Sustainable
Development

BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ตลอด 20 ป ทีผ่ า นมา บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management
Public Company Limited หรือ BAM มุง มัน่ แกไขปญหาสินทรัพยดอ ยคุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบันการเงิน โดยการปรับโครงสรางหนี้
ดวยแนวทางการประนอมหนี้บนพื้นฐานความรวมมือระหวางกัน เพื่อใหไดขอยุติและผลประโยชนสูงสุดรวมกันทั้งสองฝาย และสามารถ
เจรจาประนอมหนี้ได แมวาจะอยูในขั้นตอนการดําเนินคดีก็ตาม โดยจะพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก มุงชวยเหลือลูกหนี้
ที่สุจริตใหสามารถดําเนินธุรกิจ และลูกคารายยอยมีโอกาสชําระหนี้ นําทรัพยหลักประกันกลับไปทําประโยชนตอไป
ขณะเดียวกัน BAM มีบทบาทสําคัญตอการฟน ฟูและพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ โดยการบริหารจัดการทรัพยสนิ รอการขาย
(NPA) ที่รับซื้อรับโอนมาจากสถาบันการเงิน ใหมีสภาพพรอมขาย เนนการปรับปรุงซอมแซมทรัพยใหมีสภาพดี และสวยงาม เพื่อนําออก
จําหนายในราคาที่เปนธรรม และมีโครงการผอนชําระกับ BAM เพื่อชวยเหลือลูกคารายยอยที่ไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ ใหสามารถ
เปนเจาของทรัพยไดงายขึ้น ซึ่งบทบาทสําคัญของ BAM คือ ทําใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสมีบานเปนของตนเอง
นอกจากการใหความชวยเหลือลูกคาหรือลูกหนีใ้ นเชิงธุรกิจแลว BAM มีแนวทางการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการดูแลสังคม ภายใตนโยบายที่ไมมุงเนนกําไรสูงสุด แตมีกําไรที่ผูถือหุนพอใจ ซึ่ง BAM
ยังยืนยันในเจตนารมณและมุงมั่นในการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ ภายใตแนวคิด 5 ดี ของ BAM ประกอบดวย
ดีตอ
ประเทศ

ดีตอ
สังคม

ดีตอลูกคา
หรือลูกหนี้

ดีตอ
ผูถือหุน

ดีตอ
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แนวทางการจัดทํารายงานความยั่งยืน

รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน อันเกีย่ วโยงกับประเด็น ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม ซึง่ BAM ไดจดั ทําและเผยแพรขอ มูล โดยอางอิง
การจัดทํารายงานใหมคี วามสอดคลองตามดัชนีชวี้ ดั ของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN
Sustainability Development Goals โดยเนื้อหาและสาระสําคัญของการรายงานป 2562 นี้ มุงเนนการดําเนินงานตามทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ วิสยั ทัศน และกลยุทธองคกร หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนรูปธรรมของปรัชญาในการทํางาน รวมถึง
การดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
โดยเชื่อมโยงบริบทดังกลาวขางตนกับประเด็นดานความยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติของ UNSDG ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

โครงสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั ทีม่ งุ เนน
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแบบบูรณาการ จึงไดมกี ารจัดโครงสรางองคกร
ใหมีคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการกํากับความเสีย่ ง ในการกําหนดนโยบาย
หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบตั ใิ นดานตาง ๆ ของบริษทั
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอ
สังคม เพือ่ นําพา BAM สูค วามสําเร็จทีย่ งั่ ยืน
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ทิศทางการดําเนินธุรกิจ

BAM ไดบรู ณาการความรับผิดชอบตอสังคม จากจุดเริม่ ตนดวยกิจกรรมทางสังคม และการบริจาค สูก ารพัฒนากระบวนการจัดการอยางยัง่ ยืน
แบบบูรณาการ ดวยการเชือ่ มโยงความรับผิดชอบตอสังคม เขากับยุทธศาสตร วิสยั ทัศน และพันธกิจขององคกร เพือ่ สรางความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจ

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ

BAM เชื่อมั่นวา การดําเนินธุรกิจที่ดีตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีหลักคิดสูความสําเร็จ คือ BAM TOUCH อันประกอบ
ดวยวัฒนธรรมองคกร และคานิยม ที่เปนรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพื่อขับเคลื่อนใหการ
ดําเนินธุรกิจของ BAM มุง สูก ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development)

หลักคิดสูความสําเร็จ BAM TOUCH
BAM TOUCH เปนแนวทางที่พึงปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และพนักงานในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปน
การสรางคุณคาคนดี ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรและคานิยมขององคกรสําหรับถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี 5
ประการทีก่ ลาวขางตน คือ ดีตอ ประเทศ ดีตอ สังคม ดีตอ ลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอ ผูถ อื หุน และดีตอ พนักงาน ซึง่ กอใหเกิดประโยชนตอ การเดินหนา
สูเ ปาหมายแหงความสําเร็จ และเปนพลังสําคัญในการขับเคลือ่ นใหองคกรกาวตอไปไดอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทัง้ ยังเปนการสะทอนใหเห็น
ถึงภาพลักษณขององคกรที่มีธรรมาภิบาลไดอยางชัดเจน

BAM

วัฒนธรรมองคกร
Corporate Culture

วัฒนธรรมองคกร BAM

BAM

B = Betterment
A = Achievement
M = Management

BAM TOUCH

หลักคิดสูความสําเร็จ

TOUCH
คานิยม

Corporate Values

การพัฒนาปรับเปลี่ยนใหดีข้ึนกวาเดิมอยางตอเนื่อง
การมุงมั่น รวมมือใหบรรลุผลสําเร็จ
การมีคนและระบบการบริหารจัดการภายในองคกรที่มีความเปนเลิศ

