


















Financial Highlight
ขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

2561

2562

2563

107,653.0 119,919.4 132,069.6

กําไรสุทธิ และกําไรสุทธิตอหุน

10,679.1

2563

2562

2561

1,840.7

5,202.0

0.57

1.90 3.88

กํา
ไรสุ

ทธิ

 (ลา
นบาท)

ก ําไรสุทธ ิต อห ุน (บาท)
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หมายเหตุ :   งบการเงินสำหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับปรุงใหม
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Message from the Chairman 
สารจากประธานกรรมการ

 ป 2563 เปนปที่ BAM กาวเขาสูปที่ 21 ของการดําเนินภารกิจในการบริหารจัดการและแกไขปญหา

สินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินของประเทศ เราดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางมั่นคง แข็งแกรง

และยั่งยืน เปนอีกปแหงความสําเร็จ และความภาคภูมิใจหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และเริ่มซื้อขายหลักทรัพยเปนวันแรก (First Trading Day)   

ซึง่นบัเปนกาวสาํคญัของการเปดประตูสูความเปนบรษิทัมหาชนอยางเตม็รปูแบบ สามารถสรางโอกาสทางธรุกจิ

และการระดมทุน ทําให BAM เปนที่รูจักในวงกวางจากนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง

ประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากนั้น การไดรับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the 

Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงิน

ธนาคาร กส็ะทอนใหเหน็ถึงความสาํเรจ็ของการนาํหุนเขาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ อยางเต็มภาคภมูิ

  ตลอดเวลาทีผ่านมา BAM เปนกลไกสําคญัของประเทศในการบริหารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพ 

(NPLs) เพือ่ใหลกูหนีไ้ดทรพัยหลกัประกนัซึง่เปนทีอ่ยูอาศัย ทีท่าํกิน หรอืกจิการของตนกลับคืนไป พรอมทัง้

บริหารจดัการทรัพยสนิรอการขาย (NPAs) ใหมสีภาพด ีพรอมขายในราคาทีเ่ปนธรรม โดยมีโครงการชวยเหลือ

ผูมีรายไดนอยที่ไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อของสถาบันการเงิน ใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองไดงายขึ้น

ดวยการซื้อทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM ภายใตเงื่อนไขที่ผอนปรน นอกจากนั้น ยังมุงสรางความสัมพันธ
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ชย จํากัด (มหาชน)

 ในปท่ีผานมา ถือเปนปแหงความทาทายของ BAM ในการ
ดําเนินธุรกิจ BAM ไดพยายามปรับตัวและปรับกลยุทธ เพ่ือรับมือ
กับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 อยางเต็มท่ี
BAM ไดมีการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของลูกคาภายใต
โครงการ “ฝาวิกฤตโควิดไปกับ BAM” เพ่ือเนนย้ําวาเราคือ องคกร
ท่ีพรอมอยูเคียงขางเศรษฐกิจและสังคมในการแกไขปญหาและชวยเหลือ
ลูกหน้ีเสมอมา



ที่ดีกับลูกคา คู คา และสถาบันการเงิน เพ่ือสรางผลตอบแทน

ระยะยาวใหแกผู ถือหุน และในปท่ีผานมา ถือเปนปแหงความ

ทาทายของ BAM ในการดําเนินธุรกิจ BAM ไดพยายามปรับตัว

และปรับกลยุทธเพื่อรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 อยางเต็มที่ ถึงกระน้ัน BAM ก็ยังไดรับผลกระทบ

ตอผลประกอบการอยูบาง เนือ่งจากความสามารถในการผอนชาํระ

ของลูกหนี้ และกําลังซื้อของลูกคาลดลง BAM จึงไดชวยเหลือและ

บรรเทาความเดือดรอนของลูกคาภายใตโครงการ “ฝาวิกฤตโควิด

ไปกบั BAM” เพ่ือเนนยํา้วาเราคอืองคกรทีพ่รอมอยูเคยีงขางเศรษฐกจิ

และสังคมในการแกไขปญหาและชวยเหลือลูกหน้ีใหกลับมาเปน

หนีค้ณุภาพ ดงันัน้ เมือ่ภาวะเศรษฐกจิฟนตวั เชือ่วาผลประกอบการ

ของ BAM จะเปนไปตามเปาหมายที่วางไวอีกครั้ง อยางไรก็ดี 

ในชวงปที่ผานมา BAM ไดใชโอกาสนี้ขับเคลื่อนองคกรโดยนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทําธุรกิจ (Digital Transformation) 

เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ระบบฐานขอมูล และการให

บริการลูกคา ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพและยกระดับองคกรสูการ

เปน Digital Enterprise เพื่อใหมีความพรอมเขาสู ยุคดิจิทัล

อยางแทจริงตอไป 

 ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ BAM ยังใหความสําคัญกับ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตอตาน

การทุจรติคอรรัปชนัทกุรูปแบบ ดแูลรกัษาความปลอดภยัของขอมลู

และความลบัของลกูคาตามมาตรฐานสากล ปฏิบตัติอผูมสีวนไดเสยี

ทุกฝายอยางเปนธรรม ใสใจดูแลพนักงานใหมีสภาพแวดลอมใน
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ชย จํากัด (มหาชน)

การทํางานที่เหมาะสมและปลอดภัย สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของพนกังานทกุระดบั และรกัษามาตรฐานการบรกิารทีด่ ีเพือ่สราง

ความพึงพอใจอันดีใหกับลูกคา BAM มุงดําเนินธุรกิจอยางมีความ

สํานึกรับผิดชอบ เพื่อสรางคุณคาระหวางองคกรและสังคม

ไปพรอม ๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ผานมา BAM ดําเนินโครงการ

และกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใหความชวยเหลือครอบคลุมในทุกมิติอยาง

ตอเนือ่ง เพ่ือเปนสวนหน่ึงซ่ึงนําไปสูการพัฒนาสงัคมและสิง่แวดลอม

อยางยั่งยืน ป 2563 จึงเปนอีกปหน่ึงท่ี BAM ไดรับรางวัลดานการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมหลาย ๆ รางวัล 

ไดแก

 -  รางวัลผลสํารวจคะแนน Corporate Governance

  Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจําป

  2563 ของบริษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมสงเสริม

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 4 ดาว ซึ่ง

  จัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” 

 - ไดรบัคดัเลอืกใหเปนบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารดาํเนนิงาน

  โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล 

  (Environmental, Social and Governance: ESG)

  ในทําเนียบกลุมบริษัทวิถีย่ังยืนที่นาลงทุน หรือ ESG

  Emerging List จากสถาบันไทยพัฒน 

 -  รางวลั Best Strategic CSR และ Best Senior Management

  IR Support จากผลโหวตของนักลงทุนสถาบัน และ

  นกัวเิคราะหในภมิูภาคเอเชีย อเมรกิา และยโุรป ประจําป

  2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนําในเอเชียตะวันออก

  เฉียงใต Alpha Southeast Asia

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตองขอขอบคุณทาน

ผูถือหุน ลูกคา คูคา นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ สําหรับ

ความไววางใจและการสนับสนนุ BAM ดวยดเีสมอมา จนทาํให BAM 

ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนนิธุรกจิอยางตอเนือ่ง และขอขอบคณุ

ทมีผูบรหิารและพนักงานทุกคนทีทุ่มเทในการทํางานอยางเตม็กาํลัง

ความสามารถ จนทําใหภารกิจหลักขององคกรบรรลุเปาหมายและ

เปนที่ยอมรับจากนักลงทุน ท้ังนี้ BAM ยังคงมุงดําเนินธุรกิจบน

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนองคกรภายใตแนวคิด 5 ดี 

คือ ดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน 

และดีตอพนักงาน เพื่อสรางคุณคาสูงสุดใหแกองคกร ขอใหผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวนเชื่อมั่นวา BAM จะยังคงทุมเททํางานอยาง

เต็มศักยภาพ เพ่ือคงไวซ่ึงมาตรฐานที่ดีใหสมกับการเปนบริษัท

บริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ ดํารงบทบาทการเปนองคกร

ที่ “พลิกฟนสินทรัพย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน”

นางทองอุไร ลิ้มปติ
ประธานกรรมการ



Message from President
สารจากกรรมการผูจัดการใหญ
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  ในปทีผ่านมา เปนปทีไ่มเอือ้อาํนวยตอภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมในการดาํเนนิธุรกิจ
ทั่วโลก เนื่องจากไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มี
ผลตอเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําให BAM ตองพยายาม
สรางผลประกอบใหเปนไปตามเปาหมายทีว่างไวภายใตผลกระทบจากสถานการณดงักลาว แต BAM  
ก็ยังสามารถสรางความเขมแข็งและคงไวซึ่งมาตรฐานที่ดี ยังคงดําเนินธุรกิจภายใตวิสัยทัศน คือ  
“เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มจากการบริหารสินทรัพยครบวงจร เพื่อการเติบโต
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน” โดยในระยะยาว BAM ตั้งเปาหมายใหฐานทรัพยสิน
ของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน อันเปนผลมาจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพมาเปนระยะเวลานานและการมีความสัมพันธที่ดีกับคูคา 

 BAM ยังคงเดินหนากับภารกิจหลักในการชวยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริต
ใหกลับสูการเปนหน้ีคุณภาพดีคืนสูระบบเศรษฐกิจ สรางโอกาสใหผูมี
รายไดนอยไดมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง พรอมมีสวนรวมในการแกปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน เราเช่ือวาการสรางดุลยภาพ
ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับผูมีสวนไดเสีย ท้ังผูถือหุน ลูกคา คูคา 
พันธมิตร พนักงาน สังคมและส่ิงแวดลอม จะเปนแนวทางท่ีสามารถนําพา
ใหองคกรเติบโตอยางย่ังยืน
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 ป 2563 BAM มีโครงการชวยเหลอืลกูหนีป้รบัโครงสรางหนี้

ผานการจัดโครงการตาง ๆ มากมาย เชน โครงการสุขใจไดบานคืน 

โครงการ BAM ชวยฟนคนืธรุกจิ โครงการ BAM ชวยลดเพือ่ปลดหนี้

ขณะเดยีวกนั กย็งัไดจดัโครงการชวยเหลอืลกูคาทีม่งีบประมาณจํากดั

ใหสามารถซื้อทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM ไดงายขึ้น โดยมีอัตรา

ดอกเบีย้ 0% 2 ปแรก และโปรโมชัน่ผอนชําระเพือ่ซือ้หองชดุพักอาศัย 

ราคาไมเกิน 500,000 บาท ไมตองมีเงินดาวน ผอนเริ่มตนเพียง 

700 - 2,800 บาทตอเดือน เปนตน นอกจากน้ัน BAM พรอมออก

มาตรการชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการ 

แพรระบาดของไวรสัโควดิ-19 ดวยการพกัชาํระเงนิตนและดอกเบีย้

ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพ่ือชวยเหลือและเยียวยาลูกคาใหสามารถ 

ผานพนวิกฤตินี้ไปได ไมเพียงเทานั้น BAM ยังไดมีการเตรียมพรอม

และปรบักลยทุธในการดาํเนนิธุรกิจ และพฒันาระบบการใหบรกิาร

ทีส่อดคลองกับพฤติกรรมทีเ่ปลีย่นไปของผูบริโภค โดยมุงเนนพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศใหรองรบัการดาํเนนิธรุกิจในอนาคตอยางเตม็

ประสิทธิภาพ มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

และจัดแคมเปญตาง ๆ ผานชองทาง Offline และ Online 

ทัง้ทาง Website และ Social Media ตาง ๆ  รวมถงึการนาํเสนอและ

ประชาสัมพันธทรัพยสินรอการขายผาน Online Platform อื่น ๆ 

เชน Shopee, DDproperty หรอื Baania เพ่ือสรางความสะดวกสบาย

ใหกับลูกคา รวมทั้งการจัด Virtual Booth หรือ Online Event 

บนหนาเว็บไซต เนื่องจากมีขอจํากัดในการจัดกิจกรรมสงเสริม

การขาย เพราะสถานการณทีต่องรกัษาระยะหางทางสงัคม (Social 

Distancing)
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นายสมพร มูลศรีแกว

กรรมการผูจัดการใหญ

 BAM ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยาง

สุจริตและโปรงใส ควบคูไปกับการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา และในป 2563 คณะกรรมการแนวรวม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ (CAC) ไดใหการ

รับรองการเปนสมาชิกโครงการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง

วนัที ่30 กนัยายน 2566 ทัง้นี ้BAM ขอยดึมัน่ในนโยบายการพัฒนา

อยางยัง่ยนืและหลกัการตอบแทนคนืสูสงัคม ดาํเนนิธรุกิจทีค่าํนึงถงึ 

ESG ในทุกมติ ิโดยผานทางธุรกรรมปกตขิององคกรทีช่วยเหลือ ดแูล 

และแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมไทย อีกทั้ง ยังดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ  อยางตอเนือ่ง เชน การบรจิาคเงิน และชวยเหลอืดานการแพทย 

การศึกษา และสิ่งแวดลอม  

 BAM ยังคงเดินหนากับภารกิจหลักในการชวยเหลือลูกหนี้

ที่สุจริตใหกลับสูการเปนหน้ีคุณภาพดีคืนสูระบบเศรษฐกิจ สราง

โอกาสใหผู มีรายไดนอยไดมีท่ีอยู อาศัยเปนของตนเอง พรอมมี

สวนรวมในการแกปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพในระบบสถาบัน

การเงิน เราเชื่อวาการสรางดุลยภาพในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

กบัผูมสีวนไดเสีย ทัง้ผูถอืหุน ลกูคา คูคา พันธมติร พนกังาน สงัคม

และสิ่งแวดลอม จะเปนแนวทางที่สามารถนําพาใหองคกรเติบโต

อยางยั่งยืน ผมขอขอบคุณผูเกี่ยวของ และผูมีอุปการคุณทุกทานท่ี

เปนกาํลงัสาํคัญและใหการสนบัสนุนในการขบัเคลือ่น BAM ใหเจรญิ

กาวหนาจนเปนที่ยอมรับจากนักลงทุนและสาธารณชน ป 2563 

เปนปแหงการเปล่ียนแปลงและการเรียนรู ที่ทุกคนตองปรับตัวให

ทันตอสถานการณ และเปนที่พิสูจนแลววา BAM สามารถรับมือได

เปนอยางด ีผมและทมีผูบรหิารขอใหคาํมัน่วาจะยงัคงมุงดาํเนนิงาน

เพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูง ดวยจุดมุงหมายให BAM เติบโต

อยางม่ันคงและแข็งแกรง และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะยังคง

สนับสนุนและพรอมที่จะกาวตอไปขางหนารวมกับ BAM อยาง

ยั่งยืนตอไป

17
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)
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Board of Directors
คณะกรรมการ

5  นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
 กรรมการ 

1  นางทองอุไร ลิ้มปติ
 ประธานกรรมการ

2  นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
 กรรมการ

4  นายบัณฑิต อนันตมงคล
 กรรมการ

3  นายวสันต เทียนหอม
 กรรมการ

1

2 5 3 4
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

10 นายสมพร มูลศรีแกว
  กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ   

7 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
 กรรมการ

8  นายสาทร โตโพธิ์ไทย
 กรรมการ

9  นางสาววิไล ตันตินันทธนา
 กรรมการ 

6  นายยศ กิมสวัสดิ์
 กรรมการ

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการในรายงานประจําป 2563 หนา 130-141

10 8

9

7 6



2  นายสันธิษณ วัฒนกุล *
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 

6  นายวีรเวช ศิริชาติไชย *
 รองกรรมการผูจัดการใหญ  

7  นายวิบูลพร พันธุกระวี
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

1 นายสมพร มูลศรีแกว *
 กรรมการผูจัดการใหญ 

3  นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์ *
 รองกรรมการผูจัดการใหญ

5  นายพงศธร มณีพิมพ *
 รองกรรมการผูจัดการใหญ

4  นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน * 
 รองกรรมการผูจัดการใหญ

8  นายพูลศักดิ์ ชาญสุทธิกนก
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

Management Team
คณะผูบริหารระดับสูง
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15  นางสาวสุชีลา ศรีนาคคํา
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

12 นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ * 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

16 นายธงชัย ชัยโลหกุล
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

10 นางสุภานี กิจวิถี
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

11 นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

9 นางวาสนา ชื่นกลิ่นธูป
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

14 ดร. วุฒิพันธุ ตวันเที่ยง
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

13 นางศรีสุดาพร เขมนกิจทรงสิน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ

หมายเหตุ : -  * ผูบริหารตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. (กจ.17/2551) และมีผูบริหารเพิ่มตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.
   อีก 2 ทาน คือ นางวรรณี พันธุขะวงศ และนางสาวจตุพร สุวัฒนางกูร
 -  โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในรายงานประจําป 2563 หนา 142-147
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สายธุรกิจ

รองผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพย

สํานักงานใหญ

สายพัฒนาสินทรัพย
สํานักงานใหญ

Organization Chart
โครงสรางองคกร คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคเหนือตอนบน

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื
 
- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคตะวันออก

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคกลาง

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคเหนือตอนลาง
 
- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคใตตอนบน

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ภาคใตตอนลาง

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 1

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 2

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 3

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 และจําหนายทรัพย
 ปริมณฑล 1

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 4

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 5

- ฝายพัฒนาสินทรัพย 6

- ฝายจําหนายทรัพย 1

- ฝายจําหนายทรัพย 2
 
- ฝายจําหนายทรัพย 3

- ฝายจําหนายทรัพย 4

- ฝายจําหนายทรัพย 5

- ฝายจําหนายทรัพย 6

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพยและ
จําหนายทรัพยภูมิภาค 1 

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพยและ
จําหนายทรัพยภูมิภาค 2

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพย 1

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพย 2

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายจําหนายทรัพย 1

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายจําหนายทรัพย 2

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(CEO)

สายพัฒนาสินทรัพย
และจําหนายทรัพยภูมิภาค

สายจําหนายทรัพย

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

รองผูจัดการใหญ
สายจําหนายทรัพย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

รองผูจัดการใหญ
สายพัฒนาสินทรัพยและ
จําหนายทรัพยภูมิภาค
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สายสนับสนุน

รองผูจัดการใหญ
หรือผูชวยผูจัดการใหญ
สายสารสนเทศและดิจิทัล

สายสารสนเทศ
และดิจิทัล

รองผูจัดการใหญ
สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน (CFO)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการใหญ

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายสนบัสนุนธรุกจิ 1

ผูชวยผูจดัการใหญ
สายสนับสนนุธรุกจิ 2

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

สายกํากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายบริหารเงิน
และการลงทุน

ผูชวยผูจัดการใหญ
สายกํากับดูแลกิจการ
และบริหารความเสี่ยง

- ฝายกํากับกิจการ
 และการปฏิบัติงาน
 
- ฝายบริหารความเสี่ยง

- สํานักเลขานุการบริษัท

- ฝายยุทธศาสตรและ
 วางแผนธุรกิจองคกร
 
- ฝายสื่อสารองคกร
 และนักลงทุนสัมพันธ

- ฝายการตลาด

- ฝายบริหารการลงทุน

- ฝายบัญชี

- ฝายบริหารเงิน
 และการเงิน
 
- ฝายบัญชีลูกหนี้
 และทรัพยสิน
 รอการขาย

- ฝายประเมินราคา

- ฝายปฏิบัติการ
 สินทรัพย
 และหลักประกัน

- ฝายกฎหมาย

- ฝายคดี 1

- ฝายคดี 2

- ฝายกลยุทธเทคโนโลยี
 สารสนเทศ

- ฝายพัฒนาระบบ
 สารสนเทศ

- ฝายบริหารทั่วไป

- ฝายทรัพยากรบุคคล

รองผูจัดการใหญ
สายสนับสนุนธุรกิจ

สายสนับสนุนธุรกิจ

รองผูจัดการใหญ
สายสนับสนุนองคกร

สายสนับสนุนองคกร

ผูชวยผูจดัการใหญ
สายสนบัสนนุองคกร
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)

ในการจัดซ้ือ/หาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ จะเพ่ิมข้ึน 

  บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ จะสามารถขยายฐานทรัพยสิน
ไดอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
ในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพมาเปนระยะเวลานานและ
การมีความสัมพันธท่ีดีกับคูคา

  (2) ลดระยะเวลาดําเนินการและเพ่ิมผลเรียกเก็บเงินสด
ของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะลดระยะเวลาการดําเนินการนับแตวันท่ี
บริษัทฯ ไดมาซ่ึงสินทรัพยดอยคุณภาพจนถึงวันท่ีไดรับผลตอบแทน
เปนเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว ผานวิธีการบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพในเชิงรุก เชน การเจรจาตอรองกับลูกหน้ี 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการภายในเพ่ือลดระยะเวลาใน
การโอนทรัพยหลักประกันสินทรัพยดอยคุณภาพเปนทรัพยสิน
รอการขาย โดยบริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
ในกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับหลักประกัน
ในประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของ
กระบวนการภายในเก่ียวกับการบังคับหลักประกันของสินทรัพย
ดอยคุณภาพ ซ่ึงวิธีการดังกลาวรวมถึงการติดตามสถานะของ
สินทรัพยดอยคุณภาพ และการจัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของ
ไวใหพรอมสําหรับกระบวนการทางศาล

  นอกจากน้ี บริษัทฯจัดทําโครงการ “สุขใจ ไดบานคืน”
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีท่ียังไมถูกพิทักษทรัพย
เด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยคืนกลับไป ซ่ึง
ภาระหน้ีเงินตนตองไมเกิน 10.0  ลานบาท โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียว
ใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป ในอัตรา
รอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ และนํา
หลักเกณฑและเง่ือนไขของโครงการดังกลาวมาประยุกตใชเพ่ือสราง
โอกาสในการเพ่ิมจํานวนลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดมี
การทําสัญญาปรับโครงสรางหน้ีหรือประนอมหน้ี ท้ังในสวนของสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยูอาศัย และ/หรือ สินเช่ือสวนบุคคลท่ีมีหลักประกันเปน
ท่ีอยูอาศัย เพ่ือเพ่ิมความสม่ําเสมอของผลเรียกเก็บของบริษัทฯ อีกท้ัง
บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือลูกหน้ีอยางตอเน่ือง 

วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ

วิสัยทัศน
  เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมจากการบริหาร
สินทรัพยครบวงจร เพ่ือการเติบโตและขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน

พันธกิจ
1. ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
2. ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพ่ือลูกคาและทุกภาคสวน 
3. สรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือขยายธุรกิจและฐานลูกคาอยางบูรณาการ 
4. สรางคนใหเช่ียวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคิดใหมๆ 
5. กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการส่ิงแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล
  เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ
  (ก) กลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ มุงเนนท่ีจะคงความเปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ี
ใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยการบริหารงานท่ีเปนเลิศและมุงสงเสริม
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา และสถาบันการเงินท่ีขายสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายเพ่ือสรางผลตอบแทนระยะยาว
ใหแกผูถือหุน
  
  (1) ขยายฐานทรัพยสินของบริษัทฯ
  บริษัทฯ สรางเครือขายในการติดตามการเสนอขายทรัพย
ของสถาบันการเงินในประเทศไทยท่ีมีสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายอยางสม่ําเสมอ เพ่ือขยายฐานทรัพยสินของ
บริษัทฯ โดยในระยะยาวบริษัทฯ ต้ังเปาหมายใหฐานทรัพยสินของ
บริษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืน ท้ังน้ี การเติบโตดังกลาวข้ึนอยูกับสภาวะ
ตลาด ปริมาณและความเหมาะสมของราคาทรัพยสินในตลาด 

  ในสภาวะปกติบริษัทฯ เช่ือวาสถาบันการเงินจะยงัคงจําหนาย
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเขาสูตลาดอยางตอเน่ือง
ในอนาคต อันเปนผลมาจากปจจัยตางๆ ซ่ึงรวมถึงหลักเกณฑของ 
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เก่ียวกับการถือครองทรัพยสินรอการขาย
ของสถาบันการเงิน นอกจากน้ีในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโอกาส

Policy and Business Operation Overview
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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การจําหนายทรัพยสินรอการขาย รวมถึงการจัดใหมีทีมงานพิเศษ
เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท่ีมีมูลคาสูงหรือ
ท่ีขายไดยาก

  นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัมีโครงการซ้ือทรัพยแบบผอนชําระ 
เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคารายยอยท่ีเขาไมถึงแหลงสินเช่ือของสถาบัน
การเงินในกรณีท่ีทรัพยสินน้ันมีราคาอนุมัติขายไมเกิน 3.0 ลานบาท 
หรือการแบงชําระเปนงวดในกรณีพิเศษอ่ืนบางกรณี เชน ทรัพยสิน
รอการขายท่ีมีมูลคาสูง หรือในกรณีท่ีลูกหน้ีเดิมประสงคจะซ้ือทรัพยสิน
รอการขายคืน 

  (3) ฝกอบรมพนักงานและพัฒนาศักยภาพขององคกร  
และกําหนดแผนการสืบทอดตําแหนง 
  บริษัทฯ ใหโอกาสแกพนักงานในการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองผานโครงการฝกอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ เชน 
บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาความสามารถของพนักงานโดยใหพนักงาน
ประเมินตนเองและระบุทักษะใหมท่ีพนักงานตองการพัฒนา โดย
บริษัทฯ จะจัดหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหตรงกับความ
ตองการของพนักงานแตละคน ท้ังน้ี การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ จะ
ตองไดรับอนุมัติจากฝายทรัพยากรบุคคล

  บริษัทฯ มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทท้ังในประเทศและ
ตางประเทศใหแกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ และยังมีทุน
การศึกษาในระดับปริญญาโทในประเทศและตางประเทศสําหรับ
บุคคลท่ัวไป โดยเม่ือสําเร็จการศึกษา บุคคลท่ีไดรับทุนการศึกษาท้ัง
ในประเทศและตางประเทศภายใตโครงการดังกลาวจะตองกลับมา
เปนพนักงาน เพ่ือปฏิบัติงานใหแกบริษัทฯ เปนระยะเวลา 2 เทาของ
ระยะเวลาท่ีไดรับทุน ซ่ึงโครงการดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ มีสัดสวน
พนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทสูงข้ึนและทําใหบริษัทฯ 
สามารถรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถไวกับบริษัทฯ ได โดยนํา
องคความรูมาใชปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมย่ิงข้ึน

  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดตําแหนงและแผน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับผูบริหารท่ีจะเกษียณอายใุนอนาคต โดยจะ
คัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติและมีความพรอมท่ีจะเล่ือนตําแหนง
เปนผูบริหารมาพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให

เชน โครงการ “BAM ชวยลดเพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปดโอกาสใหลูกหน้ีท่ียังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสิน
อ่ืนใหสามารถชําระหน้ีไมมีหลักประกันท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน
3.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน 
ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 3 
ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย บริษัทฯยงั
ไดจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปดโอกาสใหลูกหน้ีของบริษัทฯ ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ท่ียังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถ
ชําระหน้ีท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหน้ี
คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป 
ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ 
ท้ังน้ีโครงการดังกลาว อยูภายใตเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

  ท้ังน้ี  บริษัทฯ ยงัมุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน
เปนเงินสดจากทรัพยสินรอการขายโดยเร็ว นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดมา
ซ่ึงทรัพยสินดังกลาว โดยบริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
โดยการทําการตลาดตามประเภททรัพยเพ่ือใหเหมาะสมกับความ
ตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และมีทีมงานท่ีมีประสบการณดูแล
ทรัพยสินแตละประเภทอยางชัดเจน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัสรางแรงจูงใจ
แกพนักงานเพ่ือเรงจําหนายทรัพยสินรอการขาย โดยใชตัวช้ีวัดสมรรถนะ
หลัก (Key Performance Indicator) ในการประเมินผลการปฏิบัตงาน
ของพนักงานรวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ัวประเทศอยาง
ตอเน่ืองตลอดท้ังปเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธทรัพยสินรอการขาย
ของบริษัทฯ  การออกบูธในงานแสดงสินคาดานอสังหาริมทรัพยและ
การจัดทํา Virtual Booth (บูธเสมือนจริง) บนหนาเว็บไซต BAM เพ่ือ
ทําการตลาดใหกับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และมีการกําหนด
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีจะซ้ือทรัพยสินรอการขาย นอกจากน้ี ในกรณี
ท่ีจําเปนและคุมคากับการลงทุน บริษัทฯ จะปรับปรุงสภาพของทรัพยสิน
รอการขาย ซ่ึงเปนการสรางมูลคาเพ่ิมและจะชวยใหบริษัทฯ ขายทรัพยสิน
ไดเร็วข้ึน โดยบริษัทฯ เช่ือวาการดําเนินการดังกลาวจะสามารถชวย
ลดคาใชจายในการถือครองทรัพยสินรอการขายไดอีกดวย 
  
  ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมทาง
การตลาดสําหรับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ
เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธทรัพยสินรอการขาย และลดระยะเวลาใน



27
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ชย จํากัด (มหาชน)

  โดยเครือขายดังกลาวยังชวยใหบริษัทฯ เขาถึงลูกคาและ
ใหบริการลูกคาดีข้ึน อีกท้ังการท่ีบริษัทฯ มีสํานักงานสาขาในภูมิภาค
ตาง ๆ  ทําใหพนักงานของบริษัทฯ มีความเขาใจสภาวะตลาดในแตละ
ทองถ่ิน ซ่ึงเปนประโยชนตอบริษัทฯ ในการประเมินจังหวะเวลา
และราคาซ้ือขายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
นอกจากน้ี บริษัทฯ มีความสามารถท่ีจะปรับตัวตามสภาวะตลาด 
ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ สามารถเปล่ียนแปลงสถานท่ีต้ัง 
สํานักงานสาขาและเปล่ียนกลยทุธทางภูมิศาสตร ซ่ึงรวมถึงการโยกยาย
พนักงานท่ีมีความรูความสามารถเพ่ือปฏิบัติงาน และทรัพยากรไปตาม
พ้ืนท่ีตาง ๆ ใหสอดคลองกับปริมาณธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน 

  บริษัทฯ ไดรับประโยชนจากโครงสรางของธุรกิจท่ียืดหยุน 
โดยบริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจไดในทุกภาวะ
เศรษฐกิจ โดยในชวงเศรษฐกิจขาข้ึน บริษัทฯ คาดวาลูกหน้ีจะมีความ
สามารถในการชําระหน้ีดีข้ึน ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยดอยคุณภาพไดดีข้ึนเชนกัน และทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนในการ
เขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในชวงเวลาและ
ราคาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี โดยท่ัวไป บริษัทฯ จะสามารถขายทรัพยสิน
รอการขายในชวงเวลาดังกลาวไดมากข้ึนในราคาท่ีดีข้ึนดวย 

  ในทางกลับกัน ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สถาบันการเงิน
สวนใหญจะมีสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ิมข้ึน สงผลใหอุปทานของ
สินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ิมตามไปดวย ซ่ึงชวยเพ่ิมโอกาสใหกับบริษัทฯ 
ในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายผาน
กระบวนการประมูลทรัพยของลูกหน้ีของบริษัทฯ ในราคาท่ีนาจะ
ทําใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนมากข้ึน

  (3) บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในการจัดหา บริหาร
จัดการและสรางกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขาย 
  บริษัทฯ มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทยมานานกวา
20 ป โดยมีจุดแข็งในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายไดในราคาท่ีเหมาะสม ท้ังยงัสามารถบริหารจัดการและสราง
กระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แกพนักงาน อีกท้ัง จะดําเนินการหมุนเวียนเปล่ียนงานของพนักงาน
ระดับตางๆ เพ่ือใหพนักงานมีประสบการณท่ีหลากหลาย  โดยมี
จุดประสงคเพ่ือใหพนักงานดังกลาวมีความพรอมในการเขามา
บริหารงานในฐานะผูบริหารในอนาคต

  (ข) ขอไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทฯ 
  (1) บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีใหญท่ีสุด
ในประเทศไทย และมีประสบการณท่ียาวนาน
  บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย
โดยพิจารณาจากสินทรัพยรวม ท้ังน้ีจากขอมูลของธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) พบวาสินทรัพยรวมในระบบของบริษัทบริหาร
สินทรัพยจะมีขนาดอยูท่ี 244,799 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ
มีสินทรัพยรวมอยูท่ี 132,070 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ เช่ือวาดวยมูลคาของ
สินทรัพยรวมและประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ มีความพรอมท่ีจะแกไขปญหา
สินทรัพยดอยคุณภาพในประเทศไทย พรอมมุงเนนการบริหารจัดการ
สินทรัพยเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกทุกฝายท่ีเก่ียวของเทาท่ี
เปนไปได บริษัทฯ เช่ือวาการท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายเปนจํานวนมากและมีความหลากหลายจะชวยให
บริษัทฯ มีรายไดและกระแสเงินสดจากหลายชองทาง

  (2) บริษัทฯ มีเครือขายการจัดหาและการบริหารจัดการ
สินทรัพยท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ 
  บริษัทฯ มีสํานักงานใหญต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร และมี
สํานักงานสาขาท่ัวประเทศ รวมท้ังหมด 26 แหง (ขอมูล ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563) โดยบริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีมีสาขา
มากท่ีสุดในประเทศ 

  บริษัทฯ เช่ือวาการมีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ
จะชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถติดตาม และบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (ข) 
สามารถประเมินราคาของทรัพยสินในกระบวนการการจัดหาสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดแมนยําข้ึน
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ในกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบังคับหลักประกันใน
ประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการ
ภายในเก่ียวกับการบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ นอกจากน้ี 
บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับปรุงและเพ่ิมมูลคา
ใหแกทรัพยสินรอการขาย โดยบริษัทฯ มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดาน
ทรัพยสินรอการขาย ซ่ึงประกอบดวยผูเช่ียวชาญท่ีมีความรูความเขาใจ
ในความตองการของตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ  เปนอยางดี

  การท่ีบริษัทฯ มีเครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศสงผลให
บริษัทฯ สามารถสงทีมงานเขาไปตรวจสอบทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ ไดอยางสม่ําเสมอทําใหแนใจวาทรัพยสินดังกลาวไดรับ
การดูแลรักษาอยางเหมาะสมและอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการจําหนาย 
อีกท้ังยงัใชประโยชนจากความเช่ียวชาญของพนักงานท่ีทําหนาท่ีบริหาร
จัดการทรัพยสินรอการขายกวา 224 คน ในภูมิภาคจากการมีเครือขาย
สาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ ในการเจรจากับลูกคาเพ่ือใหไดผลลัพธท่ี
เหมาะสม 

  บริษัทฯ เช่ือวากลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยสินรอ
การขายโดยทําการตลาดตามประเภททรัพยและระดับราคา แทนท่ี
การตลาดตามสถานท่ีต้ังของทรัพย ชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนด
กลุมลูกคาเปาหมายไดดีข้ึน และสามารถจําหนายทรัพยสินรอการขาย
ไดเร็วข้ึนในราคาท่ีเหมาะสม 

  บริษัทฯ มีทีมงานดานการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในทรัพยสินแตละประเภท ไดแก ทีมงานดาน
ท่ีอยูอาศัยแนวราบ อาคารชุด ท่ีดิน และทรัพยเพ่ือการลงทุน การทํา
การตลาดตามประเภททรัพยยงัชวยใหบริษัทฯ สามารถพัฒนากลยทุธ
ตางๆ ในการทําการตลาดและขายทรัพยสินรอการขายแตละประเภท 
และพัฒนากระบวนการขายใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทฯ สามารถ
จําหนายไดรวดเร็วข้ึนและทํากําไรไดสูงข้ึน

  นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ มีเครือขายสาขาท่ัวประเทศยัง
ทําใหบริษัทฯ มีความรูความเช่ียวชาญเก่ียวกับตลาดอสังหาริมทรัพยใน
พ้ืนท่ีตางๆ ซ่ึงชวยใหการขายทรัพยสินรอการขายของบริษัทเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังรวมมือกับสถาบันการเงินตางๆ
ท่ีเปนพันธมิตรในการชวยพิจารณาสินเช่ือใหแกผู ซ้ือทรัพยสิน
รอการขายของบริษัทฯ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมผลเรียกเก็บเงินสดและยอดขาย
ทรัพยสินรอการขาย

  3.1 การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอ
การขายในราคาท่ีเหมาะสม 
  บริษัทฯ เช่ือวาดวยเครือขายท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศและ
ทีมงานท่ีมีประสบการณดานอสังหาริมทรัพยและความรูความเขาใจ
ในหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ทํา
ใหบริษัทฯ ไดเปรียบคูแขงรายอ่ืนในการจัดหา ประเมิน และกําหนด
ราคาในการเขาประมูลซ้ือทรัพยสินดังกลาว นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ 
มีสํานักงานใหญและสาขารวมท้ังหมด 26 แหง มีพนักงานท่ีทําหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพมากกวา 380 คน
ท่ัวประเทศ ทําใหบริษัทฯ สามารถสงทีมงานของบริษัทฯ ลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอ
การขายท่ีบริษัทฯ จะเขาซ้ือ ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ สามารถประเมินราคา
ไดแมนยํามากยิ่งข้ึน 

  3.2 ประสบการณในการบริหารจัดการและสรางกระแส
เงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
อยางมีประสิทธิภาพ
  บริษัทฯ เช่ือวาบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย เพ่ือรักษาหรือสราง
กระแสเงินสดจากทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความรูความสามารถ
ในการวิเคราะหความตองการของตลาด ดวยประสบการณในธุรกิจ
บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายมานานกวา
20 ป และเครือขายการจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยท่ี
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ทําใหเช่ือวาบริษัทฯ ไดเปรียบบริษัทคูแขงท่ีเปน
บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยตรง 
หรือธนาคารท่ีมีหนวยธุรกิจสําหรับการบริหารจัดการสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายของตนเอง ซ่ึงมิไดมีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายและสินทรัพยดอยคุณภาพ

  โดยหลัก ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ 
มุงเนนท่ีจะเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหน้ีเพ่ือใหไดขอตกลงท่ีเปนท่ี
พึงพอใจของทุกฝาย เทาท่ีเปนไปได ดวยประสบการณและฐานขอมูล
ทรัพยสินของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับโครงสราง
หน้ีของสินทรัพยดอยคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ
จะพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหน้ี
แตละรายซ่ึงสวนใหญจะข้ึนอยูกับความสามารถในการชําระหน้ีของ
ลูกหน้ี ในขณะท่ีบริษัทฯ ยงัสามารถบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวของ
ไปพรอมกัน อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีทีมงานท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
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  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนสําหรับการดําเนินงานท่ี
หลากหลายซ่ึงรวมถึงการออกต๋ัวเงินท้ังระยะส้ันและระยะยาว สามารถ
ขอวงเงินกูยมืท้ังระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงิน การออกหุนกู 
และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

  (6) กรรมการและทีมผูบริหารระดับสูงท่ีมีประสบการณ
และผลงานอันเปนท่ียอมรับ
  กรรมการและทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีประสบการณ
ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินโดยเฉล่ียกวา 25 ป โดยบุคคลดังกลาว
เหลาน้ีเคยทํางานใหกับองคกรขนาดใหญในประเทศ เชน ธปท. ธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน เปนตน ดวยประสบการณดังกลาว
จึงทําใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีความเขาใจและ
มีประสบการณในกระบวนการการปลอยสินเช่ือซ่ึงเร่ิมต้ังแตกระบวน
การพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ กระบวนการบริหารจัดการสินเช่ือ และ
กระบวนการจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของสถาบันการเงินเปนอยางดี 

  นอกจากน้ี ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเปนท่ีรูจักใน
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงินในประเทศไทย และผูบริหารหลายทาน
ยังมีประสบการณในตลาดอสังหาริมทรัพยอีกดวย ปจจัยดังกลาว
ชวยใหผูบริหารของบริษัทฯ สามารถสรางความสัมพันธกับผูนําในธุรกิจ
การเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ัวประเทศและมีความรูและ
ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการเจรจาและการสรางเครือขายกับองคกร
ท่ีเก่ียวของ

  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาและเตรียม
ความพรอมใหกับทีมผูบริหารรุนใหมอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถ
เขามาทํางานในตําแหนงผูบริหารระดับสูงในอนาคตเพ่ือรองรับการ
เติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อยางยั่งยืน

  (ค) การจัดทําแผน IT Master Plan เพ่ือรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษาภายนอกเขามาดําเนินงาน
โครงการ IT Master Plan (BAM Digital Enterprise) ระยะเวลา
3 ป (ป 2563 – 2565) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษา วิเคราะห
กระบวนการทางธุรกิจในปจจุบัน ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม
เพ่ือลดขอผิดพลาดจากกระบวนการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ

