่านเว็็บไซต์์ และ
ตอบคำำ�ถามผ่่าน ir@bam.co.th

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

5. พนัักงาน

นโยบาย
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BAM ให้้ผลตอบแทนที่่�เหมาะสม และ
วางแผนการอบรมเสริิมสร้้างทัักษะความรู้้�
พัั ฒ นาความสามารถของพนัั ก งาน
ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ทิิ ศ ทางการเติิ บ โต
ของธุุรกิิจอย่่างมีีระบบ รวมทั้้�งการจััด
สวััสดิิการครบถ้้วนตามกฎหมาย อีีกทั้้�ง
ยัั ง ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานร่่ ว มมืื อ ร่่ ว มใจ 
สร้้ า งพฤติิ ก รรมการเป็็ น ผู้้�ให้้  จั ั ด ทำำ �
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อ
สัังคม

- ก ารจ่่ายค่่าจ้้างและค่่าตอบแทนจากการทำำ�งาน ให้้เป็็นไปตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับของ BAM และ/หรืือ กฎหมายกำำ�หนดไว้้
- การจััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมความรู้้� ความสามารถ
ด้้วยการจััดการสััมมนา และอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
- การวางแนวทางในการเติิบโต ก้้าวหน้้าในสายงานอาชีีพ ด้้วยการ
มอบทุุนการศึึกษาระดัับปริิญญาโท ทั้้�งในและต่่างประเทศ
- การกำำ�หนดมาตรการและสื่่�อสารให้้ความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความปลอดภััย  อาชีีวอนามััย  และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้
เป็็นไปตามกฎหมาย และมีีมาตรฐานความปลอดภััย  เพื่่�อสุุขภาพที่่ดีี�
ของพนัักงาน
- การกำำ�หนดนโยบายการปฏิิบัติั งิ าน เพื่่�อความปลอดภััยของพนัักงาน
ในช่่วงสถานการณ์์วิิกฤตโควิิด-19
- สื่่�อสารข้้อมููลผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ และการจััดประชุุม
ระหว่่างผู้้�บริิหารระดัับสููงและพนัักงาน พร้้อมรัับฟัังความคิิดเห็็น
ผ่่านช่่องทางที่่�เปิิดกว้้าง  
- การจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อการเพิ่่�มทััศนคติิที่่�ดีี ทำำ�ให้้พนัักงานมีี
ส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน อาทิิ กิิจกรรม “BAM ร่่วมใจ ลดใช้้
พลัังงาน” กิิจกรรม “ลดใช้้ถุงุ พลาสติิก” และ การบริิจาคขวดพลาสติิก
ที่่�ใช้้แล้้ว เพื่่�อจััดทำำ�ชุุด PPE สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ใน
ช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19  
- ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ชุุมชนและสัังคม  

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
BAM มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์พลัังงานให้้สอดคล้้องกัับการมีีส่่วนร่่วมช่่วยพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยั่่�งยืืน เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของบุุคลากรที่่ดีีขึ้้
� �นตามพัันธกิิจหลััก เพื่่�อให้้การจััดการด้้านพลัังงานมีีประสิิทธิิภาพ
และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยคณะผู้้�บริิหารระดัับสููง ได้้มีีการวางแผนการดำำ�เนิินงานและตั้้�งเป้้าหมายในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการประกาศ
นโยบายด้้านการจััดการพลัังงานจนถึึงปััจจุุบััน
การกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
1. พััฒนาและแสวงหาความรู้้�เพื่่�อจััดการ และป้้องกัันมลภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างครบถ้้วน
2. ตระหนัักถึึงการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน
3. ส่่งเสริิมการทำำ�งานในกิิจกรรม เพื่่อ� ลดและแก้้ไขภาวะโลกร้้อน
4. ส่่งเสริิมให้้มีีการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมระหว่่างพนัักงาน เพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ 
วััฒนธรรมองค์์กร เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติที่ิ ่�ยั่่�งยืืน

และได้้ปลููกฝัังให้้เป็็น

เป้้าหมายการดำำ�เนิินงาน
BAM จะดำำ�เนิินการและพััฒนาระบบการจััดการพลัังงานอย่่างเหมาะสมโดยกำำ�หนดให้้การอนุุรัักษ์์พลัังงานเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ลดการสููญเสีียพลัังงานที่่�ไม่่จำำ�เป็็นเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด รวมถึึงการติิดตามและประเมิินผลอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยไม่่มีีผลทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานลดลง และเป็็นหน้้าที่่ค� วามร่่วมมืือของบุุคลากรทุุกคนในองค์์กร
ทั้้�งนี้้� ได้้กำำ�หนดการจััดทำำ�โครงการต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการลดใช้้พลัังงานและการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งดำำ�เนิินการสื่่�อสาร
สร้้างความรู้้�แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงาน การจััดทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์ ด้้านการจััดการพลัังงาน ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน การรณรงค์์และเชิิญชวนเพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือร่่วมใจด้้วยการจััดกิิจกรรมอนุุรัักษ์์พลัังงานและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งการใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด เพื่่�อลดผลกระทบที่่�เกิิดต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
BAM มุ่่�งเน้้นการพััฒนาการดำำ�เนิินงานที่่�มีีองค์์ประกอบหลััก 3P ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้พนัักงาน ทุุกคนมีีส่่วนร่่วม รวมทั้้�ง
การพััฒนาให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์พลัังงาน อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน

พััฒนาคน (People)

ปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ทธิิ ภ าพ
สถานที่่�ทำำ�งาน (Place)

จััดให้้มีีการอบรมความรู้้�และสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านการอนุุรัักษ์์
มีีการประเมิินศัักยภาพในการใช้้พลัังงานของอุุปกรณ์์
และเครื่่�องจัักร
พลัังงานให้้กัับบุุคลากรทุุก ๆ ปีี ทั้้�งในและนอกองค์์
กร รวมทั้้�ง
เป็็นระยะ รวมทั้้�งกำำ�หนดแผนปรัับปรุุงเครื่่�องจัักรให้้มีีประสิิทธิิภาพ
จััดกิิจกรรมเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาองค์์
ความรู้้�ใหม่่ ๆ สามารถ
สููงขึ้้�น และหาแนวทางการปรัับปรุุงโดยการพิิจารณามาตรการระบบ
นำำ�ไปปฏิิบััติิให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม และต่่อเนื่่�องยั่่�งยืืน
ที่่�มีีการใช้้พลัังงานสููง หรืือเครื่่�องจัักรที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่ำำ� น
� อกจากนี้้�
ยัังให้้ความสำำ�คััญด้้านพลัังงานทดแทนด้้วยการศึึกษาแนวทาง
ติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์
 ถึึงแม้้ระยะเวลา
การคุ้้�มทุุ น จะนาน แต่่ BAM พร้้ อ มส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การหัั น มาใช้้
พลัังงานสะอาดเพื่่�อตอบโจทย์์
กัับความต้้องการเป็็นอาคารที่่�
เป็็นมิตรกั
ิ ับสิ่่�งแวดล้้อม

สร้้างระบบ (Process)

การร่่วมกัันสร้้างระบบและมาตรการต่่าง ๆ ให้้เกิิดการอนุุรัักษ์์
พลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน รวมถึึงการพััฒนาระบบงาน 
Work Procedure ให้้สอดคล้้องกัับการอนุุรัักษ์์
พลัังงานรวมถึึงการ
วิิเคราะห์์
กระบวนการทำำ�งานเพื่่�อลดของเสีีย และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของงาน รวมทั้้�งการจััดทำำ�คู่่�มืือการอนุุรัักษ์์
พลัังงานในองค์์
กร

มาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
1. การปรัับปรุุงอุุปกรณ์์เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
	
การเปลี่่�ยนหลอดไฟประสิิทธิิภาพสููงชนิิด LED
สามารถลดการใช้้พลัังงานได้้ถึึง 183,213.62
หน่่ วยต่่ อปีี ลดการปล่่ อย CO2 109.67 ตัั น 
CO2 ต่่อปีี (Emission Factor ของไฟฟ้้า 1 kWh =
0.5986 kgCO2e)

		
	
การเปลี่่�ยนมอเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููงของระบบ
ผลิิ ตน้ำ��ำ เย็็ นแบบรวมศูู นย์์ (Chiller) ลดการใช้้
พลัังงานได้้ 7,452 หน่่วยต่่อปีี และลดการปล่่อย
CO24.46 ตััน  CO2 ต่่อปีี (Emission Factor
ของไฟฟ้้า 1 kWh = 0.5986 kgCO2e)

		
	
ก า ร ติิ ด ตั้้� ง ร ะ บ บ ผ ลิิ ต ไ ฟ ฟ้้ า พลัั ง ง า น

แสงอาทิิตย์์ (Solar cell) ขนาด 70 kWp
ผลิิตไฟฟ้้าได้้รวม 30,025.48 kWh ซึ่่�งลด
การปล่่อย CO2 17.97 ตััน CO2 ต่่อปีี (Emission
Factor ของไฟฟ้้า 1 kWh = 0.5986 kgCO2e)

2. การลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าและน้ำำ��ประปา
			
การใช้้ ไ ฟฟ้้ า ในปีี 2564 ลดลง 302,000 kWh
หรืือคิิดเป็็น 13.71% โดยคิิดเป็็นการลดการปล่่อย
CO2 180.78 ตััน CO2ต่่อปีี (Emission Factor
ของไฟฟ้้า 1 kWh = 0.5986 kgCO2e)
		
การใช้้น้ำำ��ประปาในปีี 2564 ลดลง 1,655 ลบ.ม.
หรืือคิิดเป็็น 5.84% ซึ่่�งสามารถลดการปล่่อย
CO2 1.32 ตััน CO2 ต่่อปีี (Emission Factor ของ
น้ำำ��ประปา กปน. 1 ลบ.ม. = 0.7948 kgCO2e)

3.	การสร้้างความตระหนัักรู้้�ด้้านการอนุุรัักษ์์
พลัังงานและสิ่่�งแวดล้้อม
		
3.1 กิิจกรรม “ประกวดทููตพลัังงาน BAM” (BAM
Energy Ambassador) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�นำำ�สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์
กิิจกรรมอนุุรัักษ์์พลัังงานทั้้�งภายในและภายนอก โดยเป็็นตััวแทน
วางแผนงานกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อการเพิ่่�มทััศนคติิที่่�ดีี และการมีีส่่วนร่่วม
ในการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
3.2 กิิจกรรม “BAM ร่่วมใจ ลดใช้้พลัังงาน” การประกวด
แข่่งขัันการลดปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าของ BAM ในภููมิิภาคที่่�มีีสำำ�นัักงาน
ตั้้�งอยู่่� โดยคำำ�นวณเปรีียบเทีียบจากปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้าในสำำ�นัักงาน
ต่่าง ๆ ของภููมิิภาคในปีี 2563 - 2564
3.3 กิิจกรรม “ลดใช้้ถุุงพลาสติิก” เชิิญชวนพนัักงาน
ลด ละ เลิิกใช้้ถุุงพลาสติิก แล้้วเปลี่่�ยนมาใช้้ถุุงผ้้ากััน  เพื่่�อเป็็นการ
ร่่วมดููแลรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  
3.4 กิิจกรรม “ปลููกสุุข” ตามแนวความคิิดการเรีียนรู้้�ที่่�
จะดููแลกััน และเติิบโตได้้โดยไม่่ทำำ�ร้้ายกััน ให้้พนัักงานถ่่ายภาพคู่่�กัับ
ต้้นไม้้ที่่�อยู่่�ในความดููแล พร้้อม Caption โดน ๆ และส่่งภาพเข้้าร่่วม
กิิจกรรมเพื่่�อให้้พนัักงานผ่่อนคลายความเครีียดในขณะ Work From
Home จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด–19 และส่่งเสริิม
การรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม

4. การสนัับสนุุนโครงการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
		 4.1 โครงการ การบริิหารจััดการของเสีียภายในพื้้�นที่่�
ทรััพย์์สิินรอการขายของ BAM
โครงการบริิหารจััดการของเสีีย เกิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากวิิสัยทั
ั ศั น์์
ของคณะผู้้�บริิหาร ในการคำำ�นึึงถึึงสิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�กับั การดำำ�เนิินธุุรกิจิ
หากตรวจสอบพบว่่าทรััพย์์ที่่�ได้้รัับมาจากกระบวนการบริิหารสิินทรััพย์์
นั้้�นมีีของเสีียอยู่่�ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งอาจจะส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
หรืือชุุมชนโดยรอบได้้ BAM จะให้้ความสำำ�คััญในการแก้้ไขปััญหา
อย่่างเร่่งด่่วนด้้วยการจััดหาบริิษััทที่่�มีีความรู้้� พร้้อมทั้้�งมีีประสบการณ์์
ในการกำำ�จััดของเสีีย และมีีใบอนุุญาตที่่�ออกให้้โดยหน่่วยงานราชการ
ดำำ�เนิินการนำำ�ของเสีียในพื้้�นที่่�ออกไป  โดยกำำ�จััดอย่่างถููกต้้องตาม
หลัักวิิชาการและข้้อกฎหมาย
ในปีี 2564 BAM ได้้ดำำ�เนิินการกำำ�จััดของเสีียในพื้้�นที่่�
ทรััพย์์ที่ดิ�่ นิ โฉนดเลขที่่� 22223 และ 22224 ตำำ�บลท่่าข้้าม อำำ�เภอบางปะกง
จัังหวััดฉะเชิิงเทรา จำำ�นวน 2 แปลง เนื้้อ� ที่่ร� วม 12-1-82 ไร่่ อย่่างถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการและข้้อกฎหมาย และปรัับพื้้�นที่่�ให้้อยู่่�ในสภาพที่่�
เหมาะสมหลัังจากนำำ�ของเสีียไปกำำ�จััด
4.2	การสนัับสนุุน “โครงการแยกขวดช่่วยหมอ” เชิิญชวน
พนัักงานบริิจาคขวดพลาสติิกที่่�ใช้้แล้้ว โดยขวดพลาสติิก PET นำำ�ไปผลิิต
เป็็นเส้้นใย และถัักทอเป็็นชุุด PPE แบบใช้้ซ้ำำ��ได้้ สำำ�หรัับบุุคลากรทาง
การแพทย์์ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 จากกระบวนการคััดเลืือก
ในส่่วนของขวดพลาสติิกที่่�ไม่่ใช่่ขวด PET จะเข้้าสู่่�ระบบรีีไซเคิิล ซึ่่�งยััง
ตอบโจทย์์การจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและลดปริิมาณขยะ

		 4.3 กิิจกรรมรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม การมอบชุุดโครงเหล็็ก
พร้้อมถัังขยะแยกประเภท เนื่่�องจากปััจจุุบัันขยะมููลฝอยเป็็นปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมที่่สำ� �คั
ำ ัญ เกิิดจากพฤติิกรรมการจััดการขยะที่่�ไม่่ได้้มาตรฐาน
ก่่อให้้เกิิดมลพิิษ ดัังนั้้�น การจััดการขยะที่่�เริ่่�มต้้นจากโรงเรีียนระดัับ
ประถมศึึกษา ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการศึึกษาระดัับขั้้�นพื้้�นฐาน ด้้วยการ
ให้้ความรู้้� และสร้้างความเข้้าใจประเภทของขยะ ฝึึกการคััดแยกขยะ
รวมไปถึึงการคััดเลืือกขยะที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้
หรืือนำำ�ไปขายเพื่่�อสร้้างมููลค่่า ก่่อให้้เกิิดการจััดการขยะอย่่างมีี
ประสิิ ท ธิิ ภ าพมากขึ้้� น   เป็็ น การรัั ก ษาสิ่่� ง แวดล้้ อ มภายในโรงเรีียน
ให้้มีีความสะอาด สวยงาม รวมทั้้�งยัังเป็็นการปลููกฝัังให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึก
ในการนำำ�ไปปฏิิบััติิภายในครััวเรืือนหรืือชุุมชนของตนเองอีีกด้้วย
5.	ก ารจัั ด โครงการบ้้ า น BAM เพื่่ � อ อนุุ รััก ษ์์
สิ่่�งแวดล้้อม
		 5.1 โครงการบ้้านประหยััดพลัังงาน การออกแบบ
ปรัั บ ปรุุ ง บ้้ า น BAM และใช้้ วั ั สดุ ุ ใ นการตกแต่่ ง บ้้ า นที่่ � คำ ำ �นึึ งถึึง
การลดโลกร้้อน ลดผลกระทบที่่มีีต่
� ่อสิ่่�งแวดล้้อม
		 5.2 โครงการบ้้านสวนสุุขใจกัับสมุุนไพรในบ้้านเรา
โครงการ “บ้้านสวนสุุขใจ” การสร้้างที่่�อยู่่�อาศััย เพื่่�อการพััฒนา
ความเป็็นอยู่่�ของคนในสัังคมที่่ดีีขึ้้
� �น สามารถดำำ�รงชีีพและสร้้างรายได้้
อย่่างยั่่�งยืืน ด้้วยแนวคิิดที่่�จะสานฝัันให้้กัับลููกค้้า หรืือผู้้�ที่่�อยากมีีบ้้าน
ในสวน เพื่่�อใช้้ชีีวิิตตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง ได้้อยู่่�อาศััยท่่ามกลาง
ธรรมชาติิแบบสัังคมเมืือง ผสมผสานกัับการเกษตรทฤษฎีีใหม่่ และระบบ
เทคโนโลยีี Concept “Digital Living Home” ผ่่าน Application
บนหน้้าจอมืือถืือ สร้้างความปลอดภััยแก่่ผู้้�ที่่�อยู่่�อาศััย  โดยเฉพาะ
ผู้้�สููงอายุุ และการประหยััดพลัังงาน โดยใช้้ประโยชน์์จากพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ผ่่านแผงโซลาร์์เซลล์์  
นอกจากนี้้� ยั ั ง เอาใจคนรัั ก สุุ ข ภาพ ด้้ ว ยการปลูู ก
แปลงผัักสวนครััว ผัักเคล สำำ�หรัับไว้้รัับประทาน และแบ่่งจำำ�หน่่าย
สร้้างรายได้้ให้้กัับสมาชิิกในครอบครััว เน้้นถึึงการส่่งเสริิมผู้้�ใช้้ชีีวิิต
ในบ้้ า นสวน และการสร้้ า งรายได้้ ต อบโจทย์์ ใ ห้้ กั ั บ ชีีวิิ ต ในยุุ ค
New Normal และ BAM ยัังได้้แนะนำำ�ความรู้้�ในเรื่่�องของการจำำ�หน่่าย
สิินค้้าบนช่่องทาง Online เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมให้้ทุุกธุุรกิิจมีีการปรัับตััว
ในยุุค New Normal อีีกด้้วย 