คานิยมองคกร TOUCH

Trust : วางใจ

เปนที่นาไววางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกตองตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่นในความซื่อสัตย
สุจริต ทําตามที่รับปากเพื่อสรางใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ชี้แจง เปดเผยขอมูลอยางจริงใจ โปรงใส
อันจะทําใหเกิดภาพการทํางาน ภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางพรอมเพรียงกัน
Openness : เปดใจ
การเปดใจกวางสรางความตาง หมายถึง การตระหนักวาความเปลี่ยนแปลงคือ ความกาวหนา จึงเปดใจรับและชวยให
ผูอื่นยอมรับดวยความยินดี โดยรวมคนหาโอกาสที่แฝงอยูในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสรางความแตกตางหรือ
ความแปลกใหมใหการทํางาน รวมทั้งเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยทัศนคติที่เปนบวก เพื่อชวยขยาย
มุมมองใหกวางขึ้น
Unity : รวมใจ
รวมใจเปนหนึ่งเพื่อองคกร หมายถึง การเชื่อมั่นในพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคนในองคกร จึงใหความเคารพ
และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ และรวมมือรวมใจที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย
โดยไมยึดติดกับงานที่ตนรับผิดชอบเพียงอยางเดียว แตยึดถือประโยชนองคกรเปนที่ตั้ง
Customer Focused : เขาใจ
เขาใจความปรารถนาของลูกคา หมายถึง การทําความเขาใจและคาดคะเนความตองการของลูกคาทั้งภายในและ
ภายนอก รวมคนหาและสนองตอบความตองการเหลานั้น โดยตระหนักวาสินคาและบริการที่เปยมคุณภาพสามารถ
ยกระดับความเปนอยูของลูกคา รวมทั้งสรางความมั่นคงใหเศรษฐกิจและสังคมไทยได
High Performance : ใสใจ
ใสใจในการสรางความเปนมืออาชีพ หมายถึง ความมุงมั่นรับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหมีทักษะ
ที่หลากหลายดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ สรางความคิดตอยอดที่เปนประโยชนตอการทํางานใหดียิ่งขึ้น กลาคิดกลา
แสดงออกอยางสรางสรรค และมุงทํางานเชิงรุก เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรอยางตอเนื่อง

กระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน (Vision) :
มุงสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ
พันธกิจ (Mission) :
- มีการบริหารงานที่เปนเลิศ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
- พัฒนาสินคาและบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา
- มุงเนนการสรางความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
- มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- เสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ พรอมบริการดวยใจ
- มีสวนรวมในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย
นโยบายการดําเนินธุรกิจ :
สําหรับป 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ภายใต
“BAM มุงมั่นที่จะดํารงบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ ชวยใหระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและยั่งยืน
ผานการบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล”
เปาหมายธุรกิจ :

จดวย
บของผูมีสวนไดเสียวา
บ ศั ก ยภาพของพนั ก งาน
1 สนัการบริบสนุหนารจัการขัดการสิบเคลืนทรั่อนเศรษฐกิ
2 สรบริาษงการยอมรั
3 ยกระดั
พยดอ ยคุณภาพ
ัทเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยสงเสริมความรูความสามารถของ
และทรัพยสินรอการขายจากสถาบัน
การเงิน ดวยระบบการบริหารจัดการที่
เปนเลิศ จากการเพิ่มขนาดสินทรัพย
สงผลใหบริษัทมีผลประกอบการดีข้ึน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

ในการบริหารสินทรัพยทมี่ คี วามโปรงใส
ซื่อสัตยสุจริต

พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและ
ปลูกฝงใหพนักงานยึดมั่นตอคานิยม
และวัฒนธรรมองคกร

จุดมุงหมายองคกร :
มุงหวังที่จะเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตใหกลับสู
เครดิตทีด่ อี กี ครัง้ และรวมแกปญ
 หาหนีด้ อ ยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน รวมทัง้ ชวยฟน ฟูธรุ กิจอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาทรัพยสนิ
รอการขายใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด

กลยุทธหลักในการขับเคลื่อนองคกรสูความยั่งยืน :
นอกจากการดําเนินงานของ BAM จะมีลักษณะเปนการชวยเหลือสังคม (CSR in process) ตั้งแตวันแรกของการดําเนินธุรกิจ
โดยการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมา
เปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแลว BAM ยังมีกิจกรรมที่มีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม ใหมีความเข็มแข็ง
และยั่งยืน ดวยกลยุทธ 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนื่อง
2. ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพื่อตอยอด และพัฒนาองคความรู
4. ดานการติดตามผล และชวยเหลือสังคมเพื่อใหอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ BAM ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ กลยุทธดานความยั่งยืนจากดัชนีความสุขชุมชนและครอบครัว เปรียบเทียบกับผลการ
ดําเนินงานของปที่ผานมา โดยมีเปาหมายที่ความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
1.

ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนื่อง
กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูไดรับความเดือดรอนในสังคม เชน ผูพิการ ผูประสบภัยพิบัติตางๆ

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM ปที่ 12
การจัดทําโครงการผานรายการโทรทัศน จํานวน 35 ตอน
เพื่อชวยเหลือผูเ ดือดรอนและผูด อ ยโอกาสในสังคม ดวยการมอบเงิน
และสิ่งของตาง ๆ เปนการสรางกําลังใจ มอบโอกาส และเติมเต็ม
ใหลูกคา ประชาชน มีสภาพเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถสรางอาชีพ เปน
แบบอยางที่ดีใหกับคนในสังคม รวมไปถึงการชวยเหลือสนับสนุน
ชุมชน องคกร มูลนิธิ โรงเรียน ฯลฯ ใหสามารถดําเนินงานตอไปได
ตามวัตถุประสงค
โครงการฟนฟู
ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากเหตุการณหรือภัยตาง ๆ อาทิ
การมอบถุงยังชีพชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยพายุปาบึกใน จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎรธานี และ จ.ชุมพร รวมไปถึงการมอบเงินชวยเหลือการกอสราง
อาคารเรียนจากเหตุเพลิงไหม โรงเรียนบานหนองบัวนอย จ.มหาสารคาม

เป า หมายเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ซึ่งกําหนดโดยองคการสหประชาชาติท้ังหมด 17 ขอ ประกอบดวย
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รายงานประจําป 2562

29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562

9 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562

2.

ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เชน การบริจาค การมอบทุน การใหเงินทุนเริ่มตน

โครงการมอบทุนการศึกษา
BAM เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาอันเปนพืน้ ฐานตอ
การพัฒนาเด็กไทยใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัดทํา
โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ทั่วประเทศ ตอเนื่องทุกป ปละ 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
เปนเงิน 3 ลานบาท

22 สิงหาคม 2562

นอกจากนีย้ งั มีนโยบายสงเสริมดานการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก ตามโครงการมอบทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทตางประเทศสําหรับ
บุคคลทั่วไป ปละ 2 ทุน และการมอบทุนการศึกษาตาม “โครงการรวมพล คนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน” สําหรับ
นักศึกษาทีม่ ผี ลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ใหไดรบั โอกาสศึกษาตอเนือ่ งจนจบปริญญาตรี 5 คณะวิชา จํานวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บาท
รวมเปนเงิน 200,000 บาท