  (4) บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารความเส่ียง
ท่ีแข็งแกรง
  ความสามารถท่ีแข็งแกรงของบริษัทฯ ในการบริหารความ
เส่ียงเปนองคประกอบหลักของธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุงเนน
ใหมีการระวัง เตรียมการปองกัน หรือรับมือกับเหตุการณไมแนนอน
ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการบรรลุ        
เปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม 
และปลูกฝงการบริหารความเส่ียงใหเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหาร
ความเส่ียงอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเปนผู กําหนด
นอกจากน้ี ระบบบริหารความเส่ียงยังมีสวนสําคัญในการกําหนด
และสอบทานนโยบายการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจและครอบคลุมความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯ รวมท้ังกําหนด
กลยุทธในการบริหารความเส่ียง และติดตามความเส่ียงระดับองคกร

  บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเส่ียงเปนส่ิงท่ีมีความ
สําคัญอยางยิง่ในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ 
ตองทําการศึกษา ประเมิน ติดตามและจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบ
และตอเน่ืองเพ่ือใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึงความเส่ียงตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเส่ียง
ใหอยูภายในกรอบท่ีบริษัทฯ กําหนด

  (5) บริษัทฯ มีแหลงเงินทุนท่ีหลากหลายและย่ังยืน
เพ่ือขยายธุรกิจใหเติบโตข้ึน
  บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินใน
ประเทศท้ังส้ิน 11 แหง บริษัทฯ เช่ือวาการท่ีบริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือ
การกูยมืเงินจากสถาบันการเงินหลายแหงทําใหบริษัทฯ สามารถเจรจา
เง่ือนไขทางการเงิน และชวยใหบริษัทฯ มีอํานาจตอรองกับสถาบัน
การเงินหลายแหงได ท่ีผานมาบริษัทฯ ไมเคยผิดนัดชําระหน้ีและ
ไมเคยไดรับแจงเก่ียวกับการผิดเง่ือนไขของสัญญาเงินกูจากสถาบัน
การเงิน บริษัทฯ จึงเช่ือวาบริษัทฯ มีความนาเช่ือถือและความสัมพันธ
ท่ีดีกับสถาบันการเงิน



30
รา

ยง
าน

ปร
ะจํ

าป
 2

56
3

และความคลองตัวใหมากข้ึน ในการตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางรวดเร็ว พรอมท้ังวางกรอบโครงสรางเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ระบบงานหลักของ BAM รวมท้ังออกแบบการเช่ือมตอระบบงาน
ท่ีเก่ียวของตามแผนแมบทท่ีไดวางไว

  ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดจัดทําแผน IT Master Plan สําหรับใช
ในการสนับสนุนการดําเนินการและการสรางความเติบโตทางธุรกิจ
โดยประกอบไปดวย
  1. การปรับกระบวนการทํางานและวิธีการปฏิบัติงานหลัก
สําหรับ NPL NPA Law และบัญชีการเงิน
  2.  การสรางฐานขอมูลเพ่ือนํามาใชเชิงธุรกิจ
  3. ความม่ันคงปลอดภัยของระบบงานและขอมูลสารสนเทศ

  ดวยการดําเนินโครงการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีสอดรับกับ
แนวทางการดําเนินการดังกลาวดวยการจัดทําโครงการตางๆ ดังน้ี
  1. การจัดวางโครงสรางหนวยงานกลางของบริษัทฯ เพ่ือ
ใชในการกํากับดูแลการบริหารโครงการตางๆ
  2.  การบูรณาการระบบงาน สนับสนุนธุรกรรมหลัก
  3.  การบูรณาการระบบงานดานการเงินและบัญชี
  4. การจัดทําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลกลางสําหรับ
ขอมูลลูกหน้ีและลูกคา
  5. การจัดทําระบบบริหารจัดการฐานขอมูลกลางสําหรับ
ขอมูลทรัพยและหลักประกัน
  6. การจัดหาเคร่ืองมือในการนําคลังขอมูล (Big Data)
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห
  7.  การบริหารจัดการขอมูลในบริษัทฯ ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลสวนบุคคล
  8. การตรวจสอบศักยภาพและความปลอดภัยเพ่ือรองรับ 
พ.ร.บ. การศึกษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร และ พ.ร.บ.คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของภาครัฐ
  9. การปรับปรุงและยกระดับระบบดานความปลอดภัย
ของบริษัทฯ ใหรองรับกฎระเบียบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

  ซ่ึงจะสงผลทําใหบริษัทฯ ไดรับผลประโยชนสูงสุด ดังน้ี
  1. ความคลองตัวในการขยายธุรกิจและฐานลูกคา
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
  3. การมีขอมูลตางๆ ถูกตอง เช่ือมโยง และเขาถึงงาย เพ่ือ
ใชในการขับเคล่ือนธุรกิจ

  4. การพัฒนาทักษะพนักงานใหเหมาะสมกับยุคดิจิทัล
  5. การทําใหภาพลักษณของบริษัทฯ มีความทันสมัย ม่ันคง
ปลอดภัย มีความยั่งยืนในระยะยาว

ประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ
ประวัติความเปนมา
  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บริษัทฯ” 
หรือ “BAM”) จัดต้ังข้ึนตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของ
กระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2541 
เพ่ือบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (BBC)

  BAM ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2542 ดวยทุนจดทะเบียน
เร่ิมตน 54,700 ลานบาท (จํานวน 547 ลานหุน มูลคาหุนละ
100 บาท) โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)
(เดิม คือ BBC) เปนผูถือหุนรอยละ 99.99 และตอมาเม่ือวันท่ี 28 
มกราคม 2542 BAM ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
ใหประกอบกิจการเปนบริษัทบริหารสินทรัพย ตามพระราชกําหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541

  เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2542 BAM ไดจดทะเบียนลดทุน
จากมูลคาหุนละ 100 บาทเหลือหุนละ 25 บาท เพ่ือจัดโครงสราง
ทางการเงินใหเหมาะสม ทําใหมีทุนจดทะเบียนคงเหลือ จํานวน 13,675 
ลานบาท (จํานวน 547 ลานหุน มูลคาหุนละ 25 บาท) ตามมติเปน
เอกฉันทของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2542 โดยไดทยอยคืนเงินจากการลดทุน จํานวน 41,025 ลานบาท 
ใหแกผูถือหุนจนครบถวนแลวต้ังแต 31 สิงหาคม 2549

  นอกจากภารกิจในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของ BBC แลว เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2545 BAM ยังไดจดทะเบียน
เพ่ิมขอบเขตในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบัน
การเงินอ่ืน และเปนตัวแทนเรียกเก็บและชําระหน้ีตามพระราชกําหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 รวมถึงรับฝากดูแลบริหาร
จัดการเก็บรักษาทรัพยสินเอกสารการโอนสินทรัพยหรือเอกสารอ่ืนใด
ในสวนท่ีเก่ียวของท้ังหมด
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ชย จํากัด (มหาชน)

  ตอมาเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2546 เจาพนักงานพิทักษทรัพย
มีหมายแจงคําส่ังท่ี 1338/2546 มีผลทําใหบริษัท กรุงเทพฯ
พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (เดิม คือ BBC) จะตองนําหุนของ BAM 
จํานวน 546,999,993 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท เปนเงินรวม 
13,674,999,825 บาท โอนใหแกกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ทําให BAM กลายสถานภาพเปน
รัฐวิสาหกิจท่ีมี FIDF เปนผูถือหุนโดยตรงรอยละ 99.99 เม่ือวันท่ี
20 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให บรรษัทบริหารสินทรัพย
สถาบันการเงิน (บบส.) โอนขายสินทรัพยหลักอันไดแกเงินลงทุนใน
ลูกหน้ีทรัพยสินรอการขายและเงินลงทุนในหลักทรัพยท้ังหมด ใหแก 
BAM รวมท้ังให BAM รับโอนพนักงานของ บบส.ตามความสมัครใจ
อีกดวยการรวมกิจการคร้ังน้ีสงผลใหองคกรมีความแข็งแกรงยิ่งข้ึน 
เน่ืองจากไดรวมศักยภาพของพนักงานและระบบงานของท้ังสององคกร
ไวดวยกัน

  เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชน โดยใชช่ือวา บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี 99 ถนนสุรศักด์ิ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับโอน
สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) และทรัพยสินรอการขาย (NPA) เพ่ือ

นํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ยงัคงเปนผูถือหุนรอยละ 99.99
 
  อยางไรก็ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึง
จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนท่ีไดมีการจดทะเบียนมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนไวแลว 
เม่ือป 2558 จํานวนไมเกิน 510.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5.0 
บาท โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุนจํานวนดังกลาวเพ่ือ (ก) เสนอขาย
ใหแกประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรกจํานวน 280.0 ลานหุน และ (ข) 
รองรับการจัดสรรหุนสวนเกิน จํานวน 230.0 ลานหุน

  พรอมกันน้ีบริษัทไดทําการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
เปนคร้ังแรก  (IPO) และไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวของ
บริษัทตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทําใหมีทุนชําระแลวเปนเงิน 15,075 
ลานบาท โดยกองทุนฟนฟูฯ ลดสัดสวนการถือหุนจากเดิมรอยละ 
99.99 เปนจํานวนรอยละ 41.9 บริษัทฯ จึงมีสถานะเปนบริษัทเอกชน
อยางเต็มรูปแบบ  ท้ังน้ี หุนของบริษัทฯ ไดเขาทําการซ้ือขายเปนวันแรก
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใตช่ือยอหลักทรัพย “BAM” 
ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ
  เหตุการณท่ีสําคัญของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี

มกราคม 2563 • บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 และ 15 และการตีความมาตรฐานการรายงาน
   ทางการเงินมาใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563
  • หลังจากท่ีบริษัทฯ ไดมีการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนเปนคร้ังแรก (IPO) และหุน BAM ไดเร่ิม 
   ทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 โดยมีจํานวนหุนท่ี
   เสนอขายดังน้ี
   1. หุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายโดยบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 280,000,000 หุน
   2. หุนสามัญเดิมท่ีเสนอขายโดนผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ไดแก กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
    ระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟนฟูฯ) จํานวนไมเกิน 1,255,000,000 หุน
   3. หุนท่ีผูจัดหาหุนสวนเกินอาจใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนจากบริษัทฯ ในกรณีท่ีมีการจัดสรร
    หุนสวนเกิน จํานวนไมเกิน 230,000,000 หุน

  บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด (“บล.ทรีนิต้ี”) ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน ไดยืมหุนจากกองทุนฟนฟูฯ 
  จํานวน 230,000,000 หุน เพ่ือสงมอบใหแกผูจองซ้ือ และนําเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสวนเกิน
  ดังกลาวมาใชในกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคาหุน โดย บล.ทรีนิต้ี จะจัดหาหุนจํานวนดังกลาวคืน
  ใหแกกองทุน พ้ืนฟูภายใน 30 วัน (ครบกําหนดวันท่ี 14 มกราคม 2563)

  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 บล.ทรีนิต้ี แจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือใชสิทธิซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน
  จากบริษัทฯ จํานวน 217,042,300 หุน ในราคาหุนละ 17.50 บาท เพ่ือนําหุนไปสงมอบคืนใหแกกองทุน
  ฟนฟูฯ ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลว ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทําใหมี
  ทุนชําระแลวเปนเงิน 16,160,211,500 บาท และมีหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด 3,232,042,300 หุน
  ภายหลังจากท่ีกองทุนฟนฟูฯ ไดรับหุนคืนจาก บล.ทรีนิต้ี กองทุนฟนฟูน ถือหุน BAM ท้ังส้ิน 1,480,000,000 
  หุน คิดเปนรอยละ 45.8 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด
  • วันท่ี 27 มกราคม 2563 บริษัทฯ เปดสํานักงานดอนเมืองอยางเปนทางการ เพ่ือใหลูกคาใน
   เขตกรุงเทพมหานครไดรับความสะดวกมากย่ิงข้ึน
  • วันท่ี 28 มกราคม 2563 บริษัทฯ เปดสํานักงานภูเก็ตอยางเปนทางการ โดยสํานักงานภูเก็ตแหงน้ี
   ดูแลอสังหาริมทรัพยและลูกคาท้ังในจังหวัดและครอบคลุมจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดกระบ่ี
   และจังหวัดพังงา

เดือน/ป               เหตุการณสําคัญ
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กุมภาพันธ 2563 • เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 บริษัท ทริสเรตต้ิง จํากัด (TRIS Ratings) ไดทําการจัดอันดับเครดิต
      องคกรเปนคร้ังแรกบน Standalone basis (อันดับเครดิตเฉพาะของบริษัท) ท่ีระดับ “A-” ดวย
      แนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี”
     • เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 บริษัท ฟทช เรตต้ิงส (ประเทศไทย) (Fitch Ratings) ปรับลดอันดับ
      เครดิตภายในประเทศจากเดิม AA- (tha) เปน BBB+(tha) และใหแนวโนมอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
      พรอมยกเลิกเครดิตพินิจเปนลบ (Rating Watch Negative)

มีนาคม 2563  เน่ืองจากมีการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีความรุนแรงและกระจายไปใน
     วงกวาง ดังน้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 จึงมีมติดังน้ี
     1. อนุมัติปรับแผนกําหนดการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 โดยยังไมกําหนดวันและเวลา
      การจัดประชุมจนกวาสถานะการณจะคล่ีคลาย และมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
      กําหนดวันประชุมโดยเร็ว และจะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป ท้ังน้ี การท่ียงัไมกําหนดใหมีการจัดประชุม
      ดังกลาว ไมสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ และไมกระทบตอสิทธิในการ
      รับเงินปนผลของผูถือหุน
     2. อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินการป 2562 ตามงบการเงิน ส้ินสุดวันท่ี 31 
      ธันวาคม 2562 ทีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว ในอัตราหุนละ 1.05 บาท
      รวมเปนเงินปนผลท่ีจายท้ังส้ิน 3,393,644,415 บาท โดยจายใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล
      ตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วันท่ีกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 และ
      จายเงินปนผลในวันท่ี 24 เมษายน 2563 เปนท่ีเรียบรอยแลว

เมษายน 2563  เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563 บริษัทฯ จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานวันท่ี 1 มกราคม 
     – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราการจายปนผลเปนเงินสด 1.05 บาทตอหุน

พฤษภาคม 2563 หุน BAM ถูกคํานวณเขาดัชนี MSCI Global Standard ซ่ึงจัดทําโดย Morgan Stanley Capital
     Investment เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563 • หุน BAM ถูกคํานวณเขาดัชนี FTSE SET Mid Cap ซ่ึงจัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
      รวมกับ FTSE Group เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563
     • BAM x Shopee Partnership – The Digital Shopping for The New Normal BAM รุกตลาด 
      E-Commerce เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคดานท่ีอยูอาศัยผานชองทาง Online
      ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563

เดือน/ป               เหตุการณสําคัญ
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      • บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม
       ช้ัน 17 อาคารสํานักงานใหญ ซ่ึงบริษัทไดจัดประชุมโดยคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของ
       ผูเขารวมประชุมทุกทานภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 อยางเครงครัด
      • กรมบังคับคดีงดการขายทอดตลาดตามมาตรการปองกันวิกฤติการณจากโรคติดเช้ือไวรัส
       โคโรนา 2019 (COVID-19) ต้ังแตวันท่ี 30 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 และเร่ิมกลับมา
       ดําเนินการตามปกติ ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 5 - 6 มิถุนายน 2563
       เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดีรวมกับ BAM จัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ กรมบังคับคดี สําหรับ
       ทรัพยท่ีนํามาขายทอดตลาดเปนทรัพยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของสํานักงานบังคับ
       คดีแพงกรุงเทพมหานคร 1,2 และ 4 - 6 ประกอบดวย ท่ีดินวางเปลา ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง
       และหองชุด ซ่ึงสามารถขายทอดตลาดในคร้ังน้ี ไดจํานวน 158 คดี 164 รายการ รวมเปนเงิน
       ท้ังส้ิน 525,419,000 บาท จากราคาประเมิน 372,138,437.50 บาท ราคาขายไดคิดเปนรอยละ 
       141.19 ของราคาประเมิน โดยมีผูสนใจเขารวมมหกรรมขายทอดตลาด จํานวน 200 คน

กันยายน 2563  BAM จัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยคร้ังใหญ ภายใตโปรโมช่ัน “9 เดือน 9 ลด ไมย้ัง ปงกวา
      ทุกแคมเปญ” ลด ON TOP จากราคาท่ีลดแลว สูงสุดเกือบ 5 ลานบาท มากกวา 100 รายการ
      พรอมฟรีคาโอน

ตุลาคม 2563   ในชวงระหวางวันท่ี 1- 30 ตุลาคม 2563 BAM ไดจัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยคร้ังยิ่งใหญ
      สงทายป “ BAM SUPER GRAND SALES ” เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนและนักลงทุนใน
      ชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจซบเซา ใหสามารถเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดงายข้ึน

พฤศจิกายน 2563  วันท่ี 2-4 พฤศจิกายน 2563 BAM ไดเสนอขายหุนกูชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน 
      และมีผูแทนผูถือหุนกู คือ รุนอาย ุ2 ป 6 เดือน ซ่ึงจะเสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ สหกรณ
      ซ่ึงเปนผูลงทุนรายใหญเทาน้ัน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.83 ตอป นอกจากน้ียังมีรุนอายุ 5 ป อัตรา
      ดอกเบ้ียรอยละ 3.41 ตอป และรุนอายุ 10 ป  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.92 ตอป เสนอขายใหแก
      ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ 

ธันวาคม 2563   • วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 BAM ไดจัดกิจกรรมโครงการ “บานสวนสุขใจกับการสรางรายได
       ในครอบครัว” ซ่ึงจะชวยใหสามารถทํากิจกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวในยุค
       New Normal โดยเปนการสรางความรูท่ีนํามาประยุกตใชเพ่ือทําเปนอาชีพแบบงาย ๆ ปฏิบัติ
       ไดจริง อาทิ การใหความรูการปลูกผักเคล ซ่ึงเปนผักท่ีนิยมรับประทานกันท่ัวโลก เน่ืองจากมีคุณคา
       ทางอาหารสูง และการปลูกกระบองเพชร โดยผูสนใจสามารถปลูกผักชนิดอ่ืน ๆ ไดเชนเดียวกัน
       อาจแบงเปนหลาย ๆ แปลง หรือปลูกผักแนวต้ัง ตามพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม ซ่ึงท้ังหมดน้ี

เดือน/ป               เหตุการณสําคัญ
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      ลวนแลวแตสามารถสรางรายไดใหแกครอบครัวไดท้ังส้ิน รวมท้ัง BAM ยังไดใหความรูในเร่ือง
      ของการจําหนายสินคาบนชองทาง Online ประเภทตาง ๆ กับประชาชนผูสนใจ เพ่ือชวยสงเสริม
      ใหมีการปรับตัวสําหรับการทําธุรกิจในยุค New Normal อีกดวย 
     • วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 BAM รับมอบโลเกียรติคุณในกลุมรางวัล Business Excellence 
      ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” ซ่ึงจัดโดย
      ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย
      แหงประเทศไทย สําหรับผลการตัดสินพิจารณาจากขอมูลเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน (Deal)
      ท่ีโดดเดนสรางความเปล่ียนแปลงหรือนวัตกรรมคร้ังสําคัญใหกับตลาดทุน 

เร่ืองตางๆ ท่ีสําคัญตามหนังสือ ฝกท. 252/2558 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 
2558 ซ่ึงมีรายละเอียดตางๆ พอสรุปไดดังน้ี

 1. การกําหนดเง่ือนไขในการเขาทําธุรกรรมระหวาง
บริษัทฯ กับกองทุนฟนฟูฯ ผูถือหุนรายใหญรายอ่ืน หรือกิจการ หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีกองทุนฟนฟูฯ หรือผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุน 
 การเขาทําธุรกรรมระหวางบริษัทฯ และกองทุนฟนฟูฯ 
ผูถือหุนรายใหญรายอ่ืน หรือกิจการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีกองทุนฟนฟูฯ
หรือผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนของบริษัทฯ เปนผูถือหุนจะตองเปน
ไปตามกลไกราคาตลาดท่ีแขงขันได และมีขอกําหนดและเง่ือนไข
เชนเดียวกับธุรกรรมท่ีทํากับบุคคลภายนอก (Competitive,
Commercial and Arm’s Length) นอกจากน้ี ธุรกรรมดังกลาว
ตองมีความจําเปน มีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดี
ท่ีสุดของกิจการของบริษัทฯ โดยกรรมการหรือผูบริหารซ่ึงมีสวน
ไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมกับธุรกรรมของบริษัทฯ น้ัน จะตอง
ไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมดังกลาว
เพ่ือปองกันการถายเทผลประโยชน

 บริษัทฯ เขาใจวา กองทุนฟนฟูฯ มีนโยบายท่ีชัดเจน
ในการเขาทําธุรกรรมและดําเนินนโยบายตอบริษัทฯ อยาเปนธรรม
และปฏิบัติตามหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมท้ัง
นโยบายของบริษัทฯ ในเร่ืองดังกลาว

โครงสรางการถือหุนของบริษัท
 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและบริษัทรวม อยางไรก็ดี บริษัทฯ
มีเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
และบริษัทอ่ืนๆ ซ่ึงเปนผลมาจากการบังคับหลักประกัน หรือการปรับ
โครงสรางหน้ีระหวางลูกหน้ีกับบริษัทฯ หรือสถาบันการเงินเดิม

ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ
 กองทุนฟนฟูฯ จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558
ตามพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน ฟนฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยใหมีความม่ันคง
และมีเสถียรภาพภายใตการกํากับของ ธปท. และภาครัฐ

 จากวิกฤตการณทางการเงินของประเทศไทยในป 2540
กองทุนฟนฟูฯ ไดเขาถือหุนในบริษัทบริหารสินทรัพย 2 แหง คือ บริษัทฯ 
และบริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด (“บสส.”) ซ่ึงในป 2562 
กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนใน บสส. ในสัดสวนรอยละ 99.9 ของจํานวนหุน
ท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมด

 เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เน่ืองจากการมีผูถือหุนรายใหญรายเดียวกัน และเพ่ือใหแนใจวา
บริษัทฯ มีความเปนอิสระในการดําเนินธุรกิจ กองทุนฟนฟูฯ ไดอนุมัติ
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน ความขัดแยงทางผลประโยชนเก่ียวกับ

เดือน/ป               เหตุการณสําคัญ
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 2. การสงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีอิสระ
 บริษัทฯ จะตองสามารถแขงขันทางการคาไดอยางอิสระ
และเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการของบริษัทฯ เชน บริษัทฯ 
จะตองมีความเปนอิสระในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม 
คาบริการ ราคาขายหรือรับโอนทรัพยสิน นโยบายการตลาด และ
การแขงขันประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพ 

 3. การกําหนดนโยบายในการรับซ้ือและจําหนายทรัพยสิน
ท่ีใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 บริษัทฯ จะตองมีนโยบายท่ีชัดเจนและมีความเปนอิสระ
ในการพิจารณารับซ้ือ รับโอน หรือจําหนายจายโอน ซ่ึงสินทรัพย
ดอยคุณภาพ รวมถึงการดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการใน
ทางการคาปกติของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ จะตองมีมาตรฐาน
ท่ีชัดเจนในการกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทนใหเปนราคาตลาดยุติธรรม
และคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุน 

 4. การกําหนดโครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ท่ีโปรงใส
และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
 บริษัทฯ จะตองมีโครงสรางการบริหารท่ีโปรงใสและมีระบบ
สอบทาน (Check and Balance) เพ่ือปองกันมิใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตามกฎและระเบียบท่ีเก่ียวของของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

 5. การกําหนดกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุนใหไดรับ
ความเปนธรรม
 บริษัทฯ จะตองกําหนดกลไกการรักษาสิทธิของผูถือหุน
รายอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ใหไดรับความเปนธรรมไวในคูมือการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากน้ี การบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ จะตองเปนไปเพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของกิจการของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

 โดยท่ัวไป การแกไขนโยบายตางๆ ของบริษัทฯ สามารถ
กระทําไดโดยตองไดรับมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทกอน
อยางไรก็ดี เพ่ือเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนของบริษัทฯ ให
ไดรับความเปนธรรมมากยิง่ข้ึน การแกไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงราย
ละเอียดใด ๆ ในนโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
สําหรับผูถือหุนรายใหญน้ี จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรับมติอนุมัติ

โดยเสียงขางมากจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง

 นอกจากน้ี กองทุนฟนฟูฯ ไดมีหนังสือ ท่ี ฝกท. 203/2561 
เร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนเน่ืองดวยการนําหุนของบริษัทฯ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2561
ถึงบริษัทฯ เพ่ือช้ีแจงความต้ังใจ แนวนโยบาย และมาตรการของ
กองทุนฟนฟูฯ ในการพิจารณาและดําเนินการท่ีจําเปนและเหมาะสม
เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนในการบริหาร
จัดการและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ บสส. โดยกองทุนฟนฟูฯ 
รับรองวา ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟนฟูฯ ยงัคงเปนผูถือหุนรายใหญ
รายเดียวและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ (ตามนิยามท่ีกําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ท่ี กจ. 17/2551 ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมท้ังท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติม)) และบริษัทฯ ยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีออกตาม
ความในมาตรา 56 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 5.1 กองทุนฟนฟูฯ จะไมกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจ
เพ่ือใหบริษัทฯ เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการใดๆ ของภาครัฐ
เวนแตการดําเนินการดังกลาวจะเปนการดําเนินการท่ีมีขอกําหนด
และเง่ือนไขเชนเดียวกับธุรกรรมท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก
(Competitive Commercial and Arm’s Length) และเปนไป
เพ่ือประโยชนท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมตามระเบียบ
ของบริษัทฯ 

 5.2 ตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนฟนฟูฯ ยงัคงเปนผูมีอํานาจ
ควบคุมของ บสส. กองทุนฟนฟูฯ จะดําเนินนโยบายบริหารจัดการ
ให บสส. ดําเนินกิจการในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐเพ่ือ
ทําหนาท่ีในการแกไขพัฒนา และฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในยามจําเปน อยางไรก็ดี ในชวงท่ีประเทศไมเผชิญวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ บสส. สามารถเขาซ้ือสินทรัพยมาบริหารเพ่ิมเติมเพ่ือ
ทําให บสส. สามารถใชประโยชนจากศักยภาพบุคลากรไดอยางเต็มท่ี
และรักษาศักยภาพในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงจะ
ทําให บสส. สามารถเปนกลไกของภาครัฐท่ีมีความพรอมในการบริหาร
สินทรัพยดอยคุณภาพขนาดใหญ หากเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน
ในอนาคต 
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 5.3 กองทุนฟนฟูฯ ในฐานะผูถือหุนจะสนับสนุนใหบริษัทฯ 
มีโครงสรางคณะกรรมการท่ีเปนไปตามนโยบายดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงรวมถึงในกรณีท่ีประธานกรรมการไมใชกรรมการอิสระ บริษัทฯ จะ
จัดใหมีกรรมการอิสระคนหน่ึงรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

 5.4 กองทุนฟนฟูฯ จะไมเสนอและลงคะแนนเสียงในฐานะ
ผูถือหุนเพ่ือใหบริษัทฯ และ บสส. มีกรรมการ หรือผูบริหารซ่ึงเปน
ตัวแทนจากกองทุนฟนฟูฯ เปนบุคคลเดียวกัน

 5.5 กองทุนฟนฟูฯ จะไมนําขอมูลภายในทางธุรกิจของ
บริษัทฯ มาใชประโยชนท่ีจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียประโยชนท่ีดีท่ีสุด
ของบริษัทฯ

 โดยท่ีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา
ท่ีในการติดตามวาแนวนโยบายและมาตรการท่ีไดกําหนดไวใน
หนังสือของกองทุนฟนฟูฯ เลขท่ี ฝกท. 252/2558 ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 
2558 และเลขท่ี ฝกท. 203/2561 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561
ไดรับการปฏิบัติ





ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได
 บริษัทฯ เป นบริษัทบริหารสินทรัพย  ท่ี ใหญ  ท่ี สุดใน
ประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพยรวม (ขอมูล ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563) ท้ังน้ี จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
(ธปท.) พบวาสินทรัพยรวมในระบบของบริษัทบริหารสินทรัพย
จะมีขนาดอยู ท่ี 244,799 ลานบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย
รวมอยูท่ี 132,070 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 54 ท้ังน้ี บริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขาย ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 
และอยู ภายใตการกํากับดูแลของ ธปท.

 บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาและบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย  โดยบริษัทฯ ซ้ือ
สินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ไดแก 
ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพย อ่ืนและบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพดวยการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหน้ี
เพ่ือหาขอตกลงท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับทุกฝายเทาท่ีเปนไปได 
โดยสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีบริษัทฯ รับซ้ือหรือรับโอนมาสวน
ใหญมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยซ่ึงไดจดทะเบียนจํานอง
ลําดับท่ีหน่ึงแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บันทึกบัญชีสินทรัพยดอย
คุณภาพเปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีในราคาทุนท่ีรับซ้ือ
หรือรับโอนมา

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงับริหารจัดการทรัพยสินรอการขายซ่ึง
ส วนใหญเป นอสังหาริมทรัพย  เช น ท่ีดินเปล า ( ซ่ึงรวมถึง
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการ
พาณิชย และท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคาร
ชุด รวมท้ังสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ ได
ทรัพยสินรอการขายมาโดยวิธีการตาง ๆ เชน การเจรจากับลูกหน้ี
เพ่ือโอนหลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหน้ี การบังคับหลักประกัน
เพ่ือชําระหน้ี และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืน
โดยตรง โดยบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายในราคารับ
โอน (ตนทุนท่ีรับซ้ือ) หรือตนทุนท่ีรับซ้ือ รวมคาใชจายท่ีเก่ียวของ 
(ถามี) จากกรมบังคับคดีหรือสถาบันการเงินอ่ืน และบริษัทฯ จะ
จําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาวในท่ีสุด 

 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานจากเงินใหสินเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ี มีรายไดจากการดําเนินงานจากทรัพยสินรอการขาย 
และเงินลงทุนในหลักทรัพย ในขณะท่ีสินทรัพยสุทธิรวม โดยหลัก
ประกอบดวย (ก) สินทรัพยท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพ (ไดแก เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิ 
และเงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ) และ (ข) สินทรัพยท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (ไดแก เงินลงทุน
ในหลักทรัพยสุทธิ ลูกหน้ีขายผอนชําระสุทธิ ทรัพยสินรอการขาย
สุทธิ และเงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสินและอ่ืนๆ)

 

จัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสิน

รอการขาย (NPAs) โดยซ้ือจากสถาบันการเงินใน

ประเทศไทย ไดแก ธนาคารและบริษัทบริหาร

สินทรัพยอ่ืน

การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จะดําเนินการ
สํารวจ ดูแล ปรับปรุง และกําหนดกลยุทธการโฆษณา
เพ่ือจําหนายทรัพยสินรอการขาย โดยกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดทุกปเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะ
ตลาดได

บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) ดวยการเจรจา
ปรับโครงสรางหน้ีกับลูกหน้ี เพ่ือหาขอตกลงท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดสําหรับทุกฝายเทาท่ีเปนไปได

Business Operation Particulars 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญต้ังอยูท่ีกรุงเทพมหานคร และปจจุบัน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) มีสํานักงานสาขาท่ัวประเทศรวม
ท้ังหมด 26 แหง โดยมีพนักงานกวา 1,300 คน ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถใหบริการแกลูกคาไดท่ัวประเทศ และ (ข) สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค การท่ีบริษัทฯ มีเครือขายสาขาท่ัวประเทศจะทําใหบริษัทฯ มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม
และสภาวะตลาด และสามารถบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในภูมิภาคตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯ เช่ือวาขอไดเปรียบในการแขงขันประการหน่ึงของบริษัทฯ คือ ความเช่ียวชาญในการเจรจาตอรอง  ปรับโครงสรางหน้ี 
การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และการประเมินมูลคาทรัพยสิน เน่ืองจากผูบริหารของบริษัทฯ    มีประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพย
มาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนบริษัทฯ มีเครือขายสาขาท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ ชนะการประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายในราคาท่ีเหมาะสม ท้ังยังรักษาความสามารถในการทํากําไรไดอีกดวย โดยท่ัวไป บริษัทฯ จะเขารวมประมูล
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายเม่ือมีการนําออกประมูล บริษัทฯ มีความสัมพันธท่ีดีกับสถาบันการเงินตาง ๆ  ท่ัวประเทศ
ซ่ึงมีสวนชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยเฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินรอการขาย 

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

 แผนภูมิน้ีแสดงข้ันตอนการดําเนินงานโดยท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ประนอมหน้ี

ไมประนอมหน้ี

ชําระดวยเงินสด

การปรับโครงสรางหน้ี

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหม

กระบวนการทางศาล

ไดขอยุติ

ไมไดขอยุติ

สินทรัพยดอยคุณภาพ

การซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขาย

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/ทรัพยชําระหน้ี
(ทรัพยสินรอการขายและ
เงินลงทุนในหลักทรัพย)

บุคคลภายนอกชนะการประมูล

บังคับหลักประกันขายทอดตลาด

บริษัทฯ ชนะการประมูล

ชําระโดยการแปลงหน้ีเปนทุน
(เงินลงทุนในหลักทรัพย)

เงินสด

เงินสด

ทรัพยสินรอการขาย

บริหารจัดการทรัพย จําหนายทรัพย
ทรัพยสินรอการขาย

(รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย) เงินสด
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ตารางโครงสรางรายได

       2563

      ลานบาท  รอยละ

กลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

 รายไดดอกเบ้ีย1   9,722.08  78.12

 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ2 119.06  0.96

 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 9,841.14  79.08

กลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย

 รายไดดอกเบ้ีย3   99.99  0.80

 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,015.23  16.19

 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย -  0.00

 กําไรจากการขายผอนชําระ 403.80  3.24

 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ4 50.91  0.41

 รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 2,569.93  20.65

 รายไดอ่ืน5   33.26  0.27

รายไดรวมท้ังหมด   12,444.33  100.00

หมายเหตุ  1  “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” รายการดังกลาวถูกจัด 

    ประเภทรายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ดังน้ัน ภายหลังจากการจัด 

               ประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” จะถือเปนสวนหน่ึงของรายไดดอกเบ้ียภายใตงบการเงินระหวาง 

   กาลท่ีตรวจสอบแลว 

  2 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ของกลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินท่ีลูกหน้ีชําระเกิน

                     และบริษัทฯ ไมสามารถติดตอคืนเงินใหกับลูกหน้ีดังกลาวได และ (ข) เงินท่ีบริษัทฯ ชําระลวงหนาแทนลูกหน้ี เงินไดรับคืนจาก

       ศาลภายหลังจากลูกหน้ีชําระปดบัญชีแลว และสวนปรับมูลคาเงินรอรับจากการขายทอดตลาด

  3 รายไดดอกเบ้ียจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย รายไดดอกเบ้ียจากการขายทรัพยสินรอการขาย    

       แบบผอนชําระ และรายไดดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนด

  4 รายไดอ่ืนจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 

   (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และ (ง) รายไดอ่ืนจากการผิดเง่ือนไขสัญญาขายทรัพย 
  5   รายไดอ่ืนประกอบดวย (ก) รายไดดอกเบ้ียจากเงินฝากสถาบันการเงิน (ข) กําไรจากการขายทรัพยสินของบริษัทฯ และ (ค) อ่ืน ๆ 
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การประกอบธุรกิจตามแตละสายผลิตภัณฑ
ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
 บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอ่ืนในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับโครงสรางหน้ี
โดยใชวิธีการตางๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากตนทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพ เม่ือบริษัทฯ ไดมาซ่ึงสินทรัพยดอย
คุณภาพ บริษัทฯ จะบันทึกเปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีราคาทุนท่ีรับซ้ือมา 
 (ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน
 แผนภูมิน้ีแสดงข้ันตอนการจัดหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพและการชําระเงินของบริษัทฯ

การซ้ือผานกระบวนการ
ขอกําหนดของผูวาจาง

สํารวจ
หลักประกัน

เพ่ือใชประกอบ
การกําหนด
ราคาซ้ือ

เร่ิมการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เร่ิมการเจรจากับ
สถาบันการเงิน

เขารวมการ
ประมูลราคา

สถาบันการเงิน
พิจารณา

ราคาเสนอซ้ือ
ของบริษัทฯ

ชําระเงินและ
รับโอน

สินทรัพย
ดอยคุณภาพ

ซ้ือผานการประมูล

นําเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารและ

คณะกรรมการ
บริษัท

เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ

เสนอขอมูลตอ
คณะทํางาน

รับซ้ือสินทรัพย
ดอยคุณภาพ

(NPLs)
และทรัพยสิน
รอการขาย
(NPAs)

จากสถาบัน

รับซองเอกสาร
การประมูลจาก
สถาบันการเงิน

วิเคราะหขอมูล
สินทรัพย

ดอยคุณภาพ
ท่ีไดรับ
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 (1) การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
 บริษัทฯ หาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงสวนใหญ บริษัทฯ 
จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางคร้ังอาจซ้ือโดยการเจรจากับสถาบันการเงินโดยตรง



หมายเหตุ 1 กรณีท่ีวันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารในการพิจารณา

   ราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนินงานมีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอํานาจใหกรรมการ

   ผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคายื่นประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพ่ือยื่นประมูล 

  2 ราคายืน่ประมูลสุดทายท่ีนําเสนอกรรมการผูจัดการใหญจะตองผานการพิจารณาจากคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)

   และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน

แผนภูมิน้ีแสดงสรุปข้ันตอนกระบวนการประมูลซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน

อนุมัติ

อนุมัติ

ฝายกลยุทธและ
การลงทุนไดรับ

หนังสือเชิญ
ใหรวมประมูลซ้ือ

ทรัพยสินรอการขาย

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเขารวม

ประมูลซ้ือ

ฝายกลยุทธและ
การลงทุน รวบรวม
ขอมูลท่ีไดรับจาก
สถาบันการเงิน

ผูขาย
เพ่ือเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝายพัฒนาสินทรัพย
 ทําการตรวจสอบสถานะ
 และวิเคราะหขอมูล
 เพ่ือคํานวณราคาซ้ือตาม
 สูตรคํานวณของบริษัทฯ
- ฝายประเมิน/สํานักงานสาขา
 สํารวจราคาทรัพยหลักประกัน
 ของสินทรัพยดอยคุณภาพ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาราคา
เสนอซ้ือตามหลักเกณฑท่ีเสนอ เง่ือนไขการประมูล
และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวของกับการประมูล 
และ (2) มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ 
สามารถตอรองเง่ือนไขและลงนามในเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ

คณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)
และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบัน
การเงิน พิจารณาขอมูลทรัพยสินรอการขาย
และการกําหนดราคาซ้ือ

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

กรรมการผูจัดการใหญ
พิจารณาราคาย่ืนประมูล/
ลงนามอนุมัติเอกสาร
เพ่ือย่ืนประมูล2

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคา
เขาประมูลซ้ือเบ้ืองตน และมอบอํานาจ
ใหกรรมการผูจัดการใหญพิจารณาปรับ
เพ่ิม/ลด ราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ
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 บริษัทฯ จะพิจารณาเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินไมวาจะเปนการเจรจาขายโดยตรงจากสถาบันการเงิน หรือพิจารณาเขารวม

ประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีสถาบันการเงินนําออกจําหนายภายหลังจากรับขอมูลหรือจากการลงทะเบียนเขารวมการประมูลและรับซองเอกสารการ

ประมูลจากสถาบันการเงิน จากน้ัน บริษัทฯ จะดําเนินการประเมินสินทรัพยดอยคุณภาพโดยจะพิจารณาวาสินทรัพยดอยคุณภาพมีหลักประกันหรือไม 

โดยบริษัทฯ มุงเนนการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ อน่ึง ในกรณีท่ีเปนการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจาก

สถาบันทางการเงินโดยตรง บริษัทฯ จะเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพภายหลังจากการเจรจาตอรองกับสถาบันการเงินผูขาย

 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัรักษาความสัมพันธอันดีกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือเปนชองทางในการติดตามขาวสารจากสถาบันการเงินอยางใกลชิด

 