		 5.3 โครงการ BAM Property Design Contest #6 :
		 The New Normal home (บ้้านวิิถีีใหม่่ใส่่ใจโลก) โดย 
BAM ร่่วมกัับภาควิิชาสถาปััตยกรรมภายใน  คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย จััดประกวดการออกแบบบ้้านตามแนวคิิด
การใช้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่  บ้้านที่่คำ� ำ�นึึงถึึงความสำำ�คััญของการดููแลสุุขอนามััย
ของผู้้�อยู่่�อาศััย จากพฤติิกรรมในการใช้้ชีีวิตข
ิ องคนทำำ�งานที่่�อยู่่�บ้้าน
(Work From Home) มากขึ้้�น การออกแบบตกแต่่งที่่�อยู่่�อาศััยสำำ�หรัับ

วิิถีีชีีวิิตใหม่่ (New Normal Life ) บนนวััตกรรมปลอดเชื้้�อโรคและฝุ่่�น  
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของการอยู่่�อาศััยที่่�สมบููรณ์์ และเพีียบพร้้อม
ไปด้้วยนวััตกรรมของการอยู่่�อาศััยที่่�สะอาด ปลอดภััย และเป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งจะนำำ�ผลงานของนิิสิิตที่่�ได้้รัับรางวััล
ไปประยุุกต์์ใช้้ในการปรัับปรุุงและตกแต่่งบ้้านเดี่่�ยวของ BAM รวมทั้้�ง
ยัังได้้รวบรวมผลงานเพื่่�อเป็็นต้้นแบบแนวความคิิดให้้กัับลููกค้้าและ
ผู้้�สนใจ

การให้้ความสำำ�คััญในการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
BAM ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม  
โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการร่่วมลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก ผ่่านการจััดทำำ�กิิจกรรมและมาตรการต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยการดำำ�เนิินการจััดการด้้านพลัังงานให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
การจััดตั้้�งคณะทำำ�งานด้้านการจััดการพลัังงาน เพื่่�อการวาง
แนวทางและกำำ�หนดนโยบายการจััดการพลัังงาน ประสานงานกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อขอความร่่วมมืือในการปฏิิบััติิงาน ควบคุุมดููแล

การจััดการพลัังงานของอาคารให้้เป็็นไปตามนโยบายอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และวิิธีีการจััดการพลัังงาน รวมทั้้�งการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานด้้าน
การตรวจสอบ และประเมิินระบบการจััดการพลัังงานภายในองค์์กร 
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดตาม ตรวจสอบ ประเมิินศัักยภาพการปฏิิบััติิงาน
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายและแผนการจััดการพลัังงาน รวมไปถึึง
การประเมิินความรัับผิิดชอบด้้านอนุุรัักษ์์พลัังงานของส่่วนพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ
ในการจััดการพลัังงานขององค์์กร

แผนการจััดการพลัังงานและความรัับผิิดชอบ
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร
แนวทางการประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของ BAM ได้้กำำ�หนด
ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ รวมทั้้�งวิิธีีการเก็็บข้้อมููล การคำำ�นวณ
ปริิมาณการปล่่อย และดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก  ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกิิจกรรม
และการดำำ�เนิินงานขององค์์กร ตามข้้อกำำ�หนดในการคำำ�นวณและ
รายงานคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร  โดยองค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) (ฉบัับปรัับปรุุงครั้้�งที่่� 5 มกราคม 2564)
ศึึกษาแนวทางฯ

ธ.ค.64

โดยมีีแผนงานในการขอรัับการทวนสอบจากหน่่วยงานทวนสอบ
ที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนกัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) ในช่่วงเดืือนมีีนาคม 2565 และขอขึ้้�นทะเบีียนรัับรอง
จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ในรอบที่่�
4/2565 ซึ่่�งจะประกาศผลการขึ้้�นทะเบีียนในวัันที่่� 25 พฤษภาคม 2565

คำำ�นวณ/จััดทำำ�รายงาน

ม.ค.65

ก.พ.65

มีี.ค.65

รวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ขอรัับรองจาก อบก.

เม.ย.65

พ.ค.65

รัับทวนสอบ

ปััจจุุบััน การประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กรของ BAM อยู่่�ในระหว่่างการรวบรวมข้้อมููล โดยสามารถชี้้�บ่่งกิิจกรรมที่่มีี� การปล่่อย
และดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินงานขององค์์กรเบื้้�องต้้น แบ่่งเป็็น 3 ขอบเขต ดัังนี้้�
ขอบเขตที่่� 1

ขอบเขตที่่� 2

การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรงขององค์์กร

การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน

น้ำำ��มัันดีีเซล Generator
ก๊๊าซหุุงต้้ม สำำ�หรัับซ้้อมดัับเพลิิง
น้ำำ��มัันดีีเซลรถยนต์์
น้ำำ��มัันเบนซิินรถยนต์์
CH4 ระบบ Septic tank
CO2 ถัังดัับเพลิิงประจำำ�จุุด
CO2 กิิจกรรมซ้้อมดัับเพลิิง
R32 เครื่่�องปรัับอากาศ
R410A เครืื่่��องปรัับอากาศ
R134a ระบบ Chiller
ก๊๊าซมีีเทน ระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย
SF6 Circuit breaker
N2O การใช้้ปุ๋๋�ย ในพื้้�นที่่สีี� เขีียว
หม้้อแปลงไฟฟ้้า
FM200 Data Center

ไฟฟ้้าอาคารสำำ�นัักงาน

ขอบเขตที่่� 3

การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อมอื่่�นๆ

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 : กิิจกรรมอยู่่�ระหว่า่ งการ
พิิจารณาคััดเลืือกกิิจกรรมที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
เพื่่�อนัับรวมในการรายงานคาร์์บอน
ฟุุตพริ้้�นท์์ของ BAM ในลำำ�ดัับถััดไป

ทั้้�งนี้้� กิิจกรรมที่่�มีีการปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจก
จากการดำำ�เนิินงานของ BAM อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้หลัังผ่่าน
กระบวนการทวนสอบโดยผู้้�ทวนสอบภายนอก
อย่่างไรก็็ตาม BAM ได้้ตระหนัักถึึงการดำำ�เนิินการที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้มีีมาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อลดกระทบสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่� ง มีีความเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ กิิ จ กรรมที่่� มีี การปล่่ อ ยและดูู ด กลัั บ
ก๊๊าซเรืือนกระจกในแต่่ละขอบเขต ดัังนี้้�
1.	การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงขององค์์กร
การลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงรถยนต์์ ด้้วยการจััดซื้้�อรถยนต์์ระบบไฮบริิดสำำ�หรัับ
การใช้้งานขององค์์กร เพื่่�อเป็็นการรัักษาสภาพแวดล้้อมให้้สะอาดยิ่่�งขึ้้�น
ลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงและการเผาไหม้้น้ำำ��มััน ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่มีี� การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก อัันเป็็นผลให้้เกิิดภาวะโลกร้้อน (Global Warming)
และอากาศเสีียที่่�มีีเพิ่่�มมากขึ้้�น
2.	การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจาก
การใช้้พลัังงาน การลดใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ด้้วยมาตรการและการพััฒนา
ระบบการจััดการพลัังงานอย่่างต่่อเนื่่�องและเหมาะสม
ปีี 2562 (ปีีฐาน) เทีียบ ปีี 2563
		
ลดลง

ปีี

		

ลดลง

		

156,833.20 kgCO
คิิดเป็็นเงิิน 9.96%

2

2563 (ปีีฐาน) เทีียบ ปีี 2564

143,065.40 kgCO
คิิดเป็็นเงิิน 18.31%

2

3.	การปล่่อยและดููดกลัับก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ
การลดใช้้ปริิมาณกระดาษรายงาน  เปลี่่�ยนแปลงการจััดเก็็บข้้อมููล
ด้้วยการนำำ�ระบบการจััดการเอกสาร (BAMFLOW) มาใช้้
		