22 สิงหาคม 2562

ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมีการมอบทุนการศึกษา
ใหแกนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐ จํานวน 20 ทุน ทุนละ
10,000 บาท ซึ่งนิสิต นักศึกษาสวนหนึ่งเคยไดรับมอบทุนในระดับ
ประถมศึกษา และปจจุบนั กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้
ยังจัดทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนังสือเรียน คอมพิวเตอร
เพื่อการพัฒนาดานการเรียน การสอน และมอบชุดกีฬา อุปกรณ
กีฬา สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน เลนกีฬาเพื่อ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี

โครงการมอบอุปกรณการแพทย

25 กุมภาพันธ 2562

26 กันยายน 2562

BAM ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสขุ ภาพทีด่ ขี องคนในสังคม และไดสนับสนุนเงินในการซือ้ อุปกรณดา นการแพทยมาโดยตลอด
ที่ผานมา BAM ไดสนับสนุนอุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลรัฐมากกวา 80 แหง ทั่วประเทศ

ในโอกาสครบรอบ 20 ป ในป 2562 BAM ไดมอบเงินสนับสนุนการจัดซือ้ อุปกรณการแพทย รวม 17 แหง เปนเงินทัง้ สิน้ 20 ลานบาท
นอกจากนี้ ยังไดมอบรถตูพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตใหกับมูลนิธิสวางศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยฉุกเฉิน
และมอบรถตูพยาบาลใหกับ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชในภารกิจบริการประชาชน

มอบอุปกรณการแพทย ป 2562
มอบอุปกรณการแพทย
ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM

สํานักงานใหญ

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

ภาคกลาง

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

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 19
จ.กาญจนบุรี

380,000 บาท

ภาคใต
ตอนบน

โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบี่

300,000 บาท

ภาคเหนือ
ตอนบน

โรงพยาบาลดอยเตา จ.เชียงใหม 390,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
จ.เชียงใหม ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM

2,000,000 บาท

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน

500,000 บาท

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
ตอนลาง

โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแกน 400,000 บาท
โรงพยาบาลโนนศิลา จ.ขอนแกน 320,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลศรีนครินทรขอนแกน
จ.ขอนแกน ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM

2,000,000 บาท

โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา

340,000 บาท

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

ภาคใต
ตอนลาง

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

324,000 บาท

ภาคตะวันออก

3.

ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพื่อตอยอด และพัฒนาองคความรู
กลยุทธที่สนับสนุนการใหความรูแกชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เชน พัฒนา packaging สงเสริมชองทางการตลาด
พัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น

14 พฤศจิกายน 2562

1.
กิจกรรมพลิกฟนทะเล ใหกับบานของพะยูน รวมกับ
ชุมชนมดตะนอย จ.ตรัง
ในโครงการอนุรกั ษและเพิม่ จํานวนของพะยูนในบริเวณอาวไทย
มีการเพิม่ พืน้ ทีห่ ญาทะเลซึง่ เปนอาหารหลักของพะยูน และเก็บขยะ
พลาสติกบริเวณชายทะเล หาดมดตะนอย อ.เกาะลิบง จ.ตรัง โดยเชิญ
วิทยากรผูท รงคุณวุฒิ มาใหความรูถ งึ การอนุรกั ษพะยูน การรวมกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลด เลิกใชถุง
พลาสติก การไมทิ้งขยะบนชายหาด พรอมมอบทุนสําหรับแสดง
แนวเขตพืน้ ทีค่ มุ ครองพะยูน และรวมกันปลูกหญาทะเลอาหารของ
พะยูน โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มจํานวนของพะยูนใหเพิ่มขึ้นไมนอย
กวา 260 ตัว ภายในป 2567

2. การจัดทําโครงการ No Plastic Bag ผานกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ การรณรงคใหความรู และตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก โดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จลดการใชถุงพลาสติกในบริเวณพื้นที่หองอาหารชั้น 7
อาคารสํานักงานใหญ BAM ลงจากเดิมอยางนอยรอยละ 15 ทั้งนี้เชิญอาจารยจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครมาใหคําแนะนําและ
ฝกสอนการจัดทําถุงผา โคมไฟการจัดทําวัสดุเหลือใช ใหรวมถึงการงดใชถุงพลาสติกและกลองโฟมในอาคารสํานักงานใหญ BAM
17 พฤษภาคม 2562

21 มิถนุ ายน 2562

19 กรกฎาคม 2562

4.

ดานการติดตามผล และใหความชวยเหลือสังคมเพื่ออยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
กลยุทธในการติดตามความคืบหนาของโครงการทีใ่ หการสนับสนุนและชวยเหลือไปในระยะเวลา 3-5 ป ในโครงการชุมชนตนคิด
ชีวิตยั่งยืน และโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน
โครงการอาหารกลางวันยัง่ ยืน

โครงการชุมชนตนคิด ชีวติ ยัง่ ยืน
9 สิงหาคม 2562

17 มิถนุ ายน 2562

คัดเลือกชุมชนตนแบบจํานวน 5 แหง จาก 5 ภูมภิ าคของ
ประเทศไทย คือ 1. กลุม สงเสริมการทําการเกษตรพืชผักปลอดสารพิษ
จ.เพชรบุรี 2. กลุม ฮักนํา้ จาง จ.ลําปาง 3. กลุม ปลูกผักอินทรีย จ.ขอนแกน
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง จ.ระยอง
5. กลุม กสิกรรมไรสารพิษ จ.นครปฐม ใหการสนับสนุนชุมชนทีม่ กี าร
รวมตัวกันในการสรางเสริมอาชีพอยูแ ลวในเบือ้ งตน ใหมคี วามแข็งแกรง
และยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดวยการมอบเงินทุนวงเงินรวมทั้งสิ้น 2 ลานบาท
ใหชุมชนตนแบบสําหรับการดําเนินกิจการของชุมชนนั้น ๆ อาทิ
จัดทําแปลงเกษตร ปลูกพืชผัก ทําปุย อินทรีย เลีย้ งเปด ไก โดยใชวถิ ี
การปฏิบตั จิ ากการทําเกษตร สรางอาชีพ มีรายไดจากการขายผลผลิต
สามารถดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งจัดบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางสรางอาชีพ และการเก็บออม รวมถึง
การพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐของทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู
และมีการติดตามผล โดยถือเปนการเริม่ ตนสูก ารพัฒนาในการสราง
ความยั่งยืนใหกับชุมชน และดูแลคนในชุมชนใหสามารถอยูไดและ
อยูดี โดยพึ่งพาตนเองไดตอไป