 (2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพยสิน และการชําระเงิน

 เม่ือสถาบันการเงินนําสินทรัพยดอยคุณภาพออกจําหนายท้ังในรูปแบบการประมูลหรือการเจรจาขายใหบริษัทฯ โดยตรง บริษัทฯ จะลงนามใน

สัญญารักษาความลับกับสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของกอนรับเอกสารท่ีแสดงขอมูลของสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีเสนอขาย เพ่ือบริษัทฯ จะนําขอมูลดังกลาว

มาดําเนินการตรวจสอบสถานะและประเมินราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพกอนเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ

 

 กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ประกอบดวยการตรวจสอบเอกสารสินเช่ือท่ีเก่ียวของและสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูขาย รวมถึง

การสํารวจและสอบทานราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ือประกอบการกําหนดราคาซ้ือ โดยบริษัทฯ ใชประโยชนจากเครือขาย

สํานักงานสาขาท่ัวประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติ พนักงานของสํานักงานสาขาท่ีต้ังอยูใกลกับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวจะรวบรวม

ขอมูล เพ่ือสํารวจทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และเสนอผลสํารวจและราคาสํารวจตอคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 

และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ภายหลังจากท่ีคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 

จากสถาบันการเงินไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ  และกําหนดราคาซ้ือเบ้ืองตนแลว จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติ

ราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพตอไป

 

 โดยท่ัวไป บริษัทฯ กําหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพโดยพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน ประมาณการกระแส

เงินสดท่ีบริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพในอนาคต มูลคาหลักประกัน และประวัติของลูกหน้ี เปนตน นอกจากน้ี เพ่ือใหการกําหนด

ราคาเปนไปอยางเหมาะสม บริษัทฯ ยังพิจารณาสถานะของกระบวนการบังคับคดีทางกฎหมาย รวมไปถึงอายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพ

ของลูกหน้ี และการมีอยูของหลักประกันสําหรับหน้ีดังกลาว โดยเม่ือทีมงานดานการลงทุนไดเสนอราคาตอคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินแลว คณะทํางานดังกลาวจะเสนอราคาแนะนําตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ท้ังน้ี การเขารวมประมูลหรือเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนและความเส่ียงในการลงทุนเปนสําคัญ 

 

 บริษัทฯ ชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีซ้ือจากสถาบันการเงินโดยใชเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงานและการออกต๋ัวเงิน เงินกูยมื และการออก

หุนกู โดยในการเลือกแหลงเงินทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจากตนทุน รวมถึงสภาพคลองของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาออกต๋ัวเงิน การกําหนดระยะ

เวลาตามต๋ัวเงินจะข้ึนอยูกับขอตกลงทางการคา

 

 โดยปกติ ภายหลังการลงนามสัญญาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิเรียกรองและทรัพย

หลักประกัน และมีสิทธิคืนสินทรัพยดอยคุณภาพน้ันใหแกผูขายในกรณีท่ีเง่ือนไขบางประการไมสมบูรณ เชน ไมไดรับเอกสารสิทธิท่ีจะใชดําเนินคดีกับ

ลูกหน้ีได หรือไมสามารถสงมอบหลักประกันไดครบถวน ซ่ึงเง่ือนไขเหลาน้ีอาจแตกตางกันไปในสัญญาแตละฉบับในอดีต บริษัทฯ เคยเขาทําบันทึกขอ

ตกลงกับผูขายสินทรัพยดอยคุณภาพเก่ียวกับการแบงปนผลกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันภายใตขอ

ตกลงในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน 
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 (3)  การปรับโครงสรางหน้ี 

 แผนภูมิตอไปน้ีแสดงกระบวนการบริหารจัดการและปรับโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ

  

 เม่ือบริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินแลว บริษัทฯ จะติดตอลูกหน้ี ผูค้ําประกัน ผูจํานํา และ   ผูจํานองเพ่ือแจงให
ทราบถึงสถานะความเปนเจาหน้ีของบริษัทฯ

 เม่ือบริษัทฯ ติดตอลูกหน้ีไดแลว บริษัทฯ จะเสนอใหลูกหน้ีเขารวมเจรจากับบริษัทฯ เพ่ือเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหน้ี ในกรณีท่ีบริษัทฯ 

ไมสามารถติดตอลูกหน้ี ผูค้ําประกัน ผูจํานํา และผูจํานองได บริษัทฯ จะดําเนินกระบวนการทางศาลกับลูกหน้ีดังกลาวตอไป โดยท่ัวไป สําหรับลูกหน้ี

ท่ียังปรับโครงสรางหน้ีไมสําเร็จ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกระบวนการปรับโครงสรางหน้ีไปพรอมกับกระบวนการทางศาลเพ่ือสรางสภาพบังคับหลัก

ประกัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินงานใหไดรับคืนหน้ีโดยเร็ว

 

ลูกหน้ีติดตอเจรจาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

สามารถระงับขอพิพากษา

เจรจาไดขอยุติ

บริษัทฯ ชนะการประมูล บุคคลภายนอกชนะการประมูล

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหม

ดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหน้ี

บังคับหลักประกัน
ขายทอดตลาด

ทรัพยสินรอการขาย เงินสด

จัดทําเอกสารประนอมหน้ี สัญญาปรับปรุง
โครงสรางหน้ีและเอกสารท่ีเก่ียวของ

ออกหนังสือเชิญลูกหน้ี/
ผูคําประกัน/ผูจํานอง/ผูจํานํา

ชําระดวยการ
แปลงหน้ีเปนทุน

ชําระดวยการโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหน้ี
ชําระดวยเงินสด

กระบวนการทางศาล

ลูกหน้ีไมติดตอเจรจาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

เจรจาไมไดขอยุติ

ไมสามารถระงับขอพิพากษาได
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 ในข้ันตอนการปรับโครงสรางหน้ี บริษัทฯ จะประเมินทรัพยหลักประกันและความสามารถของลูกหน้ีในการชําระหน้ี โดยบริษัทฯ จะพิจารณา

ปจจัยตางๆ เชน เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และการมีอยูของการค้ําประกันการ  ชําระหน้ีดังกลาว นอกจากน้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกตางๆ 

ในกระบวนการปรับโครงสรางหน้ี ซ่ึงรวมถึง (ก) การตกลงชําระหน้ีโดยมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชําระหน้ี เชน การขยายระยะเวลาการชําระหน้ี การ

ปรับลดอัตราดอกเบ้ียและ/หรือเงินตน (ข) การโอนทรัพยหลักประกัน/ทรัพยชําระหน้ี และ (ค) การแปลงหน้ีเปนทุน ซ่ึงวิธีการท่ีบริษัทฯ   จะเลือกใชใน

กระบวนการปรับโครงสรางหน้ีจะข้ึนอยูกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีแตละราย

 ในการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีขางตน บริษัทฯ มุงเนนการลดระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพใหเร็วท่ีสุด โดย

บริษัทฯ พยายามบรรลุขอตกลงกับลูกหน้ีใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

 หากบริษัทฯ และลูกหน้ีสามารถบรรลุขอตกลงในการปรับโครงสรางหน้ี บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีกับลูกหน้ีเพ่ือกําหนด

ระยะเวลาการชําระหน้ี มูลคาหน้ีท่ีตองชําระ วิธีการชําระหน้ี และขอตกลงเก่ียวกับหลักประกันและการค้ําประกัน โดยสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีดัง

กลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติตามระเบียบภายในของบริษัทฯ ท้ังน้ี หากลูกหน้ียงัคงไมสามารถชําระหน้ีไดแมวาจะไดมีการปรับโครงสราง

หน้ีแลว บริษัทฯ อาจมีการเจรจากับลูกหน้ีเพ่ือปรับโครงสรางหน้ีเพ่ิมเติมในภายหลัง

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" ซ่ึงเปนแนวทางการประนอมหน้ีทางหน่ึงท่ีบริษัทฯ ใชเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีท่ียังไม

ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยคืนกลับไป ซ่ึงภาระหน้ีเงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหน้ีคร้ัง

เดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ได

จัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเน่ือง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เปดโอกาสใหลูกหน้ีท่ียงัไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหน้ีไมมีหลักประกันท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน 3.0 ลานบาทได โดย

เลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงิน

ตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย พรอมกันน้ี บริษัทฯ ยงัจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีของบริษัทฯ ท้ัง

ท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ียงัไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหน้ีท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดย

เลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ 

ซ่ึงโครงการท่ีบริษัทฯ จัดทําข้ึนน้ัน นอกจากจะชวยเหลือลูกหน้ีท่ีสุจริตใหไดรับการปลดหน้ีหรือไถถอนหลักประกันคืนแลว ยังสงผลใหบริษัทฯ มีรายได

จากกระแสเงินสดจากการชําระหน้ีหรือผอนชําระจากการปรับโครงสรางหน้ีเพ่ิมข้ึนอีกดวย ท้ังน้ีโครงการดังกลาวอยูภายใตเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ 

กําหนด

 ในขณะท่ีผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดของไวรัสโควิด-19 BAM จึงไดออกหลายมาตรการชวยลูกคาท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณดัง

กลาว ซ่ึงสงผลตอความสามารถในการผอนชําระของลูกคาปรับโครงสรางหน้ี และลูกคาท่ีซ้ือทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM บางสวน โดยลูกคาสามารถ

แจงความประสงคเลือกมาตรการท่ีตรงตามความตองการ โดยสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการชวยเหลือ ท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการชําระของ

ตนเอง ดังน้ี   

 1. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เปนเวลา 3 เดือน  

 2. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เปนเวลา 3 เดือน หลังจากน้ันพักชําระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน (ชําระเฉพาะดอกเบ้ีย)    

 3. พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563                                
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ชย จํากัด (มหาชน)

 คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการเพ่ือขอผอนปรนเง่ือนไขการผอนชําระ คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณไวรัสโควิด-19 ซ่ึงเปนลูกคาปรับ

โครงสรางหน้ีกับ BAM ท้ังลูกคารายยอยและลูกคา SME ลูกคาท่ีซ้ือทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระกับ BAM โดย BAM จะพิจารณาตามความเหมาะ

สมสําหรับลูกคาแตละราย

 บริษัทฯ เช่ือวาประสบการณในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและการปรับโครงสรางหน้ีกวา 20 ป ตลอดจนศักยภาพท่ีเพียงพอของ

บริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี หากการเจรจาเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ี

ไมประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ อาจใชสิทธิทางกฎหมายเพ่ือบังคับหลักประกันจากลูกหน้ี

 (4)    ชองทางการใหบริการ 

 ลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ จะไดรับเอกสารท่ีระบุบารโคด (barcode) ประจําตัวลูกหน้ีแตละรายเพ่ือใชในการชําระเงินผาน

ชองทางรับชําระเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยลูกหน้ีของบริษัทฯ สามารถเลือกชําระเงินใหแกบริษัทฯ ผานชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย ไดแก 

(ก) การชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสท่ีราน 7-Eleven (ข) ชําระเงินท่ีสาขาของธนาคารพาณิชยขนาดใหญท่ัวประเทศ และ (ค) การชําระเงินท่ีสํานักงาน

หรือสาขาของบริษัท

 (5)    การบริหารจัดการการผิดนัดชําระหน้ี

 บริษัทฯ ติดตามและควบคุมระยะเวลาการชําระหน้ีภายใตเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี และประวัติชําระหน้ีตามกําหนดเวลา (Aging) 

เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคลองใหมีเงินสดรับท่ีตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือเจรจาปรับโครงสรางหน้ีควบคู

ไปกับการรักษาสิทธิตามกฎหมายในสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว

 หากลูกหน้ีไมสามารถชําระหน้ีไดตามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี บริษัทฯ มีทางเลือกวาจะปรับโครงสรางหน้ีภายใตเง่ือนไขใหมหรือจะ

ดําเนินการทางศาล อยางไรก็ดี โดยท่ัวไป บริษัทฯ จะพิจารณาใชท้ัง 2 ทางเลือก กลาวคือ การปรับโครงสรางหน้ีใหมควบคูไปกับการดําเนินการทางศาล 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากบริษัทฯ มีจุดมุงหมายหลักในการบริหารจัดการการผิดนัดชําระหน้ีเพ่ือใหบริษัทฯ ไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพให

เร็วท่ีสุด โดยสวนใหญ บริษัทฯ จึงพยายามปรับโครงสรางหน้ีใหไดขอยุติกอนการบังคับคดี เน่ืองจากการปรับโครงสรางหน้ีมี (ก) กระบวนการเก็บเงินท่ี

รวดเร็วกวา และ (ข) คาใชจายในการดําเนินการท่ีต่ํากวา เม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินการทางศาล

 (6)    การบังคับชําระหน้ี

 ในการบังคับชําระหน้ีสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยท่ัวไป บริษัทฯ จะพิจารณาปจจัยหลาย

ประการกอนตัดสินใจใชสิทธิตามกฎหมายเพ่ือบังคับชําระหน้ี หรือบังคับหลักประกันซ่ึงรวมถึงระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอย

คุณภาพ คาใชจายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบังคับชําระหน้ี ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางศาล และอายุความหรือระยะเวลาบังคับคดีของ

หน้ีดังกลาว

 ภายหลังจากท่ีไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว ในกรณีท่ีสถาบันการเงินไดเร่ิมการดําเนินการทางศาลแลว บริษัทฯ 

จะเขาสวมสิทธิเปนคูความในคดีแทนสถาบันการเงินท่ีโอนขายสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบริษัทฯ ซ่ึงมีฐานะเปนโจทกเดิมในคดีท่ียังอยูระหวางการ

พิจารณาคดีของศาล หรือเขาสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาแลว ท้ังน้ี ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย เพ่ือบังคับ

ตามสิทธิของบริษัทฯ ท่ีรับโอนมา ในการน้ี เม่ือบริษัทฯ ไดยื่นคํารองขอเขาสวมสิทธิตอศาลแลว ศาลจะดําเนินการไตสวนคํารอง ซ่ึงหากมีผูคัดคานจะ

ทําใหกระบวนการเขาสวมสิทธิของบริษัทฯ ลาชาไปดวย 
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 หากศาลตัดสินตามท่ีบริษัทฯ เปนโจทกฟองคดีหรือรองขอสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา และบริษัทฯ ดําเนินการบังคับคดีและบังคับหลัก

ประกันแลว ทรัพยหลักประกันจะถูกนําออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระหน้ีของลูกหน้ี โดยท่ัวไป บริษัทฯจะเขารวมประมูลหลักประกันของลูกหน้ีผาน

กระบวนการขายทอดตลาดดวย

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ เปนโจทกฟองคดีหรือศาลอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษา บริษัทฯ จะเขารวมประมูลแบบเปนผูมีสิทธิหักสวน

ไดใชแทนและหากชนะการประมูลเจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทํารายงานบัญชีหักสวนไดใชแทนกอนเพ่ือใหทราบวาบริษัทฯในฐานะผูซ้ือทรัพยท่ีมีสิทธิ

ขอหักสวนไดใชแทนตองวางเงินเพ่ิมเติมหรือไม แลวเจาพนักงานบังคับคดีจึงจะสงหมายใหบริษัทฯมารับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิ

ทรัพยท่ีซ้ือและวางเงินเพ่ิม (ถามี) (กรณีท่ีเงินท่ีวางชําระในวันทําสัญญาไมเพียงพอชําระคาใชจายตาง ๆ) ซ่ึงบริษัทฯ จะรับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับ

โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยท่ีซ้ือตอไป หลังจากน้ันเจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน สงใหผูมีสวนไดเสีย เพ่ือแสดงรายการคา

ใชจายและแจงมูลหน้ีตามเกณฑสิทธิคงเหลือ (ภาระหน้ีคงเหลือตามคําพิพากษา) ท้ังน้ีหากขายทอดตลาดทรัพยไดราคามากกวาภาระหน้ีคงเหลือ โจทก

หรือเจาหน้ีตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากการบังคับคดีเพียงเทาท่ีศาลพิพากษาใหชนะคดี 

 แตหากบริษัทฯ ยงัไมไดรับอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหน้ีตามคําพิพากษาหรือเจาหน้ีผูรับจํานอง บริษัทฯ ตองเขาประมูลในฐานะบุคคลภายนอก 

และหากชนะการประมูล บริษัทฯ ตองชําระเงินตามราคาท่ีบริษัทฯ ประมูลท้ังจํานวนพรอมคาใชจายอ่ืน ๆ แลวจึงรับเอกสารสิทธิรวมท้ังเอกสารท่ี

เก่ียวของเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิตอไป อยางไรก็ตาม กรมบังคับคดีจะชําระคืนเงินท่ีบริษัทฯ ทดรองจายเม่ือประมูลซ้ือทรัพยใหแก

บริษัทฯ ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ดําเนินการสวมสิทธ์ิเสร็จส้ิน

 ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเปนผูชนะการประมูล บริษัทฯ จะดําเนินการขอรับเงินจากการขายทอดตลาด โดยบริษัทฯ ตองจัดเตรียมเอกสารท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงสําเนาคําส่ังศาลใหสวมสิทธิเพ่ือยื่นตอกรมบังคับคดี เพ่ือจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน (“บัญชีรับจาย”) ซ่ึงกรมบังคับคดีอาจ

พิจารณาขอใหบริษัทฯ นําสงเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมกอนนําสงบัญชีรับจายใหบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ รับเงินแลวจึงกลับรายการเงินรอรับจากการขาย

ทอดตลาด

 อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการนําสงบัญชีรับจายของกรมบังคับคดีข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน หากมีการรองขอเพิกถอนการขายทอดตลาด 

หรือมีการคัดคานบัญชีรับจาย กรมบังคับคดีตองรอใหศาลมีคําส่ังถึงท่ีสุดในกรณีดังกลาวกอนจึงจะสามารถเร่ิมดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ 

ได หรือหากลูกหน้ีถูกดําเนินคดีลมละลาย กระบวนการรับชําระเงินของบริษัทฯ อาจมีความลาชา เน่ืองจากกรมบังคับคดีตองรอใหศาลลมละลายดําเนิน

กระบวนการในคดีลมละลายใหแลวเสร็จตามคดีลมละลายน้ันกอน กรมบังคับคดีจึงจะสามารถเร่ิมดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ ได ท้ังน้ี 

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดอยางตอเน่ือง โดยจัดทําทะเบียนคุมเงินรอรับจากการขายทอดตลาดและมีกระบวนการ

ติดตามอยางสม่ําเสมอ

 ท้ังน้ี การรับชําระหน้ีข้ันต่ําท่ีบริษัทฯ จะไดรับจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันจะไมเกินจํานวนท่ีต่ําท่ีสุดระหวาง (ก) ราคาขาย 

(หลังหักคาใชจาย) (ข) มูลจํานอง ซ่ึงหมายถึงจํานวนเงินท่ีผูใหหลักประกันไดตกลงในสัญญาจํานอง (ซ่ึงอาจสูงหรือต่ํากวาจํานวนคางชําระของหน้ีและ

/หรือราคาขาย) และ (ค) จํานวนหน้ีคางชําระตามสิทธิเรียกรอง

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําไปเปนปจจัย

ในการพิจารณาซ้ือพอรตในอนาคต
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)

 (ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ

 (1)   ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีหรือประนอมหน้ีกับลูกหน้ี

 สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ สามารถจําแนกตามการปรับโครงสรางหน้ีได 2 ประเภท คือ (ก) สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดมีการทําสัญญา

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีหรือประนอมหน้ีกับลูกหน้ี และ (ข) สินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีหรือประนอมหน้ีกับลูกหน้ี

* คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) และหาก 
 หลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผูประมูลซ้ือทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขายหักประมาณการคาใชจายแทน ซ่ึงมูลคาหลักประกัน 
 อางอิงราคาประเมินกอนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิทธิท่ีบริษัทฯ มีกับลูกหน้ีและกอนพิจารณามูลจํานอง 
**  คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) และ
 หากหลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผูประมูลซ้ือทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขายหักประมาณการคาใชจายแทน ซ่ึงมูลคา
  หลักประกัน อางอิงราคาประเมินหลังพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิทธิท่ีบริษัทฯ มีกับลูกหน้ีและหลังพิจารณามูลจํานอง

ตารางสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี และไมไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี      
ปรับโครงสรางหน้ี      
-  คางต้ังแต 0 - 1 เดือน 12,103 7,203 23,724   11,402
-  คางมากกวา 1 - 3 เดือน 2,587 1,821 4,417 2,544
-  คางมากกวา 3 - 6 เดือน 1,865 852 4,337 1,824
-  คางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป 1,059 518 2,074 798
     รวม 17,614 10,394 34,552 16,568
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี      
ไมปรับโครงสรางหน้ี 467,267 75,528 163,728 123,715
     รวม 467,267 75,528 163,728 123,715
          รวมท้ังส้ิน 484,881 85,922 198,280 140,283

     2563   

   ยอดหน้ี เงินใหสินเช่ือ  มูลคาหลักประกัน มูลคาหลักประกัน

   ตามสัญญาเดิม จากการซ้ือลูกหน้ี   กอนหักสวนลด ในสวนของ

   (ภาระหน้ีเกณฑสิทธิ) (ภาระหน้ีเกณฑทุน)  ตามเกณฑ บริษัท* บริษัท**
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 (2) เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ จําแนกตามประเภทการจัดช้ันไดดังน้ี

 ท้ังน้ี เพ่ือใหบริษัทฯ มีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี  23 กรกฎาคม 2562 ไดอนุมัติ

หลักเกณฑการอนุมัติจําหนายเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีเปนหน้ีสูญออกจากบัญชีลูกหน้ี ซ่ึงสรุปไดดังน้ี

 • กรณีลูกหน้ีไมมีหลักประกัน

  บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีไดตอเม่ือ

  - บริษัทไมสามารถใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมายกับลูกหน้ีจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีไดไมวาจะมียอดหน้ีรวมตามสัญญาเดิม 

   (ภาระหน้ีตามเกณฑสิทธิ รวมดวยคาใชจายอ่ืนๆ) มูลคาเทาใดก็ตาม โดยใหขออนุมัติจําหนายหน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบัญชี

   ถัดไปนับจากวันท่ีรับโอนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีน้ันมา

  - ลูกหน้ีจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีมียอดหน้ีรวมตามสัญญาเดิมไมเกิน 100,000 บาท ซ่ึง (1) บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามทวงถาม

   หน้ีตามสมควรและเห็นวาไมคุมคาใชจายในการดําเนินคดีกับลูกหน้ีดังกลาว (2) ลูกหน้ีถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ และไมมีทรัพยสิน

   ใดจะสามารถนํามาชําระหน้ีไดแลว หรือ (3) ลูกหน้ีเลิกกิจการและมีหน้ีของเจาหน้ีบุริมสิทธิรายอ่ืนท่ีมีบุริมสิทธิมากกวามูลคาทรัพยสิน

   ท้ังหมดของลูกหน้ี โดยใหขออนุมัติไมดําเนินคดียุติการติดตามหน้ี และจําหนายหน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน

  - ลูกหน้ีท่ีมีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงศาลไดมีคําส่ังแลวแตลูกหน้ีไมมีทรัพยสินใดๆ จะชําระหน้ีได หรือคดีลมละลายซ่ึง

   ศาลไดมีคําส่ังประนอมหน้ีหรือลูกหน้ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว (2) ไดดําเนิน

   การติดตามทวงถามหน้ีตามสมควรและไมไดรับชําระหน้ี หรือ (3) มีการสืบทรัพยลูกหน้ีแลวและไมพบทรัพยสินอ่ืนท่ีจะบังคับชําระหน้ีได 

   โดยใหขออนุมัติจําหนายหน้ีสูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน

  

 • กรณีลูกหน้ีมีหลักประกัน

  บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหน้ีสูญจากบัญชีลูกหน้ีไดตอเม่ือ

  - ลูกหน้ีท่ีมีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงไดมีการดําเนินคดีถึงท่ีสุดแลวหรือไดยืน่คําขอเฉล่ียหน้ี หรือยืน่ขอรับชําระหน้ี

   บุริมสิทธิจํานองในกรณีเจาหน้ีอ่ืนฟอง (2) ในคดีลมละลายไดมีคําส่ังประนอมหน้ีหรือลูกหน้ีถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมี

   การแบงทรัพยสินของลูกหน้ีคร้ังแรกแลว

  - ไดดําเนินการติดตามทวงถามหน้ีตามสมควรและไมไดรับชําระหน้ี

  - มีการสืบทรัพยลูกหน้ีแลวและไมพบทรัพยสินอ่ืนท่ีจะบังคับชําระหน้ีได

  - มีการบังคับคดีทรัพยหลักประกันขายทอดตลาดครบถวน และนําเงินตัดชําระหน้ีแลว

 

  ท้ังน้ี ใหขออนุมัติจําหนายหน้ีสูญในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคา
ดานเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดมา

รวม

90,969

90,969

13,243

13,243

     2563   

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี

และดอกเบ้ียคางรับ

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึน

หนวย : ลานบาท
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 (3) ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามประเภทหลักประกัน

 สินทรัพยดอยคุณภาพสวนใหญท่ีบริษัทฯ รับซ้ือเปนสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีมีหลักประกัน โดยหลักประกันสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพยท่ีมี

ราคาประเมินสูงกวาตนทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพ และโดยสวนใหญบริษัทฯ มีสิทธิบังคับจํานองหลักประกันดังกลาวเปนลําดับแรก อยางไรก็ดี ใน

อดีต บริษัทฯ เคยซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมีหลักประกัน เชน ลูกหน้ีบัตรเครดิต เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ เช่ือวาสินทรัพยดอยคุณภาพดัง

กลาวจะเปนโอกาสท่ีดีทางธุรกิจ ท้ังน้ี บริษัทฯ อาจมีการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีไมมีหลักประกันอีกเปนคร้ังคราวในอนาคต นอกจากสินทรัพยดอย

คุณภาพท่ีไมมีหลักประกันท่ีบริษัทฯ รับซ้ือมาแลว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนท่ีไมมีหลักประกันแตยังคงมีมูลคาทางบัญชีเหลืออยู ซ่ึง

เกิดจากการท่ีลูกหน้ีโอนทรัพยหลักประกันเพ่ือชําระหน้ีหมดแลวหรือจากการจําหนายหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพโดยการขายทอดตลาด

ในราคาท่ีต่ํากวามูลคาทางบัญชีของสินทรัพยดอยคุณภาพ ซ่ึงในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับ

หน้ีท่ีไมมีหลักประกันดังกลาวเทากับมูลคาทางบัญชีคงเหลือภายหลังหักยอดหน้ีท่ีไดรับชําระจากการโอนหรือจําหนายหลักประกันของสินทรัพยดอย

คุณภาพดังกลาว ท้ังน้ีรายละเอียดเก่ียวกับหลักประกันและประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพตามเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเปนไปดังตาราง

ดังตอไปน้ี

หมายเหตุ 1 เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไมมีหลักประกันสวนใหญเกิดจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีลูกหน้ีโอนทรัพยหลักประกัน

  เพ่ือชําระหน้ีหมดแลวหรือบริษัทฯ ประมูลหลักประกันของลูกหน้ีผานกระบวนการขายทอดตลาดในราคาท่ีต่ํากวามูลคาทางบัญชีเงิน

   ใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีคงเหลือ

ประเภทของหลักประกัน 
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย 68,871.6
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย และหลักประกันประเภทอ่ืน 12,315.9
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีมีหลักประกันประเภทอ่ืน 499.8
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไมมีหลักประกัน1  4,234.5
รวม  85,921.8

 จํานวนเงินใหสินเช่ือ

 จากการซ้ือลูกหน้ี

 2563

 (ลานบาท)

ขนาดตามสัญญากูยืมหรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี                                              
(ภาระหน้ีเกณฑสิทธิตามงบ)  
นอยกวา 1 ลาน  18,919.8
1 - 5 ลาน  65,015.7
5 - 10 ลาน  31,182.9
10 - 50 ลาน  72,817.4
50 - 100 ลาน  39,070.2
100 - 500 ลาน  115,057.5
มากกวา 500 ลาน  142,817.4
รวม  484,880.9

 มูลคาสิทธิเรียกรองตอลูกหน้ีตามสัญญากูยืม

 หรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี

 2563

 (ลานบาท)
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 การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
 (ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพยสินรอการขาย
 (1) การจัดหาทรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ ไดทรัพยสินรอการขายจากหลายชองทาง เชน การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ  ท่ี บริษัทฯ บริหาร
จัดการมากอนผานกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรัพยหลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหน้ีของลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอย
คุณภาพของบริษัทฯ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินท้ังในรูปแบบการประมูลและการซ้ือจากสถาบันการเงิน
โดยตรง

1. การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติให
ประมูลทรัพย

ตามกรอบราคา

ชนะ
ประมูล

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
กรมบังคับคดี

รับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงานท่ีดิน

ประเมิน
มูลคาทรัพย

อนุมัติใหโอน
หลักประกัน/

ทรัพยชําระหน้ี

รับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงานท่ีดิน

สอบทาน
ราคาทรัพย

อนุมัติใหประมูล
ทรัพยตามกรอบ

ราคา

อนุมัติการซ้ือ
ทรัพยสินจาก
สถาบันการเงิน

ชําระราคาซ้ือ

ชนะประมูลและ
ชําระราคาซ้ือ

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
สถาบันการเงิน

รับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงานท่ีดิน

รับโอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงานท่ีดิน

ทรัพยสินรอการขาย
และลดยอดเงิน
ลงทุนในลูกหน้ี

(กรณี ท่ี 1. และ 2.)

2. การโอนทรัพยหลักประกัน/โอนทรัพยชําระหน้ี

3. การประมูลซ้ือจากสถาบันการเงิน

สอบทาน
ราคาทรัพย

4. การซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง

รับหนังสือโอน
กรรมสิทธ์ิจาก
สถาบันการเงิน

แผนภูมิน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนวิธีการซ้ือทรัพยสินรอการขายผานชองทางตาง ๆ
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 หมายเหตุ 1 กรณีท่ีวันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจใหคณะ
     กรรมการบริหารในการพิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเง่ือนไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนินงาน          
     มีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคา        
     ย่ืนประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพ่ือย่ืนประมูล
   2  ราคาย่ืนประมูลสุดทายท่ีนําเสนอกรรมการผูจัดการใหญจะตองผานการพิจารณาจากคณะทํางานรับซ้ือ
     สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน

แผนภูมิน้ีแสดงสรุปข้ันตอนกระบวนการประมูลซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน

ฝายกลยุทธ และ
การลงทุนได  รับ
หนังสือเชิญใหรวม
ประมูลซ้ือทรัพยสิน
รอการขาย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาราคา
เสนอซ้ือตามหลักเกณฑท่ีเสนอเง่ือนไขการประมูล 
และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวของกับการประมูล
และ (2) มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ 
สามารถตอรองเง่ือนไขและลงนามในเอกสาร
ท่ีเก่ียวของ

คณะทํางานรับซ้ือสินทรัพย
ดอยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
จากสถาบันการเงิน พิจารณา
ขอมูลทรัพยสินรอการขาย 
และกําหนดราคาซ้ือ

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

กรรมการผูจัดการใหญ
พิจารณาราคาย่ืนประมูล/
ลงนามอนุมัติเอกสาร
เพ่ือย่ืนประมูล2

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณา
ราคาเข าประมูลซ้ือเบ้ืองตน
และมอบอํานาจใหกรรมการ
ผูจัดการใหญพิจารณาปรับเพ่ิม/
ลดราคา และเง่ือนไขในการซ้ือ

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการเขารวม
ประมูลซ้ือ

ฝ  ายกลยุทธ และ
การลงทุนรวบรวม
ขอมูลท่ีไดรับจาก
สถาบันการเงินผูขาย
เพ่ือเตรียมทําการ
ตรวจสอบสถานะ

- ฝ ายพัฒนาสินทรัพย 
 ทําการตรวจสอบสถานะ
 และวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
 คํานวณราคาซ้ือตาม
 สูตรคํานวณของบริษัทฯ
- ฝายประเมิน/สํานักงาน
 สาขา สํารวจราคาทรัพย
 หลักประกันของสินทรัพย
 ดอยคุณภาพ

อนุมัติ

อนุมัติ

อนุมัติ
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 ในการพิจารณาการกําหนดราคาของทรัพยสินรอการขายท่ีจะเขาซ้ือ บริษัทฯ จะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ ไดแก 
ภาระติดพันท่ีติดอยูกับทรัพยสินรอการขาย (ถามี) มูลคาท่ีกําหนดโดยกรมบังคับคดี และมูลคาประเมินภายในของบริษัทฯ เปนตน

 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศ เชน ท่ีดินเปลา (ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการ
เกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย และท่ีอยู อาศัยประเภทบานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน
 
 (2) การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (รวมถึงการบํารุงรักษาและการปรับปรุง)  
 บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายท้ังหมดท่ีบริษัทฯ ไดมาเพ่ือประเมินความจําเปนในการปรับปรุงหรือซอมแซม
ทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความเช่ียวชาญในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ท้ังน้ี การตัดสินใจในการลงทุนปรับปรุง
ทรัพยสินรอการขายข้ึนอยูกับสภาพของทรัพยและความคุมคาของการลงทุน

 หลังจากท่ีบริษัทฯ ไดมาซ่ึงทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะสงทีมงานไปดําเนินการประเมินราคาทรัพยสินรอการขาย
ดังกลาวอีกคร้ัง เน่ืองจากในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบทรัพยสินรอการขายไดอยาง
ละเอียดมากข้ึน 

ตารางแหลงท่ีมาของทรัพยสินรอการขาย
หนวย : ลานบาท

     2563   

   ประมูลจาก โอนทรัพยชําระหน้ี/ สาขาท่ีไมได รวม
   สถาบันการเงิน ประมูลทรัพยจากลูกหน้ี ใชงาน

อสังหาริมทรัพย 
 ยอดตนป 5,388 26,808 40 32,236
 เพ่ิมข้ึน 1,148 7,005 1 8,154
 ลดลง (490) (3,618) - (4,108)
 ยอดปลายป 6,046 30,195 41 36,282
สังหาริมทรัพย     
 ยอดตนป 4 348 - 352
 เพ่ิมข้ึน - 9 - 9
 ลดลง - (4) - (4)
 ยอดปลายป 4 353 - 357
รวมยอดปลายป 6,050 30,548 41 36,639
หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย    (8,073)
หัก คาเผ่ือดอยคาทรัพยสินรอการขาย    (488)
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ    28,078
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ชย จํากัด (มหาชน)

 หากบริษัทฯ ประเมินแลววาไมตองมีการปรับปรุงซอมแซมใด ๆ  บริษัทฯ จะเร่ิมกระบวนการขายทรัพยสินรอการขายดังกลาวทันที อยางไรก็ตาม 

หากบริษัทฯ ประเมินแลววามีความจําเปน บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซมกอนเร่ิมกระบวนการขายทรัพยสินรอการขายดังกลาว

 ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะหโอกาสในการสรางผลตอบแทน

ของทรัพยสินรอการขายดังกลาว ภาวะตลาด และคาใชจายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือซอมแซม ซ่ึงบริษัทฯ อาจตัดสินใจดําเนินการดังกลาว 

หากมูลคาท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนของทรัพยสินรอการขายน้ันสูงกวาตนทุนในการปรับปรุงหรือซอมแซม หรือทําใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขาย

ไดเร็วข้ึน นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจพัฒนาโครงการท่ียงัไมแลวเสร็จ (บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการพัฒนาหรือกอสรางโครงการใหมบนท่ีดินเปลาเน่ืองจาก

ขอหามตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย) และสําหรับทรัพยสินรอการขายบางรายการ บริษัทฯ ยงัใหเชาระยะส้ัน (สัญญาเชาไมเกินกวา 1 ป) ในระหวาง

ท่ีบริษัทฯ ยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาวได

 นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพ่ือดูแลรักษาทรัพยสิน เชน การจาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย และการตอเติมตามความเหมาะสมของทรัพยสินแตละประเภท ฝายจําหนายทรัพยและฝายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาคของ

บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายทุก 3 เดือนเพ่ือประเมินถึงความจําเปนในการบํารุงรักษาหรือพัฒนา และเพ่ือรักษาสิทธิในทรัพยสิน

รอการขายตามกฎหมายของบริษัทฯ

 (3) การขายทรัพยสินรอการขาย

 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยูท่ัวประเทศ เชน ท่ีดินเปลา (ซ่ึงรวมถึงท่ีดินเพ่ือการเกษตร) โรงแรม อาคารพาณิชย 

และท่ีอยูอาศัยประเภทบานเด่ียว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน บริษัทฯ ไดจัดต้ังทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญสําหรับทรัพยสินแตละประเภทซ่ึงต้ังอยู

ท่ัวประเทศ บริษัทฯ เช่ือวา การจัดประเภททรัพยสินรอการขายดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายทําการตลาดไดตรงกลุม

และขายทรัพยสินรอการขายไดรวดเร็วในราคาท่ีเหมาะสมมากข้ึน และยงัสงผลใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการบริหาร

จัดการทรัพยสินแตละประเภท

 หลังจากท่ีบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะดําเนินการสํารวจทรัพยสินรอการขายและกําหนดกลยทุธการโฆษณา

เพ่ือจําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาว บริษัทฯ ทําการตลาดผานวิธีการท่ีหลากหลาย เชน (ก) กิจกรรมสงเสริมการขาย (ข) มหกรรมอสังหาริมทรัพย 

(Assets Expo) ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ  ท่ัวประเทศ (ค) การประชาสัมพันธผานส่ือในประเทศ รวมท้ังการติดปายประกาศขาย ณ ท่ีต้ัง

ของทรัพย นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดนําแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือและส่ือสังคมออนไลนมาใชในการทําการตลาดสําหรับทรัพยสินรอการขายของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ กําหนดกลยทุธทางการตลาดทุกปเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะตลาดได นอกจากน้ี สํานักงานใหญและสํานักงานสาขารวม

ท้ังหมด 26 แหงท่ัวประเทศ ยงัชวยใหบริษัทฯ มีขอมูลเก่ียวกับตลาดและความตองการของลูกคา    ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขาย

ไดในราคาท่ีใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

 บริษัทฯ จัดประเภททรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และมุงเนนการขายทรัพยสินรอการขายใหแกกลุมลูกคาเปาหมายของทรัพยสินรอการขาย

ประเภทน้ัน ๆ เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน และลูกคาอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีผูเสนอซ้ือทรัพยสินมากกวาหน่ึงราย บริษัทฯ จะจัดการประมูลเพ่ือ

ใหไดราคาท่ีดีท่ีสุดและเพ่ือใหเกิดความโปรงใส นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัจัดกิจกรรมแสดงสินคาและจัดบูธในงานตาง ๆ  ท่ัวประเทศ รวมท้ัง Virtual Booth 

(บูธออนไลนเสมือนจริงบนหนาเว็บไซต BAM) มากกวา 100 คร้ังตอป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากท่ีสุด

 โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะขายทรัพยสินรอการขายโดยการขายเปนเงินสด ซ่ึงบริษัทฯ และผูซ้ือจะลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายโดยผูซ้ือจะชําระ

เงินมัดจําใหแกบริษัทฯ และจะชําระเงินสวนท่ีเหลือตามสัญญาจะซ้ือจะขายในวันท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขายใหกับผูซ้ือท่ีสํานักงานท่ีดิน
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 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีโครงการซ้ือทรัพยแบบผอนชําระ เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคารายยอยท่ีเขาไมถึงแหลงสินเช่ือของสถาบันการเงิน ในกรณี

ท่ีทรัพยสินน้ันมีราคาอนุมัติขายไมเกิน 3.0 ลานบาท หรือในกรณีพิเศษอ่ืนบางกรณี เชน ทรัพยสินรอการขายท่ีมีมูลคาสูง หรือในกรณีท่ีลูกหน้ีเดิม

ประสงคจะซ้ือทรัพยสินรอการขายคืน บริษัทฯ อาจพิจารณาใหผูซ้ือสามารถชําระราคาทรัพยสินรอการขายผานการผอนชําระในกรณีดังกลาว กรรมสิทธ์ิ

ในทรัพยสินรอการขายจะโอนไปยังผูซ้ือเม่ือชําระเงินงวดสุดทายและไดมีการดําเนินการตาง ๆ ท่ีสํานักงานท่ีดินเสร็จส้ินแลวเทาน้ัน

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสม่ําเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําไปเปนปจจัย

ในการพิจารณาซ้ือพอรตในอนาคต

แผนภูมิน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการขายทรัพยสินรอการขาย

ไดรับเอกสาร
เสนอซ้ือและ
รับเงินประกัน

รับเงินมัดจํา
และลงนาม
ในสัญญา

จะซ้ือจะขาย

รับเงินสวน
ท่ีเหลือและ

โอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงานท่ีดิน

อนุมัติการ
ขายทรัพยสิน
รอการขาย

ไดรับเอกสาร
เสนอซ้ือ
เอกสาร

ประกอบ และ
เงินประกัน

พิจารณา
คุณสมบัติ

ของผูซ้ือและ
ขอเสนอ

เจรจาเง่ือนไข
การผอนชําระ
ตามผลการ
พิจารณา
(ถามี)

อนุมัติการ
ขายทรัพยสิน
รอการขาย
โดยการขาย
ผอนชําระ

ชําระงวด
สุดทายและ

โอนกรรมสิทธ์ิ
ท่ีสํานักงาน

ท่ีดิน

ลงนามในสัญญา
จะซ้ือจะขาย

+ รับเงินมัดจํา
ผอนชําระ

ขายผอนชําระ

ขายเปนเงินสด
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มูลคาของทรัพยสินรอการขายซ่ึงจําแนกตามสถานท่ีต้ัง                                        
 
อสังหาริมทรัพย 
กรุงเทพและปริมณฑล  12,254.9
ภาคกลาง และภาคตะวันออก  6,582.6
ภาคเหนือ  3,742.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2,697.6
ภาคใต  2,587.2
สังหาริมทรัพย  213.8
รวม  28,078.2

มูลคาตามบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

 (ข) ประเภททรัพยสินรอการขาย
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพยสิน
รอการขายอยู ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 43.6 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิท้ังหมดของ
บริษัทฯ และมีอสังหาริมทรัพย ประเภทท่ีอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 50.1 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิท้ังหมดของ
บริษัทฯ

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามสถานท่ีต้ังทรัพย

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซ่ึงจําแนกตามประเภททรัพยสินรอการขาย                         
 
อสังหาริมทรัพย 
ท่ีดินเปลา  6,022.8
โรงแรม  590.8
อาคารเพ่ือการพาณิชย     7,186.0 
ท่ีอยูอาศัย  14,064.9
สังหาริมทรัพย  213.8      
รวม  28,078.2

มูลคาตามบัญชีสุทธิ

(ลานบาท)

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามประเภททรัพย
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การตลาดและการแขงขัน  
 บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะการแขงขันในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยมีคูแขงหลัก คือ บริษัท
บริหารสินทรัพยอ่ืนในประเทศไทยท่ีมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก บสส. (กองทุนฟ นฟูฯ เปนผู ถือหุ นใหญของ บริษัทฯ และ 
บสส.) และบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในประเทศไทย เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย  รัชโยธิน จํากัด และ
บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ท้ังน้ี บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีเปนหนวยธุรกิจของธนาคารพาณิชยสวนใหญจะไมซ้ือสินทรัพย
ดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืนแตจะบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีไดรับโอน
จากภายในกลุมธนาคารพาณิชยดังกลาวเอง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการแขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนในระดับท่ีนอยกวา
การแขงขันท่ีไดกลาวมาขางตนเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทตอไปน้ีสวนใหญจะมุงเนนการเขาซ้ือสินทรัพยท่ีเก่ียวของกับสินเช่ือสวน
บุคคลและหน้ีบัตรเครดิตซ่ึงมิใชสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีเปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด                 
บริษัท บริหารสินทรัพยธนภัทร จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยอัลฟาแคปปตอล จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย ชโย จํากัด กลุมบริษัท
ศรีสวัสด์ิ และบริษัท บริหารสินทรัพย ไนท คลับ แคปปตอล จํากัด เปนตน อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดท่ีบริษัทเหลาน้ีจะเขา
แขงขันซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีเปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเผชิญการแขงขันกับ
นิติบุคคลตางประเทศ   ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรงท่ีมาจัดต้ังบริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย เชน โลน สตาร ฟนด และ
แอคครีทีพ คอมพานี ลิมิเต็ด และการแขงขันในอุตสาหกรรมสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอาจสูงข้ึนในอนาคต

 บริษัทฯ แขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนดังกลาว โดยอาศัยฐานะการเงินท่ีแข็งแกรง ความสามารถในการเขาถึงแหลง
เงินทุน ความรวดเร็วในการรับทราบขาวสารเพ่ือติดตามโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย ความ
สามารถในการกําหนดราคาเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ีเหมาะสม ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของ
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บริษัทฯรวมท้ังเครือขายในการดําเนินงานและทีมงานท่ีมีประสบการณ (ซ่ึงกําหนดความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 
และทรัพยสินรอการขาย) ท้ังน้ีความสามารถในการบริหารจัดการดังกลาวอาจสงผลตอแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ

 นอกจากน้ี ในการขายทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับบริษัทอสังหาริมทรัพยอ่ืน สถาบันการเงินท่ีขายทรัพยสิน
รอการขาย และผูประกอบการอ่ืนในตลาดอสังหาริมทรัพย 

 กลุมลูกคาเปาหมาย
 กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ คือ ลูกหน้ีท่ีบริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ
จากสถาบันการเงิน 

 กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ไดแก ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูลงทุน และลูกคาอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและออกบูธในงานมหกรรมตาง ๆ ท่ัวประเทศมากกวา 100 คร้ังตอป เพ่ือใหบริษัทฯ 
สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากท่ีสุด

 นโยบายการตลาดและสงเสริมการขาย
 บริษัทฯ ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพภายใตช่ือโครงการ "สุขใจ 
ไดบานคืน" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีท่ียังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนท่ีอยู 
อาศัยคืนกลับไป ซ่ึงภาระหน้ีเงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอน
ชําระภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ อีกท้ัง บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือ
ชวยเหลือลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเน่ือง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพ่ือปลดหน้ี” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปด
โอกาสใหลูกหน้ีท่ียังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหน้ีไมมีหลักประกันท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน 
3.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน  ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระ
ภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบ้ีย อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีของบริษัทฯ ท้ังท่ีเปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลท่ียังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและ
ไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหน้ีท่ีภาระหน้ีเงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน 
หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป  ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ท้ังน้ีโครงการดังกลาวอยู 
ภายใตเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ  เพ่ือชวยเหลือลูกคาท่ีซ้ือทรัพยสินรอการขาย เชน "โครงการขายทรัพยสินแบบผอนชําระ
กับบริษัทฯ" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยหรือผูมีงบประมาณจํากัดใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยลูกคาซ้ือทรัพยของ 
BAM ทุกประเภทสามารถซ้ือแบบผอนชําระกับบริษัทฯ ไดไมเกิน 3.0 ลานบาท รวมถึงหองชุดในราคาพิเศษใหแกผูมีรายไดนอยไดพิจารณา
ซ้ือขายในราคาท่ีเหมาะสม พรอมโครงการคอนโด โดนใจ สบายกระเปา ซ้ือเงินผอนคอนโดราคาไมเกิน 5 แสนบาท ไมมีเงินดาวน อีกท้ัง
บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ “ท่ีดินเพ่ือการออม” โดยบริษัทฯ ไดนําทรัพยท่ีดินเปลาบนทําเลดีท่ัวประเทศ ราคาไมเกิน 3.0 ลานบาท ออก
จําหนาย โดยไมคิดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิในชวงการจัดโปรโมช่ัน หรือใหผูบริโภคเลือกผอนชําระกับบริษัทฯ ตามอัตราดอกเบ้ียพิเศษ
ภายใตเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ กําหนด
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 บริษัทฯ มีทีมการตลาดท่ีดูแลทรัพยสินรอการขายแตละประเภทเพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับประเภท
ทรัพยสินรอการขายและกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีบริษัทฯ ใช ไดแก การติดปาย ณ สถานท่ีต้ังของทรัพย 
การโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต รวมถึง Social Media ของบริษัทฯ ท้ัง Facebook, Line และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท
มือถือ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ออกบูธในงานตาง ๆ การเปดประมูลสําหรับบุคคลท่ัวไป และการติดตอนักลงทุนและนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโดยตรง 

 ชองทางการจําหนาย
 ชองทางการจําหนายแบงออกเปน 2 สวนตามการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ (ก) ชองทางการประนอมหน้ี และ
ชองทางการชําระเงินของลูกหน้ีสําหรับธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และ (ข) ชองทางการจําหนายสําหรับธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพยสินรอการขาย 

 ชองทางการจําหนายในกรณีสินทรัพยดอยคุณภาพ หมายถึง การประนอมหน้ีและชองทางการชําระเงินของลูกหน้ี โดยภาย
หลังจากท่ีมีการดําเนินการประนอมหน้ีเสร็จส้ินแลว ลูกหน้ีของบริษัทฯ สามารถชําระเงินผานชองทางตาง ๆ ไดแก การชําระเงิน
ผานเคานเตอรเซอรวิสท่ีราน 7-Eleven หรือธนาคารพาณิชยรายใหญท่ัวประเทศ เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงการชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสขางตนชวยใหลูกหน้ีสามารถชําระเงินผานสาขาของธนาคารพาณิชยได และการ
ชําระเงินท่ีสํานักงานใหญหรือสาขาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากลูกหน้ีไมสามารถชําระเงินไดตามเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสราง
หน้ีเดิม บริษัทฯ จะพิจารณาวาจะปรับโครงสรางหน้ีภายใตเง่ือนไขใหมหรือจะดําเนินกระบวนการทางศาล อยางไรก็ดี โดยท่ัวไป 
บริษัทฯ จะพิจารณาใชท้ัง 2 ทางเลือก กลาวคือการปรับโครงสรางหน้ีควบคูไปกับการกระบวนการทางศาล

 ในกรณีของทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายทรัพยสินรอการขายท่ีหลากหลาย อาทิ งานมหกรรม
อสังหาริมทรัพย (Assets Expos) ท้ังในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ใน
ประเทศ เว็บไซตของบริษัทฯ Social Media และระบบแอปพลิเคชัน BAM บนโทรศัพทมือถือ การจองซ้ือทรัพยออนไลนบนหนา
เว็บไซต BAM และการใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธเก่ียวกับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ โดยสวนมากลูกคาจะซ้ือเปนเงินสด
หรือขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และในบางคร้ังอาจซ้ือแบบผอนชําระ ในกรณีท่ีลูกคาซ้ือแบบผอนชําระ ลูกคาสามารถเลือกชอง
ทางการชําระเงินเชนเดียวกับลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามท่ีกลาวมาแลวขางตน  
 
 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย
 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเปดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยป 2563 พบวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
หดตัวลงไปอยูท่ีรอยละ 6.1 ตอป เทียบกับการขยายตัวท่ีรอยละ 2.3 ในป 2562 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ดานการใชจาย
 มูลคาการสงออกสินคา การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมลดลงรอยละ 6.6 รอยละ 1.0 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ สวน
การใชจายของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 0.8 และรอยละ 5.7 ตามลําดับ
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 ดานการผลิต
 การผลิตสาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง สาขาอุตสาหกรรม สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร และสาขาการขนสงและ
สถานท่ีเก็บสินคาลดลงรอยละ 3.4 รอยละ 5.7 รอยละ 36.6 และรอยละ 21.0 ตามลําดับ รวมท้ังป 2563 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) อยูท่ี 15.7 ลานลานบาท (5.02 แสนลานดอลลาร สรอ.) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวเฉล่ียของคนไทย อยูท่ี 225,913.8 
บาทตอคนตอป (7,219.2 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป)

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉล่ียอยูรอยละ -0.8 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลรอยละ 3.3 ของ GDP

ตารางผลการประมาณการเศรษฐกิจไทยป 2563

ท่ีมา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564

1. GDP (ณ ราคาประจําป : พันลานบาท) 16,368.7 16,898.1 15,703.0 

     รายไดตอหัว (บาทตอคนตอป) 236,861.1 243,787.1 225,913.8

2. GDP (ณ ราคาประจําป : พันลานดอลลาร สรอ.) 506.4 554.3 501.8

    รายไดตอหัว (ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป) 7,328.2 7,852.7 7,219.2

3. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%) 4.2 2.3 -6.1

4. ดานการลงทุน

    4.1 การลงทุนรวม (%) 3.8 2.0 -4.8

    4.2 ภาคเอกชน (%) 4.1 2.7 -8.4

    4.3 ภาครัฐ (%) 2.8 0.1 5.7 

5. ดานการบริโภค

    5.1 ภาคเอกชน (%) 4.6 4.0 -1.0

    5.2 ภาครัฐ (%) 2.6 1.7 0.8 

6. อัตราเงินเฟอ 1.1 0.7 -0.8

7. การคาระหวางประเทศ

    7.1 การสงออก อัตราการขยายตัว (%) 7.5 -3.3 -6.6

    7.2 การนําเขา อัตราการขยายตัว (%) 13.7 -5.6 -13.5

    7.3 ดุลการคา (พันลานดอลลาร สรอ.) 22.4 26.7 39.8

    7.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันลานดอลลาร สรอ.) 28.4 38.2 16.5

         สัดสวนตอ GDP (%) 5.6 7.0 3.3

รายละเอียด 2561 2562 2563
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- ธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย
 จากภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดการหดตัวตามท่ีไดกลาวไปแลวน้ัน ไดสงผลทําใหหน้ีดอยคุณภาพในระบบสถาบันการ
เงินมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน โดยขอมูลจากธนาคารแหงประเทศ ป 2563 พบวาหน้ีดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินมีคาอยู ท่ี 
523,261 ลานบาท ซ่ึงมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.52 เม่ือเทียบกับป 2562 ซ่ึงมีคาอยูท่ี 465,033 ลานบาท โดยสามารถแสดง
ใหเห็นถึงแนวโนมของการปรับตัวท่ีสูงข้ึนของหน้ีดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินไดตามแผนภาพขางลางน้ี

 โดยทิศทางการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองของหน้ีดอยคุณภาพของสถาบันการเงินจะเปนโอกาสท่ีดีใหแกธุรกิจบริษัทบริหาร
สินทรัพย เน่ืองจากสถาบันการเงินจะมีแนวโนมท่ีจะเรงการขายหน้ีดอยคุณภาพออกมา เพ่ือเปนการรักษาผลการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินใหอยูในระดับท่ีทรงตัวและไมปรับตัวลดลงไปมาตามภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน 

 ท้ังน้ีจากทิศทางดังกลาวจะเห็นไดวาภาพรวมของธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย เม่ือพิจารณาจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย
เปนไปดังตารางขางลางน้ี

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทยและการคํานวณ

รายละเอียด 2562 2563 อัตราการเปลี่ยนแปลง
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 61 62 63

ยอด Gross NPL (ลานบาท) 443,388 465,033 523,261

สินเชื่อรวม (ลานบาท) 15,110,247 15,605,742 16,813,847

Gross NPL / สินเชื่อรวม (%) 2.93 2.98 3.11

ลานบาท %

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 236,818 244,799 3.37%

หน้ีสินรวม (ลานบาท) 367,437 172,392 -53.08%

สวนของเจาของรวม (ลานบาท) -130,619 72,407 155.43%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 10,400 17,287 66.22%
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)

 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาสินทรัพยรวมของบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีอยู ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตอยูท่ีรอยละ 3.37 ซ่ึงสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการหดตัวลงจนสงผลทําใหหน้ีดอยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินมี
การปรับตัวสูงข้ึนมาอยูท่ีรอยละ 3.17 ป 2563 ทําใหสถาบันการเงินตองเรงนําหน้ีดอยคุณภาพออกมาประมูลขายเพ่ิมข้ึน เพ่ือ
เปนการชวยลดการต้ังคาเงินสํารองของสถาบันการเงินใหนอยลง ซ่ึงจะทําใหผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินมีการปรับตัวได
ดีข้ึนทามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจท่ียังสงสัญญาณของการฟนตัวท่ียังมีความไมชัดเจนอยูตอไป จากเหตุผลดังกลาวสง
ผลทําใหมีหน้ีดอยคุณภาพออกมาจําหนายในตลาดคอนขางมาก จึงทําใหบริษัทบริหารสินทรัพยเห็นโอกาสในการท่ีจะขยายฐานทาง
ธุรกิจใหมีความม่ันคงมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากราคาหน้ีดอยคุณภาพท่ีนําออกมาจําหนายมีความสมเหตุสมผลท่ีจะสรางผลการดําเนินงาน
ท่ีดีใหกับธุรกิจในอนาคตได ทําใหบริษัทบริหารสินทรัพยเขาไปรวมประมูลซ้ือหน้ีดอยคุณภาพเหลาน้ีเขามาบริหารจัดการ จนทําให
สินทรัพยรวมของภาพธุรกิจน้ีมีการเติบโตข้ึนมา อีกท้ังผลการดําเนินงานของภาพรวมธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพยยังมีการเติบโตได
ดีโดยในป 2563 มีผลกําไรสุทธิอยู ท่ี 17,287 ลานบาท หรือปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 66.22% เทียบกับป 2562 ท่ีมีผลกําไรสุทธิ
อยู ท่ี 10,400 ลานบาท ท้ังน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากการท่ีภาพรวมของธุรกิจน้ีเรงขบวนการในการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและการตี
โอนรับชําระหน้ีใหเปล่ียนเปนเงินสดใหเร็วข้ึน ดวยการออกมาตรการในการปรับโครงสรางหน้ี รวมไปถึงการออกโปรโมช่ันในการ
จําหนายทรัพยสินรอการขาย เพ่ือเรงการจําหนายทรัพยใหเขาถึงและตรงใจกับผูซ้ือ จึงสงผลทําใหผลการดําเนินงานยังมีทิศทางท่ี
เติบโตไดถึงแมวาภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนอยูก็ตาม

 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
 บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินในประเทศอยาง
สม่ําเสมอ โดยสวนใหญบริษัทฯ จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางคร้ังอาจซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง รวม
ถึงการไดมาซ่ึงทรัพยสินรอการขายผานการประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ ท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการมากอนจากการ
ท่ีลูกหน้ีโอนหลักประกัน/ทรัพยชําระหน้ี และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินท้ังในรูปแบบการประมูลและการซ้ือ
จากสถาบันการเงินโดยตรง

 งานท่ียังไมไดสงมอบ 
 - ไมมี -

 ระเบียบขอบังคับหลักท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 
 บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ซ่ึงกอต้ังข้ึนเม่ือ ป 2485 ตาม พ.ร.บ. ธปท. โดย ธปท. เปนธนาคารกลางท่ีทํา
หนาท่ีดําเนินนโยบายดานการเงินของประเทศ ซ่ึงท่ีผานมา ธปท. ไดทําหนาท่ีกํากับดูแลธุรกิจการเงินและการธนาคารของประเทศไทย 
โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและภายใตบังคับ พ.ร.บ. ธปท. 

 นอกจากน้ี พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดใหอํานาจ ธปท. และกระทรวงการคลังในการกํากับดูแลธุรกิจบริษัทบริหาร
สินทรัพย ซ่ึงรายละเอียดของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับบริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังน้ี

 บริษัทบริหารสินทรัพย
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพซ่ึงเปนอุปสรรคตอสถาบันการเงินใน
การระดมทุนและอนุมัติสินเช่ือแกภาคธุรกิจ นอกจากน้ี กฎหมายดังกลาวยังใหสิทธิประโยชนบางประการซ่ึงชวยใหบริษัทบริหาร
สินทรัพยสามารถประกอบธุรกิจไดงายข้ึน และชวยใหสถาบันการเงินสามารถมุงเนนการประกอบธุรกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและ
ใหสินเช่ือ โดยอนุญาตใหสถาบันการเงินสามารถโอนสินทรัพยดอยคุณภาพใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย
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 บริษัทฯ กอต้ังข้ึนตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยตองจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทตอ
กระทรวงพาณิชยดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวข้ันต่ํา 25.0 ลานบาท และมีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพยของสถาบันการเงิน
หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงิน จากน้ันจึงจะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยกับ ธปท. ได

 นอกจากน้ี บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถจัดหาเงินทุนไดโดย (ก) การกูยืมภายในประเทศและตางประเทศ และ (ข) การ
ออกหุนและหุนกูตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตราสารหน้ีอ่ืน ๆ ตามท่ี ธปท. อนุญาต

 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย
 ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยมีดังน้ี

 (ก) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการ
  ดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยน้ันเพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป
 (ข) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการดําเนิน
  กิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร   
  ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยน้ัน
 (ค) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยน้ันเพ่ือ
  นํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป
 (ง) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยน้ัน 
 (จ) การรับเปนท่ีปรึกษาใหแกลูกหน้ี สถาบันการเงิน หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและการ
  ดําเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเปนท่ีปรึกษาดังกลาว
 (ฉ) กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองหรือเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจการทํานองเดียวกันตามขอ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
  การคลังประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

 ตามประกาศของ ธปท. บริษัทบริหารสินทรัพยอาจดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ือฟนฟู
ลูกหน้ีท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงิน เชน ปรับปรุงโครงสรางหน้ี การเขาทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือสัญญา
ประนอมหน้ี หรือการถือครองหุนในบริษัทท่ีไดมาจากการท่ีลูกหน้ีชําระหน้ี

 ขอจํากัดของอัตราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บ
 บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเรียกเก็บดอกเบ้ียจากลูกหน้ีตามสัญญาเดิมไดไมเกินอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเดิม  ณ วันท่ีรับโอน
มา (โดยมีเง่ือนไขวาหากสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราลอยตัวและไมมีฐานในการคํานวณของสถาบันการเงินเดิมใหอางอิงได 
อัตราดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบ้ียท่ี ธปท. กําหนด) อยางไรก็ดี ในกรณีท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยใหลูกหน้ีตามสัญญาเดิมกู
ยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมมูลคาใหแกสินทรัพยท่ีรับโอน บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียไดตามอัตรา
ท่ีไดตกลงกับลูกหน้ี ซ่ึงอัตราดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับของอัตราดอกเบ้ียสูงสุดรอยละ 15.0 ตอป และจะตองไมเกินอัตราท่ี 
ธปท. กําหนด
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ชย จํากัด (มหาชน)

 ผลกระทบทางภาษี
 การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีเน่ืองดวยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน  
 พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีท่ีเกิดข้ึนจากการรับโอน
สินทรัพยจากสถาบันการเงินตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะกําหนดเปนการท่ัวไปหรือเปนการ
เฉพาะรายก็ได

 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง
 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง”) ไดกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับ
การจัดเก็บภาษีจากเจาของท่ีดินและส่ิงปลูกสราง และกําหนดอัตราเพดานภาษีท่ีจะถูกคํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย โดยอัตรา
เพดานภาษีจะข้ึนอยูกับประเภททรัพยและจะมีการจัดเก็บในอัตราท่ี พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางกําหนดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2563 เปนตนไป 

 ตอมาไดมีการประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2563”  (พ.ร.ฎ.) ซ่ึงออกตามความในมาตรา 
55 ดังกลาวแลวเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป กฎหมายฉบับดังกลาว
ไดกําหนดใหท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางท่ีเปนอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีบริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหาร
สินทรัพย (ในท่ีน้ีรวมถึง บสก. ดวย) ไดมาเปนเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีอสังหาริมทรัพยน้ันตกเปนของหนวยงาน ไดรับการลด
ภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจํานวนภาษีท่ีจะตองเสีย

 ปจจุบันกระทรวงการคลังไดพิจารณาขยายระยะเวลาการบรรเทาภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางในรอบป 2564 เปนท่ีเรียบรอยแลว 

 การบริหารความเส่ียง 
 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   โดยมุงเนนใหมี
การระวัง เตรียมการปองกัน หรือรับมือกับเหตุการณไมแนนอนตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม และปลูกฝงการบริหารความเส่ียงใหเปนสวนหน่ึงของการดําเนิน
งานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารความเส่ียงมาบูรณาการเขากับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในระดับองคกร ระดับฝาย
งาน และระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของบริษัทฯ ชวยใหผูบริหารสามารถติดตามสถานะความเส่ียงในแตละ
ระดับ และเช่ือมโยงระบบบริหารความเส่ียงกับฐานขอมูลของบริษัทฯ พรอมการแตงต้ังใหกรรมการและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ดานการบริหารความเส่ียงดวย บริษัทฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาและเผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใหกับ
บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอยางตอเน่ืองเพ่ือจํากัดความเส่ียงใหอยูระดับท่ีองคกรยอมรับได นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ ยังมุงเนนท่ีการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดําเนิน
ธุรกิจไดอยางตอเน่ือง
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 บริษัทฯ มีการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย/คูมือการบริหาร 
ความเส่ียงของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด นอกจากน้ี ระบบบริหารความเส่ียงยังมีสวนสําคัญในการกําหนดและ
สอบทานนโยบาย/คูมือการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและครอบคลุมความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯ รวมท้ังกําหนด
กลยุทธในการบริหารความเส่ียง ติดตาม และควบคุมความเส่ียงระดับองคกรใหอยู ในระดับท่ีบริษัทฯ ยอมรับได

 บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเส่ียงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดหลักเกณฑการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตองทําการศึกษา ประเมิน ติดตาม และจัดการความ
เส่ียงอยางเปนระบบและตอเน่ืองเพ่ือใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึงความเส่ียงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ
บริหารจัดการความเส่ียงใหอยู ภายในกรอบท่ีบริษัทฯ กําหนด

 โครงสรางการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) อยางตอเน่ืองมาโดยตลอด โดยพิจารณา
ความเส่ียงดานตาง ๆ ท่ีอาจทําใหบริษัทฯ ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหผูบริหารทุกระดับ
ดําเนินการบริหารความเส่ียงในงานท่ีแตละฝายงานรับผิดชอบ ท้ังน้ี ภายใตการพิจารณาของผูบริหารระดับสูงแตละสายงานและ
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับความเส่ียง โดยมีการสอบทานการบริหารความเส่ียงโดยฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะ
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกลุมบริหารความเส่ียงองคกรและกลุมบริหารความเส่ียงทางการเงินสังกัดฝายพัฒนาองคกรและบริหาร
ความเส่ียงเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงในดานตาง ๆ การวิเคราะหความเส่ียง การประสานงาน ติดตามและการให
คําแนะนําดานแนวทางการบริหารความเส่ียงแกบุคลากรภายในองคกร และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการกํากับความเส่ียง

โครงสรางการบริหารความเส่ียงของบริษัท

การส่ังการ
สายการรายงาน
การประสานงาน

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

ฝายตรวจสอบภายใน ผูบริหารระดับสูง
(ผูบริหารระดับสูงแตละสายงาน)

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝาย/ สํานัก/ สํานักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง

ฝายพัฒนาองคกร
และบริหารความเส่ียง
- กลุมบริหารความเส่ียงองคกร
- กลุมบริหารความเส่ียงทางการเงิน
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 บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงโดยแบงระดับช้ันความเส่ียงเปน 3 ระดับดังน้ี
 (1) ความเส่ียงระดับองคกร (Corporate Risk) เปนความเส่ียงองคกรท่ีจะทําใหการดําเนินธุรกิจในระดับองคกรโดยภาพ 
  รวมไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงมีการประเมินโดยผูบริหารระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง 
  และมีคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเปนผูกํากับดูแล
 (2) ความเส่ียงระดับสายงาน (Business Group Risk) เปนความเส่ียงท่ีจะทําใหการดําเนินงานในแตละสายงานไมบรรลุ
  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละสายงาน ซ่ึงผานการประเมินโดยผูบริหารระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหาร
  ระดับสูง และมีคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเปนผูกํากับดูแล โดยแตละสายงานจะรับผิดชอบติดตามความเส่ียงใน
  ระดับสายงาน 
 (3) ความเส่ียงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงมีการประเมิน
  โดยแตละฝายและสํานักงานตามกระบวนงานท่ีสําคัญ รวมถึงกระบวนการท่ีจะทําใหแตละสายงานไมบรรลุตามแผน
  และเปาหมาย 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทบทวนการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกปผานความเห็นชอบ
ตามสายบังคับบัญชา (Bottom-up) และมีการประเมินความเส่ียงโดยผูบริหารระดับสูง (Top-down) เพ่ือติดตามและตรวจสอบ
ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ

 บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบหลักของผูท่ีเก่ียวของในการบริหารความเส่ียงของบริษัท
 (ก) คณะกรรมการบริษัท
  1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ใหคําแนะนํา และพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเส่ียงองคกรประจําป
  2. สงเสริมและกระตุนใหเกิดการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงระดับองคกร

 (ข) คณะกรรมการกํากับความเส่ียง
  1. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ/วิธีการบริหารความเส่ียง
  2. กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเส่ียงในระดับองคกร ฝาย/สํานัก/สํานักงาน และใหคําปรึกษาและคํา 
   แนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
  3. ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง และกํากับการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกับ
   กลยุทธขององคกร
  4. ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเส่ียงสําคัญขององคกรใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ
  5. พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง
  6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหนาในการกํากับความเส่ียง และรายงานสถานะความเส่ียงองคกร
  7. ส่ือสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ
  8. ติดตามผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร การปรับปรุงอยาง
   ตอเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของ 
   ทุกหนวยงาน
  9. แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอยเพ่ือใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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 (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ
  1. ติดตามการบริหารความเส่ียงอยางเปนอิสระ
  2. ประสานงานกับคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเก่ียวกับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ และเช่ือมโยงความเส่ียงดังกลาวกับ
การควบคุมภายในเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถจัดการความเส่ียงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคกร

 (ง) ผูบริหารระดับสูง
  1. กําหนดใหมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร
  2. สงเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียง ท่ัวท้ังองคกร
  3. ติดตามความเส่ียงท้ังองคกร และจัดใหมีแผนการจัดการท่ีเหมาะสม
  4. สนับสนุนใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เคร่ืองมือ และระบบในการดําเนินงาน

 (จ) ฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียงซ่ึงประกอบดวยกลุมบริหารความเส่ียงองคกรและกลุมบริหารความเส่ียง
ทางการเงิน
  1. จัดทําและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง กําหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียงใหกับฝายงาน 
สํานัก/สํานักงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
  2. ส่ือสาร ใหการสนับสนุน และให คําแนะนําเ ก่ียวกับกระบวนการบริหารความเ ส่ียงให กับฝายงาน สํานัก
/สํานักงานภายในองคกร
  3. ติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงตอผูบริหารระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
กํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท

 (ฉ) ฝายตรวจสอบภายใน
  1. สนับสนุนผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามระบบการควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเส่ียง
  2. จัดทําแผนตรวจสอบสําหรับแตละหนวยงานตามแนว Risk-Based Approach
  3. สอบทานการบริหารความเส่ียง
  4. ส่ือสารกับกลุมบริหารความเส่ียงเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงและการดําเนินงานตรวจสอบภายใน

 นอกจากน้ัน พนักงานทุกคนมีหนาท่ีในการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 
รวมถึงรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการส่ือสารและ
ใหความรูแกผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับแนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการควบคุมภายใน การบริหารความ
เส่ียง การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เปนตน

 กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี

 (ก) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลายระดับ ต้ังแตระดับองคกร สายงาน และฝายงานท่ีมีความสอดคลอง
กัน ผานวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธองคกร และแผนปฏิบัติงาน พรอมกําหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก (Key Performance 
Indicator) และเปาหมายในแตละระดับไวดวย 
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 การกําหนดวัตถุประสงคเปนเง่ือนไขเบ้ืองตนท่ีจะทําใหสามารถระบุเหตุการณ ประเมินความเส่ียงและตอบสนองความเส่ียง
ไดอยางมีประสิทธิผล ท้ังน้ี วัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงท่ีองคกรยอมรับได (Risk Appetite) ซ่ึงจะเปนตัว
กําหนดระดับของชวงความเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Tolerance)

 (ข) การระบุเหตุการณ (Event Identification)
 บริษัทฯ วิเคราะห คนหา หรือระบุเหตุการณความเส่ียงซ่ึงอาจมีสาเหตุจากท้ังปจจัยภายในและภายนอกอันมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายระดับองคกร

 (ค) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)
 บริษัทฯ วิเคราะหหาโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact Criteria) ของความเส่ียงท้ังกอนและหลังการควบคุม
ท่ีมีอยู ในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหากพิจารณาแลว ความ
เส่ียงยังคงสูงกวาระดับท่ียอมรับไดก็จําเปนจะตองทําการบริหารจัดการเพ่ิมเติมเพ่ือใหความเส่ียงลดลงไปอยูในระดับท่ีบริษัทฯ 
ยอมรับได

 (ง) การตอบสนองหรือการจัดการความเส่ียง (Risk Response)
 เม่ือระบุความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ สาเหตุท่ีทําใหเกิดความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดแลว บริษัทฯ จะจัดทําและ
กําหนดแนวทาง มาตรการ และนโยบายจัดการความเส่ียงตามความจําเปน

 บริษัทฯ มีวิธีการตอบสนองหรือการจัดการความเส่ียง โดยอาจเลือกใชกลยุทธอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางผสมผสาน
กันดังน้ี
 1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานและภายใต
ระดับความเส่ียงท่ีองคกรสามารถยอมรับได
 2. การลดและควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิด หรือผลกระทบ
ของความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได
 3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การดําเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเส่ียง
 4. การถายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) หมายถึง การรวมจัดการโดยแบงความเส่ียงบางสวนกับบุคคลหรือองคกรอ่ืน

 (จ) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)
 การติดตาม ปรับปรุง และทบทวนการจัดการความเส่ียงจะดําเนินการโดยหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละความเส่ียงตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประเมิน ตอบสนอง และจัดการความเส่ียงหากมีการตรวจพบความเส่ียง
จากกระบวนการติดตาม

การบริหารจัดการกับความเส่ียงหลักของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงโดยแบงประเภทความเส่ียงออกเปน 4 ประเภทดังน้ี
 (ก) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสมหรือเกิดจากการปรับตัวแผนกลยุทธท่ีไมสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานท่ีบริษัทฯ 
กําหนด ตลอดจนกระทบตอรายได ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแขงขัน และความดํารงอยู ของบริษัทฯ
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 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ 
 บริษัทฯ ทบทวนแผนงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ
เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีสวนรวมกําหนดทิศทางของบริษัทฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธโดยพิจารณาขอมูล
วิเคราะหความเส่ียงประจําปของผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอบริษัทฯ โดยมีการนําแผนผังความเส่ียง
องคกร (Risk Map) มาใชในการวิเคราะหความเส่ียงองคกร พรอมการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียงระดับองคกร (Key Risk 
Indicators) ตลอดจนกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเบ่ียงเบนของความเส่ียงท่ียอมรับได 
(Risk Tolerance) เพ่ือใชในการติดตามสถานะความเส่ียงท่ีสําคัญขององคกร

 (ข) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
 ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายเน่ืองจากการกํากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคกร และการควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอ 
โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดและฐานะ
การเงินของบริษัทฯ 

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ
 บริษัทฯ มีเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการดังน้ี         
 • การควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการกําหนดใหทุกหนวยงานตองประเมินความเส่ียงและ 
  การควบคุมภายในของตนเองเปนประจําทุกป และการกําหนดแผนดําเนินการแกไขและติดตาม

 • การกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียงระดับสายงาน (Key Risk Indicators) เพ่ือใหแตละสายงานติดตามความเส่ียงระดับสายงาน
  ผานฝายงานในสังกัดซ่ึงถือเปนความเส่ียงเฝาระวังเพ่ือปองกันไมใหเปนความเส่ียงระดับองคกรในอนาคต
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 • การจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับเหตุการณความเสียหาย (Loss Data) โดยทุกหนวยงานมีหนาท่ีจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับเหตุการณ
  ความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงดานปฏิบัติการหรือเหตุการณความเสียหายอ่ืน ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงดานปฏิบัติการ
  โดยการจัดเก็บขอมูลดังกลาวจะชวยใหแตละหนวยงานสามารถพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติ 
  การของตนเพ่ือใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายเชนเดียวกันน้ีในอนาคต
  ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลความเสียหายเพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางการปองกันและแกไขความเสียหายไมใหเกิดข้ึนอีกได 
  ในอนาคต หรือลดผลกระทบตอการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ ใหนอยลง

 (ค) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk)
 1. ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพัน
  เม่ือถึงกําหนด เน่ืองจากไมสามารถเปล่ียนทรัพยสินเปนเงินสดไดทันเวลาท่ีครบกําหนดชําระหน้ี หรือไมสามารถจัดหา
  เงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชําระหน้ีไดแตดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับท่ียอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
  ตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ 

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง
 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองและความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และกําหนด
เคร่ืองมือท่ีใชในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงดานสภาพคลองโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะทํางานเพ่ือการ
บริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสินและคณะกรรมการกํากับความเส่ียงดังน้ี

 • ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเพ่ือประเมินฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ  กลาวคือ ชวงเวลา 1 เดือน 
  3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนลวงหนา

 • วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยใช
  - อัตราสวนทางการเงิน เชน อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (D/E Ratio) และ อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
   ตอหน้ีสินท่ีถึงกําหนดชําระ (Operating Cash Flow to Debt Payment)
  - อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Projected Current Ratio) เพ่ือคาดการณหรือประมาณการความสามารถในการชําระ
   หน้ีท่ีจะถึงกําหนดชําระ เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนลวงหนา

 • ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฐานะสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ
  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดวางแนวทางในการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency Funding 
Plan) ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีจะทําใหไดรับกระแสเงินสดอยางเพียงพอ
และทันเวลาภายใตตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมในกรณีเม่ือเกิดวิกฤตทางดานสภาพคลอง

  บริษัทฯ ไดกําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียงดานสภาพคลอง ไดแก ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเพ่ือประเมินฐานะ
สภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ (Liquidity Gap) อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) และการ
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคลองเพ่ือเปนขอมูลใหคณะทํางาน
เพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสินสามารถดําเนินการบริหารสภาพคลองระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวไดอยาง
เหมาะสม และเปนเคร่ืองมือใหผูบริหารระดับสูง และหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีรับผิดชอบไดทราบถึงฐานะและระดับความเส่ียงท่ีมี
อยู เพ่ือเตรียมจัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการหรือลดความเส่ียงในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทฯ มีฐานะสภาพคลองติดลบ
หรือ มีแนวโนมท่ีจะขาดสภาพคลอง
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 2. ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) โดยหลักเปนความเส่ียงดานคุณภาพของสินทรัพยสําหรับธุรกิจของบริษัทบริหาร
  สินทรัพยท่ีรายไดไมไดเกิดจากการปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา แตมีรายไดจากการบริหารจัดการและจําหนายสินทรัพย
  ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality Risk)
 • บริษัทฯ กําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายโดยอาศัยปจจัยท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพและ
  ทรัพยสินรอการขาย ไดแกประวัติสถานะลูกหน้ี ภาระหน้ีสิน คุณภาพหลักประกัน คุณภาพของทรัพยสินรอการขาย รวมถึง
  สภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะการแขงขันและเศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือประมาณการรายไดจากผลเรียกเก็บหน้ีและการจําหนายทรัพย
 • บริษัทฯ บริหารจัดการลูกหน้ีภายใตสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนความสามารถในการชําระหน้ี
  ของลูกหน้ีผาน ระบบAging เพ่ือแจงเตือนลวงหนากอนลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ีลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีจะถูกดําเนินการตามกฎหมาย
  เพ่ือลดความเส่ียงสําหรับลูกหน้ีท่ีไมสามารถดําเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีได 

 3. ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) เปนความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกันสําหรับสินทรัพย
  ดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขาย ซ่ึงเปนความเส่ียงจากมูลคาของทรัพยสินท่ีเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดท่ีมีผลกระทบ
  ตอรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานตลาด
 บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยนําหลักเกณฑท่ี ธปท. กําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใช โดยบริษัทฯ จะ
ทบทวนราคาประเมินของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุก 3 ป และทบทวนราคาประเมินของทรัพยสินรอการขายทุก 
1 ป หรือตามสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และมีการต้ังทุนสํารองและการดอยคาของสินทรัพยในจํานวนท่ี
เพียงพอเพ่ือคุมครองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเส่ือมและดอยคาของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขาย

 (ง) ความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk)
 ความเส่ียงน้ีเปนความเส่ียงเน่ืองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คําส่ัง และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีบังคับใชกับธุรกรรมตาง ๆ  ของบริษัทฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน ถูกดําเนินคดีทางกฎหมาย หรือทําใหเกิด
ความเสียหายตอช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ 