ปีี

ลดลง

2563 (ปีีฐาน) เทีียบ ปีี 2564

11,022.11 kgCO
คิิดเป็็นเงิิน 19.47%
2

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านสัังคม

BAM กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องกัับระเบีียบ
และข้้อบัังคัับที่่�เกี่่ย� วกัับการจััดการด้้านสัังคมในกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การบริิหารจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
การปฏิิ บัั ติิ ต่่ อแรงงานอย่่ างเป็็ นธรรม รวมไปถึึงการมีีส่่ วนร่่ วม
พััฒนาชุุมชนและสัังคม ยึึดหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ควบคู่่�ไปกัับ
การสร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคม โดยการเข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อน
สัังคมไทยให้้เป็็นสัังคมที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ การให้้ความสำำ�คัญ สร้
ั า้ งประโยชน์์
ดููแลชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมรอบพื้้�นที่่�ที่่� BAM ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งส่่งเสริิมชุุมชนให้้มีีศัักยภาพใน
การพััฒนาตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
1. ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนได้้รัับ
การปฏิิบััติิด้้วยความเสมอภาค มีีโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันในการทำำ�งาน
ภายใต้้กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับในการทำำ�งาน ประกาศ และคำำ�สั่่�งต่่าง ๆ
ของ BAM ที่่�ชอบด้้วยกฎหมาย
2. ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคนสามารถ
ใช้้สิิทธิิของตน และได้้รัับการปฏิิบััติิในฐานะพลเมืือง โดยชอบธรรม
ตามกฎหมายรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย  ภายใต้้หลัักการ
ดัังนี้้�    
- บุุคคลย่่อมมีีสิิทธิิและเสรีีภาพ และได้้รัับความคุ้้�มครอง
ตามกฎหมายเท่่าเทีียมกััน   
- ชายและหญิิงมีีสิิทธิิเท่่าเทีียมกััน    
- การไม่่เลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมต่่อบุุคคล ด้้วยเหตุุ
ความแตกต่่างในเรื่่�องถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ อายุุ ความพิิการ 
สภาพทางกายหรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล ฐานะทางเศรษฐกิิจ
หรืือสัังคม ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษาอบรม หรืือความคิิดเห็็น
ทางการเมืือง
3. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร  และ
พนัักงาน มีีการรัักษาข้้อมููล โดยไม่่เปิิดเผย  หรืือถ่่ายโอนข้้อมููล
ส่่วนตััวของพนัักงานไปยัังบุุคคลอื่่�น โดยไม่่ได้้รัับความยิินยอมจาก
เจ้้าของข้้อมููล เว้้นแต่่ได้้กระทำำ�ตามกฎหมาย หรืือตามคำำ�สั่่�งของ
เจ้้าพนัักงานผู้้�มีีอำำ�นาจตามกฎหมาย 
4. ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคน เคารพในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์
ไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�เป็็นการละเมิิด หรืือคุุกคามไม่่ว่่าจะเป็็นทางวาจา

หรืือกระทำำ�การใด ๆ ต่่อบุุคคลอื่่�น ทั้้�งโดยทางตรงและทางอ้้อม
บนพื้้�นฐานความแตกต่่างด้้านถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ อายุุ
ความพิิการ สภาพทางกายหรืือสุุขภาพ สถานะของบุุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิิจหรืือสัังคม ความเชื่่�อทางศาสนา การศึึกษาอบรมหรืือ
ความคิิดเห็็นทางการเมืือง หรืือเรื่่�องอื่่�นใด   
5. ส่่งเสริิมและเปิิดโอกาส  ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น หากมีีการกระทำำ�
ของ BAM หรืือพนัักงานที่่�อาจเป็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อเป็็น
ประโยชน์์ในการสะท้้อนปััญหา และหาแนวทางแก้้ไข 
6. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร  และ
พนัักงานให้้พึึงระมััดระวัังความเสี่่ย� งที่่�จะเกิิด การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ    
7.  เมื่่�อพบเห็็นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ  
หรืือได้้ทราบถึึงการเลืือกปฏิิบััติิ และ/หรืือ การละเมิิดต่่อสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้พนัักงานรายงานสิ่่�งที่่�สงสััยว่่าเป็็นการละเมิิดนโยบายของ BAM
หรืือการละเมิิดต่่อกฎหมาย  โดยรายงานต่่อผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือ
แจ้้งผ่่านช่่องทางการร้้องเรีียน/การให้้เบาะแส ของพนัักงานตาม
ขั้้� นตอนการปฏิิ บัั ติิ งานการจัั ดการข้้ อร้้ องเรีียนที่่ � BAM กำำ �หนด
ซึ่่�งได้้เผยแพร่่ใน bamnet.com  

เป้้าหมายดำำ�เนิินการ
การกำำ�หนดนโยบายและดำำ�เนิินการภายใต้้กฎ ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับตามขั้้�นตอนที่่ชั� ัดเจน เพื่่�อให้้เกิิดความเป็็นธรรม และเสมอ
ภาคตามมาตรฐานสากลด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ไม่่ละเมิิดสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐาน
การสร้้างความเท่่าเทีียมทางเพศ การขจััดการกีีดกัันทางเพศ และ
การขจััดความรุุนแรง เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็น
เพื่่�อให้้ทราบปััญหาและค้้นหาแนวทางแก้้ไขร่่วมกััน  

ผู้้�บริิหาร

พนัักงาน

48%

ชาย

52%

หญิิง

• การบริิหารทรััพยากรบุุคคลอย่่างเสมอภาค

ความเท่่าเทีียมทางเพศ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของสิิทธิิมนุุษยชน
BAM มีีนโยบายที่่�ชััดเจน และวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพ สิิทธิิ
และโอกาสที่่�เท่่าเทีียมกัันของพนัักงานทุุกคนโดยไม่่จำำ�กััดเพศสภาพ
แสดงถึึงการให้้โอกาสพนัักงานได้้สร้้างศัักยภาพเพื่่�อพััฒนาองค์์กร 
และส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกคนมีีสิิทธิิ และใช้้สิิทธิิในการแสดงออกถึึง
ศัักยภาพของตนได้้อย่่างเต็็มที่่� สร้้างความสมดุุลทางเพศในการทำำ�งาน
ด้้วยการรัักษาสััดส่่วนของจำำ�นวนพนัักงานชายและหญิิงให้้สมดุุล
ในแต่่ ล ะประเภทของงาน การมอบหมายงาน และติิ ด ตาม
ผลการปฏิิบััติิงานในขอบข่่ายที่่รั� ับผิิดชอบ รวมทั้้�งการส่่งเสริิมพนัักงาน
ที่่�มีีผลการปฏิิบััติิงานดีี มีีภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�เติิบโตในสายงานอาชีีพ
ไม่่ว่่าจะเป็็นเพศชายหรืือหญิิงสามารถเลื่่�อนตำำ�แหน่่งงานในระดัับที่่สู� ูงขึ้้�น

53%

ชาย

47%

หญิิง

การปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ่ แรงงานด้้วยความเป็็นธรรม
นโยบายและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
1.	ด้้านการใช้้แรงงานบัังคัับ
BAM จะไม่่กระทำำ�การหรืือสนัับสนุุน ให้้มีีการใช้้แรงงาน
บัังคัับในทุุกรููปแบบ และจะไม่่เรีียกร้้อง หรืือรัับเงิินประกััน บััตรประจำำ�ตัวั
ประชาชน หรืือเอกสารประจำำ�ตััวใด ๆ จากผู้้�สมััครงาน/พนัักงาน
หรืือกำำ�หนดเป็็นเงื่่�อนไขในการรัับเข้้าทำำ�งาน เว้้นแต่่กฎหมายยกเว้้นไว้้   
2.	ด้้านการใช้้แรงงานเด็็ก
BAM จะไม่่ว่่าจ้้างหรืือสนัับสนุุนให้้มีีการว่่าจ้้าง หรืือ
ใช้้แรงงานเด็็กที่่มีี� อายุุต่ำ�ำ� กว่่า 15 ปีี และจะไม่่ให้้หรืือสนัับสนุุน หรืือ
ส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้แรงงานเด็็กทำำ�งานใน BAM
3.	ด้้านการใช้้แรงงานหญิิง
BAM จะไม่่ให้้พนัักงานหญิิง ทำำ�งานที่่�เป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพหรืือร่่างกาย ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด และสำำ�หรัับพนัักงาน
หญิิงที่่�มีีครรภ์์จะจััดให้้อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมที่่�ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อ
สุุขภาพ และความปลอดภััยต่่อการมีีครรภ์์ รวมทั้้�ง BAM จะไม่่เลิิกจ้้าง
ลดตำำ�แหน่่ง หรืือลดสิิทธิิประโยชน์์ของพนัักงานหญิิง เพราะเหตุุจาก
การมีีครรภ์์
4.	ด้้านการเลืือกปฏิิบััติิ
BAM จะไม่่กระทำำ�  หรืือสนัับสนุุนให้้มีีการเลืือกปฏิิบััติิ
อัันเนื่่�องมาจากเหตุุเพราะความแตกต่่างในเรื่่�องเชื้้�อชาติิ ภาษา เพศ
อายุุ ความเชื่่�อทางศาสนา สถานภาพการสมรส ทััศนคติิส่่วนตััว
ในเรื่่�องของเพศ ความพิิการ การเป็็นผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์ การเป็็น
กรรมการในคณะกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์ของฝ่่ายลููกจ้้าง ความนิิยม
ในพรรคการเมืื อ งหรืื อ แนวคิิ ด ส่่ ว นบุุ คค ลในเรื่่� อ งต่่ า ง ๆ ได้้ แ ก่่
การจ้้างงาน การจ่่ายค่่าจ้้างและค่่าตอบแทนการทำำ�งาน การให้้
สวััสดิิการ การให้้โอกาสได้้รัับการฝึึกอบรม และพััฒนาความรู้้�
ความสามารถการพิิจารณาเลื่่�อนขั้้�น หรืือตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� การเลิิกจ้้าง
หรืือการเกษีียณอายุุการทำำ�งาน ทั้้�งนี้้� ผู้้�บริิหารระดัับสููง ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานทุุกคนจะต้้องได้้รัับการปฏิิบััติด้ิ ้วยความเสมอภาค และ
มีีโอกาสเท่่าเทีียมกัันในการทำำ�งาน ภายใต้้กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ
ของ BAM    
5.	ด้้านเสรีีภาพ ในการเข้้าเป็็นกรรมการในคณะกรรมการ
กิิจการสััมพัันธ์์
BAM จะสนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้แก่่พนัักงานในการ
ลงสมััคร  เพื่่�อการคััดเลืือกหรืือเลืือกตั้้ง� เป็็นตััวแทนในคณะกรรมการ
กิิจการสััมพัันธ์์ โดย  BAM จะไม่่กระทำำ�การใด ๆ ที่่�ไม่่ชอบด้้วย
กฎหมายเพื่่�อขััดขวาง หรืือแทรกแซงการใช้้สิิทธิิของพนัักงาน
รวมทั้้�งอำำ�นวยความสะดวก และจะให้้มีีการปฏิิบััติิต่่อตััวแทนนั้้�น
โดยเท่่าเทีียมกัันกัับพนัักงานคนอื่่�น ๆ  