11 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562

คัดเลือกโรงเรียนตนแบบจํานวน 5 แหง จาก 5 ภูมภิ าคของ
ประเทศไทย คือ 1. โรงเรียนบานหนองจอก จ.เพชรบุรี 2. โรงเรียน
แมทะ จ.ลําปาง 3. โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร จ.ขอนแกน
4. โรงเรียนวัดยายดา จ.ระยอง 5. โรงเรียนวัดศรีวสิ ารวาจา จ.นครปฐม
การมอบเงินทุนวงเงินรวมทัง้ สิน้ 500,000 บาท ใหโรงเรียนตนแบบ
เพื่อเปนการเริ่มตนสรางแหลงอาหารใหกับโรงเรียนที่อยูในชุมชน
ผานการดูแลของครู นักเรียน ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร
ที่เพียงพอและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดบรรยายใหความรู
วิธีการจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงไกเพื่อนําไขไป
รับประทานเปนอาหารกลางวัน สรางโภชนาการทีด่ ใี หกบั เด็กนักเรียน
สวนที่เหลือจากการรับประทานสามารถนําไปจําหนาย นํารายได
แบงไปจัดซื้อเมล็ดพันธุมาปลูกพืชผัก และเก็บออมตอไป

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม...สูความสําเร็จที่ยั่งยืน

BAM กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูค วามยัง่ ยืนเปนหลักในการดําเนินงานทีเ่ ชือ่ มโยงในทุกมิติ ครอบคลุม คนดี สินคาดี
สังคมดี เพื่อใหการบูรณาการเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง

คนดี สินคาดี สังคมดี

สินคาดี
คนดี
Good People
มุง เนนการเสริมสรางใหบคุ ลากรเปนคนดี
ในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบผูมีสวน
ไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือ
แนวปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางใหพนักงาน
มีศักยภาพและความสามารถในการทํางาน
ตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง

Good Product
BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบตอ
ผูบ ริโภคและสังคม มุง สรรคสรางนวัตกรรม
และบริการใหมีคุณภาพตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา โดยไมสง ผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปญญาโดยเด็ดขาด

สังคมดี
Good Society
สนับสนุนใหบคุ ลากรมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิง่ แวดลอมในทุกดาน โดยสงเสริมกิจกรรมกํากับดูแล
ใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ชวยดูแลรักษาสิง่ แวดลอมอยางสมํา่ เสมอ รวมถึงการ
ชวยเหลือผูด อ ยโอกาสเพือ่ สามารถมีรายได และสราง
ชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา

คนดี (Good People)
มุงเนนการเสริมสรางใหบุคลากรเปนคนดีในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบ
ผูมีสวนไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางให
พนักงานมีศักยภาพและความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

BAM มุง เนนการเสริมสรางพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี ภายใตโครงการ “คนดี BAM” ผานแนวคิด “เปนผูใ ห รูจ กั เสียสละ

มีจิตที่เปนสมาธิ ”

1. เปนผูให หมายถึง การปลูกฝงใหพนักงานมีนํ้าใจ รูจักการใหและแบงปน
ความสุข ไดแก โครงการปลูกตนไมยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน
สนับสนุนใหพนักงานทําความดี ซึ่งจะชวยใหพนักงาน
เขาใจไดลึกซึ้งถึงความเสียสละ จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
ผูม จี ติ ใจดี และมีมนุษยสมั พันธดว ยการเชิญชวนใหพนักงานรวมแรง
รวมใจบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ดวยการจัดโครงการปลูกตนไม
ยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน

2 กันยายน 2562

ยอดบริจาคโลหิต/cc
กิจกรรมบริจาคโลหิต 4 ครัง้ / ป (ไตรมาสละ 1 ครัง้ )
BAM เชือ่ มัน่ วาการบริจาคโลหิต เปนการใหชวี ติ ทีส่ าํ คัญ
จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเปนประจําทุกปอยางตอเนือ่ ง สําหรับ
ป 2562 จัดใหมีการบริจาคโลหิตรวมปละ 4 ครั้ง ดังนี้
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14 มีนาคม 2562

กิจกรรมบริจาคปฏิทินเกา
กิจกรรมมอบปฏิทิน โดยรวบรวมปฏิทินที่ไมใชแลวจากพนักงานพรอมทั้ง
บริจาคเงินสนับสนุนสําหรับการจัดทําหนังสืออักษรเบรลลใหกับศูนยเทคโนโลยีเพื่อ
คนตาบอดแหงประเทศไทย ซึ่งในป 2562 BAM สนับสนุนเงินจํานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดทําหนังสือเพลงพระราชนิพนธ ในรูปแบบอักษรเบรลล
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ป 2562

2. เปนผูเ สียสละ หมายถึง การสงเสริมใหพนักงานเปนผูม จี ติ สาธารณะ รวมมือรวมใจเสียสละตนเองผาน
“โครงการแบงปนความดี”

20 มีนาคม 2562

29 สิงหาคม 2562

โครงการแบงปนความดี เชิญชวนพนักงานรวมบริจาคของสําหรับผูปวย ผูดอยโอกาส โดยมอบ
ของใชทจี่ าํ เปนสําหรับผูป ว ย มูลนิธวิ ดั พระบาทนํา้ พุ มอบเสือ้ ผาและสิง่ ของเหลือใชใหกบั มูลนิธบิ า นนกขมิน้
3. เปนผูมีจิตที่เปนสมาธิ หมายถึง สนับสนุนใหพนักงานฝกปฏิบัติตนใหมีจิตใจที่ตั้งมั่น มีอารมณท่ีแนวแน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางานและการบริการที่ดี ผาน “หลักสูตรธรรมะ..กับการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ”
20 มีนาคม 2562

การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สรางสมาธิให
กับพนักงาน เตือนใจใหระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งมั่นปฏิบัติตนให
เปนคนดีของสังคม

สินคาดี (Good Product)
BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบตอลูกคา มุง สรรคสรางนวัตกรรม และบริการใหมคี ณ
ุ ภาพตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา โดยไมสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา
ป 2562 - BAM รับซื้อ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อลดปญหาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ
- BAM ชวยแกปญหาลูกหนี้ ที่ไดรับความเดือดรอนจากภาระหนี้ใหไดรับทรัพยกลับคืน ไดมีที่อยูอาศัย
หรือประกอบธุรกิจตอไปเหมือนเดิม ผานมาตรการประนอมหนี้ที่อยูบนพื้นฐานความสมัครใจ โครงการ
ชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพย ปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหนี้
ที่ประสบภัยพิบัติ และโครงการคืนทรัพยใหคุณ
- จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพื่อชวยเหลือลูกคารายยอยใหมีท่ีอยูอาศัย ไดแก โครงการซื้อทรัพยแบบ
ผอนชําระกับ BAM โครงการบานประหยัดพลังงาน โดยใหออกแบบบานใหคํานึงถึงการลดใชพลังงาน
ลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ

โครงการสุขใจไดบานคืน เปนโครงการที่ชวยเหลือลูกคา
ที่ปรับโครงสรางหนี้กับ BAM ซึ่งมีภาระหนี้เงินตนตอรายไมเกิน
10 ลานบาท เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนี้และ
นําทรัพยหลักประกัน ซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไปงายขึ้น โดย
สามารถชําระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
เลือกผอนชําระครั้งเดียว หรือผอนชําระไมเกิน 10 ป
มกราคม 2562- ธันวาคม 2563

โครงการบานสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบานเรา เอาใจคนรัก
สุขภาพ ที่เนนการปลูกพืชสมุนไพรรอบบานกินอาหารเปนยา และ
เพือ่ การอยูอ าศัยทามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส Concept
“Digital Living Home” ที่เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ
ตาง ๆ ภายในบานผาน Application บนหนาจอมือถือ และเนน
การประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผง
โซลาเซลล
4 เมษายน 2562

9 มกราคม 2562

BAM ใหความชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยนํ้าทวมในพื้นที่
ภาคใต ซึง่ ไดรบั ผลกระทบจากพายุโซนรอน “ปาบึก” ทัง้ ในสวนของ
ลูกคาทีป่ รับโครงสรางหนี้ และลูกคาทีซ่ อื้ ทรัพย BAM แบบผอนชําระ
วาไดรบั ผลกระทบอยางไรบาง และใหความชวยเหลือแกลกู คาของ
BAM อยางเรงดวนตอไป โดยหากลูกคารายใดประสบปญหาจาก
เหตุการณดงั กลาว ก็จะพิจารณาผอนปรนการชําระหนี้ โดยพิจารณา
เปนรายกรณี เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน

สังคมดี (Good Society)
BAM สนับสนุนกิจกรรมที่เอื้อประโยชนตอสังคมอยางสมํ่าเสมอ เพื่อนําไปสูสังคมที่เขมแข็งโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
รวมถึงการชวยเหลือผูด อ ยโอกาส เพือ่ สามารถสรางรายไดและสรางชุมชนใหมคี วามเจริญกาวหนาไปพรอมกับความยัง่ ยืน ดังนี้
1. ดานการศึกษา
2. ดานสาธารณสุข
3. ดานชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม
4. ดานอื่น ๆ ดานสาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน

2. การพัฒนาคูคาทองถิ่น

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมในชุมชน
6. รวมเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ

12 มกราคม 2562
1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน
BAM ไดมโี ครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ทัว่ ประเทศมาโดยตลอด
12 ป รวมถึงปจจุบันไดมอบทุนไปกวา 13,000 ทุน เปนเงินมากกวา 36 ลานบาท
โดยในป 2562 BAM ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษา ดังนี้
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาทัว่ ประเทศ ปละ 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
2. มอบทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน ตอเนื่อง 4 ป จํานวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
3. มอบทุนในโอกาสวันเด็กแหงชาติแกศนู ยการศึกษานอกระบบ ฯ จ.แมฮอ งสอน มอบทุนนักเรียนในชุมชน รวมไปถึงการมอบเงินและ
ของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนยเยาวชนตาง ๆ
4. ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมีการมอบทุนการศึกษาใหแกนสิ ติ นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
ซึง่ นิสติ นักศึกษาสวนหนึง่ เคยไดรบั มอบทุนในระดับประถมศึกษา และปจจุบนั กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนีย้ งั จัดทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนังสือเรียน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองสมุด โรงอาหาร สนามเด็กเลน เปนตน

ป 2562

ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนลาง

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

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

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

ภาคกลาง

สํานักงานใหญ

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

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

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใตตอนลาง

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

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

มอบหนังสือ
สําหรับหองสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ จํานวน 144 โรงเรียน
อาทิ หนังสือสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และหนังสือโครงการ
ในพระราชดําริ เปนตน
มกราคม - ธันวาคม 2562

29 มีนาคม 2562

สนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนบานหนองบัวนอย จ.มหาสารคาม ซึ่งเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม การปรับปรุงโรงอาหารและหองนํ้า โรงเรียน
บานหนองจอก จ.เพชรบุรี ใหถกู สุขลักษณะ รวมทัง้ มอบสือ่ อุปกรณ
การเรียนการสอนและคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตาง ๆ

2. การพัฒนาคูคาทองถิ่น
จัดการประชุมผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย
เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางไดเขามาพบปะ
เพื่อรับฟงแนวทางการทํางานรวมกับ BAM รวมถึงหลักเกณฑใน
การคัดเลือกผูประกอบการ โดยมีนโยบายที่โปรงใสและปฏิบัติตอ
ทุกรายเทาเทียมกัน

24 สิงหาคม 2562

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน
14 กุมภาพันธ 2562

มาตรการปองการฝุน PM 2.5
แจกหน า กาก N95 ให กั บ โรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
ในพื้นที่เขตบางรัก

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส
เมษายน - ธันวาคม 2562

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM ปที่ 12 มอบเงินและสิ่งของ
ตาง ๆ ใหกับผูไดรับความเดือดรอนและผูดอยโอกาสของสังคม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มอบเงินและสิ่งของใหกับหนวยงาน
ศูนยเยาวชน และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ

12 มกราคม 2562

อุปกรณการเรียนและกีฬา มอบเงินจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณกีฬา
อุปกรณการเรียน คอมพิวเตอร ใหกับหนวยงาน หรือ โรงเรียนที่
ขาดแคลน
3 กันยายน 2562

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น
BAM รวมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลกินเจ บวนฮกตัว้ อ.บานโปง
จ.ราชบุรี เพือ่ เปนการสืบสานประเพณีทอ งถิน่ และสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน
28 กันยายน 2562
28 กันยายน 2562

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

5 ธันวาคม 2562

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

17 มิถนุ ายน 2562

BAM รวมสนับสนุนการจัดซือ้ รถตูโ ดยสารใหกบั อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชใน
ภารกิจบริการประชาชน เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขและการออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่
และใชในกิจกรรมการใหความชวยเหลือประชาชน และการบริจาคโลหิต เปนตน

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

365

การพัฒนาองคกรที่ยั่งยืน

BAM ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ปจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
จึงไดใหความสําคัญและมุงมั่นตลอดมาที่จะสรางมาตรฐานการจัดการที่ดีเพื่อสรางความเชื่อถือ และกอประโยชนใหแกผูที่เกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติ 9 ดาน ประกอบดวย
1. การกํากับดูแลกิจการ