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
 บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานและการดําเนินงานบริหารความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยอิงกับเกณฑ
ของหนวยงานท่ีกํากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาการใหความเห็นในการตรวจสอบกิจการ
ประจําปโดย ธปท. เพ่ือใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหนาท่ีในการกํากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝายงาน
ตางๆ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของทางการหรือหนวยงานกํากับดูแล ประสานงาน
กับหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการ หนวยงานภายนอก รวมถึงหนวยงานภายใน เพ่ือกําหนดมาตรการ ระเบียบ คําส่ัง และ
คูมือปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนดของทางการหรือหนวยงานกํากับดูแลนโยบายการปองกันการฟอกเงิน นโยบายการปองกัน
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การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กฎเกณฑการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 

 นอกเหนือจากความเส่ียงท้ัง 4 ประเภทขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงอ่ืน ๆ อีก เชน ความเส่ียง
ดานช่ือเสียง โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองมือตาง ๆ  เพ่ือจัดการความเส่ียงดานช่ือเสียง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และระบบ
การรองเรียนท้ังจากบุคคลภายในและภายนอกผานชองทางตาง ๆ เชน การรองเรียนดวยตนเองผานกลุมลูกคาสัมพันธ ผูบริหาร 
หรือกรรมการ ท้ังการจัดทําเปนหนังสือ โทรศัพทโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และชองทางอ่ืน ๆ ของหนวยงานภาค
รัฐ รวมถึงมีฝายงานท่ีทําการติดตามขอมูลขาวสารท่ีมีการเผยแพรเก่ียวกับบริษัทฯ อยางตอเน่ืองเพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบความ
เส่ียงดานช่ือเสียงหรือภาพลักษณของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ และความเส่ียงจากปจจัยภายนอกท่ีอยู นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย การกอเหตุวินาศกรรม การจลาจล การประทวง และโรคระบาด เปนตน 
โดยไดมีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจข้ึนเพ่ือกําหนดแนวนโยบายและจัดทําแผนรองรับการดําเนิน
ธุรกิจตอเน่ือง อีกท้ัง มีการต้ังศูนยคอมพิวเตอรสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติและศูนยปฏิบัติงานสํารอง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) เปนประจําอยางนอยปละ 1 คร้ัง

 การพัฒนาองคกร เพ่ือยกระดับการบริหารความเส่ียงของบริษัท  
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทมีการบริหารความ
เส่ียงไดทันตอสถานการณปจจุบัน จึงดําเนินการพัฒนา ทบทวนนโยบาย เคร่ืองมือ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดาน
ตางๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถรองรับความเส่ียงท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามปจจัยเส่ียงตางๆ รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะ
สมกับกฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานทางการ ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีสาระท่ีสําคัญ ดังน้ี

 • การจัดทํามาตรการและแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) เพ่ือรองรับวิกฤต Covid-19 
  จากสถานการณวิกฤต Covid-19 ท่ัวโลกในชวงตนป 63 และประเทศไทยเร่ิมไดรับผลกระทบในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม
จนถึงปจจุบัน บริษัทไดมีการติดตามสถานการณอยางตอเน่ือง และมอบหมายใหคณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
(BCM) ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท ไดกําหนดมาตรการและจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) 
เพ่ือรองรับวิกฤต Covid-19 เปนกรณีเรงดวน ไดแก
  - ประกาศแนวปฏิบัติใหแกพนักงาน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 
  - การจัดทําแผน BCP เพ่ือกําหนดประเภทงานท่ีมีความสําคัญ ภายใตสภาวะการแพรระบาดในระยะท่ี 1 กอนเกิดการ
   แพรระบาด ระยะท่ี 2 เตือนภัยการแพรระบาด ระยะท่ี 3 การแพรระบาด ระยะท่ี 4 หลังการแพรระบาด
  - การกําหนดจุดคัดกรองการเขาหรือออกจากอาคารสํานักงาน 
  - การพนน้ํายาฆาเช้ือโรคท้ังสํานักงานใหญ และสาขาท่ัวประเทศ
  - การจัดต้ังสถานท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราว เพ่ือแยกพนักงานหลัก หรือ Key Person ไมใหรวมกันในพ้ืนท่ีเดียวกับพนักงานท่ัวไป
  - การกําหนดใหมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการทํางานแบบ Work From Home สําหรับพนักงานท่ีอาจไดรับผลกระทบ
   จากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
  - การจัดประชุมผูถือหุน ประจําป 2563 บริษัทจัดใหมีมาตรการปองกัน โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผูเขารวม
   การประชุมทุกทาน รวมถึงการจัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม 
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  นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนดใหมีการศึกษาเพ่ือวิเคราะหและจัดทํา “ถอดบทเรียนจากวิกฤต Covid-19 
ของ BAM” ท่ีมีผลกระทบกับพนักงานและผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงวิกฤต Covid-19 เพ่ือนําผลการศึกษามาใชในการเต
รียมการในดานตาง ๆ  และปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานใหมีความพรอมในการทํางานแบบ Work From Home หรือพัฒนาการ
ทํางานจากสถานท่ีตาง ๆ  (Work From Anywhere) ไดในอนาคต เพ่ือรองรับกับสถานการณวิกฤตตาง ๆ  และกลยุทธในการทํางาน
ท่ีมีโอกาสปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัทในอนาคต
  
 • การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
  ในป 2563 บริษัทมีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมทุกทานภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุน
ได โดยบริษัทจัดใหมีจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผูท่ีเขารวมการประชุมทุกทานกอนเขางานอยางเครงครัด รวมถึงการจัด
พ้ืนท่ีเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) สําหรับผูเขารวมประชุม

 • การปรับโครงสรางองคกร เพ่ือรองรับการบูรณาการงานดาน GRC 
  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการบูรณาการรวมกันระหวางงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง  
และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเรียกวา Governance Risk and Compliance (GRC) โดยไดมีการปรับโครงสราง
องคกร ประกอบดวยสายงานกํากับดูแลกิจการและบริหารความเส่ียงท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสายงาน / ฝายงาน
กํากับดูแล มีลักษณะครอบคลุมงานดาน GRC เปนไปตามมาตรฐานสากล

 • การจางท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือพัฒนางานดาน GRC 
  บริษัทไดจางท่ีปรึกษาภายนอก ไดแก บริษัท ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ PWC ซ่ึงเปนบริษัทท่ีปรึกษา
ท่ีมีประสบการณในการพัฒนางานดาน GRC ใหแกสถาบันการเงินตาง ๆ เพ่ือใหเปนท่ีปรึกษาของบริษัท ในการสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับผูบริหารและพนักงาน โดยการพัฒนาองคกรใหมีระบบบูรณาการแบบ GRC และปรับปรุงกระบวนการในดานการกํากับดูแลกิจการ 
(Governance) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance) ของบริษัท
ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติสากล ท้ังน้ีท่ีปรึกษาฯ มีขอบเขตการใหบริการตามขอกําหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 
ในป 2563 ดังน้ี  

  - การจัดอบรม เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ 
  - การประเมินการปฏิบัติงานภายใตการบูรณาการแบบ GRC ขององคกร เพ่ือประเมิน วิเคราะห และระบุจุดท่ีบริษัทตอง
   ปรับปรุง 
  - จัดทํา GRC Framework และ Action Plan
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 • การจางท่ีปรึกษาภายนอก เพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk)  
  ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการนํามาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการใหแกลูกคา เพ่ือใหลูกคาไดรับบริการท่ีตรงตามความตองการมากยิ่งข้ึน บริษัทจึงมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลความ
เส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถรองรับรูปแบบทางธุรกิจและสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจกอให
เกิดความเส่ียงตอความปลอดภัยของการใชบริการ ขอมูลลูกคา ความตอเน่ืองในการใหบริการ และเพ่ือเปนการยกระดับการกํากับดูแล
ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจึงไดจางท่ีปรึกษาภายนอก ไดแก ACIS Professional Center Co.,Ltd. เพ่ือบริหารจัดการ
ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และสอดคลองกับการกํากับดูแลตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑการกํากับดูแลความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนส.21/2562) โดยใหบริษัทท่ีปรึกษาวิเคราะหสถานะ
ปจจุบัน (Gap Analysis) และจัดทํานโยบายท่ีเก่ียวกับการกํากับดูแลความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ไดแก
  - นโยบายการบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy) 
  - นโยบายการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Policy) 
  - การจัดอบรม เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ





ความเสีย่งจากการ
ถือหุนของบริษัท

ความเสีย่งเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมการเงิน

ในประเทศไทย
ปจจัย

ความเสี่ยง

Risk Factors
ปจจัยความเสี่ยง
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ความเสีย่งทีเ่กีย่วของ
กับธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
 ธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจที่ตองใชเงินทุนสูง (Capital 
Intensive) และบริษัทฯ จําเปนตองรักษาระดับสภาพคลองไวให
เพียงพอตลอดเวลา การขาดสภาพคลองอาจสงผลกระทบตอ
ความเชื่อมั่นของคูสัญญาผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ เชน ผูใหกูยืม
เงินแกบริษัทฯ และสถาบันการเงินที่เปนผูจําหนายสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายใหแกบริษัทฯ เปนตน ปจจัยท่ี
อาจสงผลกระทบในทางลบตอระดับสภาพคลองของบริษัทฯ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และ
นโยบายของภาครัฐทีไ่มเอือ้อาํนวยตอการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมถงึความสามารถในการจดัหาเงนิกูยมืทีม่เีงือ่นไขทีย่อมรบัไดใน
เชิงพาณิชย การกํากับดูแลท่ีเครงครัดข้ึนของหนวยงานกํากับที่
เกี่ยวของ รวมถึงการที่ไมสามารถรับชําระเงินจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ
ไดอยางพอเพียง หรือไดตามแผนกลยุทธหรือเปาหมายที่วางไว

 โดยทัว่ไป บรษิทัฯ จะออกตัว๋เงนิจายเพือ่ชาํระคาซือ้สนิทรพัย
ดอยคณุภาพหรอืทรพัยสินรอการขายทีซ่ือ้มา ซึง่การทีบ่รษิทัฯ จะตอง
ชาํระเงนิทีม่มีลูคาสงูเมือ่ตราสารหนีที้อ่อกและเงนิกูยมืดงักลาวถงึกาํหนด
ชําระ อาจสงผลกระทบตอระดับสภาพคลองของบริษทัฯ ในบางคราว 
รวมทั้งอาจจํากัดและลดความสามารถของบริษัทฯ ในการเขาซื้อ
สนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายเพ่ิมเตมิจาํนวนมาก 

 นอกจากนี้สัญญาเงินกูบางฉบับของบริษัท มีขอกําหนดให
ผูใหกูมีสิทธิปรับอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนใน
สัดสวนตํา่กวารอยละ 40.0 ปจจบัุนกองทนุฟนฟูฯ ถอืหุนในสดัสวน
รอยละ 45.8 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ (ขอมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเปนวันปดสมุด
ทะเบยีนลาสดุของบรษิทัฯ) โดย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ  
มียอดเงินกูคางชําระตามสัญญาเงินกูที่มีขอกําหนดดังกลาวรวม 
จํานวนประมาณ 22,644.4 ลานบาท การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ของสญัญาเงนิกูดงักลาว อาจสงผลในทางลบตอการดาํรงสภาพคลอง 
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมีนยัสาํคัญ 



 บริษัทฯ อาจไมสามารถบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสามารถของ
บรษิทัฯ ในการเขาซือ้สินทรพัยดอยคุณภาพและทรพัยสนิรอการขาย 
และการจดัสรรเงนิทนุสาํหรบัการชาํระหนีเ้งนิกูยมื ในกรณดีงักลาว 
บรษิทัฯ อาจตองหาแหลงเงนิทนุอืน่ซ่ึงอาจจะไมไดรบัเงือ่นไขทีย่อมรบั
ไดในเชิงพาณชิย หรืออาจจะไมสามารถหาไดเลย ซึง่จะสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถจัดหาและเขาซ้ือสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดในจํานวนที่เพียงพอใน
ราคาที่เหมาะสมอาจสงผลกระทบตอการเติบโต ความสามารถใน
การแขงขัน ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญ
 ความสามารถของบริษัทฯ ในการสรางรายไดและกระแส
เงินสด และการขยายธุรกิจอยางยั่งยืนตองอาศัยความสามารถใน
การจดัหาและเขาซือ้สนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสินรอการขาย
ในจํานวนที่เพียงพอในราคาท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม ความสําเร็จ
ของบริษัทฯ ในการจัดหาและเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรพัยสนิรอการขายขึน้อยูกับปจจยัหลายประการซึง่อาจอยูนอกเหนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เชน การเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ 
และตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย สภาวะการแขงขันใน
การเขาประมูลซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย
ของสถาบนัการเงนิ มลูคา คณุภาพและประเภทสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายที่สถาบันการเงินจะนําออกมาจําหนาย 
และความสามารถในการเข าถึงแหล งเงินทุนของบริ ษัทฯ 
นอกจากนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับ (ก) การเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย กฎเกณฑ หรือนโยบายของภาครัฐที่มีผลบังคับใชกับ
บรษิทัฯ และ (ข) นโยบาย ฐานะทางการเงนิและแผนการดาํเนนิธรุกจิ
ของสถาบันการเงินแตละแหงในดานการบริหารสินเชื่อ สินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ดวยความซับซอนและ
ความสมัพนัธของปจจยัดงักลาวทีส่วนใหญอยูนอกเหนอืการควบคมุ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจไมสามารถจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายในจํานวนท่ีเพียงพอในราคาที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอการเติบโต ความสามารถในการ
แขงขนั ฐานะทางการเงนิ และผลการดําเนนิงานของบรษิทัฯ อยาง 
มีนัยสําคัญ

บริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และไมสามารถ
สรางรายไดและกระแสเงินสดจากการบริหารจัดการสินทรัพย
ดอยคุณภาพของบริษัทฯ ไดตามเปาหมาย ซึ่งผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สวนใหญขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการ
เรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีแ้ละการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพ
อยางมีประสิทธิผล รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้
ไมวาทั้งหมด หรือบางสวน
 การสรางรายไดและกระแสเงินสดจากสนิทรพัยดอยคณุภาพ
ของบรษัิทฯ ขึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ ซึง่รวมถึงความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพอยางมี
ประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และขึ้นอยู กับปจจัย
อืน่ ๆ ซึ่งโดยสวนมากอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน 
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด 
เนื่องจากลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ มักมีฐานะ
ทางการเงินที่ไมมั่นคง มีผลการดําเนินงานไมดี และตองการความ
ชวยเหลือทางการเงินคอนขางสูง หรือมีสินทรัพยสุทธิเปนลบ และ
ลูกหนี้บางรายอยูในกระบวนการลมละลายหรือกระบวนการ
การปรับโครงสรางหนี้ หากบริษัทฯ ไมสามารถปรับโครงสรางหนี้
และไมสามารถบังคับชําระหนี้ บริษัทฯ อาจตองดําเนินการผาน
กระบวนการตาง ๆ ในการสรางรายไดจากสินทรัพยดอยคณุภาพของ
บริษัทฯ เชน กระบวนการทางศาล การโอนและจําหนายทรัพยสิน
โดยการขาย และการบังคับทรัพยหลักประกัน ซ่ึงกระบวนการ
เหลาน้ีตองใชเวลานาน มีคาใชจายสูง และอาจมีประสิทธิผลต่ํา 
หรืออาจตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ หรือ 
นโยบายของภาครัฐท่ีใชบังคับในขณะนั้น ซึ่งผลลัพธท่ีไดอาจไม 
เปนไปตามท่ีบริษัทฯ คาดการณไว นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทฯ 
อาจไมมีสิทธิในการบังคับทรัพยหลักประกันเปนลําดับแรก และ
เจาหนีร้ายอืน่อาจมบีริุมสทิธใินลาํดบัท่ีดกีวาเหนอืทรพัยหลักประกนั
ดังกลาว 

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ อาจไมสามารถดําเนินการเรยีกเกบ็เงิน
จากการบังคับหลักประกันใหครอบคลุมตอตนทุนเงินลงทุนของ
บรษิทัฯ หรอือาจเรยีกเกบ็เงนิไมไดเลย และนอกจากน้ี ในกระบวนการ
ฟนฟูกิจการโดยคําสั่งศาลตามกฎหมายลมละลายนั้น หากศาล
มีคําส่ังเห็นชอบแผนฟนฟูกิจการซ่ึงไดรับมติสนับสนุนจากเสียง
สวนใหญของเจาหนี้ผู มีสิทธิเรียกรองตอลูกหน้ี บริษัทฯ อาจ
ตองยอมรับแผนฟนฟูกิจการดังกลาวซึ่งอาจไมไดเปนไปในทางที่
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เปนคณุตอบริษัทฯ  โดยในอนาคตศาลยังอาจพพิากษาใหหลกัประกนั
เปนโมฆะ หรือปฏิเสธคําขอบังคับหลักประกัน บริษัทฯ อาจไดรับ
ผลตอบแทนในจํานวนทีจ่าํกัด หรือขาดทนุจากกระบวนการดงักลาว
ขางตน และบริษัทฯ อาจไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ของ
บริษัทฯ และไมสามารถรับรู รายไดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ
ดังกลาวตามที่ประมาณการไว ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคญั

ตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยมีความผันผวน ซ่ึงอาจสง
ผลกระทบตอความสามารถในการกอรายไดและกระแสเงินสดจาก
หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย
ของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของ
ประเทศไทยเนือ่งจากทรพัยหลกัประกนัของสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ 
ทั้งหมดตั้งอยูในประเทศ โดยความสามารถในการกอใหเกิดรายได
และกระแสเงินสดจากทรัพยสินดังกลาวของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับ
สภาพคลองและภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย 
หากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดหมาย 
ยอดขายและราคาขายของอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ อาจลดลง 
และบริษัทฯ อาจตองใชเวลานานกวาทีท่รัพยสนิดังกลาวจะสามารถ
กอใหเกดิรายไดไดอยางเตม็ที ่ซึง่อาจทาํใหบรษิทัตองขายทรพัยสนิ
เหลานั้นภายใตขอกําหนดของสัญญาซ้ือขายท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับ
ผลประโยชนลดนอยลงหรอืตองขายในราคาทีต่ํ่ากวาราคาทีค่าดการณไว
นอกจากนี ้การชะลอตัวของตลาดอสงัหารมิทรพัยของประเทศไทย
อาจเปนผลใหบริษัทฯ ทําการตลาดและขายอสังหาริมทรัพยของ
บริษัทฯ ไดยากขึ้น และอาจมีคาใชจายในการถือครองทรัพยสิน
เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ มูลคาของทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอย
คุณภาพ หรือทรัพยสินรอการขายที่ลดลงยังอาจสงผลใหบริษัทฯ 
ตองบนัทกึคาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญของเงนิใหสนิเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้
และคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเพิ่มขึ้น

 ตลาดอสงัหาริมทรพัยของประเทศไทยไดรับผลกระทบจาก
ปจจัยหลายประการซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน 
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ระดับหน้ี
ครัวเรือน อัตราการขยายตัวของเมือง ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล 
และสภาวะของอปุสงคและอปุทาน เปนตน นอกจากนี ้หากรฐับาล

ประกาศใชกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือนโยบายใหมท่ีอาจสง
ผลกระทบโดยตรงหรอืโดยออมตอการเติบโตของตลาดอสังหารมิทรพัย
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมนัียสาํคญัตอความสามารถในการ
กอใหเกิดรายไดและกระแสเงินสดจากทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และ 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอรายได การทาํกาํไร ฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

ความเสี่ยงจากการที่กระบวนการตรวจสอบสถานะสินทรัพยดอย
คุณภาพและทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ อาจจัดทําบนขอมูล
ทีไ่มครบถวนหรือถกูตองทัง้หมด ซึง่อาจกอใหเกิดความผดิพลาดใน
การกําหนดราคาซือ้สนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสินรอการขาย
 สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯ 
ไดมาสวนใหญไมมีราคาตลาดที่แนนอน ดังนั้น ในการกําหนดราคา
ซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ ตอง
พจิารณาปจจยัหลายประการ โดยในกรณขีองสนิทรพัยดอยคุณภาพ 
ปจจยัดงักลาวรวมถงึสภาวะการแขงขัน ประมาณการการเรยีกเกบ็หน้ี
จากสนิทรพัยดอยคณุภาพ มลูคาทรพัยหลกัประกนั และประวตัขิอง
ลูกหน้ี สําหรับกรณีของทรัพยสินรอการขาย ปจจัยดังกลาวจะรวม
ไปถงึการประเมนิมลูคาทรพัยสิน โดยพจิารณาขอมลูทีบ่ริษทัฯ ไดรบั
เกี่ยวกับทรัพยสินและการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) 
ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการเอง ประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการและการจําหนายทรัพยสินดังกลาว รวมทั้งภาวะ
ตลาดและสภาวะการแขงขันในขณะน้ัน ดังน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทฯ 
ไมสามารถดาํเนนิการตรวจสอบสถานะและ/หรอืคัดเลอืกสินทรพัย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางมปีระสิทธิผล บรษิทัฯ 
อาจไมไดรับผลตอบแทนที่คุมคาหรืออาจประสบกับการขาดทุน 

 กอนการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการ
ขาย บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบสถานะตามที่บริษัทฯ เห็นวา
เหมาะสม โดยพิจารณาจากขอเท็จจรงิและสภาพแวดลอมทีเ่ก่ียวของ
กับการเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายน้ันๆ 
ทัง้นี ้ตลอดเวลาทีผ่านมาและในอนาคตบรษัิทฯ ดําเนินการตรวจสอบ
สถานะโดยอาศัยขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับจากสถาบันการเงินท่ีขาย
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ใหแกบริษัทฯ 
ซึง่อาจไมครบถวนหรอืถกูตองทัง้หมด และอาจไมไดเปดเผยขอเทจ็จรงิ
ทั้งหมดท่ีเกี่ยวของซึ่งจําเปนหรือเปนประโยชนตอการประเมิน
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การเขาซือ้ แมวาโดยทัว่ไปบรษิทัฯ จะสงบคุลากรของบรษิทัฯ เขาไป
ในพื้นที่เพื่อทําการสํารวจทรัพยสินก็ตาม แตในการประเมินราคา
สินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะไมสามารถเขาไปในบริเวณของ
ทรัพยหลักประกันได ซ่ึงอาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถทราบถึง
ภาระผกูพันหรอืสภาพท่ีแทจริงของทรพัยสินนัน้ ๆ  และอาจประเมนิ
ราคาซือ้สนิทรัพยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขายสงูกวาราคา
ที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชยเนื่องจากไมไดรับขอมูลที่ครบถวน
หรอืถกูตอง ปจจัยเหลานีอ้าจสงผลกระทบตอความสามารถในการ
ทํากําไร ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตัวอยางเชน บริษัทฯ อาจไมทราบถึงภาระผูกพันที่เก่ียวของกับ
ทรัพยหลักประกันหรือไมสามารถยืนยันไดวาบริษัทฯ จะไดรับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยหลักประกันโดยปราศจากขอบกพรอง ในอดีต
บรษิทัฯ เคยไดรบัขอมลูเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยไมครบถวนและไม
ถกูตอง ทาํใหบรษัิทฯ กําหนดราคาซ้ือทรพัยสนิดงักลาวคลาดเคลือ่น 
แมโดยทั่วไป สถาบันการเงินใหสิทธิบริษัทฯ ในการคืนสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯ ซื้อภายในระยะ
เวลาทีกํ่าหนดในสัญญาแตละฉบบัหากขอมูลสนิทรัพยดอยคณุภาพ
และทรพัยสนิรอการขายทีส่ถาบนัการเงนิผูขายนาํเสนอไมครบถวน
หรือไมถูกตอง อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไมสามารถรับรูถึงความ 
บกพรองหรือความผิดพลาดของขอมูลดังกลาวภายในระยะเวลาที่
กําหนด ซึง่ปจจยัดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลตอบแทนทีบ่รษัิทฯ 
จะไดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

 วิธีการกําหนดราคาสํารวจโดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
ซึ่งเปนผูดําเนินการตรวจสอบสถานะทรัพยสินตองอาศัยดุลพินิจ 
ขอสมมติฐานตาง ๆ ประสบการณ และความเห็นสวนบุคคล ซึ่ง
อาจไมถูกตองแมนยํา หรือไมสะทอนมูลคาที่แทจริง โดยทั่วไป
บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบสถานะโดยอางอิงขอมูลที่ไดรับ
จากสถาบันการเงินที่ขายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายในการประเมนิและกําหนดราคา ในการนี ้บรษิทัฯ จะนาํ
ประมาณการการเรียกเกบ็หนีแ้ละการจาํหนายทรัพยสนิ ขอมลู และ
สารสนเทศเหลานี้มาใชในการกําหนดราคาในการเขาซ้ือ ซึ่งเปน
ขัน้ตอนทีท่าํใหกระบวนการตรวจสอบสถานะทรพัยสนิของบรษิทัฯ 
มคีวามครบถวน หากประมาณการการเรยีกเกบ็หนีแ้ละการจําหนาย
ทรพัยสนิ ขอมลูและสารสนเทศดงักลาวไมถกูตองแมนยาํ ไมครบถวน 
หรอืกอใหเกิดความสําคญัผิด การตดัสนิใจใดๆ ทีอ่าศยัขอมลูดงักลาว
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและ

ทรัพยสินรอการขายไดตามเปาหมาย นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ 
เขาตรวจสอบสถานะของทรัพยสินจํานวนมากในแตละครั้งอาจ
สงผลใหเกิดขอผิดพลาดในการประเมินสูงข้ึนหรือบริษัทฯ อาจไม
สามารถประเมนิทรัพยสินไดในเวลาอนัจาํกัด และแมความผดิพลาด
ที่เกิดขึ้นเปนความผิดพลาดเพียงเล็กนอย แตหากรวมกันแลวอาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิทัฯ โดยรวมได 
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตัดสินใจเขาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ทรัพยสินรอการขายในราคาที่สูงกวาราคาที่สมเหตุสมผลในเชิง 
พาณชิยของทรพัยสนินัน้ ๆ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ความเส่ียงจากการประเมินราคาทรัพยสินของบริษัทฯ โดยใช
สมมติฐานหลายประการ สงผลใหมูลคาของทรัพยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทฯ ประเมิน
อาจไมสะทอนมูลคาที่แทจริงท่ีบริษัทฯ จะสามารถรับรูไดหากมี
การขายทรัพยสินดังกลาว
  การประเมินมูลคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอย
คณุภาพและทรัพยสนิรอการขายในปจจุบนั ซ่ึงแสดงอยูในงบการเงนิ
ของบรษิทัฯ เปนการประเมนิมลูคาโดยนาํหลกัเกณฑที ่ธปท. กําหนด
ใหสถาบนัการเงนิถอืปฏบิตัมิาปรบัใชโดยทัว่ไป บริษทัฯ จะดาํเนนิการ
ประเมินมลูคาโดยผูประเมนิอสิระทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน 
ก.ล.ต. และทมีงานประเมนิราคาของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ผูประเมนิแตละ
รายอาจจําเปนตองใชดุลพินจิของตนในการพจิารณาปจจยับางกรณี 
เชน ราคาอางองิในอดตี และอาจมสีมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดและอาจไมถูกตองแมนยําหรือไมครบถวนหรือไม
สะทอนมูลคาท่ีแทจริง นอกจากน้ี มูลคาประเมินของทรัพยหลัก
ประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ มิใชตัวบงชี้ราคาซื้อขายหรือรับรองวาบริษัทฯ สามารถ
ขายทรัพยสินไดที่ราคาดังกลาวไมวาในปจจุบันหรืออนาคต และ
ราคาที่บริษัทฯ จะสามารถขายทรัพยสินดังกลาวไดอาจตํ่ากวา
มูลคาประเมินของทรัพยสินนั้น ดวยเหตุนี้ ความไมแมนยําในการ
ประเมินราคาโดยผูประเมินอิสระ หรือทีมงานประเมินราคาของ
บริษัทฯ หรือวิธีการกําหนดราคาที่บริษัทฯ ใชอาจสงผลตอการ
ตัดสินใจของบริษัทฯ ในการกําหนดเปาหมายอัตราผลตอบแทน
สาํหรบัสนิทรพัยดอยคณุภาพของบรษิทัฯ การปรบัโครงสรางหนี ้และ
การกําหนดราคาขายทรัพยสินรอการขายซึ่งอาจสงผลกระทบใน
ทางลบตอธุรกจิ ฐานะทางการเงิน และผลการดาํเนนิงานของบรษัิทฯ
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ความเสี่ยงจากการที่คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจาก
การซื้อลูกหนี้และคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายของ
บริษัทฯ อาจไมสะทอนการดอยคาที่แทจริง
  บริษัทฯ ประเมินคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหน้ีและคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย
อยางตอเนื่อง และรับรูจํานวนขาดทุนจากการดอยคาท่ีสอดคลอง
กับประมาณการคาเผื่อการดอยคาดังกลาว 

  ปจจบุนับริษัทฯ ตัง้คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยนําหลักเกณฑ
ที่ ธปท. กําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใชใหสอดคลอง
กับธุรกรรมของบริษัทฯ ซึ่งการประมาณการการดอยคาดังกลาว
ขึน้อยูกับปจจยัหลายประการ เชน ในกรณขีองสนิทรพัยดอยคณุภาพ 
ปจจัยดังกลาวรวมถึงการประเมินราคาทรัพยหลักประกันซ่ึงจะมี
การปรับราคาตามหลักเกณฑของ ธปท. ไดภายในกําหนดเวลา 
วงเงินจํานอง และจํานวนหนี้ที่คางชําระ รวมถึงกระแสเงินสดที่
คาดวาจะไดรับจากการปรบัโครงสรางหนี ้และในกรณีของทรัพยสิน
รอการขาย ปจจยัดงักลาวรวมถงึการประเมนิราคาทรพัยสนิภายใน
กําหนดเวลา มลูคาลาสุดของทรพัยสนิ และประเภทและคณุลักษณะ
ของทรัพยสินรอการขาย และการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลานี้
อาจทําใหคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูมีความผนัผวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ภายหลังจากทีบ่ริษทัฯ นาํ TFRS 9 มาถอืปฏิบตั ิบริษัทฯ อาจบนัทกึ
คาเผื่อการดอยคาโดยรวมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับงบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชปีจจุบนั ซึง่อาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

  อยางไรก็ดี จํานวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรับจากสินทรัพย
ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอาจขึ้นอยูกับปจจัยอื่นหลาย
ประการท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ไดแก ฐานะทาง
การเงนิ ความสามารถและความสมคัรใจในการชาํระหนีข้องลกูหนี้ 
ความสามารถของผูคํ้าประกันของลูกหน้ีในการปฏิบัติตามภาระ
ผกูพัน ความสามารถในการรบัรูรายไดจากทรพัยหลกัประกนั รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับ
ที่เกี่ยวของในประเทศไทย การประมาณการ การประเมิน และ
การคาดการณเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวของบริษัทฯ อาจไมแนนอน
หรอืตางจากสภาวะหรอืผลทีเ่กดิขึน้จรงิ และคาเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
หรือคาเผื่อการดอยคาดังกลาวอาจไมแสดงถึงการดอยคาที่แทจริง 

ปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

การบังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) 
อาจสงผลกระทบตอการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
  สภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทยไดเผยแพรประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี ท่ี 22/2561 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ่งกําหนดวิธี
ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับรูและการวัดมูลคาสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2561 โดยกําหนดใหกจิการตาง ๆ ตองปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวกับงบการเงิน
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวมีผลบังคับใช
แลว บริษัทฯ คาดวานโยบายบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
อาจไดรับผลกระทบดังตอไปนี้
  1. การรับรูรายไดจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จะ
   รับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงที่ปรับลดดวย
   ความเสีย่งดานเครดติตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) 
   โดยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับลดดวยความเสี่ยง
   ดานเครดิตน้ีจะถูกคํานวณตั้งแตวันที่ไดลูกหนี้มา
   ซึ่งเปนอัตราที่ใชในการคิดลดประมาณการกระแส
   เงินสดที่บริษัทฯ คาดวาจะไดรับชําระในอนาคตจาก
   ลูกหนี้ดอยคุณภาพแตละรายตลอดอายุของลูกหน้ี
   เพือ่ใหเทากบัราคาทนุของเงนิลงทนุในลกูหน้ีเมือ่ไดมา 
   ทัง้นี ้ทุกสิน้งวดบัญช ีบรษิทัฯ จะทบทวนความเหมาะสม
   ของประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัชําระ
   จากลูกหน้ีดอยคุณภาพน้ัน และบริษัทฯ จะคํานวณ
   มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงินใหมโดยใช
   ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใหมน้ี 
   คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิมของลูกหนี้
   ดอยคุณภาพดังกลาว และจะบันทึกผลตางเปนกําไร
  หรือขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
  ของบริษัทฯ
 2. การตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทฯ จะรับรูผลขาด
  ทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเงิน
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  ใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีนับจากวันท่ีไดลูกหนี้มา
  โดยไมตองพิจารณาวาลกูหนีน้ัน้มคีวามเสีย่งดานเครดิต
  เพิม่ขึน้อยางมนียัสาํคญันับตัง้แตวนัท่ีไดลกูหนีม้าหรอืไม 
 3. สาํหรับเงนิลงทนุในตราสารทนุ บรษิทัฯ อาจจัดประเภท
  เงนิลงทนุนีเ้ปนสนิทรพัยทางการเงนิทีแ่สดงดวยมูลคา
  ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน หรือเปนสินทรัพยทาง
  การเงินที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานรายการกําไร
  เบด็เสร็จอืน่ ทัง้นี ้ทุกส้ินงวดบัญช ีเงนิลงทนุในตราสาร
  ทุนทั้งเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยฯ และเงินลงทุน
  นอกตลาดหลกัทรพัยฯ จะถกูแสดงดวยมลูคายตุธิรรม 
  และเมื่อขายตราสารทุนที่จัดประเภทเปนสินทรัพย
  ทางการเงินท่ีแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานรายการ
  กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่ ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงมลูคา
  ยุตธิรรมทีเ่คยรบัรูในกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จะไมถูก
  รับรูเขากําไรขาดทุนอีกตอไป

 การนํา TFRS 9 มาถือปฏิบัติอาจสงผลในทางลบตอฐานะ
ทางการเงินของบรษัิททีจั่ดทาํงบการเงนิภายใตมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของประเทศไทย ซึง่รวมถงึบรษิทัฯ ดวย โดยผลกระทบ
ดังกลาวข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ รวมถึงองคประกอบของ
งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ ในวันที่มีการบังคับใช 
TFRS 9 และการคาดการณของเศรษฐกิจมหภาคในอนาคต

ความเส่ียงจากการทีก่ารประกอบธรุกิจบริหารสนิทรพัยดอยคณุภาพ
และทรัพยสินรอการขาย รวมท้ังการถือครองทรัพยสินจํานวนมาก
ของบริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลอยางเครงครัดของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑที่ใช
บังคับอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 ธุรกจิบริหารสนิทรพัยดอยคณุภาพและทรพัยสนิรอการขาย
ของบริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลที่เครงครัด บริษัทฯ ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏิบัติ และ
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน การปรับโครงสรางหนี้ การประเมิน
ราคาและการจําหนายทรัพยหลักประกันและทรัพยสินรอการขาย 
กฎระเบียบและวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ การตัดหนี้สูญ กฎเกณฑดานภาษี และ
มาตรฐานการบัญชี นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เปนเจาของ

อสังหาริมทรัพยจํานวนมาก บริษัทฯ จึงตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ตาง ๆ ภายใตกฎเกณฑ แนวทางปฏบัิต ิและนโยบายตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ 
เชน กฎหมายภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสราง กฎหมายส่ิงแวดลอม 
กฎหมายผงัเมือง รวมท้ังกฎระเบยีบและกฎเกณฑอืน่ ๆ

 ท้ังนี ้พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
และมีผลบังคับใชแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 และพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 แมวา
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะไดกําหนดอัตราการจัดเก็บภาษีจากที่ดิน
และโรงเรือนในอัตราใหมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 
โดยบริษัทฯ อาจจะมีคาใชจายทางภาษีเพิ่มขึ้นจากท่ีดินและ
อสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯ ถือครอง ซึ่งคาใชจายทางภาษีที่เพิ่มขึ้น
ดงักลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทาํกําไร 
ฐานะทางการเงนิ และผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคญั 

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเงินหรือ
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปรับตัว
ใหเขากับการเปล่ียนแปลงดังกลาวทั้งหมดไดอยางทันทวงทีอาจสง
ผลกระทบในทางลบตอธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี ยังมีความไมแนนอนใน
เรือ่งของการตคีวามและบงัคบัใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ หรอื
มาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามการ
เปล่ียนแปลงดงักลาวไดอาจทาํใหบรษิทัฯ ตองไดรับโทษตามกฎหมาย
หรืออาจเกิดผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการบังคบัชาํระหนีจ้ากผูคํา้ประกนัและผูจาํนอง
ที่มิใชลูกหนี้ชั้นตน
 กฎหมายกําหนดมิใหผูคํ้าประกันตองรับผิดเสมือนลูกหน้ี
ชั้นตน (เชน ขอกําหนดที่ใหผู คํ้าประกันตองรับผิดรวมกันและ
แทนกนักบัลกูหนีช้ัน้ตน) หากสญัญาคํา้ประกนัมขีอกาํหนดทีฝ่าฝน
บทบัญญัติของกฎหมายนี้จะทําใหขอกําหนดดังกลาวตกเปนโมฆะ
และทําใหผู คํ้าประกันสามารถใชสิทธิปฏิเสธการชําระหนี้ได 
ขอกําหนดของกฎหมายดังกลาวไมใชกับกรณีที่ผูค้ําประกันเปน
นิติบุคคลที่สามารถตกลงยินยอมรับผิดอยางลูกหน้ีช้ันตนได 
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 หากเจาหนีมิ้ไดดาํเนนิการตามทีร่ะบไุวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย อาจทําใหผูคํ้าประกันหรือผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้
ชั้นตนอาจหลุดพนจากความรับผิดในสวนท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
เมือ่ลกูหนีผิ้ดนดั หากเจาหนีม้ไิดมหีนงัสอืบอกกลาวไปยงัผูคํา้ประกัน
หรือผูจํานองที่มิใชลูกหน้ีช้ันตนตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
ผูคํา้ประกันหรอืผูจาํนองทีม่ใิชลกูหนีชั้น้ตน (แลวแตกรณ)ี จะหลดุพน
จากความรับผิดเฉพาะในดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ตลอดจน
อุปกรณแหงหนี้รายน้ันเมื่อพนระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดให
เจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผู คํ้าประกันหรือผู จํานองนั้น 
นอกจากนี้ ในกรณีของการคํ้าประกันหรือการจํานองทรัพยสินเพื่อ
ประกันหนี้ที่บุคคลอ่ืนตองชําระและเปนหน้ีท่ีมีกําหนดระยะเวลา
การชําระแนนอนนั้น หากเจาหน้ียินยอมผอนผันเวลาการชําระหนี้
ใหแกลูกหนีช้ัน้ตนโดยทีผู่คํา้ประกนัหรอืผูจาํนองท่ีมใิชลกูหนีช้ัน้ตน
ไมไดใหความยินยอมในการผอนเวลานั้น จะมีผลทําใหผูค้ําประกัน
หรือผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตนหลุดพนจากความรับผิด ดังนั้น ใน
การปรบัโครงสรางหนีท้ีมี่ผูคํา้ประกนัหรอืผูจาํนองซึง่มใิชลกูหนีช้ั้นตน 
บริษัทฯ อาจตองไดรบัความยนิยอมจากผูค้ําประกันหรือผูจํานองนัน้
เพือ่ใหการคํา้ประกนัของผูคํา้ประกันหรือหลักประกนัของผูจํานอง
ยงัมผีลบงัคับเชนเดมิภายหลังจากการปรบัโครงสรางหนี ้ซึง่กระบวนการ
ดงักลาวจะจาํกดัความยดืหยุนในการปรบัโครงสรางหนีข้องบรษิทัฯ 
โดยหากบริษัทฯ ไมไดรบัความยนิยอมจากผูคํา้ประกันหรอืผูจาํนอง
ทีม่ใิชลกูหนีช้ัน้ตน บรษิทัฯ อาจมทีางเลอืกในการปรบัโครงสรางหนี้
หรือประนอมหนี้นอยลง และอาจทําใหบริษัทฯ ตองดําเนินการ
บังคับจํานอง ซึ่งโดยปกติจะมีคาใชจายสูงและใชเวลานาน