6.	ด้้านความรัับผิิดชอบดููแลพนัักงานเกี่่�ยวกัับการถููก
คุุกคาม และ/หรืือ ถููกล่ว่ งละเมิิดทางเพศ รวมทั้้ง� การใช้้ความรุุนแรง
ต่่อแรงงาน
BAM มีีมาตรการป้้องกัันและมิิให้้พนัักงานถููกคุุกคาม
และ/หรืือ ถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้้วยคำำ�พููด
ท่่าทาง รวมทั้้�งการใช้้ความรุุนแรงต่่อแรงงานหญิิง หากพนัักงาน
ถููกคุุกคามและ/หรืือถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ รวมทั้้�งการใช้้ความรุุนแรง
ต่่อแรงงานหญิิง BAM จะดำำ�เนิินการพิิจารณาโทษทางวิินััยกัับผู้้�ที่่�
กระทำำ�ผิิดดัังกล่่าวตามข้้อบัังคัับการทำำ�งานของ BAM อย่่างเคร่่งครััด
7.	ด้้านค่่าตอบแทนการทำำ�งาน
(1) BAM จะจ่่ายค่่าจ้้างและค่่าตอบแทนจากการทำำ�งาน
ให้้เป็็นไปตามระเบีียบข้้อบัังคัับของ BAM และ/หรืือ กฎหมายกำำ�หนดไว้้
(2) BAM จะแจ้้งให้้พนัักงานได้้รัับทราบข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ค่่าจ้้าง และค่่าตอบแทนการทำำ�งานที่่�ได้้รัับทั้้�งหมดในแต่่ละเดืือน
และจะไม่่หัักค่่าจ้้างไม่่ว่่ากรณีีใด ๆ  เว้้นแต่่มีีระเบีียบ คำำ�สั่่�ง ข้้อบัังคัับ
หรืือกฎหมายยกเว้้นไว้้   
8.	ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
(1) BAM ได้้ กำ ำ � หนดมาตรการด้้ า นความปลอดภัั ย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานครอบคลุุมลัักษณะงาน
ที่่�มีีแนวโน้้มอาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายต่่อสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงาน และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง  โดยมีีการควบคุุม ป้้องกัันให้้เป็็นไปตาม
กฎหมาย และมีีมาตรฐานความปลอดภััยทุุกสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน  
(2) จััดให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการด้้าน
ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เช่่น
ให้้มีีการสื่่�อสารภายใน BAM เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รัับทราบและเข้้าใจ
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และคู่่�มืือด้้านความปลอดภััย ในการทำำ�งาน
(3) จััดให้้พนัักงานได้้รัับการฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
ในสถานที่่ทำ� ำ�งาน เช่่น การซ้้อมดัับเพลิิงขั้้�นต้้น และการซ้้อมอพยพ
พนัักงานจากเหตุุอััคคีีภััยเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้ใช้้
อุุปกรณ์์เพื่่�อความปลอดภััยที่่�ได้้มาตรฐาน และเหมาะสมกัับลัักษณะงาน      
(4) BAM ได้้ให้้ความสำำ�คัญกั
ั ับความปลอดภััยและสถานที่่�
ในการทำำ�งาน โดยแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน เพื่่�อรัับผิิดชอบดููแลงานในด้้านนี้้�เป็็นการ
เฉพาะ
9. กรณีีที่่�ได้้ประสบ หรืือได้้ทราบถึึงการเลืือกปฏิิบััติิ และ/หรืือ
การละเมิิดต่่อการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมให้้พนัักงานรายงาน
สิ่่�งที่่�ต้้องสงสััยว่่าเป็็นการละเมิิดต่่อนโยบาย และ/หรืือ แนวทางปฏิิบััติิ
ประกาศ คำำ�สั่่�ง ระเบีียบ ข้้อบัังคัับของ BAM หรืือการละเมิิดต่่อ
กฎหมาย โดยรายงานต่่อผู้้�บังั คัับบััญชา หรืือแจ้้งผ่่านช่่องทางการร้้องเรีียน
การให้้เบาะแสของพนัักงาน ตามขั้้น� ตอนการปฏิิบัติั งิ านการจััดการ
ข้้อร้้องเรีียนที่่� BAM กำำ�หนด ซึ่่ง� ได้้เผยแพร่่ช่อ่ งทางการร้้องเรีียนอยู่่�ใน
bamnet.com

เป้้าหมายการดำำ�เนิินการ
การมุ่่�งเน้้นด้้านสวััสดิิการ รวมถึึงการจััดอบรม สััมมนา
เพิ่่�มพููนความรู้้� ความสามารถ พััฒนาให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เกิิดประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งส่่งเสริิมการจััดทำำ�กิิจกรรมให้้ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานได้้มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�ประโยชน์์กัับสัังคมทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อม  
• การบริิหารแผนงานและพััฒนาพนัักงาน
เป็็ น ทรัั พ ยากรบุุ คค ลที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า และเป็็ น หัั ว ใจสำำ�คัั ญ
ที่่�จะนำำ�พา BAM ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ การบริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้
แข็็งแกร่่ง เป็็นกลไกสำำ�คััญในการเพิ่่�มศัักยภาพ และเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและ
ยั่่�งยืืน การดำำ�เนิินธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องอาศััยผู้้�ที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ
และทัักษะการทำำ�งานที่่�หลากหลาย  เพื่่�อให้้สามารถรองรัับการ
ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยให้้ผลตอบแทนและสวััสดิิการ
ที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และตลาดแรงงานในปััจจุุบััน
BAM ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาพนัักงาน ซึ่่�งถืือเป็็น
กลยุุ ท ธ์์ แ ละเป้้ า หมายกำำ�ลัั ง สำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นองค์์ ก รให้้
ประสบผลสำำ�เร็็จ ตามวิิสัยทั
ั ัศน์์และพัันธกิิจ จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่�จะ
ต้้องเตรีียมการพััฒนาบุุคลากรให้้มีีความพร้้อม และสามารถปรัับตััว
ให้้สอดรัับกัับทิิศทางและเป้้าหมายทางธุุรกิจิ ภายใต้้ปัจจั
ั ัยต่่าง ๆ ที่่�มีี
การเปลี่่ย� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ทั้้�งเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�เปลี่่�ยนไป รวมถึึงการแข่่งขัันทางธุุรกิิจที่่�รุุนแรง เพื่่�อทำำ�ให้้พนัักงาน
มีีความรู้้�  และเพิ่่�มพููนทัักษะที่่ส� ามารถรัับมืือกัับความเปลี่่ย� นแปลง
ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ในรููปแบบดัังนี้้�
1. ด้้านการศึึกษา เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้� ทัักษะ โดยมีีนโยบาย
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานได้้มีีโอกาสทางการศึึกษาเพิ่่�มเติิมในระดัับที่่�สููงขึ้้�น
ในสาขาวิิชาที่่�เกี่่�ยวข้้อง และสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
การมอบทุุนการศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโทในประเทศไทย ปีีละ 20 ทุุน
และต่่างประเทศปีีละ 2 ทุุน นอกจากนี้้�ยัังมอบทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับ

บุุคคลภายนอกในระดัับปริิญญาโทศึึกษาต่่อในต่่างประเทศจำำ�นวน
2 ทุุน เพื่่�อสรรหาบุุคลากรที่่�มีีขีีดความสามารถและศัักยภาพสููง
และเป็็นการสร้้างบุุคลากรให้้มีีความสามารถเข้้ามาร่่วมงานกัับ BAM
และเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์กรในอนาคต
2. ด้้านการพััฒนาทัักษะความรู้้� ความสามารถในการทำำ�งาน
ได้้ กำำ� หนดแผนงานการสัั ม มนาและการอบรมให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ
การดำำ�เนิินธุุรกิจ 
ิ และสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคนได้้รับั การพััฒนาตนเอง
อย่่างเหมาะสมอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้รองรัับกัับการก้้าวสู่่�องค์์กรที่่ดำ� �ำ เนิิน
งานด้้วยเทคโนโลยีีที่่ทั� ันสมััย ซึ่่�ง BAM ให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง
โดยพััฒนาพนัักงานกลุ่่�มต่่าง ๆ ทุุกระดัับ เพื่่�อเติิมเต็็มในส่่วนที่่ข� าด
เสริิมสร้้างให้้มีีความสมบููรณ์์ทั้้�งด้้านสมรรถนะ องค์์ความรู้้� เพิ่่�มขีีด
ความสามารถทั้้�งพนัักงานสายธุุรกิิจ พนัักงานสายสนัับสนุุน ในระดัับ
พนัักงาน ผู้้�จััดการ ผู้้�บริิหาร รวมถึึงพนัักงานที่่�เป็็น Successor
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีโอกาสเติิบโตและก้้าวหน้้าในบทบาทและหน้้าที่่�
ทำำ�งานได้้อย่่างมืืออาชีีพ มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล นำำ�พา
องค์์กรไปสู่่�เป้้าหมายที่่กำ� ำ�หนด หลัักสููตรสำำ�หรัับการอบรมและพััฒนา
จะเป็็นหลัักสููตรที่่�เพิ่่�มขีีดความสามารถในการทำำ�งาน การบริิหารงาน
และการบริิหารคน เติิมเต็็มช่่องว่่างให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
รวมถึึงหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�กฎหมายกำำ�หนด ผ่่านการอบรมทั้้�งภายใน
และภายนอก การจััดฝึึกอบรมพนัักงาน (Corporate Training)
ซึ่่�งในปีีที่่�ผ่่านมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนและพััฒนาการอบรมเข้้าสู่่�รููปแบบการอบรม
แบบออนไลน์์มากขึ้้�น เพื่่�อให้้พนัักงานทุุกคนมีีความพร้้อมในการเรีียนรู้้�
อย่่างต่่อเนื่่�องและตลอดเวลา
ปีี 2564 กำำ � หนดนโยบายและวางแผนงานพัั ฒ นา
ประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิงานของผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งพนัักงานในทุุกระดัับ
ด้้วยการจััดสััมมนาและอบรมในหลัักสููตรต่่าง ๆ โดยการอบรมเพื่่�อ
พััฒนาแบ่่งเป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับพนัักงาน หััวหน้้างาน และผู้้�บริิหาร 
จำำ�นวนหลัักสููตรและจำำ�นวนชั่่�วโมง ตามข้้อมููลดัังนี้้�
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ภายนอก

การอบรมชั่่�วโมงต่่อคน
เจ้้าหน้้าที่่� 4-7 (7.73 ชม/คน) รองผู้้�จััดการ - ผู้้�จััดการ (28.28 ชม./คน) ผู้้�อำ�นวยก
ำ
าร (9.87ชม./คน) ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการใหญ่่ขึ้้�นไป ( 9.50 ชม./คน )

• มาตรการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม

ในการทำำ�งาน
การกำำ�หนดแผนงานและการสื่่�อสารให้้ความรู้้�ต่่าง ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานให้้เป็็นไปตามกฎหมาย และมีีมาตรฐาน จากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 BAM ให้้ความสำำ�คัญกั
ั ับมาตรการ
การดููแลภายในสำำ�นัักงาน ทั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่และสำำ�นัักงานภููมิิภาค
ให้้ความห่่วงใยในสุุขภาพอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
ทุุกคน โดยยกระดัับมาตรการดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยตาม
ขั้้�นตอนของกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กัับพนัักงานที่่�ต้้องมาปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในสำำ�นัักงาน อาทิิ การดููแลตั้้�งแต่่
ความควบคุุมความหนาแน่่นในพื้้�นที่่�ทำำ�งานให้้มีีพนัักงานในสััดส่่วน
WFH : WIO ตามระดัับความรุุนแรง การปฏิิบััติิงานตามแผนงานที่่�บ้้าน
(WFH) การจััดแบ่่งกลุ่่�มพนัักงานเข้้าปฏิิบััติิงานใน BAM (WIO)
การคััดกรองอุุณหภููมิ ด้
ิ ้วยเครื่่�อง Thermal Scanner การให้้บริิการ
เจลฆ่่ า เชื้้� อ โรคในบริิ เวณอาคารสำำ �นั ั ก งาน การเพิ่่� ม ความถี่่ � ใ น
การทำำ�ความสะอาดสำำ�นัักงาน การพ่่นยากำำ�จััดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19
การจััดทำำ�ประกัันภััยโควิิด-19 ให้้กัับพนัักงานทุุกคน รวมทั้้�งการนำำ�
เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้จััดการประชุุมออนไลน์์ เพื่่�อเว้้นระยะห่่าง
โดยขอความร่่วมมืือให้้พนัักงานถืือปฏิิบััติติ ามนโยบายอย่่างเคร่่งครััด

การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคม
จากการมุ่่�งมั่่�นและยึึดมั่่�นในพัันธกิิจของ BAM กลายเป็็น
แรงผลัักดัันที่่จ� ะสร้้างสรรค์์กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมให้้มีีส่่วนร่่วมในการให้้
ในรููปแบบต่่าง ๆ อย่่างเป็็นรููปธรรม หนึ่่�งในนโยบายของเรา คืือต้้องการ
มีีส่่ วนช่่ วยเหลืื อดูู แลประชาชนและตอบแทนสัั งคมในทุุ กพื้้� นที่่�
ทั่่�วประเทศ นอกเหนืือจากนโยบายบรรเทาความเดืือดร้้อนของลููกค้้าหรืือ
ลููกหนี้้�ในเชิิงธุุรกิิจแล้้ว สิ่่�งสำำ�คััญคืือการตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ควบคู่่�ไปกัับ
การมีีส่่วนร่่วมสร้้างประโยชน์์ต่่อสัังคม ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยการส่่งเสริิม สนัับสนุุน พััฒนา และสร้้างสรรค์์โครงการหรืือกิิจกรรม
ดููแลประชาชนทั้้�งในจัังหวััดที่่�มีีสำำ�นัักงานของ BAM ตั้้�งอยู่่� และพื้้�นที่่�
ใกล้้เคีียง รวมทั้้�งยัังมุ่่�งเสริิมสร้้างให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน รวมถึึงลููกค้้า
ได้้เข้้าใจถึึงบทบาทของการตอบแทนสัังคม ด้้วยการปลููกฝัังรวมพลััง
การทำำ�ดีี มีีจิิตอาสาให้้มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�กิิจกรรมบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
ต่่อส่่วนรวมให้้บรรลุุเป้้าหมาย   

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
การดำำ�เนิินงานความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมสู่่�การพััฒนาที่่ยั่่� �งยืืน
โดย BAM จััดทำำ�โครงการและกิิจกรรม ส่่งเสริิม สนัับสนุุน ให้้ประชาชน
ชุุ ม ชน มีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ตที่ ่ � ดีีขึ้้ � น  ช่่ ว ยเหลืื อ ลูู ก ค้้ า หรืื อ ลูู ก หนี้้� ใ ห้้ มีี
ความสามารถในการชำำ�ระหนี้้� และส่่งเสริิมให้้ระบบเศรษฐกิิจ (ชุุมชน
พื้้�นฐาน) มีีความเข้้มแข็็งมากขึ้้�น ด้้วยกลยุุทธ์์ 4 ด้้าน
1.	ด้้านการเยีียวยา และให้้ความช่่วยเหลืือสัังคม
อย่่างเร่่งด่่วน / ต่่อเนื่่�อง
		กลยุุทธ์ที่่์ มุ่่�� งเน้้น สนัับสนุุนการช่่วยเหลืือผู้้�ด้้อยโอกาส และ
ผู้้�ได้้รับั ความเดืือดร้้อนในสัังคม เช่่น ผู้้�พิิการผู้้�ประสบภััยพิิบัติั ต่ิ า่ ง ๆ
และสถานการณ์์โรคระบาด
		 1.1 โครงการ BAM ปัันน้ำำ��ใจ สู้้�ภััยโควิิด-19
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ BAM ปัันน้ำำ�� ใจ สู้้�ภััย โควิิด-19 ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 2 โดย BAM ร่่วมเป็็นอีีกหนึ่่�งพลัังที่่�สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ของภาครััฐ ในการควบคุุมสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 อย่่างเร่่งด่่วน ด้้วยการบริิจาคเงิินสมทบทุุนการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์
การแพทย์์ และเวชภััณฑ์์ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการป้้องกัันและรัักษาผู้้�ป่่วย
ติิดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ให้้กัับโรงพยาบาลต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ เพื่่�อเป็็นการ
ช่่วยเหลืือบุุคลากรทางการแพทย์์และเจ้้าหน้้าที่่�ให้้สามารถปฏิิบััติิงาน
ในวิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ได้้อย่่าง
สะดวก รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึงการบริิจาค
ถุุงยัังชีีพ อาหารกล่่อง และน้ำำ��ดื่่�มอีีกด้้วย โครงการดำำ�เนิินการ
ตามนโยบายของ BAM ที่่�จะอยู่่�เคีียงข้้าง ให้้การสนัับสนุุนและ
ให้้กำำ�ลัังใจบุุคลากรทางการแพทย์์ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� พร้้อมทั้้�งได้้
จััดซื้้�อทีีวีีจอแบนขนาด 65 นิ้้�ว จำำ�นวน 8 เครื่่�อง สำำ�หรัับการเปิิด
วิิดีีโอแจ้้งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการให้้บริิการ  และการให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด-19 แก่่ผู้้�มารัับบริิการอย่่างทั่่�วถึึง รวมทั้้�งบริิจาค
เครื่่�องกดเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ 55 เครื่่�อง น้ำำ��ดื่่�ม 3,000 ขวด
และหน้้ากากอนามััย  3,000 ชิ้้�น ให้้กัับศููนย์์ฉีีดวััคซีีนกลางบางซื่่�อ
และโครงการ “ไทยร่่วมใจ กรุุงเทพปลอดภััย” ของกรุุงเทพมหานคร
นอกจากนี้้� BAM ได้้สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้าน
สาธารณสุุขของจัังหวััดนครนายก โดยส่่งมอบพื้้�นที่่�ในอาคารของ
โครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB อำำ�เภอบ้้านนา
จัังหวััดนครนายก เพื่่�อจััดตั้้�งเป็็นศููนย์์ดููแลโควิิดชุุมชน หรืือศููนย์์พัักคอย
(Community Isolation) ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่�
จัังหวััดนครนายก พร้้อมกัันนี้้�ยัังได้้มอบเครื่่�องกดเจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือ จำำ�นวน 20 เครื่่�อง น้ำำ�ดื่่
� �ม 1,000 ขวด หน้้ากากอนามััย 1,000 ชิ้้�น
เพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย 