2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ

3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม

6. ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม

8. การจัดการทรัพยากรสิง่ แวดลอมและพลังงาน

9. การวิจัยและพัฒนา

1. การกำกับดูแลกิจการ
ป 2562 BAM ไดพัฒนาและยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไดแก
1. ปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี จากเดิมป 2561
เปนคูม อื หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) เพือ่ ให
เปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสําหรับบริษทั ทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
2. จัดอบรมหลักสูตร “หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ”ี ใหกบั
ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งที่สํานักงานใหญ และ
สํานักงานตางจังหวัดทั่วประเทศ รวม 26 แหง
10 มกราคม 2563
3. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับ ใหคํามั่นสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนคนดี มีความโปรงใสในการทํางาน ยึดมั่นที่จะตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
4. จัดใหมกี ารทดสอบวัดผลความรูค วามเขาใจหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ
จากการที่ BAM ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริต และไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) แลวนั้น
ป 2562 BAM ไดจัดเตรียมแผนเพื่อการยื่นขอตออายุหนังสือ
รับรองครั้งที่ 1 และมุงเนนการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานทุกระดับ
เขาถึงขอมูล และนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริง
แผนงานป 2563
1. การยืน่ ขอตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ”
2. การขยายแนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบกับคูคา

ป 2562

3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจของ BAM เกิดความโปรงใส และสะทอน
ถึงการแขงขันอยางเปนธรรมเสมอภาค เคารพตอทรัพยสินทาง
ปญญา และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงการซื้อทรัพยสิน
รอการขาย (First come First Serve)
ป 2562 BAM จัดใหมีการประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคาที่
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและลดการใชดุลยพินิจ
19 มิถนุ ายน 2562

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
BAM กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุม
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรวมถึงขอกําหนดตามมาตรฐานสากล
ดานสิทธิมนุษยชนอยางเพียงพอ
ป 2562 BAM จัดใหมสี ภาพแวดลอมและระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน
12 กุมภาพันธ 2562

3 มกราคม 2563

มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563

5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายดานสิทธิมนุษยชนและขอกําหนดตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ โดยไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน ไมใช
แรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม
รวมถึงการจัดใหมีความคุมครองทางสังคมและสภาพการทํางาน
ของพนักงานโดยรวม
ป 2562 BAM ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยพนักงานสามารถลงสมัคร
เปนตัวแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
6. ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้
BAM มีโครงการสนับสนุนใหลกู คาหรือลูกหนีไ้ ดมโี อกาสพลิกฟน
คืนสูการเปนผูมีเครดิตที่ดี ผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้ใหสําเร็จ พรอมทั้งจําหนายทรัพยสินรอการขายที่มีคุณภาพ
เหมาะสม ใหแกผูสนใจในราคายุติธรรม
ในป 2562 ไดจัดโครงการสุขใจ ไดบานคืน เพื่อเปดโอกาสให
ลูกคาทีป่ รับโครงสรางหนี้ สามารถชําระหนีใ้ นอัตรา 80% ของราคา
ประเมินหลักประกัน เลือกผอนชําระครัง้ เดียว หรือผอนชําระไมเกิน
10 ป ขณะทีล่ กู คาซือ้ ทรัพยสามารถเขารวมโครงการซือ้ ทรัพยแบบ
ผอนชําระกับ BAM ราคาอนุมัติขายไมเกิน 3 ลานบาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ย 0% 2 ปแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR โดยผอน
ชําระไมเกิน 10 ป

19 กันยายน 2562

7. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
BAM มุง เนนการเสริมสรางสังคมใหมคี วามเขมแข็ง โดยครอบคลุม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผานกิจกรรมการรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม
ป 2562 BAM รวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและมัน่ คงของมนุษย แกไขปญหาทีอ่ ยูอ าศัย
สรางชุมชนเขมแข็ง โดยพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัย และปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของชุมชน โครงการบึงนายพล เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใหสวยงาม
และนาอยู โดยในป 2563 มีการติดตามความเปนอยูข องคนในชุมชน
ภายหลังจากการที่เขาไปรวมพัฒนา

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมและพลังงาน
กิจกรรมครอบคลุม 4 สวนสําคัญคือ (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (3) การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะ
โลกรอน และ (4) การปกปองสิ่งแวดลอม
ปี 2562 1. BAM ไดรณรงคเพือ่ ประหยัดพลังงาน แนะนําการคัด
แยกขยะ จัดประกวดแนวคิด “รักษโลก” รวมกับคน
ในชุมชน ในจังหวัดตาง ๆ โดยปลูกจิตสํานึกใหเกิด
ความรวมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
2. สงเสริมใหพนักงาน ลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก ผาน
โครงการ “No Plastic Bag” โดยเริม่ จากการใหความรู
14 พฤศจิกายน 2562
แกพนักงาน จัดทํากระเปาผาจากเสื้อผาเกาที่ไมใช

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

9. การวิจัยและพัฒนา
BAM สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการองคกร โดยเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนวคิดทีส่ รางสรรค
สิ่งใหม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน
ป 2562 BAM จัดใหมีการประกวดสุดยอด 20 IDEAS (BAM
WISDOM) เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
นวัตกรรมของบริษัท ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ไดรับผลกระทบ
จาก Digital Disruption

31 ตุลาคม 2562

แนวคิด 5 ดี ของ BAM
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีสวนรวมพัฒนาการที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ นอกจากนี้ BAM ยังเชื่อมโยงโครงการ 5 ดี ของ BAM
ไปสูดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน ดีตอพนักงาน ดังนี้

1. ดีตอประเทศ
BAM บริหารจัดการทรัพย NPL / NPA โดยจัดทําโครงการตาง ๆ
เพื่อชวยเหลือลูกหนี้ใหไดทรัพยกลับคืนไป และชวยเหลือใหลูกคา
ไดซอื้ ทรัพยเปนของตนเองในราคายุตธิ รรม ซึง่ ถือไดวา เปนสวนหนึง่
ในการสร า งเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยรวม
รวมทั้งการรวมมือกับบริษัท Reﬁnn เพื่อการพัฒนาธุรกรรมและ
สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย อํานวยความสะดวกใหขอ มูลทางดานสินเชือ่
แกผูสนใจซื้อทรัพยไดแบบครบวงจรมากขึ้น