 นอกจากนี้ ความรับผิดของผูจํานองท่ีมิใชลูกหนี้ชั้นตนยัง
จํากัดเพียงเทากับมูลคาของทรัพยท่ีจํานองเทาน้ัน โดยขอตกลงใด
ที่กําหนดใหผูจํานองรับผิดเกินกวามูลคาของทรัพยท่ีจํานองจะตก
เปนโมฆะ อยางไรก็ดี ในกรณีที่ลูกหน้ีเปนนิติบุคคลและบุคคลผูมี
อํานาจในการจัดการหรือควบคุมการดําเนินงานของนิติบุคคลได
นําทรพัยสนิของตนไปจํานองไวเปนหลกัประกันหน้ีของนิตบิคุคลน้ัน
บคุคลดงักลาวสามารถทาํสญัญาคํา้ประกนัหน้ีของนิตบิคุคลเดยีวกนั
และสามารถมีความรับผิดสูงกวามูลคาของทรัพยที่จํานองได

 แมวาบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการในการดําเนินการตามท่ี
กฎหมายกาํหนด เพ่ือลดผลกระทบของการแกไขกฎหมายดงักลาวแลว 
บรษัิทฯ เชือ่วาการแกไขกฎหมายดงักลาวจะสงผลกระทบตอบรษัิทฯ 

อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตอสิทธิของบริษัทฯ ภายใตสัญญา
คํ้าประกันหรือสัญญาจํานองสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพของ
บรษิทัฯ ในกรณทีีส่ญัญาดงักลาวทาํขึน้ โดยมิไดเปนไปตามบทบญัญตัิ
ของกฎหมายขางตน นอกจากนี้ แมวากระบวนการของบริษัทฯ ใน
การบังคบัชาํระหนีก้บัลูกหน้ีและบังคบัจาํนองซ่ึงทรพัยหลกัประกนั
ทีเ่ปนของลกูหนีเ้องอาจไมไดรบัผลกระทบอยางมนียัสาํคญั แตการ
บังคับชําระหน้ีกับผูค้ําประกันและผูจํานองที่มิใชลูกหนี้ชั้นตนจะ
ยากลําบากยิ่งขึ้นและใชเวลานาน เนื่องจากบริษัทฯ จะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดเพิ่มเติมซึ่งอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ อาจตองมคีวามรบัผดิเนือ่งจากขอพิพาท
ทางกฎหมายและขอพพิาทอืน่ทีบ่รษิทัฯ เขาเกีย่วของเปนครัง้คราว
 บรษิทัฯ ตองเขาไปเก่ียวของกับขอพิพาททางกฎหมายและ
ขอพิพาทอื่น ๆ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งโดย
ทัว่ไปแลว ขอพพิาทดังกลาวจะเกิดขึน้เม่ือ (ก) บริษทัฯ เรยีกเกบ็เงนิ
คางชําระจากลูกหนี้ ดําเนินการยึดหรือจําหนายทรัพยหลักประกัน
หรือบังคับชําระหนี้จากผูคํ้าประกัน ผูจํานํา หรือผูจํานอง หรือ (ข) 
บรษิทัฯ และคูสัญญาในการซือ้หรอืจาํหนายทรพัยหลักประกันของ
สินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ขอให
ศาลมีคําสั่งรับรองสิทธิตามกฎหมายของแตละฝาย นอกจากนี้ 
บริษัทฯ อาจถูกฟองรองหรือมีสวนเกี่ยวของกับขอพิพาทอ่ืน ๆ 
จากการดําเนินธุรกิจตามปกติ เชน ลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้
ไดอาจไมยินยอมใหบริษัทฯ ดําเนินการยึดทรัพย โดยนําขอพิพาท
ขึน้สูศาล หรอืในกรณทีีบ่รษิทัฯ ไดดําเนนิคดทีางกฎหมายกบัลกูหนี้
แลวและลูกหนี้ฟองแยง ในกรณีที่บริษัทฯ ประเมินวาอาจมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจากคดีที่มีการฟองรองแลวหรือกําลังจะฟองรอง 
หรอืจากขอพพิาทอืน่ทีม่ตีอบริษทัฯ บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการ
หนี้สินจากคดีฟองรองตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวของหรือตาม
นโยบายภายในของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) ทั้งนี้ 
คําพพิากษาหรอืคําช้ีขาด ในขอพพิาททางกฎหมายทีบ่รษิทัฯ เกีย่วของ
อาจไมไดเปนไปในทางท่ีเปนคณุกับบรษัิทฯ และประมาณการหนีส้นิ
จากคดีฟองรองอาจไมเพียงพอตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมดจากกระบวนพิจารณาหรือขอพิพาทอื่นๆ ท้ังน้ี หากการ
ประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงประมาณการหนีส้นิ
จากคดีฟองรองของบริษัทฯ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
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 นอกจากนี้ คดีความและขอพิพาทอื่น ๆ อาจนําไปสูการ
สืบสวน สอบสวน และกระบวนการพิจารณาโดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแลซึ่งอาจสงผลเสียตอชื่อเสียงของบริษัทฯ และเพิ่มตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับขอพิพาทดังกลาว และ
บริษัทฯ อาจจะตองจัดสรรทรัพยากรที่ใชในธุรกิจหลักมาเพื่อใชใน
กระบวนการดงักลาว ทัง้นี ้ในการดาํเนนิธรุกจิตามปกตขิองบรษัิทฯ 
ในอนาคต บริษัทฯ อาจยงัคงมสีวนเกีย่วของในขอพพิาททางกฎหมาย
และขอพิพาทอืน่ ๆ ตอไป และการหยดุชะงักในการดําเนนิงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องมาจากกระบวนการพิจารณาคดีในศาลหรือคํา
พิพากษาที่มีตอบริษัทฯ กรรมการ หรือผูบริหารหลักของบริษัทฯ 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน 
ผลการดาํเนนิงาน และโอกาสทางธุรกิจของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคญั

ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันท่ีอาจสงผลกระทบตอธุรกิจและ   
กลยุทธการเติบโตของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีสินทรัพยดอยคุณภาพขนาดใหญหลายรายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพ
รายใหญที่สุดของบริษัทฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 3.9 ของเงินให
สนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนีส้ทุธขิองบรษิทัฯ และลกูคาทีเ่ปนสนิทรพัย
ดอยคุณภาพรายใหญท่ีสุดของบริษัทฯ 10 รายแรกคิดเปนสัดสวน
รวมกันประมาณรอยละ 8.1 ของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี
สุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น หากลูกหนี้รายใหญของบริษัทฯ รายใด
ไมสามารถชําระหนี้ไดภายในเวลาที่กําหนดหรือผิดนัดชําระหนี้ 
ดวยเหตุใด ๆ หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับเงินเต็มจํานวนมูลคา
ทรัพยหลักประกันหรือไมไดรับเลยจากการบังคับหลักประกัน 
อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 นอกจากนี้ ทรัพยสินรอการขายจํานวนมากของบริษัทฯ 
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง
จากการลดลงของราคาทีด่นิในประเทศและการลดลงของราคาทีด่นิ
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปจจัยใด ๆ ที่กอใหเกิดผล
ดงักลาวอาจสงผลในทางลบตอธรุกจิ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงนิ 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ที่ไมพึงพอใจบริษัทฯ และผูคัดคานอาจ
ทําใหบริษัทฯ เสียชื่อเสียงได
 ธุรกจิของบรษิทัฯ เกีย่วของกบัการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ 
การเรียกชําระหนี้ และ/หรือการบังคับหลักประกัน ซึ่งอาจสราง
ความไมพอใจแกลูกหนีไ้ด ในอดตี เคยมีกลุมลูกหน้ีรวมตวักนัประทวง
ทีส่าํนักงานใหญ และสาํนกังานสาขาบางแหงเพือ่เรยีกรองใหบรษิทัฯ 
ลดหนี ้แมวาธรุกจิของบรษิทัฯ จะไมไดรบัผลกระทบจากเหตุการณ
ดงักลาว การดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ความสัมพนัธและช่ือเสียงของ
บรษิทัฯ ในกลุมลูกหนีอ้าจไดรบัผลกระทบหากมเีหตกุารณลักษณะ
เดยีวกันเกดิขึน้อกีในอนาคต ความเสยีหายดานชือ่เสียงของบรษัิทฯ 
อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และความสัมพันธที่บริษัทฯ 
มกีบัลกูคา ลกูหนีแ้ละคูสญัญาอืน่ ๆ ในอดตีบรษัิทฯ เคยถกูฟองรอง
โดยลูกหนีท้ีไ่มพึงพอใจบรษิทัฯ ซ่ึงเหตกุารณดงักลาวอาจเกิดขึน้อีก
ในอนาคต และอาจสงผลใหบริษทัฯ ตองมคีาใชจายในการดาํเนินการ
ทางกฎหมายและอาจมีความรับผิดเกิดขึ้นจากการฟองรอง 
นอกจากนี้ การวิพากวิจารณ และการเผยแพรขอมูลในเชิงลบอาจ
นาํไปสูการรองเรยีนหรอืการคัดคานซึง่อาจขดัขวางหรอืเปนอุปสรรค
ในการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ซ่ึงเหตกุารณเหลานีอ้าจสงผลในทางลบ
ตอธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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ความเสีย่งจากความบกพรองหรอืผดิพลาดในการปฏบิตัหินาทีข่อง
พนักงานของบริษัทฯ หรือการกระทําของบุคคลภายนอก
 บรษิทัฯ มรีะบบบรหิารความเสีย่งและระบบควบคมุภายใน
ทีค่รอบคลมุการดาํเนนิงานของบริษัทฯ ตลอดจนมมีาตรการปองกัน
และนโยบายในการติดตามการดําเนินงานและการปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วของ โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่บรหิารจดัการความเสีย่ง
ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เชน การฟอกเงิน 
การทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทําอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย 
โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบตอ
สังคม และคณะกรรมการกํากับความเสี่ยงเพื่อชวยกันทําหนาท่ีใน
การกาํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และจดัใหมเีครือ่งมอื
ในการบริหารความเส่ียงเพือ่ใหหนวยงานภายในของบริษัทฯ แตละ
หนวยงานใชในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของตนเปนประจําทกุป อยางไรกต็าม บรษิทัฯ อาจมคีวามเส่ียง
จากความบกพรองหรือผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
ของบริษัทฯ ทีอ่าจไมเปนไปตามนโยบายทีก่าํหนดไว หรือแมกระทัง่
จากการการกระทําของบุคคลภายนอก เชน ตัวแทนหรือลูกคา ซึ่ง
อยูนอกเหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ โดยการไมปฏบิติัตามนโยบาย
ที่กําหนดดังกลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน 
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคญั

ความเสีย่งจากการพึง่พิงผูบรหิารหลกัและพนกังานท่ีมีความสามารถ
 ความสาํเร็จของบริษัทฯ ข้ึนอยูกบัความสามารถของบริษัทฯ 
ในการจูงใจและรักษาผูบริหารหลักและพนักงานที่มีความรูและ
ความเขาใจในเชิงลึก และมีประสบการณในการทํางานอันยาวนาน
ในธุรกิจการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซ่ึงบุคคลเหลานี้ รวมถึง
ผูบริหารระดับอาวุโส พนักงานซ่ึงมีความชํานาญในการประเมิน
ราคาทรัพยสิน การตลาดและการขาย และพนักงานปฏิบัติการ
ดานอืน่ ๆ  เนือ่งดวยลักษณะของธรุกิจ บรษิทัฯ จาํเปนตองมพีนกังาน
ทีม่คีวามรูความสามารถเฉพาะทาง โดยบรษิทัฯ ไดฝกอบรมพนกังาน
ของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ อยางไรก็ดี บริษัทฯ อาจไมสามารถ
รักษาทีมผูบริหารและพนักงานที่มีความสามารถไวได และอาจไม
สามารถสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมมาทดแทนบุคลากรระดับสูง 
หรือพนักงานที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางไดภายในเวลาท่ี 
เหมาะสมหรืออาจไมสามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนไดเลย หรือ
อาจมีคาใชจายในการสรรหาและอบรมพนักงานใหม ซ่ึงทั้งหมดนี้
อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ 
ขัดของ 
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) และระบบประมวลผลขอมลูของบริษทัฯ หากระบบ
ดงักลาวขดัของอาจกอใหเกดิความสูญเสียทางการเงนิ การดาํเนนิธรุกจิ
หยดุชะงกั หรือความเสียหายดาช่ือเสยีงแกบรษัิทฯ 

 การดําเนินธุรกิจ การควบคุมดานบัญชีและการเงิน การ
บรหิารความเสีย่ง และการบริการลกูคาอยางราบรืน่ลวนตองอาศยั
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ความขัดของของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอาจเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินงาน
ของพนกังาน หรอืเหตกุารณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 
เชน ปญหาซอฟตแวร ฮารดแวร เครือขายขัดของ การติดไวรัส
คอมพิวเตอร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ปญหาเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ หรือปญหา
กระแสไฟฟาขัดของ เปนตน บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 
(Business Continuity Plan หรอื BCP) และจดัตัง้ศนูยคอมพวิเตอร
สํารอง (Disaster Recovery Center หรือ DRC) เพื่อใหสามารถ
กูคืนระบบไดอยางรวดเร็วภายใน 24 ช่ัวโมง และปองกันและชวย
ลดผลกระทบของการหยุดชะงักของธุรกรรมหลักของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม การหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ เปนเวลานานอาจจํากัดความสามารถในการติดตาม
ตรวจสอบและจดัการขอมลู การบรหิารความเสีย่ง การจดัทําบนัทึก
ที่ถูกตอง การใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ และการควบคุมดาน
การเงิน รวมทั้งการดําเนินงานของบริษัทฯ แมบริษัทฯ จะจัดใหมี
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตามขอกาํหนดทีเ่ก่ียวของ
อยางสมํา่เสมอ บรษิทัฯ ไมสามารถรบัรองไดวา การตรวจสอบดงักลาว
จะปองกันไมใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ ขัดของใน
อนาคต นอกจากนี้ แมบริษัทฯ จะทุมเททรัพยากรจํานวนมากเพื่อ
การดแูลความปลอดภัยทางไซเบอร การเขารหสัขอมูลอเิลก็ทรอนกิส 
และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น แตก็ยังอาจเกิดเหตุการณ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอรตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบประมวลขอมูลของบริษัทฯ เชน การฝาฝน แทรกซึม 
จารกรรม การละเมิดสิทธิของ know-how และขอมูลสวนบุคคล 
การรั่วไหลของขอมูล หรือการทุจริตทั่วไปได ดังนั้น การที่บริษัทฯ 
ไมสามารถแกปญหาในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอยางครบถวน
และรวดเร็วอาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในสวนท่ี
สําคัญตองลาชาหรือหยุดชะงักและอาจทําใหเกิดความรับผิดหรือ
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เสยีชือ่เสยีง ซึง่อาจสงผลกระทบในทางลบตอธรุกิจ ฐานะทางการเงนิ 
และผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อยางมนียัสาํคัญ 

ความเส่ียงจากการที่กรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม
ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของบริษัทฯ ไดทั้งหมด
 โดยทั่วไป บริษัทฯ จัดใหมีประกันภัยสําหรับความเสี่ยง 
3 ประเภท ไดแก (ก) ความรับผิดสําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี 
(Director and Officers Liabilities Insurance) (ข) ประกันภัย
อาคารสํานักงานของบรษิทัฯ ทีค่รอบคลมุความเสียหายทุกประเภท 
(All Risks) รวมถึงประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก และ 
(ค) อัคคีภัย สําหรับสิ่งปลูกสรางที่ต้ังอยูบนทรัพยหลักประกันของ
สนิทรพัยดอยคุณภาพและทรัพยสนิรอการขาย ถงึแมบริษทัฯ เชือ่วา 
ทีผ่านมาบรษิทัฯ มกีรมธรรมประกนัภยัทีค่รอบคลมุถงึความเสยีหาย
ทีอ่าจเกิดขึน้ และบริษทัฯ วางแผนทีจ่ะทาํประกนัภยัดงักลาวตอไป 
ประกนัภยัดังกลาวอาจไมครอบคลมุความเสยีหายและความสูญเสีย
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต (เชน ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับทรัพยหลัก
ประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายท่ีไมได
มีสาเหตุจากอัคคีภัย) ไดอยางเพียงพอ หากประกันภัยของบริษัทฯ 
ไมครอบคลุมความเสียหายและความสูญเสียดังกลาวอาจสงผล
กระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ เลือกที่จะ
ขยายความคุมครองของประกันภัย เบี้ยประกันจะมีจํานวนสูงขึ้น 
และบริษัทฯ อาจจะไมสามารถจัดหากรมธรรมประกันภัยใหความ
คุมครองและมีเงือ่นไขดานการรบัผลประโยชนในเชิงเศรษฐกจิตามที่
ตองการไดหรอือาจจะไมสามารถจดัหากรมธรรมประกันภยัไดเลย

ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือผูบุกรุกในอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ อาจประสบปญหาในสถานการณตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย 
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่บริษัทฯ ถือครองอยู เชน ในกรณีที่มี 
ผูไดรบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตท่ีุเกดิขึน้ในอสงัหารมิทรพัยของบริษทัฯ 
หรอืบริเวณใกลเคยีง หรือในกรณีทีมี่ผูบกุรกุทีเ่ขามาใชอสงัหารมิทรพัย 
ของบริษทัฯ โดยมิชอบ ทีผ่านมา การบกุรกุสวนใหญมกัเปนกรณีทีม่ี 
ผูบุกรุกในอสังหาริมทรัพยกอนที่บริษัทฯ รับโอนอสังหาริมทรัพย 
ดงักลาว ทัง้นี ้มาตรการตรวจสอบและปองกันทีใ่ชกบัอสงัหารมิทรพัย 
ของบริษทัฯ อาจไมสามารถปองกันอบุตัเิหต ุการบกุรุก การครอบครอง 
ปรปกษ หรอืการใชอสงัหารมิทรพัยโดยมชิอบทัง้หมดทีอ่าจเกดิขึน้ 
ไดอยางมปีระสทิธิภาพ ดังนัน้ บริษทัฯ จึงอาจถูกเรยีกรองใหชดเชย 
ความเสียหายตอบุคคลทีป่ระสบอบัุติเหต ุหรอืผูทีใ่ชอสงัหารมิทรพัย 
ของบริษัทฯ โดยมิชอบอาจกอใหเกิดความเสียหายที่บริษัทฯ ตอง

รวมรับผิดดวย หรือผูบุกรุกอาจครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย 
ของบรษิทัฯ โดยมชิอบดวยกฎหมาย บรษิทัฯ อาจตองดาํเนนิการและ
เสียคาใชจายจาํนวนมากเพือ่ใหไดรบัสทิธคิรอบครองอสงัหารมิทรพัย
ของบริษัทฯ กลับคืน หรือบริษัทฯ อาจไมสามารถเขาครอบครอง 
อสงัหารมิทรพัยนัน้ไดเลย และอาจทาํใหมลูคาของอสงัหารมิทรัพย
ดังกลาวลดลง ในอดีต บริษัทฯ เคยประสบกับเหตุการณที่บริษัทฯ 
ไมสามารถเขาไปในอสงัหารมิทรพัยทีบ่ริษทัฯ รบัโอนหรอืไดมาจาก 
การบังคบัหลักประกนั เนือ่งจากมผูีบกุรกุในอสังหารมิทรพัยดงักลาว 
สงผลใหการรับรูรายไดจากมูลคาของอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ลาชา ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงิน และ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงจากผลกระทบของกฎหมายการแขงขันทางการคา 
ฉบับใหมของประเทศไทย
 พระราชบญัญัตกิารแขงขนัทางการคา พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ. 
การแขงขันทางการคา”) ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2560 
และกฎหมายลําดับรองที่ออกภายใต พ.ร.บ. ฉบับนี้ไดกําหนด 
หลักเกณฑหลัก 4 ประการ เพื่อสงเสริมการแขงขันทางการคา 
อยางเสรแีละเปนธรรม รวมถงึใหโอกาสผูประกอบการทกุฝายอยาง 
เทาเทียมกัน (Level Playing Field) ไดแก (ก) การหามมิให 
ผูประกอบธรุกจิซึง่มอีาํนาจควบคมุตลาดใชอาํนาจเหนอืตลาดอยาง
ไมเปนธรรม (ข) การกาํกบัดแูลการควบรวมหรอืการไดมาซึง่กจิการ
อนัเปนการจาํกดัการแขงขันทางการคาหรอืการควบรวมหรอืการไดมา
ซึง่กจิการของหรอืระหวางผูประกอบธรุกิจซึง่มีอาํนาจควบคมุตลาด 
(ค) การหามทาํสญัญาทางธุรกจิทีมี่ผลเปนการจํากัดการแขงขนัทาง
การคา (Restrictive Agreements) และ (ง) การหามกระทาํการใด 
ที่ถือเปนพฤติกรรมการคาที่ไมเปนธรรม 
 
 ทัง้นี ้บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีอ่าจถกูพจิารณาวาเปน “ผูประกอบ 
ธุรกิจซึ่งมีอํานาจเหนือตลาด” ตาม พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา 
ภายใตหลักเกณฑที่คณะกรรมการการแขงขันทางการคากําหนด 
ซึง่จะสงผลใหบริษัทฯ อาจตองปฏิบติัตามกฎเกณฑเกีย่วกบัการหาม
ใชอํานาจเหนือตลาดอยางไมเปนธรรมหรือไมมีเหตุผลอันสมควร 
ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ 

ความเส่ียงที่การเขาถึง หรือ การใชขอมูลอาจสงผลเสียตอชื่อเสียง 
และสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจของบริษัทฯ
  บริษัทฯ ตองประมวลขอมูลของลูกคาเปนจํานวนมากใน 
การดําเนินกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ 

86
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ําป
 2

56
3



เขาถึงและการจัดการกับขอมูลจํานวนมาก ซึ่งรวมถึง 
  (ก) การคุมครองขอมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมในระบบ
   เทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ รวมถงึการถกูเจาะ
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยบุคคลภายนอก หรือ
    ความผิดพลาดหรือการกระทําผิดของพนักงานของ
   บริษัทฯ
  (ข) การใหความสําคัญแกความเปนสวนตัวของขอมูล
   การเปดเผย และคุมครองขอมูล
  (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช และ
   เปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

  ประเทศไทยเริ่มใหความสําคัญแกกฎหมายและกฎเกณฑ 
ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทางไซเบอร และการคุมครองขอมูล 
สวนบุคคลเพิม่มากขึน้ โดยพระราชบัญญัตคิุมครองขอมลูสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ลงประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2562 ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองขอมูลฉบับแรกของประเทศไทย 
หากพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใชโดยสมบูรณ และไดมี
การออกกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองขอมูล
สวนบคุคลภายในหนึง่ปนบัจากวนัทีพ่ระราชบญัญตัดัิงกลาวใชบงัคับ 
บคุคล และผูประกอบการตาง ๆ รวมถงึบรษิทัฯ จะตองเก็บรวบรวมใช
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามข้ันตอนและขอกําหนดภายใต 
พระราชบัญญัติดังกลาว รวมถึงการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตาง
ประเทศ ปจจุบนับรษัิทฯ มคีณะทํางานเตรยีมความพรอมการปฏบิติั 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เพื่อ 
ผลักดันและสนับสนุนใหบริษัทเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติงาน 
ในสวนที่เกี่ยวของอยางถูกตองและสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
ทั้งสองฉบับดังกลาว

  การดาํเนินการเพือ่ปฏบัิตติามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย 
ทําใหบริษัทฯ อาจตองใชทรัพยากร และคาใชจายเพิ่มมากขึ้น และ 
อาจทําใหบริษัทฯ ตองเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน และนโยบายที่ 
เก่ียวของกับความเปนสวนตัวท่ีอาจสงผลในทางลบตอธุรกิจของ 
บริษัทฯ การทีบ่รษัิทฯ ไมปฏบัิติตามกฎหมายและกฎเกณฑเกีย่วกบั 
ความปลอดภัยทางไซเบอรและการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มี 
อยูในปจจบัุนและทีจ่ะมใีนอนาคตอาจทําใหบริษทัฯ มขีอพิพาททาง
กฎหมาย คาปรับ และโทษทางกฎหมาย และสงผลเสียตอชื่อเสียง

 นอกจากนี ้ การเปลีย่นแปลงของความคาดหมายและความ 
ตองการของลูกคาเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาจจํากัด 
ความสามารถของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลที่ไดมา 
จากการดาํเนนิงาน ซึง่อาจสงผลเสยีตอความสามารถในการใหบรกิาร 
ผลกระทบดงักลาวอาจสงผลกระทบในทางลบตอธรุกจิ ชือ่เสยีง และ 
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

ความเสี่ยงจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพยโดยรัฐ
 พระราชบญัญัตวิาดวยการเวนคนือสงัหารมิทรพัย พ.ศ. 2530 
(รวมทัง้ทีมี่การแกไขเพิม่เติม) ใหอํานาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรพัย
เพือ่วตัถปุระสงคตาง ๆ  รวมถงึกจิการอนัจาํเปนเพือ่การสาธารณปูโภค 
การปองกันประเทศ การพัฒนาการเกษตร การผังเมือง หรือเพื่อ 
ประโยชนสาธารณะอืน่ ๆ  ตามกฎหมายดงักลาว รฐัมอีาํนาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใด เปนกรณีมี 
ความจาํเปนโดยเรงดวน เพือ่ใหรฐัสามารถใชอสังหาริมทรัพยดงักลาว
กอนทีจ่ะมกีารเวนคนืได ทีผ่านมา บรษิทัฯ เคยไดรบัผลกระทบจาก 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เปนทรัพยสินรอการขาย และ 
ทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ และแมวารัฐจะชาํระ 
เงินชดเชยสําหรับการเวนคืน เงินชดเชยดังกลาวอาจไมเพียงพอ
กับตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการไดมาซึ่ง 
ทรัพยสินที่ถูกเวนคืน ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจจะตองหาแหลงเงินทุนอื่นซึ่งอาจ
มีตนทุนสูงขึ้น
 ท่ีผานมาบริษทัฯ มกีารจัดหาแหลงเงินทนุทัง้ในรปูแบบตัว๋เงิน 
ตราสารหนี ้ และเงนิกูยืมจากธนาคารพาณชิย ซึง่ตามกฎเกณฑของ 
ธปท. ปจจุบัน หากธนาคารพาณิชยรับซื้อตั๋วเงิน หรือลงทุนใน
ตราสารหนีข้องบริษทัฯ หรอืมฐีานะเปนเจาหนีข้องบรษิทัฯ จากการ
ใหกูยืมเงิน โดยธนาคารพาณิชยสามารถนับตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ 
ของบริษัทฯ เปนสินทรัพยสภาพคลองและไดรับการยกเวนไมตอง 
ดำรงเงินกองทุนเพ่ือรองรับความเส่ียงดานเครดิต อยางไรก็ดี ภายหลัง
จากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนและจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ธนาคารพาณิชยไมสามารถ
นับต๋ัวเงินหรือตราสารหน้ีของบริษัทฯ เปนสินทรัพยสภาพคลองได 
และตองดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการ
เปนเจาหนี้ของบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลใหธนาคารพาณิชยลดจำนวน
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การรับตั๋วเงิน หรือการลงทุนในตราสารหนี้ หรือการใหเงินกูยืมแก
บริษัทฯ ดวยอัตราผลตอบแทนเดิม และบริษัทฯ อาจตองหาแหลง
เงินทุนอื่นซึ่งอาจมีตนทุนที่สูงขึ้น

ความเสี่ยงจากการลดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อันดับความนาเชื่อถือของ 
บริษัทฯ จัดทำโดยบริษัท ทริสเรทต้ิง จำกัด (“ทริส”) อยูท่ีระดับ A- 
หากในอนาคตบริษัทฯ ถูกลดอันดับความนาเช่ือถืออาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนภายใต 
ขอตกลงและ/หรือในอัตราดอกเบี้ยที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ใน 
เชิงพาณิชยซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด 
ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงจากการรวมตัวหรือประทวงหยุดงานของพนักงานของ
บริษัทฯ
 แมกฎหมายวาพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2538 
กำหนดหามพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการนัดหยุดงานบริษัทฯ 
ไมสามารถรับรองไดวาพนักงานของบริษัทฯ จะไมมีการประทวงหรือ 
การนัดหยุดงานของพนักงานของบริษัทฯ อาจสงผลใหการดำเนินธุรกิจ
หยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และ 
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ

 แมวาในปจจุบันจะยังไมมีพนักงานของบริษัทฯ เขารวม 
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานใด ขอเท็จจริงดังกลาวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดในอนาคต หากพนักงานของบริษัทฯ เขารวมสหภาพ
แรงงานและบริษัทฯ ไมสามารถเจรจาตกลงขอตกลงสัญญาตาง ๆ 
กับสหภาพแรงงานใหไดรับเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ได
สำเร็จ หรือหากบริษัทฯ ประสบกับภาวะธุรกิจหยุดชะงักหรือประสบ
ปญหาดานแรงงานท่ีอาจเกิดข้ึน ณ สำนักงาน สาขาใดสาขาหน่ึงของ
บริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ผลการดำเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาคและภาวะ 
ตลาดที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ
 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจ 

มหภาคโดยท่ัวไป นโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และความผันผวนของ
ตลาดเงินและตลาดทุน ซ่ึงไดแกแตไมจำกัดเพียงตนทุนทางการเงิน
และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอ ความสามารถ 
ในการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว แนวโนมของภาคธุรกิจ 
การเงิน นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายการแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ ความผันผวนของคาเงิน นโยบายดานภาษีอากร รวมท้ัง
กฎหมายและกฎเกณฑที่สงผลกระทบตอธุรกิจการเงิน

 ภาวะทางการเงินหรือเศรษฐกิจที ่ปรับตัวลดลงรวมถึง
ความไมแนนอนทางดานการเงินของโลก สงครามการคาระหวาง
ประเทศ และวิกฤตหน้ีสาธารณะในหลายประเทศ อาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความเชื่อมั ่นของนักลงทุน และตลาดการเงินโลก 
นอกจากน้ี ความกังวลดานเงินเฟอ ตนทุนดานพลังงาน ปญหาดาน
ภูมิรัฐศาสตร การจัดหาแหลงเงินกูยืมและตนทุนการกูยืม อัตรา 
การวางงาน ความเชื่อมั่นของผูบริโภค มูลคาทรัพยสินที่ลดลง 
ความผันผวนในตลาดทุน การเปลี่ยนแปลงของราคาหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ และความกังวลดานสภาพคลองลวนสงผลกระทบ 
ในทางลบตอภาวะตลาดทั้งสิ้น

 หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาวะตลาดชะลอตัวลง
อาจสงผลกระทบในทางลบตอคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ
มูลคาของทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน
รอการขายของบริษัทฯ ธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
สภาพคลองและความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุน
ภายใตขอตกลง ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ในทางลบตอธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ 

 นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
COVID-19 ตามการระบาดทั่วโลกตั้งแตชวงตนป 2563 โดยการ
แพรระบาดดังกลาวสงผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ 
ซึ่งสงผลทำใหรายไดดอกเบี้ย - สวนที่ไดรับเงินแลวของบริษัทฯ 
ปรับลดลงดวย นอกจากน้ี ลูกคาบางสวนยังมีการขอเขารวมโครงการ
พักชำระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยตามมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ 
ขณะท่ีลูกคาหลายรายไมสามารถท่ีจะมาชำระดอกเบ้ียหรือเงินตนได 
และตองมีการเจรจาเพ่ือขอยืดระยะเวลาการผอนชำระออกไปกอน 
ซึ่งบริษัทฯ อาจไมสามารถประมูลหนี้จากธนาคารพาณิชยได
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เน่ืองจากลูกหน้ีสวนใหญ ยังอยูระหวางมาตรการชะลอการชำระหน้ี 
(loan payment holiday) ซึ ่งจะยังไมทำใหธนาคารพาณิชย
มีความจำเปนตองปรับลูกหนี้เปน NPL นอกจากนี้ บริษัทฯ 
คาดการณวา สถาบันการเงินจะนำหนี้เสียที่เกิดจาก COVID-19
ออกมาขายในชวงปลายป 2563 ถึงตนป 2564 ปจจัยจากการ
แพรระบาดดังกลาวจึงอาจสงผลกระทบเชิงลบตอผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในป 2563 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการ
ลดผลกระทบและความเสี่ยงจากสถานการณดังกลาวในระดับหนึ่ง 
ดวยการกำหนดมาตรการชวยเหลือลูกหนี้ NPL และลูกคา NPA 
ซึ่งมาตรการดังกลาวประกอบดวย 1) พักชำระเงินตนและดอกเบี้ย
เปนเวลา 3 เดือน 2) พักชำระเงินตนและดอกเบ้ียเปนเวลา 3 เดือน 
หลังจากน้ันพักชำระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน (ชำระเฉพาะดอกเบ้ีย) 
3) พักชำระเงินตน (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 
2563 4) อ่ืนๆ (ตามเง่ือนไข (1) (2) (3) และขยายเวลาการผอนชำระ 
เปนตน) นอกจากนี้บริษัทมีประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการปองกัน
การแพรระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อใหมาตรการในการดูแล
พนักงานมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ไดแก 
1) มาตรการในการเดินทางไปตางประเทศ 2) มาตรการในกรณีบุคคล
ภายนอกที่เขามาปฏิบัติงานภายในอาคารของบริษัท 3) มาตรการ
ในการควบคุมจุดคัดกรองสำหรับอาคารสำนักงานใหญและสำนักงาน
ภูมิภาค 4) มาตรการในการเขา - ออกอาคารสำนักงานใหญ สำหรับ
พนักงานและบุคคลทั่วไป รวมถึงกำหนดใหมีการเตรียมการให
พนักงานบางสวน จัดทำแผนการปฏิบัติงานที่บาน Work From 
Home (WFH) แผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) 
เพ่ือใหธุรกรรมสำคัญของบริษัทฯ ดำเนินไปไดอยางตอเน่ือง รวมถึง

มีการแบงสัดสวนใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานท่ีบาน (WFH) และ
กำหนดพนักงานหลัก (Key Person) ใหไปปฏิบัติงานท่ีศูนยปฏิบัติ
งานสำรองตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมให
ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการไดอยางตอเนื่องและคำนึงถึง 
ความปลอดภัยของพนักงานเปนสำคัญอีกดวย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ในทางลบตอบริษัทฯ
 อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบ
ตอธุรกิจของบริษัทฯ ในหลายดาน โดยทั่วไปการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย (หรือการที่ตลาดคาดการณวาอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต) จะทำใหตนทุนการเงินของบริษัทฯ สูงขึ้น และนอกจากนี้ 
อาจสงผลใหความตองการซื้อทรัพยสินรอการขายของผูซื้อลดลง 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการ 
ขายทรัพยสินรอการขายภายใตเงื่อนไขที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ 
           
 นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอความมั่นคงทางการเงินของลูกหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย 
แบบลอยตัว ซึ่งอาจทำใหความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้
ลดลงไมวาโดยตรงหรือโดยออม ซึ่งอาจสงผลใหอัตราการผิดนัด
ชำระหน้ีสูงข้ึน และการชำระหน้ีโดยเฉล่ียอาจต่ำลง ซ่ึงกรณีตางๆ น้ี
อาจสงผลกระทบในทางลบตอการสรางกระแสเงินสด ผลตอบแทน
จากการลงทุน และประมาณการการเรียกเก็บหนี้ที่เหลืออยู ทำให 
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แยลง
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ความเส่ียงจากการท่ีผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ อาจดำเนินการใด
ที่สงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
 กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 45.8
(ขอมูล ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเปนวันปดสมุดจดทะเบียน
ลาสุดของบริษัทฯ) ของหุนที่ออกและจำหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ แตยังคงมีฐานะเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ตราบใดที่
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ยังคงดำรงสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงจำนวนมากก็จะยังคงมีสวนสำคัญในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ
ที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการ
แตงตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผูถือหุนรายใหญ
ดังกลาวสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของตนในที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อใหไดมาซึ่งมติที่ตนตองการ ซึ่งอาจไม
สอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนรายอื่น

ความเสี่ยงจากการถือหุนของบริษัทฯ 
ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซ่ึงอาจกอใหเกิดผลขาดทุน 
อยางมีนัยสำคัญตอผูลงทุนที่ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
 ราคาหุนสามัญของบริษัทฯ อาจขึ้นลงอยางผันผวนขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการที่บริษัทฯ อาจไมสามารถควบคุมได ไดแก
 (ก) สถานการณทางการเมือง
 (ข) มุมมองที่มีตอโอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินงาน
  ของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมในภาพรวม
 (ค) ความแตกตางระหวางผลประกอบการทางการเงิน
  และผลการดำเนินงานที่แทจริง และผลประกอบการ
  ทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ผู ลงทุนและ
  นักวิเคราะหคาดหวัง
 (ง) คำแนะนำหรือมุมมองของนักวิเคราะหท่ีมีตอหลักทรัพย
  ของบริษัทฯ
 (จ) สภาพคลองของหุนสามัญของบริษัทฯ
 (ฉ) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
  อุตสาหกรรมการเงิน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
  บรรยากาศในตลาดหุนและเหตุการณหรือปจจัยอ่ืน ๆ
 (ช) การประกาศขอมูลของบริษัทอ่ืนท่ีอยูในอุตสาหกรรม
  เดียวกับบริษัทฯ
 (ซ) การเปล่ียนแปลงการประเมินมูลคาตลาดและราคาหุน
  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซ่ึงดำเนิน
  ธุรกิจคลายคลึงกับบริษัทฯ

 (ฌ) ความผันผวนของราคาหุนโดยท่ัวไปในตลาดหลักทรัพยฯ

 ดังน้ัน จากปจจัยตาง ๆ ขางตนรวมท้ังปจจัยอ่ืน ๆ หุนสามัญ 
ของบริษัทฯ อาจมีราคาที่ต่ำกวาราคาเสนอขายเปนอยางมาก 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
อาจขายหุน และการขายหุนของบริษัทฯ จำนวนมากอาจมีผลทำให
ราคาหุนของบริษัทฯ ลดลง
 ภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญ 
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
ท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม และตามท่ีบริษัทฯ ไดรับการผอนผันการหาม
ผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวงระยะเวลาที่กำหนดซึ่งหุ นของบริษัทฯ จำนวน 
1,480,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 45.8 ของ
ทุนจดทะเบียนจะถูกหามมิใหขายเปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับ 
จากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
เมื่อกำหนดระยะเวลาหามขายหุนสิ้นสุดลง ผูลงทุนอาจไดรับผล
กระทบในทางลบจากการลดลงของราคาตลาดของหุนเนื่องจากมี
การขายหุนของบริษัทฯ ซึ่งเดิมอยูภายใตขอจำกัดการหามขายหุน

 บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การขายหุนหรือปริมาณจำนวนหุนที่คาดวาจะมีการขายตอราคา 
ตลาดของหุนของบริษัทฯ ณ ขณะใดขณะหนึ่งในอนาคต การขาย 
หุนจำนวนมากในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการคาดการณวาอาจมี 
การซ้ือขายดังกลาวเกิดข้ึนอาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาด
ของหุนของบริษัทฯ ได

ความเสี่ยงจากความสามารถในการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 ความสามารถในการจายเงินปนผลสำหรับหุนของบริษัทฯ 
ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่ง 
ผลประกอบการทางการเงินดังกลาวขึ้นอยูกับความสำเร็จในการ 
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ ตลอดจนปจจัยดานการเงิน ปจจัยดานการ
แขงขัน ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการกำกับดูแลของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป อุปสงค และราคาขายของทรัพยสินของ
บริษัทฯ และปจจัยเฉพาะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
หรือโครงการเฉพาะบางโครงการของบริษัทฯ โดยปจจัยเหลานี้อยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ 



91
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

อาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหรืองดการจายเงินปนผลสำหรับรอบ
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งก็ไดตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ
อาจไมสามารถทำกำไรในอนาคต หรือคณะกรรมการบริษัทฯ อาจ 
ไมอนุมัติการจายเงินปนผลแมวาบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรไดก็ตาม

 นอกจากนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทฯ 
มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลไดแมวา 
ในรอบปบัญชีดังกลาว บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิก็ตาม ในปที่บริษัทฯ 
มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ ยังมีหนาท่ีตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปน้ันสวนหน่ึง
ไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำปหัก
ดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวน 
ไมนอยกวารอยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้หาก
บริษัทฯ ไมสามารถทำกำไรไดเพียงพอ หรือหากวาบริษัทฯ พิจารณา
แลวเห็นวาเหมาะสม บริษัทฯ อาจไมจายเงินปนผลในอนาคต