		 1.2	โครงการ BAM ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย
น้ำำ��ท่่วม
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนแก่่ผู้้�ประสบภััยน้ำำ��ท่่วม
ด้้วยการมอบถุุงยัังชีีพบรรจุุสิ่่�งของที่่�จำำ�เป็็นและน้ำำ��ดื่่�มรวมทั้้�งสิ้้�น
820 ชุุด ให้้กัับประชาชนในจัังหวััดนครราชสีีมา สุุโขทััย อยุุธยา และ
ปทุุมธานีี   

2.	ด้้านการเสริิมสร้้าง และให้้ความช่่วยเหลืือ
สัังคมเกี่่�ยวกัับปััจจััยพื้้�นฐาน
	กลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งเน้้น สนัับสนุุนการช่่วยเหลืือชุุมชน สัังคม
เศรษฐกิิจ การศึึกษา สาธารณสุุข เช่่น การบริิจาค การมอบทุุน
การให้้เงิินทุุนเริ่่�มต้้น
		 2.1	ด้้านการศึึกษา
		 2.1.1	โ ค ร ง ก า ร ม อ บ ทุุ น ก า ร ศึึ ก ษ า
ประจำำ�ปีี 2564
BAM ตระหนัั ก ถึึงความสำำ �คั ั ญข องการศึึกษา
ด้้วยการจััดทำำ�โครงการมอบทุุนการศึึกษา ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 14
โดยเล็็งเห็็นว่่าเด็็กและเยาวชนไทย ที่่�เรีียนดีี มีีความประพฤติิดีี
แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ ควรได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาที่่�ดีี ได้้ศึึกษา
ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น นำำ�ความรู้้�ไปประกอบอาชีีพ มีีรายได้้ สามารถเลี้้�ยง
ตนเอง สร้้างความยั่่�งยืืนและมั่่�นคงให้้กัับครอบครััว และเป็็นบุุคคล
ที่่�มีีคุุณภาพขอประเทศชาติิต่่อไป ในปีี 2564 ถึึงแม้้จะมีีสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 แต่่ BAM ยัังคงมอบทุุนการศึึกษา
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจััดโครงการมอบทุุนการศึึกษาประจำำ�ปีี 2564 ขึ้้�น
ภายใต้้ชื่่�อ “เด็็กไทยวิิถีีใหม่่ มุ่่�งเรีียนรู้้�คู่่�ความดีี” ซึ่่�ง BAM ได้้มีีการจััด
แบบผสมผสานทั้้�งแบบออนไลน์์ในรููปแบบ (Virtual Event) ผ่่านระบบ
ออนไลน์์ Microsoft Teams รวมทั้้�งเชิิญนิิสิิต นัักศึึกษาเป็็นตััวแทน
รัับมอบทุุน ณ ห้้องประชุุมของ BAM สำำ�นัักงานใหญ่่ นัับเป็็นการมอบ
ทุุนไปแล้้วกว่่า 15,000 ทุุน รวมเป็็นเงิินกว่่า 70,000,000 ล้้านบาท

			 2.1.2 โครงการพััฒนาสถานศึึกษา
การสนัับสนุุนให้้สถานศึึกษามีีสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี
ส่่งผลให้้นัักเรีียนมีีคุุณภาพชีีวิิต อยู่่�อย่่างปลอดภััย และมีีสุุขอนามััย
ที่่�ดีี นอกจากนี้้� BAM ยัังมีีนโยบายมอบอุุปกรณ์์การเรีียน สื่่�อการเรีียน
การสอน คอมพิิวเตอร์์ รวมทั้้�งสนัับสนุุนโครงการหาครููให้้นัักเรีียน
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการพััฒนาด้้านการเรีียนการสอน

		 2.2	ด้้านสาธารณสุุข
โครงการจััดซื้้�ออุุปกรณ์์การแพทย์์ให้้กัับโรงพยาบาลของ
รััฐทั่่�วประเทศ โดย BAM เล็็งเห็็นว่่าโรงพยาบาลของรััฐหลายแห่่ง
มีีผู้้�ป่่วยจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้โรงพยาบาลประสบปััญหาขาดแคลนอุุปกรณ์์
ที่่�สำำ�คััญในการรัักษาพยาบาลและช่่วยชีีวิิต ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้เป็็นไปตาม
นโยบายที่่�ต้้องการมีีส่่วนร่่วมดููแลสุุขภาพของคนในสัังคม จึึงกำำ�หนด
ให้้มีีการบริิจาคเงิินแก่่โรงพยาบาลต่่าง ๆ ของรััฐปีีละ 10 แห่่ง ทั่่�วประเทศ
นอกจากนี้้�ยัังได้้บริิจาครถตู้้�พยาบาลพร้้อมติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ช่่วยชีีวิิต
ฉุุกเฉิิน และบริิจาคสมทบทุุนจััดซื้้�อรถตู้้�พยาบาลให้้กัับโรงพยาบาล
หน่่วยงานราชการ ร่่วมกัับองค์์กรอื่่�น ๆ อีีกหลายแห่่ง  

		
2.3	ด้้ า นการช่่ ว ยเหลืือผู้้�ด้้ อ ยโอกาสและ
ผู้้�เดืือดร้้ อ นในสัั ง คม
		2.3.1 การสนัับสนุุนกิิจกรรมกีีฬา

การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์กีีฬาให้้กัับโรงเรีียน ในชุุมชน
ทุุรกัันดาร เพื่่�อให้้โรงเรีียนสามารถจััดการเรีียนการสอนแก่่นัักเรีียน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งยัังเป็็นการส่่งเสริิมการใช้้เวลาว่่าง
ของนัักเรีียนให้้เกิิดประโยชน์์ ได้้เล่่นกีีฬาออกกำำ�ลัังกาย อย่่างสมวััย
มีีพลานามััยสมบููรณ์์แข็็งแรง
		2.3.2	โครงการ HOPE สร้้างบ้้านให้้แก่่

ผู้้�ด้้อยโอกาส
โครงการ HOPE การพัั ฒ นาที่่ � อ ยู่่�อาศัั ย ให้้ กั ั บ
ผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�ยากไร้้ หรืือผู้้�เดืือดร้้อนในสัังคม หนึ่่�งในแผนงาน
ช่่วยเหลืือสัังคมประจำำ�ปีี 2564 สนัับสนุุนให้้เกิิดการแก้้ไขปััญหา
ที่่�อยู่่�อาศััยอย่่างบููรณาการ มุ่่�งเน้้นการช่่วยเหลืือให้้ผู้้�ด้้อยโอกาส
ผู้้�ยากไร้้ หรืือผู้้�เดืือดร้้อนได้้มีี “บ้้าน” เป็็นของตนเอง ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐาน
สำำ�คััญของการดำำ�รงชีีวิิต บ้้านที่่มีีค
� วามมั่่�นคงแข็็งแรงและปลอดภััย
ถููกสุุขลัักษณะ สร้้างความสุุข สร้้างความมั่่�นคง ให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป  