21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562

2. ดีตอสังคม

2 กันยายน 2562

14 พฤศจิกายน 2562

BAM สงเสริมใหพนักงานมีจติ อาสา รวมทําประโยชนตอ ชุมชนและสังคม ซึง่ จะชวยใหพนักงานเขาใจไดลกึ ซึง้ ถึงความเสียสละ
ความรวมมือ ความสามัคคี เพื่อจุดประสงคเดียวกันคือการพัฒนาชุมชน สงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับ
ชุมชน และผูที่ไดทํากิจกรรมเพื่อชุมชนเปนประจํา การมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มี
จิตใจดี และมีมนุษยสมั พันธทดี่ ี โดยไดจดั โครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ การอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม อาทิ โครงการปลูกไมยนื ตน
BAM ฉลอง 20 ป กิจกรรมพลิกฟนทะเลไทยใหกับบานของพะยูน ณ จ.ตรัง โดยบริจาคเงินจัดซื้อทุนแสดงแนวเขตอนุรักษ
แหลงหญาทะเล และรวมกับชุมชนชาวมดตะนอย ปลูกหญาทะเล และเก็บขยะบนชายหาด

3. ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้
กิจกรรมเชือ่ มความสัมพันธกบั ลูกคา สรางความเขาใจถึงการมีสว นรวมในกิจกรรมเพือ่ ชวยเหลือสังคมของ BAM อาทิ กิจกรรม
BAM RUN THAILAND WAKE UP โดยรายไดไมหกั คาใชจา ย มอบใหกบั มูลนิธวิ ดั พระบาทนํา้ พุ รวมทัง้ นํารายไดจากการจําหนายทรัพย
จํานวน 15 ลานบาท สมทบทุนมอบใหโรงพยาบาลรัฐ 7 แหง คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลศรีนครินทรขอนแกน และโรงพยาบาลสงขลานครินทร

19 มกราคม 2563

4. ดีตอผูถือหุน
แถลงขาวและใหขอ มูลการเสนอขายหุน สามัญตอประชาชนทัว่ ไปเปนครัง้ แรก ณ หอประชุมศาสตราจารยสงั เวียน อินทรวิชยั
ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

22 พฤศจิกายน 2562

5. ดีตอพนักงาน
นอกจากการพัฒนาใหพนักงานเปนคนเกง BAM ยังสงเสริมให
พนักงานเขารวมกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน
จัดกิจกรรมตาง ๆ เพือ่ การสงเสริมใหพนักงานรวมกันทํากิจกรรม
ทีเ่ ปนประโยชนทงั้ ตอตนเองและสังคม อีกทัง้ ยังเปนการสรางความ
สัมพันธที่ดีตอกัน อาทิ กิจกรรมไหวพระ สุขใจ ครอบครัว BAM
สุขสันต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกิจกรรมกีฬาฟุตบอล
บาสเกตบอล แชรบอล เชื่อมความสัมพันธระหวางภายในองคกร
หนวยงานอื่น ๆ และสื่อมวลชน

29 มิถนุ ายน 2562

การพัฒนา (คนเกง) ศักยภาพของพนักงาน

พนักงานเปนทรัพยากรทีม่ คี า และเปนหัวใจสําคัญทีจ่ ะนําพาองคกรไปสูค วามสําเร็จ สามารถปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย โดย BAM มุงสงเสริม ฝกฝน และพัฒนาความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน โดยกําหนดใหพนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและหลักสูตรทั่วไป
ทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอก
อีกทัง้ BAM มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดมโี อกาสศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ เสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
มีความกาวหนา พัฒนาตนเองเพื่อสรางความมั่นคงในสายงานอาชีพ และเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรขององคกร
ในอนาคต ดวยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน
การอบรมภายใน
ดานการบริหารจัดการองคกร
- การอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย (ภูมิภาค)
- การสัมมนากําหนดแผนกลยุทธ
- หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)
ดานการพัฒนาผูส บื ทอดตําแหนง
- หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
- หลักสูตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
- หลักสูตรขั้นตอนและวิธีการบันทึกขอมูลหลักประกัน
ในระบบ
- หลักสูตรการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลทรัพยสิน
ของเว็บไซดของฝายการตลาด
- หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาสินทรัพย
- การอบรม IT Master Plan
- อบรมการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร
- อบรมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- ความรูเบี้องตนเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft Excel
- อบรมกฎหมายประเมินราคา
- การประเมินมูลคาทรัพยสิน
- โครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัย
การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ IT
- การอบรม Microsoft Excel 2016 Advance
- การประเมินมูลคาทรัพยสนิ (คณะอนุกรรมการประเมิน
ราคา ภูมิภาค)
- สรุปภาพรวมโครงการทีป่ รึกษาดาน Compliance สําหรับ
ผูบริหาร
- หลักสูตร The Eruption of disruptive Technologies

- หลักสูตร Digital and IT Transformation
- ความตระหนักดานความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
ดานการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
- การอบรมการจัดทํารายงานความยั่งยืน
- หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับฝายบริหาร
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
- การประชุมสัมมนา Change Agent
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม
- ปฐมนิเทศผูบริหารใหม
- โครงการนองใหมใฝรู
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
- ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด
- หลักสูตรดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ
- หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
- หลักสูตรการรับมือแผนดินไหว
- หลักสูตรการปองกันอัคคีภัย
- หลักสูตรการอนุรักษพลังงาน
- พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและบริหารภาครัฐ
ดานพัฒนาเสริมสรางและบูรณาการแนวทางการปฏิบตั งิ าน
- สัมมนาสายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
- สัมมนาสายงานพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
- สัมมนาสายจําหนายทรัพย
- สัมมนาสายสนับสนุนธุรกิจ
- สัมมนาสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานสํานักงานใหญ และภูมภิ าค

การอบรมภายนอก
- อบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของกับฝายงาน
- โครงการสัมมนาผูบริหาร (FINEX)
- โครงการพัฒนาผูบริหารระดับสูง
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
สําหรับผูบริหาร
- หลักสูตร Advance Management Program:
Aligning
- SET’s IR Best Practice Advising Program
- โครงการผูบริหารระดับสูง (วตท.)
- หลักสูตร Marketing Transformation Program (MTR)

- หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงระดับสูงเพื่อเตรียมรับ
Thailand 4.0
- Advance Audit Committee Program
- Marketing Transformation Program (MTP)
- กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม
ที่จะมานําใชในป 2562 และ 2563
- Digital Economy For Management (DE4M)
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
- Role of the Chairman Program (RCP)

การอบรมภายใน
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ดานการบริหารจัดการองคกร
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
ดานพัฒนาเสริมสรางและบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
ดานการตอตานทุจริตคอรัปชั่น
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด

นอกเหนือจากการไดรับการฝกอบรมแลว BAM ยังไดจัดบรรยายใหความรูแกพนักงานและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของดวย

4 เมษายน 2562

โครงการพี่รักนองนะ โดยอดีตผูบริหาร BAM มาถายทอดความรู
ใหกับพนักงาน

6 มิถนุ ายน 2562

จั ด การบรรยายให ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห าร
จัดการทรัพย NPA / NPL ใหแกผบู ริหารและพนักงานจัดการทรัพยสนิ
รอการขาย ธนาคารออมสิน

รางวัลและความสําเร็จที่สําคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562)

ในชวงป 2559 - 2562 BAM ไดผานเหตุการณครั้งสําคัญ และไดรับรางวัลในดานตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก ซึ่งถือเปนรางวัล
แหงความภาคภูมิใจขององคกร

16 ธันวาคม 2562
ในป 2562 - แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ เปนบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย บริษทั บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย
จํากัด (มหาชน) หรือ BAM ทําพิธเี ปดการซือ้ ขายหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เมือ่ วันจันทรที่ 16 ธันวาคม
2562 โดย BAM ทําราคาเปดตลาดอยูที่ระดับ 18.40 บาท
เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือเหนือจอง 5.14% จากราคา IPO ที่
17.50 บาท โดยมีมูลคาการซื้อขาย 1,495.24 ลานบาท
BAM ถือเปนผูนําในธุรกิจบริหารสินทรัพยที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของประเทศไทย มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป
มีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย และมีการจายเงินปนผลอยาง
ตอเนื่องสําหรับผลประกอบการในชวง 3 ปที่ผานมา

7 มิถุนายน 2561
รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
เพือ่ กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจใหมปี ระสิทธิภาพและโปรงใส

27 สิงหาคม 2561
รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2018
ดานบุคลากร ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานอาคาร
ควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

3 ตุลาคม 2560
รับโลประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะ
องคกรที่ทําประโยชนใหกับสังคม จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง

21 สิงหาคม 2560
รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2017 ดาน
บุคลากร ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงานอาคารควบคุม
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน

6 ธันวาคม 2559
รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2016 ประเภท
อาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน

สรุปผลการดําเนินงาน

ในป 2562 BAM มุงหวังที่จะเปนเครื่องมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือ
ลูกหนี้และแกไขปญหาสถาบันการเงิน ชวยฟนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาทรัพยสินรอการขายที่มีศักยภาพใหเปนสินคาที่ได
มาตรฐานเปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมุงมั่นการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางการเติบโต ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ดวยการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสียเขากับกลยุทธองคกร ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตนโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝงคานิยมองคกรใหกับพนักงานภายใต BAM TOUCH ใหเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพของบุคลากร
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
BAM มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความชัดเจนเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
(Anti-Corruption) สามารถสรางความมั่นใจตอผูมีสวนไดเสีย และมีการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส รวมทั้งยังมุงเสริมสรางใหบุคลากร
เปนคนดี รวมถึงลูกคาไดเขาใจถึงบทบาทของการดูแลและตอบแทนสังคม ดวยการปลูกฝงรวมพลังการทําดี มีจิตอาสา ใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสังคม
BAM รับซือ้ รับโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ เพือ่ ลดปญหาหนีเ้ สียในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สําหรับลูกหนีห้ รือลูกคาทีไ่ ดรบั ความเดือดรอนจากภาระหนีส้ นิ BAM ชวยแกปญ
 หาใหไดรบั ทรัพยกลับคืน ไดมที อี่ ยูอ าศัยหรือประกอบธุรกิจ
ตอไปเหมือนเดิม ผานการจัดทําโครงการตาง ๆ อาทิ มาตรการประนอมหนีท้ อี่ ยูบ นพืน้ ฐานความสมัครใจ (Voluntary Basis Restructuring)
โครงการชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพยปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติตาง ๆ และ
โครงการคืนทรัพยใหคุณ
นอกจากนีใ้ นดานการบริหารจัดการและจําหนายทรัพยสนิ รอการขาย มุง เนนการจําหนายทรัพยดว ยการออกบูธงานอสังหาริมทรัพยตา ง ๆ
รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย จัดแคมเปญ โปรโมชั่นตาง ๆ และการชวยเหลือลูกคาซื้อทรัพย อาทิ โครงการซื้อทรัพยแบบ
ผอนชําระ กับ BAM สําหรับผูซ อื้ รายยอย เพือ่ เปนการสรางโอกาสใหผมู รี ายไดนอ ยมีทอี่ ยูอ าศัยและเขาถึงแหลงสินเชือ่ โครงการคอนโดราคา
มหาชน เพื่อผูมีรายไดนอย สําหรับผูบริโภคที่มีรายไดนอยและตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในราคาที่ประหยัด คุณภาพพรอมอยู
หลากหลายทําเล จําหนายในราคาพิเศษพรอมสิทธิประโยชนมากมาย โครงการบานประหยัดพลังงาน ออกแบบบานและใชวัสดุในการ
ปรับปรุงบานที่คํานึงถึงการลดใชพลังงาน ลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ
BAM มีความมุงมั่นที่จะชวยเหลือสังคม เพื่อเปนการตอกยํ้าความชัดเจนดาน CSR จึงมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
และสรางสรรคโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการบริหารสินทรัพยที่มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังคงเนน 4 ดานหลัก คือ สนับสนุนดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข เติมโอกาสแกผทู ไี่ ดรบั ความเดือดรอนในสังคม เติมโอกาสใหแกผดู อ ยโอกาส และสนับสนุนองคกร หนวยงาน มูลนิธติ า ง ๆ
ในการจัดทํากิจกรรมดานสาธารณกุศล ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม เพือ่ เปนการตอกยํา้ แนวนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ที่คํานึงถึงปญหาของสังคมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ควบคูไปกับการสรางคานิยมรวม (Creating
Shared Value - CSV) ซึ่งอยูภายใตแผนงานการดําเนินงาน ประจําป 2562 โดยเนนการเสริมสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ นอกจากจะสรางภาพลักษณทดี่ ใี หกบั องคกรแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ทีค่ วบคูไ ปกับการสรางคานิยมรวม
สูส งั คมอีกดวย โดยกําหนดใหมกี ารจัดทําโครงการ Green School (อาหารกลางวันยัง่ ยืน) 5 โรงเรียน และโครงการ Green Community
(ชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน) 5 ชุมชน ใน 5 ภูมิภาค ประกอบดวยภาคเหนือตอนบน (จ.ลําปาง) ภาคกลาง (จ.นครปฐม) ภาคตะวันออก
(จ.ระยอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกน) และภาคใตตอนบน (จ.เพชรบุรี) โดยตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานที่ควบคูไปกับ
การดูแลสังคม BAM เชื่อวาจะเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