ผูถือหุนของบริษัทฯ อาจมีขอจำกัดในการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต
 แมบริษัทมหาชนจำกัดไมจำเปนตองเสนอสิทธิจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมกอน เมื่อมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 
แตบริษัทมหาชนจำกัดก็มีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งคราว 

โดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในกรณีท่ีบริษัทฯ 
เสนอหรือใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญในการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนหรือ
สิทธิใดๆ ในรูปแบบใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิใชดุลยพินิจในการดำเนินการ
เสนอขายหุ นสามัญเพิ ่มทุนดังกลาวแกผู ถ ือหุ น โดยบริษัทฯ 
อาจไมเสนอสิทธิในการจองซื้อดังกลาวแกผูถือหุนสามัญที่มีที่อยู 
นอกประเทศไทย นอกจากนี้ ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับ บริษัทฯ 
อาจถูกหามมิใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแกผูถือหุนใน
บางประเทศ เวนแตไดดำเนินการการปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีเก่ียวของ 
ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไมอาจเสนอสิทธิจองซื้อหุนแกผูถือหุนสามัญ
ท่ีเปนบุคคลอเมริกัน เวนแต (ก) มีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพยที่มีผลใชบังคับภายในพระราชบัญญัติหลักทรัพย 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ (ข) เปนการเสนอขายสิทธิในการ
ซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนหรือเปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว
ใหแกผูถือหุนตามขอยกเวนภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยหรือ
ขอกำหนดของกฎเกณฑอื่นในบางประเทศอาจทำใหผูลงทุนไม
สามารถใชสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนตามสัดสวนได ซึ ่งอาจลด
สัดสวนการถือหุนของนักลงทุนดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีหนาที่
ตองดำเนินการย่ืนขอจดทะเบียนหุนสามัญของบริษัทฯ ในประเทศ
ใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนตางชาติสามารถใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนในอนาคต



Assets Used in Business Operation 
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถาวร
   รายการสินทรัพยถาวรตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ 
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
    รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 1. ที่ดิน  เปนเจาของและผูเชา 789.5 ไมมี

 2.  อาคาร  เปนเจาของและผูเชา 150.9 ไมมี

 3.  สวนปรับปรุงอาคาร เปนเจาของและผูเชา 97.7 ไมมี

 4.  อุปกรณ  เปนเจาของ 125.7 ไมมี

 5.  งานระหวางทํา  เปนเจาของ 9.7 ไมมี

    รวม   1,173.5 

ทีด่ิน 
   (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
   
      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 1. 99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  เปนที่ตั้ง  535.5 ไมมี
  (4-0-47)  สํานักงานใหญ

 2. 330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด เปนที่ตั้ง   1.7 ไมมี
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี (0-1-51) สํานักงานสาขา

 3.  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี  เปนที่ตั้ง   5.4 ไมมี
  จ. สระบุรี (0-1-99) สํานักงานสาขา

 4.  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข อ. เมืองนครปฐม  เปนที่ตั้ง  1.8  ไมมี
  จ. นครปฐม (0-0-74.8)  สํานักงานสาขา

 5.  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง อ. บานโปง เปนที่ตั้ง   10.6 ไมมี 
  จ. ราชบุรี (0-1-31.1) สํานักงานสาขา

 6.  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  เปนที่ตั้ง   4.3 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก (0-3-93) สํานักงานสาขา
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ิชย จํากัด (มหาชน)

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 7.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  เปนที่ตั้ง 2.1 ภาระจํายอม
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค สํานักงานสาขา   บางสวนเปนที่ตั้ง
  จ. นครสวรรค (0-0-52.6)    ทอระบายนํ้าใตดิน

 8. 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย  เปนที่ตั้ง 13.6 ไมมี
  จ. เชียงราย (0-1-1.6) สํานักงานสาขา 

 9. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 9.8 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-40) สํานักงานสาขา

 10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม  เปนที่ตั้ง 18.5 ไมมี
  จ. เชียงใหม (0-1-89) สํานักงานสาขา

 11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว ต. สวนดอก  เปนที่ตั้ง 3.0 ไมมี
  อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง (0-0-38) สํานักงานสาขา

 12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง อ. เมืองแพร เปนที่ตั้ง 8.9 ไมมี 
  จ. แพร (0-1-78.05) สํานักงานสาขา

 13. 30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  เปนที่ตั้ง 20.6 ไมมี
  จ. นครราชสีมา (0-2-44) สํานักงานสาขา

 14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง อ. เมืองอุดรธานี  เปนที่ตั้ง 24.7 ไมมี
  จ. อุดรธานี (0-1-80.3) สํานักงานสาขา

 15. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแกน  เปนที่ตั้ง 19.0   ไมมี
  จ. ขอนแกน (0-1-53.1) สํานักงานสาขา

 16. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ อ. วารินชําราบ  เปนที่ตั้ง 2.7 ไมมี
  จ. อุบลราชธานี (0-1-10.7) สํานักงานสาขา

 17. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  เปนที่ตั้ง 9.7 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี (0-0-96) สํานักงานสาขา

 18. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง  เปนที่ตั้ง 21.0 ไมมี
  จ. ระยอง (0-1-43.2) สํานักงานสาขา

 19. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  เปนที่ตั้ง 11.0 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ (0-2-34.8) สํานักงานสาขา

 20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  เปนที่ตั้ง 2.1 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี (0-0-75.6) สํานักงานสาขา  

 21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ  เปนที่ตั้ง 24.9 ไมมี
  จ. สงขลา (0-0-82.8) สํานักงานสาขา
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         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 22. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง อ. เมืองยะลา  เปนที่ตั้ง  6.0 ไมมี
  จ. ยะลา (0-0-59.6) สํานักงานสาขา

 23. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402) ต. ฉลอง  เปนที่ตั้ง  2.0 ไมมี
  อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต (0-0-63.8) สํานักงานสาขา

 24. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช  เปนที่ตั้ง  18.8 ไมมี
  จ. นครศรีธรรมราช (0-1-69.7) สํานักงานสาขา2

 25. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน  เปนที่ตั้ง  9.0 ไมมี
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (0-0-72) สํานักงานสาขา

 26. 74/43, 74/44 ต.บางตีนเปด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เปนที่ตั้ง  3.0 ไมมี
  (0-1-08)     สํานักงานสาขา

    รวม   789.5

หมายเหตุ 1 บริษัทฯ เขาทําสัญญาซื้อขายที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งสํานักงานสาขานครศรีธรรมราชแหงใหมและไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

      เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ยังไมมีเลขที่บานและอยูระหวางการออกแบบ

      สํานักงานเพื่อกอสรางตอไป

  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดที่ดินที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

         มูลคาทางบัญชีสุทธิ
    ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่  วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    (ไร-งาน-ตารางวา) การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง เปนที่ตั้ง  - ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา (0-0-50) สํานักงานสาขา

 2. 101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สํานักงานสาขา1

  (0-0-65.6) 

    รวม    -

หมายเหตุ  1   บริษัทฯ เขาทําสัญญาซ้ือขายที่ดินเพ่ือเปนที่ตั้งสํานักงานสาขานครศรีธรรมราชแหงใหมและไดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

      เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ในราคา 18.8 ลานบาท



อาคาร
   (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 

       มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 1.  อาคาร คสล. 19 ชั้น (รวมชั้นใตดิน และชั้นดาดฟา) เปนที่ตั้ง 91.0 ไมมี
  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงานใหญ

 2.  อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง (รวมชั้นลอย และโรงจอดรถ) เปนที่ตั้ง 0.7 ไมมี 
  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

 3.  อาคาร คสล. 127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  เปนที่ตั้ง 15.0 ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี สํานักงานสาขา

 4.  อาคารพาณิชย 3 ชั้น (ไมรวมดาดฟา และชั้นลอย)  เปนที่ตั้ง 1.4 ไมมี
  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม

 5.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย) 194/2  เปนที่ตั้ง 1.3 ไมมี
  ถ. ทรงพล ต. บานโปง อ. บานโปง จ. ราชบุรี สํานักงานสาขา

 6.  อาคาร คสล. 1 ชั้น (รวมชั้นลอย) เปนที่ตั้ง 0.1 ไมมี 
  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก

 7.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟา) 1250/9-10  เปนที่ตั้ง 0.7 ไมมี
  หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน ต. นครสวรรคตก  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองนครสวรรค จ. นครสวรรค

 8.  อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมลานจอดรถใตถุนอาคาร เปนที่ตั้ง 1.9 ไมมี
  และดาดฟา) 246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย

 9.  อาคาร คสล. 5 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง 2.6 ไมมี
  207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงานสาขา
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม

 10. อาคาร คสล. 3 ชั้น 115 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 2.8 ไมมี
  ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม สํานักงานสาขา

 11. อาคาร คสล. 4 ชั้น 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  เปนที่ตั้ง 1.0 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง สํานักงานสาขา

 12. อาคาร คสล. 3 ชั้น 235 ถ. เจริญเมือง  เปนที่ตั้ง 0.9 ไมมี
  ต. ในเวียง อ. เมืองแพร จ. แพร สํานักงานสาขา

 13. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย และลานจอดรถ) เปนที่ตั้ง 1.8 ไมมี 
  30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา  สํานักงานสาขา
  จ. นครราชสีมา
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ิชย จํากัด (มหาชน)
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 14. อาคาร คสล. 2 ชั้น (รวมชั้นลอย และอาคารโรงจอดรถ เปนที่ตั้ง  2.1 ไมมี
  ชั้นเดียว) 165, 167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี

 15. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมชั้นลอย ดาดฟา และ เปนที่ตั้ง  2.0 ไมมี
  โรงจอดรถ) 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน

 16. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  0.6 ไมมี
  7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงานสาขา 
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

 17. อาคาร คสล. 3 ชั้นครึ่ง 83/5-7 หมูที่ 2 เปนที่ตั้ง  0.6 ไมมี 
  ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี สํานักงานสาขา

 18. อาคาร คสล. 4 ชั้นครึ่ง 79 ถ. สุขุมวิท  เปนที่ตั้ง  4.2 ไมมี
  ต. ทาประดู อ. เมืองระยอง จ. ระยอง สํานักงานสาขา

 19. อาคาร คสล. 3 ชั้น (รวมอาคารโรงจอดรถชั้นเดียว)  เปนที่ตั้ง  1.1 ไมมี
  41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงานสาขา
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

 20. อาคาร คสล. 4 ชั้น 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม  เปนที่ตั้ง  1.4 ไมมี
  ต. ตลาด อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี สํานักงานสาขา 

 21. อาคาร คสล. 4 ชั้น 257 ถ. เพชรเกษม  เปนที่ตั้ง  5.4 ไมมี
  ต. หาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา สํานักงานสาขา

 22. อาคาร คสล. 3 ชั้น 79, 81 ถ. พิพิธภักดี  เปนที่ตั้ง  1.3 ไมมี
  ต. สะเตง อ. เมืองยะลา จ. ยะลา สํานักงานสาขา

 23. อาคาร คสล. 3 ชั้น 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก   เปนที่ตั้ง  3.8 ไมมี
  (ทล. 402) ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต สํานักงานสาขา

 24. อาคาร คสล. 4 ชั้น (รวมชั้นลอย และดาดฟา)  เปนที่ตั้ง  4.6 ไมมี
  จํานวน 2 คูหา, 242/ 8-9 ซอย วิภาวดีรังสิต 82  สํานักงานสาขา
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

     รวม    150.9
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ิชย จํากัด (มหาชน)

   (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 1.  อาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง 108/16-17 เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงานสาขา 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา

 2.  อาคารพาณิชย 2 ชั้น 101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง  เปนที่ตั้ง  - ไมมี
  ต. คลัง อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช สํานักงานสาขา

    รวม    - 

สวนปรับปรุงอาคาร
   (ก) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 1.  99 ถ. สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ สํานักงาน  36.0 ไมมี

 2.  330/1-3 หมูที่ 5 ถ. ไผขวาง-ลาดตาล ต. ทาระหัด สํานักงาน  0.2 ไมมี 
  อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

 3.  127 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว  สํานักงาน  - ไมมี
  อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 

 4.  603 ถ. เพชรเกษม ต. หวยจรเข  สํานักงาน  3.4 ไมมี
  อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม

 5.  194/2 ถ. ทรงพล ต. บานโปง  สํานักงาน  4.3 ไมมี
  อ. บานโปง จ. ราชบุรี

 6.  227/27 ถ. บรมไตรโลกนารถ ต. ในเมือง  สํานักงาน  6.9 ไมมี
  อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก

 7.  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ. พหลโยธิน  สํานักงาน  4.8 ไมมี
  ต. นครสวรรคตก อ. เมืองนครสวรรค 
  จ. นครสวรรค

 8.  246 ถ. ธนาลัย ต. เวียง  สํานักงาน  1.6 ไมมี
  อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
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        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 9. 207/11 ถ. แกวนวรัฐ ต. วัดเกต  สํานักงาน  0.7 ไมมี
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม

 10. 115 ถ. เจริญเมือง ต. วัดเกต สํานักงาน  4.2 ไมมี 
  อ. เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม

 11. 399/7-8 ถ. ไฮเวย-ลําปาง-งาว  สํานักงาน  2.5 ไมมี
  ต. สวนดอก อ. เมืองลําปาง จ. ลําปาง

 12. 235 ถ. เจริญเมือง ต. ในเวียง  สํานักงาน  1.8 ไมมี
  อ. เมืองแพร จ. แพร

 13. 30 ถ. โพธิ์กลาง ต. ในเมือง  สํานักงาน  0.3 ไมมี
  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

 14. 165,167 ถ. โพศรี ต. หมากแขง  สํานักงาน  0.6 ไมมี
  อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี

 15. 292 ถ. หนาเมือง ต. ในเมือง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองขอนแกน จ. ขอนแกน

 16. 7 ถ. กันทรลักษ ต. วารินชําราบ  สํานักงาน  0.9 ไมมี
  อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี

 17. 83/5-7 หมูที่ 2 ถ. สุขุมวิท ต. เสม็ด  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

 18. 79 ถ. สุขุมวิท ต. ทาประดู  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

 19. 41 หมูที่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. เขานอย  สํานักงาน  4.9 ไมมี
  อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ

 20. 14-14/1-2 ถ. ตลาดใหม ต. ตลาด  สํานักงาน  4.6 ไมมี
  อ. เมืองสุราษฎรธานี จ. สุราษฎรธานี 

 21. 257 ถ. เพชรเกษม ต. หาดใหญ  สํานักงาน  7.5 ไมมี
  อ. หาดใหญ จ. สงขลา

 22. 79, 81 ถ. พิพิธภักดี ต. สะเตง  สํานักงาน  2.7 ไมมี
  อ. เมืองยะลา จ. ยะลา

 23. 5/5, 5/11 ถ. เจาฟานอก (ทล. 402)  สํานักงาน  7.1 ไมมี
  ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 24. ต. ปากนคร อ. เมืองนครศรีธรรมราช   สํานักงาน  - ไมมี
  จ. นครศรีธรรมราช

 25. 242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82   สํานักงาน  3.4 ไมมี
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

    รวม    97.7

  (ข) ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดสวนปรับปรุงอาคารที่บริษัทฯ เปนผูเชา 

        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ลักษณะและที่ตั้ง การถือครอง (ลานบาท)  ภาระผูกพัน

 1. 108/16-17 ถ. มหาจักรพรรดิ์ ต. หนาเมือง สํานักงาน  0.0 ไมมี 
  อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 

 2.  101/8 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. คลัง  สํานักงาน  0.0 ไมมี
  อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 

    รวม    0.0

อุปกรณ 
  ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดอุปกรณที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ 
 
        มูลคาทางบัญชีสุทธิ
       วัตถุประสงค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    ประเภท  การถือครอง (ลานบาท) ภาระผูกพัน

 1. เฟอรนิเจอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  30.2 ไมมี

 2.  อุปกรณสํานักงาน  สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  12.8 ไมมี

 3.  ยานพาหนะ   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  51.8 ไมมี

 4.  คอมพิวเตอร   สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  30.9 ไมมี

    รวม   125.7



  นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ (Logo) ของ 
บริษัทฯ ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย เพ่ือปองกันไมใหบุคคลภายนอกนําเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ไปจดทะเบียน
และโตแยงสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาในอนาคต ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ดังกลาว บริษัทฯ 
ไดแสดงเจตนาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตเพียงผูเดียวท่ีจะใชอักษรไทยคําวา “บสก” เนื่องจากเปนอักษรธรรมดาไมไดประดิษฐใหมี
ลักษณะพิเศษตามนัยของมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาดังกลาวมีอายุ 10 ปนับแตวันที่จดทะเบียนและสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป

สัญญาประกันภัย
 บริษัทฯ มีนโยบายในการทําสัญญาประกันอัคคีภัยสําหรับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายท่ี
เปนสิง่ปลกูสราง และเปนผูรบัผลประโยชนตามสญัญาประกนัภยั โดยมจํีานวนเงนิเอาประกนัอคัคภัียครอบคลุมราคาประเมนิของสิง่ปลกูสราง 

      นอกจากนี ้บริษทัฯ ทาํสญัญาประกันภยัอาคารสาํนกังานใหญและสํานกังานสาขา และสญัญาประกันภยัรถยนต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 สัญญาประกันภัยอาคารสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
ผูรับประกันภัย   บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูเอาประกันภัย   บริษัทฯ
ผูรับผลประโยชน  บริษัทฯ
ทรัพยสนิทีเ่อาประกนัภัย  สิง่ปลกูสรางตวัอาคาร (ไมรวมรากฐาน) สวนตกแตงตอเตมิ ปายโฆษณา อุปกรณสวนประกอบหรอืสวนหนึง่
     สวนใดของปายโฆษณาทีเ่ปนชือ่ของบริษทัฯ (ไมใชปายในเชิงพาณชิย) เฟอรนเิจอร เครือ่งตกแตงตดิต้ังตรงึตรา 
     เครือ่งคอมพวิเตอร (ไมรวมโนตบุก) และอปุกรณคอมพวิเตอรของสาํนกังานใหญและสาํนกังานสาขาท้ังหมด
ระยะเวลาประกันภัย  31 ธันวาคม 2562 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2563 (16:30 น.)
จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 1,276,535,165.09 บาท
ประเภทกรมธรรม  การประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน
ความคุมครอง/   1. การประกันการเสีย่งภยัทุกชนดิในความสญูเสยีหรอืเสยีหายทางกายภาพของทรพัยสนิทีเ่อาประกนัภยั 
วงเงนิจาํกัดความรบัผดิ   อนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตุใด ๆ จากสาเหตุภายนอกทกุชนดิ ภายใตเงือ่นไขและขอยกเวนของกรมธรรม
      ประกนัความเสีย่งภยัทรัพยสนิฉบับมาตรฐาน (OIC Standard Form) โดยภยัทีเ่กิดกับสาํนักงานใหญ
      และสํานักงานสาขาของบริษัทฯ ที่จํากัดความรับผิด ไดแก
      1.1  ภัยลมพายุ ภัยนํ้าทวม ภัยแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใตนํ้าหรือสึนามิ และภัยลูกเห็บ
      1.2  ความสูญเสียหรือเสียหายจากการลักทรัพย โดยปรากฏรองรอยการงัดแงะตอสถานท่ีเอา
       ประกันภัย การชิงทรัพย และการปลนทรัพย
      1.3  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเครื่องไฟฟา

สินทรัพยไมมีตัวตน

      มูลคาทางบัญชีสุทธิ
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
    รายการ วัตถุประสงค (ลานบาท) 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  20.2

   รวม    20.2
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      1.4  ความสูญเสียหรือเสียหายตอกระจกที่ติดตั้งถาวร และ/หรือเปนสวนหนึ่งของอาคาร
      1.5  ความสูญเสียหรือเสียหายตอเครื่องจักร

     2.  การประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก
      ผูรบัประกนัภยัจะชดใชคาสินไหมทดแทนในนามของบรษัิทฯ สาํหรบัความสญูเสยีหรอืความเสยีหาย
      อันเกิดแกบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะตองรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเปนผลมาจาก
      อุบตัเิหตจุากการประกอบการหรอืเกีย่วของกับธรุกจิทีเ่อาประกนัภยัตามจํานวนเงนิทีจ่าํกดัความรบัผดิ
      สําหรับความสูญเสียดังนี้ 
      2.1 ความสูญเสียตอชีวิต รางกาย การบาดเจ็บ เจ็บปวย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
      2.2 ความสูญเสียหรือเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

 สัญญาประกันภัยสํานักงานสาขาดอนเมือง
 ผูรับประกันภัย  บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 ผูเอาประกันภัย  บริษัทฯ
 ผูรับผลประโยชน  บริษัทฯ
 ทรัพยสินที่เอาประกันภัย สิ่งปลูกสรางตัวอาคาร (ไมรวมรากฐาน) รวมสวนปรับปรุงตอเติมอาคาร
 ระยะเวลาประกันภัย  30 กันยายน 2562 (16:30 น.) ถึง 31 ธันวาคม 2563 (16:30 น.)
 จํานวนเงินเอาประกัน  รวม 9,749,987.99 บาท
 ประเภทกรมธรรม  การประกันอัคคีภัย
 ความคุมครอง/  การประกันภัยของทรัพยสินที่เอาประกันภัย เนื่องจาก:
 วงเงินจํากัดความรับผิด 1.  ไฟไหม แตไมรวมถึงความเสียหาย เนื่องจาก:
      1.1 จากแรงระเบิด อันเปนผลมาจากไฟไหม เวนแตแรงระเบิดของแกสที่ใชสําหรับทําแสงสวาง
       หรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
      1.2  โดยตรงหรือ โดยออมจากแผนดินไหว
      1.3  ตอทรัพยสินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก
       1.3.1 การบดูเนาหรอืการระอตุามธรรมชาต ิหรอื การลกุไหมข้ึนเองเฉพาะทีเ่กดิจากตวัทรพัยสิน
        นั้นเองเทานั้น หรือ
       1.3.2  การที่ทรัพยสินนั้นอยูในระหวางกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใชความรอนหรือการทําใหแหง
     2.  ฟาผา
     3. แรงระเบิดของแกส ที่ใชสําหรับทําแสงสวางหรือประโยชนเพื่อการอยูอาศัยเทานั้น แตไมรวมถึง
      ความเสียหายจากการระเบิดของแกสจากแผนดินไหว
     4.  ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ไดระบุไวชัดเจนในกรมธรรมประกันภัย

     กรมธรรมประกันภัยฉบับนี้ไมคุมครอง
     1.  ความเสียหายซ่ึงเกิดขึ้นจากสงคราม สงครามกลางเมือง การแข็งขอ การกบฏ การจลาจล การนัด
      หยุดงาน การกอความวุนวาย การกระทําของผูกอการราย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศ
      กฎอัยการศึกหรือเหตุการณใด ๆ ซึ่งจะเปนเหตุใหมีการประกาศหรือคงไวซึ่งกฎอัยการศึก

101
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)



     2.  ความเสียหายที่เปนผลโดยตรง หรือโดยออมจากสาเหตุดังนี้
      2.1  การแผรงัส ีหรอืการแพรกัมมนัตรงัสีจากเชือ้เพลิงนวิเคลียรหรอืกากนวิเคลยีรใด ๆ อนัเนือ่งจาก
       การเผาไหมของเชื้อเพลิงนิวเคลียร
      2.2  การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือสวนประกอบของนิวเคลียร หรือทรัพยอันตรายอื่นใดท่ีอาจ
       เกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียรได

     3.  ความเสยีหายตอทรพัยสนิซึง่เกิดขึน้ในขณะทีผู่เอาประกนัภยัสามารถเรยีกรองคาเสยีหายหรือมสีทิธิ
      ไดรับการชดใชคาสินไหมทดแทนจากกรมธรรมประกนัภยัทางทะเลหรอืกรมธรรมประกนัภยัการขนสง 
      ยกเวนความเสยีหายสวนทีเ่กนิกวาจาํนวนเงนิ ซ่ึงจะไดรบัการชดใชจากกรมธรรมประกันภัยดังกลาวนัน้

     4.  ทรัพยสินตอไปนี้
      4.1  สินคาที่อยูในการดูแลรักษาของผูเอาประกันภัยในฐานะผูรับฝากทรัพย
      4.2  เงินแทง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคําแทง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
      4.3  โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุสําหรับความเสียหายรวมสวนที่เกินกวา 10,000 บาท
      4.4  ตนฉบับหรือสําเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปแออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือ
       แบบพิมพ หรือ แมพิมพ
      4.5  หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย เอกสารสําคัญตาง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป เงินตรา
        ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ 
      4.6  วัตถุระเบิด
      4.7  ไดนาโม หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา แผงควบคุมไฟฟา อุปกรณ
       อิเลก็ทรอนกิส หรอืเคร่ืองใชไฟฟาอืน่ๆ ซึง่ไดรบัความเสยีหาย เนือ่งจากหรอืเพราะการเดนิเคร่ือง
       เกินกําลังหรือไดรับกระแสไฟฟาเกินกําลังหรือไฟฟาลัดวงจรรวมถึงไฟฟาลัดวงจรเนื่องจาก
       ฟาผา เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกลาว

     5.  ความเสียหายตอเนื่องใด ๆ ทุกชนิดเวนแตการสูญเสียรายไดจากคาเชาที่ไดระบุไวในกรมธรรม
      ประกนัภยัฉบับนี้วาไดรับความคุมครอง

     6.  ความเสียหายจากการเผาทรัพยสิน โดยคําสั่งเจาหนาที่ หรือพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย

 สัญญาประกันภัยรถยนต
     บริษทัฯ มนีโยบายในการทาํสัญญาประกนัภยัรถยนตทีใ่ชสนบัสนนุการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ กับบรษิทัประกนัภัยตาง ๆ เปนรายป 
โดยบริษัทฯ เปนผูรับผลประโยชนตามสัญญาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา มีระยะเวลาประกันภัยประมาณ 1 ป ณ วันท่ี 31

ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ทําประกันภัยรถยนตจํานวนรวม 344 คัน โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 192.56 ลานบาท
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   ใบทะเบียน ผูอนุมัติใบทะเบียน ระยะเวลาของใบทะเบียน

 ใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย ธปท. ไมมีกําหนดเวลาหมดอายุ 
 ฉบับที่ 001/2542 เพื่อประกอบธุรกิจเปนบริษัทบริหาร
 สินทรัพยตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

 สัญญาเชา 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีทิธกิารเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณชิย 3 ชัน้ครึง่ ในจังหวดัฉะเชงิเทรา และจดทะเบยีน
สิทธิการเชาตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้

 สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงอาคารพาณิชย 3 ชั้นครึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
คูสัญญา   นางจีรนันท เสียงธนาวัฒน (“ผูใหเชาชวง”) กับบริษัทฯ (“ผูเชาชวง”)
วันที่ทําสัญญา  20 กันยายน 2554

ทรพัยสนิทีเ่ชาชวง อาคารพาณิชย 3 ช้ันครึง่ จํานวน 2 คหูา เลขที ่108/16-17 ถ. มหาจกัรพรรด์ิ ต. หนาเมอืง อ.เมืองฉะเชิงเทรา 
    จ. ฉะเชิงเทรา
ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาชวงตกลงใหผูเชาชวงมีสิทธิการเชาทรัพยสินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานสําหรับใหบริการ
    ทางธุรกิจของผูเชาชวงเทานั้น โดยผูใหเชาชวงเปนผูเชาตามสัญญาเชาฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548

    ระหวางการรถไฟแหงประเทศไทยกับผูใหเชาชวง 
ระยะเวลาของการเชา สิทธิการเชาตามสัญญาเชาชวงฉบับน้ีมีกําหนดระยะเวลา 10 ป นับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 30

    กันยายน 2564 

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

ทรพัยสนิทีเ่ชา  ทีด่นิโฉนดเลขที ่66238 ต. คลงั อ. เมอืงนครศรธีรรมราช จ. นครศรธีรรมราช พรอมสิง่ปลกูสราง ไดแก อาคาร
    พาณชิยสองช้ัน 2 คหูา เลขที ่101/8 ถ. พฒันาการคขูวาง ต. คลัง อ. เมอืงนครศรธีรรมราช  จ. นครศรธีรรมราช
ลักษณะของสัญญา ผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ โดยผูใหเชาตกลงใหเชา และผูเชาตกลงเชาทรัพยสินที่เชาซึ่งมีวัตถุประสงค
    เพื่อใชเปนที่ทําการสํานักงานสาขาของผู เชา โดยคูสัญญาไดดําเนินการจดทะเบียนการเชาเมื่อวันที่ 
    7 กันยายน 2559 

ระยะเวลาของการเชา สัญญาเชาฉบับนี้มีกําหนดระยะเวลา 6 ป 6 เดือน นับตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564

การจดทะเบียนเพือ่ประกอบธุรกิจ
       บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

103
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)



นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุน
จนทาํใหเกิดบริษัทยอย และ/หรอื บรษัิทรวม บรษิทัฯ จะกําหนดกรอบการดาํเนนิการตามนโยบายการลงทุนของบรษัิทฯ โดยจะตองเปนกจิการ
ที่เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน 
หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว
 
  โดยบริษัทฯ จะลงทุนในกิจการท่ีมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการท่ีมีลักษณะ
ใกลเคยีงกนั หรอืกิจการทีส่นับสนุนกจิการของบรษิทัฯ อันจะทาํใหบรษัิทฯ มีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพ่ิมมากขึน้ หรือบรษิทัฯ จะลงทนุ
ในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ 

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

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ถูกฟองดําเนินคดีซึ่งเปนคดีที่ยังไมสิ้นสุดจํานวน 31 คดี มีทุนทรัพยที่ถูกฟองรวมกันประมาณ 
498.9 ลานบาท โดยคดีสวนใหญเปนคดีแพงท่ีเก่ียวของกับการเพิกถอนนิติกรรมหรือคดีละเมิดเรียกคาเสียหายอันเปนเหตุการณที่เกิดขึ้น 
จากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ อาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหายในคดีตาง ๆ ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจในการประเมินผล 
ของคดีเหลานี้ ในกรณีที่ฝายบริหารเชื่อมั่นวาคดีใดจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นตอบริษัทฯ บริษัทฯ จะไมบันทึกประมาณการหนี้สินจากคดี 
ดังกลาวตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ท้ังน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดตั้งสํารองสําหรับประมาณการหนี้สินที่เกิดจากคดี 
ฟองรองจํานวน 26 ลานบาท ซึ่งเปนการตั้งสํารองสําหรับขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่ไมมีนัยสําคัญ
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General Information
ขอมูลทั่วไป
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 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ BAM) มีเปาหมายสําคัญในการชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดวยการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศจากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพใหกลับมาเปน
สินทรัพยที่มีคุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการดําเนินงานหลัก ดังนี้
 •  เขารวมประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (Non Performing Loans “NPLs”) เขามาบริหารจัดการโดยแนวทางการปรับ 
โครงสรางหนี้จะอยูบนพื้นฐานการเจรจาประนอมหนี้เปนหลัก
 •  วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (Non Performing Assets “NPAs”) ที่มีอยูเปนจํานวนมากใหเกิด
ประสิทธิภาพและครบวงจรดวยกลยุทธการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีพรอมใชประโยชนและใหเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น 
เพื่อใหสามารถจําหนายใหกับบุคคลภายนอกไดตอไป
 
 ภายหลังจากบริษทัฯ รับซือ้รบัโอน NPLs จากสถาบนัการเงินตาง ๆ  แลว บริษัทฯ จะมหีนงัสือเชญิลกูหน้ีเขามาเจรจาปรับโครงสรางหนี้
บนพืน้ฐานของความรวมมอืระหวางกนั โดยพจิารณาจากความสามารถในการชาํระหนีข้องลูกหนีเ้ปนหลกั เพือ่หาขอยตุทิีไ่ดรบัผลประโยชน
สูงสุดรวมกันทั้งสองฝาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหลูกหนี้กลับมาเจรจาประนอมหนี้ไดใหม แมวาจะอยูในกระบวนการทางคดีก็ตาม 
เพื่อชวยใหลูกหนี้กลับคืนสูระบบเศรษฐกิจตามปกติไดตอไป
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 บริษัทฯ มี NPAs หลายประเภทกระจายตัวอยูท่ัวประเทศ อาทิเชน ที่ดินเปลา โรงแรม โรงงาน อาคารพาณิชย หองชุดพักอาศัย 
บานเดีย่ว ทาวนเฮาส เปนตน ซ่ึงบริษัทฯ รับซ้ือรบัโอนมาจาก 1) ลกูหนีต้โีอนชาํระหน้ี 2) การขายทอดตลาดของกรมบงัคับคด ีและ 3) สถาบัน
การเงิน โดยเมื่อบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ NPAs เรียบรอยแลวจะเรงดําเนินการในเรื่องการจัดทํารายละเอียดและทะเบียนควบคุม NPAs 
พรอมทั้งออกสํารวจตรวจสอบสภาพทรัพยเพ่ือเปนการจัดเก็บขอมูล จากนั้น บริษัทฯ จะสรางการรับรูตอสาธารณชนโดยการติดต้ังปาย
ประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย การออกบูธ และโฆษณาขายผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อออนไลน และออฟไลน เชน สื่อสิ่งพิมพ ทีวี วิทยุ บิลบอรด 
และสื่อออนไลน รวมทั้งเว็บไซต www.bam.co.th ตลอดจนการสื่อสารผานทาง Social Media ตาง ๆ ของ BAM 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา NPAs ดังกลาวดวย เชน ดูแลรักษาและซอมแซมในเบื้องตนใหอยูในสภาพพรอมขาย
และไมเสื่อมคาลง ดําเนินการชําระคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน รวมถึงจัดจางพนักงานรักษาความปลอดภัยตามความเหมาะสม 
ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ตามประเภทของทรัพย โดยแบงเปนแนวราบ แนวสูง ที่ดินเปลา และทรัพยเพื่อ
การลงทนุ เชน โครงการทีย่งักอสรางไมเสร็จ และทรพัยท่ีมมีลูคาสงูเหมาะสําหรบันักลงทนุรายใหญเพือ่นําไปพัฒนาตอ โดยแนวทางการบริหาร
จดัการดงักลาวจะชวยเพิม่ความเชีย่วชาญและการจดัการทรพัยแตละประเภท ในสวนของ NPAs ทีย่งัไมสามารถขายไดนัน้ บรษิทัฯ จะเขาไป
บริหารจัดการ และพิจารณานําทรัพยบางรายการออกใหเชาตามความเหมาะสมเพื่อสรางรายไดเปนการลดคาเสียโอกาส และคาใชจาย
ระหวางถือครอง ในขณะเดียวกันยังเปนการปองกันการเสื่อมสภาพทรัพยสิน และการครอบครองปรปกษหรือการบุกรุกทรัพยอีกดวย
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Other Important Information
ขอมูลสำคัญอื่นๆ

ขอมูลเกีย่วกับสํานักงานใหญ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก 
    กรุงเทพฯ 10500
เลขทะเบียนบริษัท : 0107558000482
Home Page : http://www.bam.co.th 
โทรศัพท  : 02-267-1900 
โทรสาร   : 02-266-3377
ขอมูลเกีย่วกับสาขา
 บริษัทฯ มีสํานักงานสาขา รวมทั้งสิ้น 25 สาขา
สาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ฝายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย ปริมณฑล 1
ที่อยู  242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน   
  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท 02-533-6511-13
โทรสาร  02-533-6514
ภาคกลาง
สาขา  สํานักงานสุพรรณบุรี 
ที่อยู  330/1-3 หมูที่ 5 ถ.ไผขวาง-ลาดตาล ต.ทาระหัด 
  อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท (035) 524-183-5, (035) 522-993
โทรสาร  (035) 524-186
สาขา  สํานักงานสระบุรี 
ที่อยู  127 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี 
  จ.สระบุรี 18000 
โทรศัพท (036) 221-871, (036) 223-989
โทรสาร  (036) 223-733
สาขา  สํานักงานนครปฐม 
ที่อยู  603 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมืองนครปฐม 
  จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพท (034) 243-381-3
โทรสาร  (034) 243-384
สาขา  สํานักงานราชบุรี
ที่อยู  194/2 ถ.ทรงพล ต.บานโปง อ.บานโปง 
  จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท (032) 211-045, (032) 211-934, (032) 301-021
โทรสาร  (032) 221-892
ภาคเหนือ
สาขา  สํานักงานพิษณุโลก 
ทีอ่ยู  227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพษิณุโลก 
  จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท (055) 247-488-9
โทรสาร  (055) 247-487

สาขา  สํานักงานนครสวรรค 
ที่อยู  1250/9-10 หมูที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรคตก 
  อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 60000 
โทรศัพท (056) 372-107-8
โทรสาร  (056) 372-109
สาขา  สํานักงานเชียงราย
ที่ตั้ง  246 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 
  จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท (053) 711-763, (053) 711-003, (053) 711-146,   
  (053) 711-773
โทรสาร  (053) 711-503
สาขา  สํานักงานเชียงใหม (แกวนวรัฐ)
ที่อยู  207/11 ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม 
  จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท (053) 266-472-5
โทรสาร  (053) 266-476
สาขา  สํานักงานเชียงใหม (เจริญเมือง)
ที่อยู  115 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม 
  จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท (053) 244-075-6
โทรสาร  (053) 244-077
สาขา  สํานักงานลําปาง 
ทีอ่ยู  399/7-8 ถ.ไฮเวย-ลาํปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมอืงลาํปาง 
  จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท (054) 217-127, (054) 217-321, (054) 228-344,   
  (054) 228-380
โทรสาร  (054) 226-641
สาขา  สํานักงานแพร 
ที่อยู  235 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร 
  จ.แพร 54000
โทรศัพท (054) 511-049, (054) 511-546, (054) 621-121
โทรสาร  (054) 511-782
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา  สํานักงานนครราชสีมา
ที่อยู  30 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท (044) 244-388, (044) 255-726, (044) 244-288 
โทรสาร  (044) 241-594, (044) 259-386
สาขา  สํานักงานอุดรธานี
ที่อยู  165, 167 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
  จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท (042) 240-538-40
โทรสาร  (042) 221-158
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สาขา  สํานักงานขอนแกน
ที่อยู  292 ถ.หนาเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน 
  จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท (043) 225-226-8
โทรสาร  (043) 226-219
สาขา  สํานักงานอุบลราชธานี
ที่อยู  7 ถ.กันทรลักษ ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ 
  จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท (045) 321-382, (045) 321-161, (045) 269-422
โทรสาร  (045) 321-062
ภาคตะวันออก
สาขา  สํานักงานชลบุรี
ที่อยู  83/5-7 หมูที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี 
  จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท (038) 144-130-2
โทรสาร  (038) 144-135
สาขา  สํานักงานฉะเชิงเทรา
ที่อยู  108/16-17 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หนาเมือง 
  อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท (038) 512-900-1
โทรสาร  (038) 512-902
สาขา  สํานักงานระยอง
ที่อยู  79 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมืองระยอง 
  จ.ระยอง 21000 
โทรศัพท (038) 611-591, (038) 612-836, (038) 611-028
โทรสาร  (038) 612-837
ภาคใต
สาขา  สํานักงานประจวบคีรีขันธ
ที่อยู  41 หมูที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขานอย อ.ปราณบุรี 
  จ.ประจวบคีรีขันธ 77120
โทรศัพท (032) 621-499, (032) 622-039, (032) 622-050
โทรสาร  (032) 622-051
สาขา  สํานักงานสุราษฎรธานี
ทีอ่ยู  14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมืองสรุาษฎรธานี   
  จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท (077) 284-961-3, (077) 288-962
โทรสาร  (077) 281-287

สาขา  สํานักงานภูเก็ต
ที่อยู  5/5,5/11 หมูที่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต 
  จ.ภูเก็ต 83130  
โทรศัพท (076) 384-461-3
โทรสาร  (076) 384-464
สาขา  สํานักงานนครศรีธรรมราช
ที่อยู  101/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง 
  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท (075) 344-770-2
โทรสาร  (075) 344-773
สาขา  สํานักงานหาดใหญ
ที่อยู  257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
  จ.สงขลา 90110
โทรศัพท (074) 261-501-4
โทรสาร  (074) 262-572
สาขา  สํานักงานยะลา
ที่อยู  79, 81 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา 
  จ.ยะลา 95000
โทรศัพท (073) 223-740-2
โทรสาร  (073) 223-743
ผูสอบบัญชี
ชื่อ  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ที่อยู  ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137   
  ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-264-9090
โทรสาร  02-264-0789-90
นายทะเบียนหลักทรัพย
ชื่อ :   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู    93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง   
  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท  02-009-9999
โทรสาร  ไมมี