การสร้้างบ้้านโครงการ  HOPE การก่่อสร้้างบ้้าน
หลัั ง ใหม่่ ทดแทนบ้้ า นหลัั ง เดิิ ม ที่่ � มีีส ภาพเก่่ า ทรุุ ด โทรม ให้้ กั ั บ
ผู้้�ด้้อยโอกาส จำำ�นวน 2 ราย ในจัังหวััดเชีียงรายและจัังหวััดนครสวรรค์์
โดย BAM ได้้รัับความร่่วมมืือจากสำำ�นัักงานบริิหารกิิจการเหล่่ากาชาด
สภากาชาดไทย กรุุงเทพฯ รวมทั้้�งเหล่่ากาชาดจัังหวััด นายอำำ�เภอ
ผู้้�ใหญ่่บ้้าน และจิิตอาสาชาวชุุมชนในพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีสำำ�นัักงาน BAM
ในจัังหวััด ประสานการดำำ�เนิินงานร่่วมกัันให้้ประสบความสำำ�เร็็จ
ตามวััตถุุประสงค์์

			 2.3.3	การบริิจาคที่่�ดิินโครงการหมู่่�บ้้าน
ขวััญเวีียง ให้้เป็็นสาธารณประโยชน์์
การบริิจาคทรััพย์์สิินรอการขายของ BAM ประเภท
ที่่�ดิินเปล่่า จำำ�นวน 4 แปลง รวมเนื้้�อที่่� 6-0-63 ไร่่ (2,463 ตารางวา)
ตั้้�งอยู่่�ในโครงการหมู่่�บ้้านขวััญเวีียง ตำำ�บลสัันกำำ�แพง อำำ�เภอสัันกำำ�แพง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ให้้เป็็นสาธารณประโยชน์์ของหมู่่�บ้้าน โดยไม่่มีี
ค่่าตอบแทน เพื่่�อให้้เทศบาลตำำ�บลสัันกำำ�แพงพััฒนาในส่่วนของ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ให้้ประชาชนได้้ใช้้ประโยชน์์อย่่างสููงสุุด  
			 2.3.4	การบริิจาคที่่�ดิินโครงการหลัักชััย
(ออร์์คิดิ เพลส) ให้้เป็็นสาธารณประโยชน์์
การบริิจาคทรััพย์์สิินรอการขายของ BAM ซึ่่�งเป็็นที่่ดิ� ิน
ที่่�มีีสภาพเป็็นถนน และพื้้�นที่่�ส่่วนกลางในโครงการหลัักชััย (ออร์์คิิดเพลส)  
ตำำ�บลสัันนาเม็็ง อำำ�เภอสัันทราย จัังหวััดเชีียงใหม่่ จำำ�นวน 45 แปลง
รวมเนื้้�อที่่� 7-0-19.7 ไร่่ (2,819.7 ตารางวา) โดยไม่่มีีค่่าตอบแทน
เพื่่�อให้้เทศบาลตำำ�บลสัันนาเม็็ง พััฒนาพื้้�นที่่�ของถนน และระบบ
สาธารณููปโภคให้้เป็็นสาธารณประโยชน์์ของชุุมชนในโครงการฯ
		 2.4	ด้้านอื่่�น ๆ เพื่่�อสาธารณประโยชน์์
ด้้านดนตรีี กีีฬา ศาสนา
ศิิลปวััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดกิิจกรรม การให้้ความร่่วมมืือ และช่่วยเหลืือองค์์กร
มููลนิิธิิ สถานสงเคราะห์์ หน่่วยงาน โรงเรีียน และชุุมชนต่่าง ๆ
เพื่่�อสาธารณกุุศลหรืือสาธารณประโยชน์์ รวมไปถึึง การส่่งเสริิม
สนัับสนุุนด้้านดนตรีี กีีฬา ศาสนา ศิิลปวััฒนธรรม และสิ่่�งแวดล้้อม
ถืือเป็็นการจััดทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม สร้้างคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในสัังคมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงาน และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ อาสาเข้้าร่่วม
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่� BAM จััดขึ้้�น เพื่่�อให้้เป็็นสัังคมแห่่งการแบ่่งปััน
เพิ่่�มความภููมิิใจ และสร้้างคุุณค่่าในตนเอง นัับเป็็นอีีกหนึ่่�งภารกิิจที่่�ให้้
ความสำำ�คัญ 
ั และยัังคงยึึดมั่่�นที่่�จะรัับผิิดชอบ ร่่วมดููแลช่่วยเหลืือเพื่่�อ
พััฒนาสัังคมไทยให้้มีีคุุณภาพต่่อไป

3.	ด้้ า นการให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือสัั ง คมเพื่่� อ
ต่่อยอด และพััฒนาองค์์ความรู้้�

4.	ด้้านการติิดตามผล และให้้ความช่่วยเหลืือ
สัังคมเพื่่�ออยู่่�ได้้ด้้วยตนเองอย่่างยั่่�งยืืน

		
กลยุุทธ์์มุ่่�งเน้้นการพััฒนาความรู้้� เพื่่�อการประกอบอาชีีพ
รวมถึึงสนัับสนุุนการให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชน เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มใน
ผลิิตภััณฑ์์ เช่่น พััฒนา packaging ส่่งเสริิมช่่องทางการตลาด
พััฒนาคุุณภาพสิินค้้าที่่�มีีอยู่่�ให้้ดีีขึ้้�น

กลยุุทธ์์มุ่่�งเน้้น การติิดตามความคืืบหน้้าของโครงการที่่�ให้้
การสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือ ในการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััย ให้้มีีความมั่่�นคง
ปลอดภััย เพื่่�อสร้้างรากฐานชีีวิิตที่่�ดีี

		 โครงการ BAM Upskill for the New Normal Life
จากสถานการณ์์ การระบาดของโรคโควิิ ด-19 ทำำ �ให้้
หลาย ๆ คน ต้้องออกจากงาน ไม่่มีีอาชีีพ ไม่่มีีรายได้้เป็็นของตนเอง
BAM จึึงจััดทำำ�การออกแบบสื่่�อการเรีียนรู้้�แนะนำำ�อาชีีพต่่าง ๆ
ในรูู ป แบบมัั ล ติิ มีี เดีีย  (Multimedia Courseware Design)
การสร้้างบทเรีียนออนไลน์์ e-Learning ซึ่่�งเป็็นเครื่่�องมืือการเรีียน
ที่่�เรีียนรู้้�ได้้ทุุกเวลาที่่�ต้้องการ สามารถนำำ�ไปสร้้างอาชีีพหลััก หรืือ
อาชีีพเสริิมเพิ่่�มรายได้้

โครงการ ชุุมชนต้้นคิิด ชีีวิิตยั่่�งยืืน
(Green Community)
BAM ตระหนัักถึึงการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับชุุมชน
และสัังคม ด้้วยการจััดทำำ�โครงการ CSV (Creating Shared Value)
เสริิ ม สร้้ า งให้้ ค นไทยมีีคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต และมีีความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีีขึ้้� น
โดยการมอบเงิินสนัับสนุุนการพััฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง สะท้้อนให้้เห็็นถึึงแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทที่่ค� วบคู่่�ไปกัับการสร้้างค่่านิิยมร่่วมสู่่�สัังคมอีีกด้้วย
โครงการชุุมชนต้้นคิิด ชีีวิิตยั่่�งยืืน (Green Community)
การส่่งเสริิมเกษตรกรรมเป็็นแนวทางหนึ่่�งในการพััฒนาเกษตรกร
การให้้ความสำำ�คััญโดยการส่่งเสริิมให้้กิินดีีอยู่่�ดีีด้้วยวิิถีีการพึ่่�งพาตนเอง
ตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน
จะเป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดความเข้้มแข็็งและความยั่่�งยืืนใน
ชุุมชนชนบท รวมทั้้ง� การเรีียนรู้้�ด้า้ นเทคโนโลยีีการเกษตรที่่เ� หมาะสม
และผสมผสานอย่่างเป็็นระบบ มีีความเป็็นไปได้้ในทางปฏิิบััติิ
และมีีผลตอบแทน จะทำำ � ให้้ เ กษตรกรสามารถดำำ �ร งชีีวิิ ต และ
ประกอบอาชีีพการเกษตรได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยคััดเลืือกชุุมชนต้้นแบบ
และการมอบเงิินทุุนสำำ�หรัับการดำำ�เนิินกิิจการของชุุมชนนั้้�น ๆ อาทิิ
จััดทำำ�แปลงเกษตร ปลููกพืืชผััก ทำำ�ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ เลี้้�ยงเป็็ด ไก่่ โดยใช้้วิิถีี
การปฏิิบััติิจากการทำำ�เกษตร สร้้างอาชีีพ มีีรายได้้จากการขายผลผลิิต 
สามารถดำำ�รงชีีวิิตตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียง พร้้อมทั้้�งจััดบรรยาย
ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแนวทางสร้้างอาชีีพ และการเก็็บออม รวมถึึง
การพััฒนาร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐของท้้องถิ่่�นที่่�ชุุมชนนั้้�นตั้้�งอยู่่�
ซึ่่�งถืือเป็็นการเริ่่�มต้้นสู่่�การพััฒนาในการสร้้างความยั่่�งยืืนให้้กัับชุุมชน
และดููแลคนในชุุมชนให้้สามารถอยู่่�ได้้และอยู่่�ดีี โดยพึ่่�งพาตนเองได้้ต่่อไป 