Securities and Dividend Policy
ขอมูลหลักทรัพยและนโยบายจายเงินปนผล
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลวของบริษัทฯ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 16,160.2 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 3,232.0 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท 

ผูถือหุน
 โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ รายใหญ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ สรุปไดดังนี้ 

 ลําดับที่   รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวน (%)
  1.   กองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1,480,000,000 45.79

  2.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 119,175,692 3.69

  3.   GIC PRIVATE LIMITED 50,676,400 1.57

  4.   กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวปนผล 37,557,400 1.16

  5.   กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล 35,081,300 1.09

  6.   กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 27,603,600 0.85

  7.   กองทุนเปด เค หุนระยะยาวปนผล 23,258,700 0.72

  8.   บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 22,077,700 0.68

  9.   นาย สุวัฒน นิยมเสถียร 21,820,000 0.68

  10.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 18,582,200 0.57

  11.  กองทุนเปด กรุงศรีหุนปนผล 18,242,800 0.56

  12.  กองทุนเปด เค 70:30 หุนระยะยาวปนผล 18,195,900 0.56

     รวมผูถือหุนรายใหญ 1,872,271,692 57.93

     ผูถือหุนรายอื่น 1,359,770,608 42.07

     รวมผูถือหุนทั้งหมด 3,232,042,300 100.00

สัญญาระหวางผูถือหุน
 - ไมมี – 

ขอจำกัดการโอนหุนของบริษัทฯ
 หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนน้ัน เปนเหตุใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวถือหุนในบริษัทฯ 
เกนิกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญทีอ่อกและจาํหนายแลวทัง้หมดของบรษัิทฯ โดยบริษทัฯ มสีทิธปิฏิเสธการโอนหุนหากการโอนหุนรายใด
จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน

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

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

 ในกรณีที่การโอนหุนของผูถือหุนท่ีมีสัญชาติตางดาวไมไดเปนไปตามวิธีการดังกลาวขางตน ใหผูถือหุนที่ไดรับโอนหุนจากผูถือหุน
ที่มีสัญชาติตางดาวดังกลาวดําเนินการโอนหุนใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด เมื่อบริษัทฯ ไดทําการรองขอเปนลายลักษณอักษร

หมายเหตุ: 1 คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

   (Offshore Transaction) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของประเทศ

   สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (United States Securities Act of 1933, as amended)

  2 ผูซื้อหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของคําดังกลาวตามกฎหมาย

   วาดวยบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (United States 

   Investment Company Act of 1940, as amended)

นโยบายการจายเงินปนผล
 บริษทัฯ มนีโยบายการจายเงนิปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 40.0 ของกําไรสทุธหิลังหกัภาษเีงนิไดของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ 

และภายหลังการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ี อัตราการจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญา

กูยืมเงินหรือสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (ถามี) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปจจัยที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท 

อาจจะพิจารณาทบทวน และแกไขนโยบายการจายเงินปนผลเปนครั้งคราว เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยใน 

อนาคต ความตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปจจัยดานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะไมเกินกําไรสะสม 

ที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

111
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีกําหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ  ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการท้ังหมด 10 ทาน ดังน้ี 
  รายช่ือ   ตําแหนง
 1. นางทองอุไร ล้ิมปติ  ประธานกรรมการ
 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
 3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา  กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม และ
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 4. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
     ตอสังคม
 5. นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเส่ียง
 6. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
     พิจารณาคาตอบแทน
 7. นายยศ กิมสวัสด์ิ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง
 8. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 9. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  นายวีรเวช ศิริชาติไชย เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 11/2563
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลกิจการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ 
และมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี
 (ก)  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบ
   ความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
 (ข)    มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอและดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน
   อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
 (ค) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 
  เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุ
  ผลภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
 (จ) กําหนดขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
  และการดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ
 (ฉ)  กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเช่ือถือและไดมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความม่ันใจ
       ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 (ช) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
      ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 (ซ)   กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม
 (ฌ)   กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
 (ญ)   พิจารณาแตงต้ังและกําหนดขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
 (ฎ)   กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
 (ฏ)   กํากับดูแลใหมีการส่ือสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม
  และทันเวลา
 (ฐ)   พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
 (ฑ)   สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายองคกร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 “(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายสมพร มูลศรีแกว (3) นางสาววิไล ตันตินันทธนา (4) นายบัณฑิต อนันตมงคล และ 
(5) นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ”

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
   เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดในมาตรา 89/15และมาตรา 89/16 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี
   จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
    - หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

   เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 
ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานน้ัน 

   ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
   นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ มอบหมาย ดังน้ี
    - ทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
    - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุน
    -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับดูแล เชน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศ
     ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
   - จัดใหมีการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม
   - หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 

Management Structure
โครงสรางการจัดการ
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
 บริษัทฯ มีคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีกําหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ  ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดังกลาว มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวยกรรมการท้ังหมด 10 ทาน ดังน้ี 
  รายช่ือ   ตําแหนง
 1. นางทองอุไร ล้ิมปติ  ประธานกรรมการ
 2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
 3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา  กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม และ
     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 4. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
     ตอสังคม
 5. นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเส่ียง
 6. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
     พิจารณาคาตอบแทน
 7. นายยศ กิมสวัสด์ิ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง
 8. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 9. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 
 10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

  นายวีรเวช ศิริชาติไชย เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงต้ังตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 11/2563
เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลกิจการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ 
และมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังตอไปน้ี
 (ก)  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบ
   ความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
 (ข)    มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอและดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุน
   อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
 (ค) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป 
  เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุ
  ผลภายใตงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
 (จ) กําหนดขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน 
  และการดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ
 (ฉ)  กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเช่ือถือและไดมาตรฐานสากล เพ่ือสรางความม่ันใจ
       ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 (ช) กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับ
      ผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
 (ซ)   กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม
 (ฌ)   กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
 (ญ)   พิจารณาแตงต้ังและกําหนดขอบเขตหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
 (ฎ)   กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย
 (ฏ)   กํากับดูแลใหมีการส่ือสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ  ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม
  และทันเวลา
 (ฐ)   พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง
 (ฑ)   สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอเปาหมายองคกร

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 “(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายสมพร มูลศรีแกว (3) นางสาววิไล ตันตินันทธนา (4) นายบัณฑิต อนันตมงคล และ 
(5) นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ”

หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
   เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีกําหนดในมาตรา 89/15และมาตรา 89/16 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค  
ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ท้ังน้ี หนาท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังน้ี
   จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปน้ี
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัทฯ 
    - หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

   เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 
ใหประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานน้ัน 

   ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
   นอกจากน้ี เลขานุการบริษัทยังมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ มอบหมาย ดังน้ี
    - ทําหนาท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน
    - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชุมผูถือหุน
    -  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับดูแล เชน สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศ
     ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
   - จัดใหมีการปฐมนิเทศและใหคําแนะนําแกกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังใหม
   - หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการ
 จํานวนครั้งการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายชื่อ ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง

1. นางทองอุไร ล้ิมปติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร 6 กรกฎาคม 2555 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา1 กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน        4 มกราคม 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 4 มกราคม 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

 และความรับผิดชอบตอสังคม                 

4. นายบัณฑิต อนันตมงคล2 กรรมการ 5 เมษายน 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการบริหาร   5 เมษายน 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี  

 และความรับผิดชอบตอสังคม

5. นายสมพร มูลศรีแกว3 กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการผูจัดการใหญ   1 มิถุนายน 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการบริหาร      1 มิถุนายน 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการกํากับความเส่ียง 1 มิถุนายน 2561 - 3 พฤษภาคม 2562

  7 กุมภาพันธ 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี   

6. นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ 1 ธันวาคม 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      1 ธันวาคม 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา  1 ธันวาคม 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

 และพิจารณาคาตอบแทน                        

7. นายยศ กิมสวัสด์ิ4 กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการตรวจสอบ      14 พฤศจิกายน 2560 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการกํากับความเส่ียง         3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 

8. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ5 กรรมการอิสระ 27 มิถุนายน 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการตรวจสอบ      6 กรกฎาคม 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 3 พฤษภาคม 2562 - 6 สิงหาคม 2563

 และความรับผิดชอบตอสังคม         

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี 
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

สรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

19/19       -           -              -                   -       -

19/19                   -             47/50             -                -          -

18/19                   -             48/50             -                -          -

18/19                   -             50/50             -            11/11          -

19/19                   -           -           17/17                -     5/5

19/19                16/16        17/17  -                -       -

19/19                16/16           -   -            12/12       -

19/19                16/16           -             7/7                -     4/4



11
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 2
56

3

 

9. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน6 กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกํากับความเส่ียง       1 พฤศจิกายน 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 7 กุมภาพันธ 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

11. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน8       กรรมการ 29 เมษายน 2559 - 5 เมษายน 2562

 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 สิงหาคม 2559 - 5 เมษายน 2562

 และความรับผิดชอบตอสังคม            

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 และความรับผิดชอบตอสังคม         

12. นางสาวรสา กาญจนสาย9 กรรมการ 27 เมษายน 2561 - 31 มกราคม 2563

 ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 4 พฤษภาคม 2561 - 31 มกราคม 2563

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

13. นายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับความเส่ียง 4 พฤษภาคม 2561 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

16. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2558 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

17. นายมนัส สุขสวัสด์ิ กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 สิงหาคม 2559 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

  และความรับผิดชอบตอสังคม                     

14. นางสาวกรประณม วงษมงคล10    กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549 - 6 สิงหาคม 2563

 กรรมการกํากับความเส่ียง 4 กรกฎาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562

  7 สิงหาคม 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

15. นายสุเมธ มณีวัฒนา11 กรรมการกํากับความเส่ียง 7 สิงหาคม 2558 - 3 พฤษภาคม 2562

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 พฤษภาคม 2558 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 3 พฤษภาคม 2562 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 และความรับผิดชอบตอสังคม         

10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย7 กรรมการ     3 เมษายน 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการบริหาร 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 7 สิงหาคม 2563 - ณ วันท่ีของเอกสารฉบับน้ี

รายชื่อ ตําแหนง วันที่เขารับตําแหนง - วันที่พนจากตําแหนง
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ิชย จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

17/19                15/16           -   -            12/12       -

    -                    -           -   -                 -     5/5

  1/1                    -           -                       1/1              1/1       -

    -                    -            -                       -            12/12       -

    -                    -        49/50                       -                 -        -

    -                    -            -                       -                 -     5/5

    -                    -        28/29            -              5/5        -

    -                    -            -                     15/17                 -     5/5

13/13                   -                 19/21            7/7                -       -

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

สรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ

กํากับความเสี่ยง

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ

ตอสังคม
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56

3

หมายเหตุ  1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม

   2562 แทนนายอํานวย ปรีมนวงศ และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

   ตอสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน 

  2 นายบัณฑิต อนันตมงคล ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 

   2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแล

   กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

  3 นายสมพร มูลศรีแกว พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 

   เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563

  4 นายยศ กิมสวัสด์ิ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี

   14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา

   และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับความเส่ียงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี

   3 พฤษภาคม 2562

  5         นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 

   27 มิถุนายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2561

   เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา  และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ

   ท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

   และโอนยายจากเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาฯ ต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

   ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

  6         นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน พนจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 

   และกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ และ

   กรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 19/2562 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

   นอกจากน้ีนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดรับการแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียงแทน

   นางสาวรสา กาญจนสาย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563

   ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563   

  7        นายสาทร โตโพธ์ิไทย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

   2563 และดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท 

   คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563
  8         นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

   รับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ต้ังแตวันท่ี

   5 เมษายน 2562 แตยงัคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากมีการแตงต้ัง

   นางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

   ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

  9 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 27 

   เมษายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา

   และพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ท้ังน้ี 

   นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการ

   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ตามประกาศท่ี บสก. 050/2563
  10 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพ่ือใหการบริหาร

   จัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

   และโอนยายจากคณะกรรมการบริหาร มาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

   ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563

  11 นายสุเมธ มณีวัฒนา พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม 

   เพ่ือใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี

   นายสุเมธ มณีวัฒนา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562
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ิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและ

   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 4 มกราคม

   2562 แทนนายอํานวย ปรีมนวงศ และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

   ตอสังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน 

  2 นายบัณฑิต อนันตมงคล ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 

   2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแล

   กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

  3 นายสมพร มูลศรีแกว พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 

   เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563

  4 นายยศ กิมสวัสด์ิ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี

   14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2560 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา

   และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับความเส่ียงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี

   3 พฤษภาคม 2562

  5         นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 

   27 มิถุนายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2561

   เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา  และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการ

   ท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

   และโอนยายจากเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มาดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาฯ ต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

   ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

  6         นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน พนจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 

   และกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ และ

   กรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 19/2562 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

   นอกจากน้ีนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดรับการแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียงแทน

   นางสาวรสา กาญจนสาย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563

   ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563   

  7        นายสาทร โตโพธ์ิไทย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 

   2563 และดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท 

   คร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2563
  8         นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

   รับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ต้ังแตวันท่ี

   5 เมษายน 2562 แตยงัคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

   ตามมติท่ีประชุมคณะกรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากมีการแตงต้ัง

   นางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

   ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

  9 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 27 

   เมษายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

   คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหา

   และพิจารณาคาตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ท้ังน้ี 

   นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการ

   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ตามประกาศท่ี บสก. 050/2563
  10 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

   คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม เพ่ือใหการบริหาร

   จัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 

   และโอนยายจากคณะกรรมการบริหาร มาดํารงตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ต้ังแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

   ตามมติคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 12/2563

  11 นายสุเมธ มณีวัฒนา พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเส่ียง ต้ังแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม 

   เพ่ือใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี

   นายสุเมธ มณีวัฒนา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติท่ีประชุม

   คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562
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ผูบริหาร
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผูบริหารตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 17/2551 เร่ืองการกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมท้ังท่ีมี การ
แกไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 
 1. นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการผูจัดการใหญ
 2. นายชูพงษ โภคะสวัสด์ิ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
 3. นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ
 4. นายสันธิษณ วัฒนกุล  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
     และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
 5. นายพงศธร มณีพิมพ  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
 6. นายวีรเวช ศิริชาติไชย  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนองคกร
 7. นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงินและการลงทุน
 8. นางวรรณี พันธุขะวงศ  ผูอํานวยการฝายบัญชี และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง
     ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุหบัญชี)
 9. นางสาวจตุพร สุวัฒนางกูร  ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน

เลขานุการบริษัท
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 11/2563 เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 ไดมีมติการแตงต้ังให นายวีรเวช ศิริชาติไชย
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2563

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 (ก)  คาตอบแทนคณะกรรมการท่ีเปนตัวเงิน 
 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 มีมติกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ (เทากับป 2562) ดังน้ี
 1. ประธานกรรมการ      เบ้ียประชุม เดือนละ 60,000 บาท1,2

 2. รองประธานกรรมการ      เบ้ียประชุม เดือนละ 45,000 บาท1,2

 3. กรรมการ       เบ้ียประชุม เดือนละ 30,000 บาท1,2

 4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      เบ้ียประชุม เดือนละ 37,500 บาท2

 5. กรรมการตรวจสอบ      เบ้ียประชุม เดือนละ 30,000 บาท2

 6. ประธานคณะกรรมการบริหาร     เบ้ียประชุม คร้ังละ 30,000 บาท
         เดือนละไมเกิน 60,000 บาท1,3

 7. กรรมการบริหาร       เบ้ียประชุม คร้ังละ 15,000 บาท
         เดือนละไมเกิน 30,000 บาท1,3

 8. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   เบ้ียประชุม คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3

 9. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน    เบ้ียประชุม คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3

 10. ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง    เบ้ียประชุม คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3

 11. กรรมการกํากับความเส่ียง     เบ้ียประชุม คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3

 12. ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เบ้ียประชุม คร้ังละ 12,500 บาท1,2,3

 13. กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม  เบ้ียประชุม คร้ังละ 10,000 บาท1,2,3
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ิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ  1 ไดรับเบ้ียประชุมจากการเขารวมประชุมเทาน้ัน

  2 หากมีการประชุมมากกวา 1 คร้ังตอเดือนใหจายเพียงคร้ังเดียว

  3 เฉพาะกรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนประจํา

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 กรรมการไดรับเงินบําเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2562 เปนเงินท้ังส้ินไมเกิน 6.0 ลานบาท
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คาตอบแทนของกรรมการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 25631 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ ตําแหนง

1. นางทองอุไร ล้ิมปติ  ประธานกรรมการ

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย  กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา  กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

    และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4. นายบัณฑิต อนันตมงคล  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

5. นายสมพร มูลศรีแกว  กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเส่ียง

6. นายวสันต เทียนหอม  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

    และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

7. นายยศ กิมสวัสด์ิ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง 

8. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณคาตอบแทน

    และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

9. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง 

11. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

12. นางสาวรสา กาญจนสาย   กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

13. นายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน  กรรมการกํากับความเส่ียง  

16. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 

17. นายมนัส สุขสวัสด์ิ  กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

รวม

14. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการบริหาร และกรรมการกํากับความเส่ียง 

15. นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

10. นายสาทร โตโพธ์ิไทย  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท

(บาท)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(บาท)

คณะกรรมการบริหาร

(บาท)

รวม

(บาท)

คณะกรรมการ

สรรหา

และพิจารณา

คาตอบแทน

(บาท)

คณะกรรมการ

กํากับความเสี่ยง

(บาท)

คณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบ

ตอสังคม

(บาท)

   720,000        -      -     -                -               -            720,000

 360,000 -  - 120,000     -               62,500           542,500

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

 360,000 360,000  -  - 110,000           -     830,000

 360,000 360,000  -  50,000   -               40,000    810,000

 360,000 360,000  -  -  135,000           -            855,000

 240,000  - 150,000  50,000    -  -            440,000

 3,870,000 1,530,000 1,815,000 500,000 417,500   262,500       8,395,000

         -  -   -  -   -     50,000           50,000

   30,000  -  -    10,000  12,500  -             52,500

        -  -  - 120,000     -     50,000          170,000

        -   - 360,000  -   -   -            360,000

        -  -  -  -   -               50,000           50,000

        -  -  -  -  110,000  -            110,000

        -  - 225,000  -     50,000  -            275,000

 360,000 - 720,000 -     - - 1,080,000

 360,000 - 360,000   -     -     10,000    730,000

  360,000 -  -  -  -  -            360,000
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คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
 กรรมการ 2 ทาน ไดแก นางทองอุไร ล้ิมปติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเบ้ียประชุมและ
บําเหน็จกรรมการ ซ่ึงไดแก คาน้ํามัน และรถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ 
 
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงิน
 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ของผูบริหารท่ี
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค สายพัฒนา
สินทรัพยสํานักงานใหญ สายจําหนายทรัพย สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมท้ังหมดจํานวน 6 คน และสําหรับรอบป
บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมจํานวน 49.81 ลานบาท 

หมายเหตุ  1 คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมจํานวน 49.8 ลานบาท

   ซ่ึงยังไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2563 ท่ีจายจริงในป 2564

คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
 ผูบริหารทุกรายไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เชน คาน้ํามันและ
รถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ

บุคลากร
จํานวนพนักงาน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน และพนักงาน แบงตามสายงาน
ดังตอไปน้ีจํานวน 1,286 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 1,291 คน

หมายเหตุ  1 พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ และรองผูจัดการ

                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

             สายงาน   พนักงานระดับบริหาร1      พนักงานทั่วไป

               (คน)              (คน)

 1. สายพฒันาสนิทรพัยและจาํหนายทรพัยภมิูภาค           59    319

 2. สายจําหนายทรัพย             45    111

 3. สายพัฒนาสินทรัพย (สํานักงานใหญ)            51               169

 4. สายสนับสนุนธุรกิจ             63    189 

 5. สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน            43    132

 6. สายสนับสนุนองคกร             22     59

 7. ฝายตรวจสอบภายใน              8                          16  

             รวม            291       995
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงิน 
 คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาตอบแทนอ่ืน ๆ  ของพนักงาน
ของบริษัทฯ (ไมรวมคาตอบแทนพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 6 คน) สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
รวมจํานวน 1,620.51 ลานบาท 
 
 บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 
ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 6.0 ถึงรอยละ 10.0 ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ และพนักงานจะจายเงินสะสมเปนจํานวนข้ันต่ํารอยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บริษัทฯ มีคาใชจายท่ีเก่ียวของกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนจํานวน 96.0 ลานบาท ตามลําดับ

หมายเหตุ  1 คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมจํานวน 1,620.5 ลานบาท

   ซ่ึงยังไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงานป 2563 ท่ีจายจริงในป 2564

กองทุนประกันสังคม
 บริษัทฯ ไดข้ึนทะเบียนนายจางตอกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม)
ต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จะจายเงินสมทบใหกับพนักงานเปนจํานวนรอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานในฐานสูงสุดไมเกิน
15,000 บาท และพนักงานจะจายเงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 เทากัน โดยในป 2563 กองทุนประกันสังคม ไดมีการ
ปรับลดอัตราการนําสงในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 4 และพนักงาน จายในอัตรารอยละ 1 
และมีการปรับลดอัตราการนําสงในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 โดยบริษัทฯ ไดจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 2 และพนักงานจายใน
อัตรารอยละ 2 เทากัน โดยสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายท่ีเก่ียวของ กับกองทุนประกันสังคมเปน
จํานวน 9.4 ลานบาท

คาตอบแทนอ่ืน ๆ 
 - ไมมี -

สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาท่ี1

 ผูรับประกันภัย  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 ผูเอาประกันภัย  กรรมการและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
 ระยะเวลาประกันภัย 1 เมษายน 2563 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2564 (00.01 น.)
 จํานวนเงินเอาประกัน รวม 200.0 ลานบาทตอคร้ัง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึงคาใชจายและคาธรรมเนียม 
    ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายไปโดยไดรับความยนิยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูรับประกันภัยแลว (Defense
    Costs)
 ประเภทกรมธรรม  การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาท่ี
 ความคุมครอง  ผูรับประกันจะชดใชคาสินไหมท่ีผูเอาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตองจายตามกฎหมายแทน
    ผูเอาประกันภัยหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําผิดของผูเอาประกันภัยในฐานะท่ี
    ผูเอาประกันภัยเปนกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯ
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หมายเหตุ   1 กรรมการและเจาหนาท่ี หมายถึง บุคคลท่ีไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ เจาหนาท่ี และเลขานุการของบริษัทฯ

                         ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมถึงคูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของบุคคลดังกลาว

การพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานท่ัวประเทศอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณในการทํางาน
เปนเกณฑเพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังยังไดปรับปรุงคาตอบแทนและ
สวัสดิการใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และความจําเปนในการครองชีพ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานให
กับพนักงาน
 
 สําหรับดานการพัฒนาบุคลากรน้ัน บริษัทฯ ถือเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการเสริมสรางความรูและทักษะใหพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนในการสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพในทุก ๆ ดาน เชน การจัดอบรม และใหทุนการศึกษา 
เพ่ือยกระดับบริษัทฯ ใหเทียบเทามาตรฐานบริษัทช้ันนําท่ัวไป
 
 บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธและแผนในการพัฒนาบุคลากรดวยการจัดทํา HR Master Plan ซ่ึงประกอบไปดวย 
 
 (ก)  ระบบสมรรถนะขององคกร
 บริษัทฯ ไดจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะดานการจัดการ
(Managerial Competency) และสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency)
 (1) สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะท่ีพนักงานทุกระดับตองมีการถายทอดมาจาก Vision Mission และกลยุทธองคกร เพ่ือท่ีจะ
  ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกําหนด และจะถายทอดไปสูพนักงานทุกคน 
 (2) สมรรถนะดานการจัดการ เปนสมรรถนะสําหรับผูบริหารทุกระดับ โดยจะแตกตางกันตามบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
  (Role-Based) เพ่ือใหงานสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจของบริษัทฯ
  (3) สมรรถนะตามตําแหนงงาน เปนสมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะตําแหนงงาน เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
  กับลักษณะงาน และสงผลใหหนวยงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จ 

 บริษัทฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตกรอบท่ีสามารถจะชวยสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม และทัศนคติของพนักงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ Vision Mission และกลยุทธของบริษัทฯ เปนตัวแปรท่ีจะทําใหบริษัทฯ สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
 นอกจากน้ี การประเมินดังกลาวยังเปนเคร่ืองมือในการชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การคัดเลือกพนักงาน การโยกยายปรับเล่ือนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน

 (ข)  การจัดทําการประเมินผลงานตาม KPI
 บริษัทฯ ไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI) เร่ิมต้ังแตการ
กําหนด Business Model แปลงเปนตัวช้ีวัดระดับองคกร ทําใหไดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลถายทอดไปยัง
ตัวช้ีวัดระดับสายงาน ฝายงาน จนถึงพนักงานทุกคนท่ัวท้ังองคกร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติของบริษัทช้ันนําท่ัวไป
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ิชย จํากัด (มหาชน)

 ปจจุบัน บริษัทฯ ไดนําระบบตัวช้ีวัดมาใชกับพนักงานทุกคน เพ่ือสนองตอบตอกลยทุธและเปาหมายในแตละป รวมท้ังเปนเคร่ืองมือ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารสายงานทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองผลการประเมิน พรอมท้ัง กําหนด
คาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสมและยุติธรรม

 (ค)  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหกับพนักงานในทุกระดับ (Individual Development Plan)
 บุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่งท่ีจะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถใหถึงท่ีสุด และบริษัทฯ มีความเช่ือม่ันวาบุคลากรเปน
พลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญ จึงใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับท้ังผูบริหารและพนักงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซ่ึงจะสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดีและสรางขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ และรองรับ      
การดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการกําหนดเสนทางการฝกอบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual                                  
Development Plan: IDP) ภายใตพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Competency Based Management) โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสราง
พนักงานทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และเพ่ิมศักยภาพใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
ของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 
 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคา เพ่ือใหสอดคลองกับ
กลยุทธลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focused) ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีการเปดใจยอมรับในความเปล่ียนแปลง
และสามารถทํางานรวมกันได (Openness) ซ่ึงจะชวยเปล่ียนความคิดทัศนคติท่ีดีและขยายมุมมองในการทํางานไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน
 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลตามหลัก 3R (Recruit Retain Retire) เพ่ือสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกพนักงาน เชนเดียวกับองคกรช้ันนําหลายองคกรท่ีมีการดูแลพนักงานในลักษณะดังกลาว อีกท้ังเพ่ือเปนการบริหารจัดการ 
องคความรู (Knowledge Management) โดยไดขอใหพนักงานท่ีเกษียณอายุงานซ่ึงมีความรูและประสบการณสูงนําความรูมาแบงปน
ใหกับพนักงานปจจุบันเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ขอพิพาททางดานแรงงาน
 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา และบริษัทฯ ไมทราบถึงเหตุการณใดท่ีอาจทําใหเกิดขอพิพาทดานแรงงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

แรงงานสัมพันธ
 พนักงานของบริษัทฯ ไมไดมีการจัดต้ังหรือเขารวมสหภาพแรงงาน แตบริษัทฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการข้ึนตามพระราชบัญญัติแรงงานคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) ซ่ึงประกอบดวยผูแทนฝายลูกจาง จํานวน 18 คน
ท้ังน้ี ต้ังแตกอต้ังบริษัทฯ ไมเคยมีการประทวงนัดหยุดงานโดยพนักงานบริษัทฯ ท้ังน้ีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หมวด 7 เร่ือง สวัสดิการ ไดกําหนดใหในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแต 50 คนข้ึนไป ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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 (ก)  ขอบเขตและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 (1)  รวมหารือนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกลูกจาง
 (2) ใหคําปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับลูกจาง
 (3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการท่ีนายจางจัดใหแกลูกจาง
 (4) เสนอขอคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการท่ีเปนประโยชนสําหรับลูกจางตอนายจาง
 (5) อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการของพนักงาน

 (ข)  ท่ีมาของการแตงต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
 มาตรา 96 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแต 50 คนข้ึนไป ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ประกอบดวยผูแทนฝายนายลูกจางอยางนอย 5 คน กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกต้ังตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีอธิบดีกําหนดในประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการ

 (ค)  การจายคาตอบแทน
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2563 
ไดมีมติอนุมัติคาเบ้ียประชุมใหกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
 - ประธานคณะกรรมการ ไดคาเบ้ียประชุมคร้ังละ 3,000 บาทตอคร้ัง
 - กรรมการ ไดคาเบ้ียประชุมคร้ังละ 2,000 บาทตอคน

 ท้ังน้ีใหไดรับคาเบ้ียประชุมเพียงเดือนละ 1 คร้ังตอกรรมการ 1 คน และใหไดคาเบ้ียประชุมเฉพาะกรรมการท่ีเขารวมประชุมใน    
คร้ังน้ัน ๆ เทาน้ัน





Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

นางทองอุไร ล้ิมปติ
ประธานกรรมการ
อายุ 64 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 17 เมษายน 2560
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)     ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และการบัญชี) 
  University of Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา
 •  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
 •  อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP)
  Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 •  อบรมหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 52
  โดยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
 •  อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 12 โดยสถาบัน
  วิทยาการตลาดทุน
 •  อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 1
  โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
 •  อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global 
  Imbalances, London School of Economics & Political
  Science ประเทศอังกฤษ

 •  อบรมหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและ
  ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน (PDI) 
  รุนท่ี 12 โดยสถาบันพระปกเกลา
 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุนท่ี 8/2001 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •  อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update 
  (DCPU) รุนท่ี 5/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 
  รุนท่ี 3/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program 
  (AACP) รุนท่ี 33/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program รุนท่ี
  46/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program รุนท่ี 14/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
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ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับน้ี และกรรมการกํากับนโยบายความเส่ียง
   และธรรมาภิบาล
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2561 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดสจํากัด (มหาชน) / 
   ธุรกิจผลิตและจําหนายบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป
2561 - 2562 กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   กรรมการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
   แสดงความรับผิดชอบตอสังคม
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม
2560 - ณ วันท่ี ประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - ณ วันท่ี กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
ของเอกสารฉบับน้ี  และทรัพยสิน
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /
   สถาบันการศึกษา
2560 - ณ วันท่ี กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ของเอกสารฉบับน้ี ราชการ เก่ียวกับการสงเสริมการบริหารบาน
   เมืองท่ีดี
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   / หนวยงานของรัฐ

2559 - ณ วันท่ี ท่ีปรึกษา
ของเอกสารฉบับน้ี  สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส / 
   หนวยงานของรัฐ
2560 - 2562  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
   บริหารกองทุนพัฒนาผูประกอบการเทคโนโลยี
   และนวัตกรรม
   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี/ หนวย
   งานของรัฐ
2559 - 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
   บริษัท ไอรา แฟคตอร่ิง จํากัด (มหาชน) / 
   ธุรกิจแฟคตอร่ิง 
2559 - 2561 ประธานสหกรณออมทรัพย 
   ธนาคารแหงประเทศไทย / หนวยงานของรัฐ
2559 - 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2557 - 2559 รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน
   ธนาคารแหงประเทศไทย / หนวยงานของรัฐ
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วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการ (6 กรกฎาคม 2555)
   • ประธานคณะกรรมการบริหาร
    (6 กรกฎาคม 2555)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)         ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท นิติศาสตร Temple University, 
  School of Law สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • Mini MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตรนักเรียนปลัดอําเภอ (นปอ.) รุนท่ี 48    
  โดยวิทยาลัยการปกครอง
 • อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนท่ี 5    
  โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุนท่ี 119/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program  
  (AACP) รุนท่ี 30/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี ประธานกรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / ธุรกิจใหบริการค้ําประกันสินเช่ือ
   แกผูประกอบการ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ 
2561 - ณ วันท่ี กรรมการ 
ของเอกสารฉบับน้ี บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม
   / ธุรกิจใหบริการค้ําประกันสินเช่ือ
   แกผูประกอบการ SMEs ทุกประเภท
2561 - ณ วันท่ี กรรมการ / กรรมการผูจัดการ
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท
   จํากัด / ธุรกิจจัดการกองทรัสต
2560 - 2563 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด / ธุรกิจผลิตท่ีนอน
   และสินคาทํามาจากยางพาราธรรมชาติ
2560 - 2562 กรรมการ 
   บริษัท เอเบ้ิล แอสเสท กรุป จํากัด / ธุรกิจ
   อสังหาริมทรัพย

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย*
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 63 ป
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ประสบการณทํางาน (ตอ)
2561 กรรมการบริหารความเส่ียง / รักษาการกรรมการ
   ผูจัดการใหญ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ  
   บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเมนท  
   จํากัด / ธุรกิจจัดการกองทรัสต
2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธานกรรมการ
   บริหารความเส่ียง / กรรมการบริหาร /   
   กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
   ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม / 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
   ธนาคารอาคารสงเคราะห / ธุรกิจธนาคาร

2557 - 2559 กรรมการ 
   บริษัท ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2557 - 2559 กรรมการ 
   บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส  
   จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
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นายวสันต เทียนหอม
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
อายุ 65 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการอิสระ
   •  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
   •  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
    คาตอบแทน 
    (1 ธันวาคม 2560)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา International Banking Laws, 
  Boston University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 • อบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  รุนท่ี 2012/39 โดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  รุนท่ี 2000/3 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2560 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับน้ี  / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
   คาตอบแทน 
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / ใหบริการค้ําประกันสินเช่ือแกผูประกอบการ 
   SMEs ทุกประเภทธุรกิจ
2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
   ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดง
   ความรับผิดชอบตอสังคม
   บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
   / ใหบริการค้ําประกันสินเช่ือแกผูประกอบการ 
   SMEs ทุกประเภทธุรกิจ
2559 - ณ วันท่ี ท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ
ของเอกสารฉบับน้ี  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย / หนวยงานท่ีกํากับดูแลและ
   พัฒนาตลาดทุนไทย
2554 - 2558 รองเลขาธิการ 
   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย / หนวยงานท่ีกํากับดูแลและ
   พัฒนาตลาดทุนไทย
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นายยศ กิมสวัสด์ิ
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับความเส่ียง
อายุ 65 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
    (14 พฤศจิกายน 2560)
   • กรรมการกํากับความเส่ียง
    (3 พฤษภาคม 2562)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Management Information Systems, University 
  of Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุนท่ี 148/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี กรรมการกํากับความเส่ียง  
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ณ วันท่ี ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ของเอกสารฉบับน้ี คาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
   กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
   บริษัท ไอแอนดไอ คอนซัลต้ิง กรุป จํากัด / 
   ธุรกิจท่ีปรึกษาในการวางระบบสารสนเทศ
2560 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
ณ วันท่ี ประธานสํานักระบบชําระเงิน
ของเอกสารฉบับน้ี สมาคมธนาคารไทย / สมาคม
ณ วันท่ี กรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัท เนช่ันแนลดิจิทัลไอดี จํากัด / 
   ธุรกิจประมวลผลขอมูล
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นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อายุ 62 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง • กรรมการอิสระ (27 มิถุนายน 2561)
   • กรรมการตรวจสอบ (6 กรกฎาคม 2561)
   • กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    (7 สิงหาคม 2563)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)       ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA (Accounting) Illinois Institute of Technology, 
  Chicago, Illinois สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุนท่ี 150/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  รุนท่ี 272/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
  รุนท่ี 33/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation 
  Program (BNCP) รุนท่ี 10/2020 

ประสบการณทํางาน
ส.ค. 2563 - ณ วันท่ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ส.ค. 2563  กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 และความรับผิดชอบตอสังคม 
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2558 - 2560 ผูอํานวยการสภาวิชาชีพบัญชี
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ /
 สภาวิชาชีพ
2555 - 2559 เลขาธิการ
 สมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตร
 และการบัญชีแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / 
 สมาคม



นางสาววิไล ตันตินันทธนา*
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
อายุ 59 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการ (7 ธันวาคม 2561)
   •  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
      (4 มกราคม 2562)
   • ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
    และความรับผิดชอบตอสังคม
    (3 พฤษภาคม 2562)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)       ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 •  ปริญญาโท ดานเศรษฐศาสตร (M.A) Tufts University 
  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาโทดานภาษีอากร (International 
  Tax Program) Harvard University สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนท่ี 57
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
 •  อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
  รุนท่ี 238/2017 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate 
  Leaders (RCL) ปท่ี 2017 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย

 • อบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation 
  Program (BNCP) รุนท่ี 7/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Thai Information Technology Group (ITG) 
  รุนท่ี 11/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /
ของเอกสารฉบับน้ี ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 และความรับผิดชอบตอสังคม
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันท่ี กรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันท่ี ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ของเอกสารฉบับน้ี  กระทรวงการคลัง / หนวยงานของรัฐ
2558 - 2561 ท่ีปรึกษาดานยุทธศาสตรภาษีสรรพสามิต 
 กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
2556 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
 กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
2552 - 2556 ผูอํานวยการสํานักแผนภาษี
 กรมสรรพสามิต / หนวยงานของรัฐ
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นายบัณฑิต อนันตมงคล*
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ 58 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (1 มกราคม 2564)
   • กรรมการ / กรรมการบริหาร
    (5 เมษายน 2562)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)       ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) Stirling University
  ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
  รุนท่ี 75/2006 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 
  รุนท่ี 30/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program (ITG) รุนท่ี 15/2020
 • อบรมหลักสูตร Risk Management  Program for Corporate 
  Leaders (RCL) รุนท่ี 15/2019 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน 
  กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี กรรมการ / กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน
ของเอกสารฉบับน้ี กองทุนวายภัุกษ 1 / กองทุนรวม
2560 - 1 ม.ค. 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 บริษัท เลเท็กซ ซิสเทมส จํากัด (มหาชน) /
 ผลิตและจําหนายท่ีนอนและสินคา
 จากยางพาราธรรมชาติ
2560 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง
ของเอกสารฉบับน้ี   / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการสรรหา
 บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอม 
 / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2560 - ณ วันท่ี กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม
ของเอกสารฉบับน้ี Bangchak Initiative and Innovation 
 Center
2539 - 2560 รองประธาน / ผูอํานวยการลงทุน 
 บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชช่ันแนล
 แอสชัวรันส จํากัด / ผูดูแลผลประโยชน และ
 จัดการทรัพยสินใหบุคคลอ่ืน
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นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน
ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 48 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง
    (7 กุมภาพันธ 2563)
   •  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    (1 พฤศจิกายน 2562)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • MBA Finance, Case Western Reserve University, 
  Ohio สหรัฐอเมริกา
 • B.S. Finance, University of Findlay สหรัฐอเมริกา
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุนท่ี 3 
  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการคลังและบัญชีภาครัฐ
 • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุนท่ี 231/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market 
  Intermediaries (CGI) รุนท่ี 7/2015 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
  กรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
  Program (ITG) รุนท่ี 15/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน    
  กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันท่ี ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2562 - ณ วันท่ี ผูอํานวยการ / กรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี สถาบันคุมครองเงินฝาก / หนวยงานของรัฐ
 ท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
2562 - ณ วันท่ี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ของเอกสารฉบับน้ี กรรมการกํากับความเส่ียง
  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - ณ วันท่ี กรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) /
 ใหบริการธุรกรรมทางการเงินผานตูเติมเงิน
 อัตโนมัติและการจําหนายตูเติมเงินอัตโนมัติ
2560 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560 - 2562 กรรมการ 
 บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด / 
 หนวยงานรัฐวิสาหกิจ



นายสาทร โตโพธ์ิไทย*
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและพิจารณาคาตอบแทน 
อายุ 62 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการ (3 เมษายน 2563)
   •  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
      และพิจารณาคาตอบแทน 
      (7 สิงหาคม 2563)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท Banking Law Studies, Boston University, USA  
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 • เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี กรรมการ / กรรมการบริหาร
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
 จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
21 ต.ค. 2563 - ณ วันท่ี ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของเอกสารฉบับน้ี กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงิน
15 ต.ค. 2563 - ณ วันท่ี กรรมการ
ของเอกสารฉบับน้ี กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบ
 สถาบันการเงิน
2559 - มี.ค. 2562 ผูอํานวยการ 
 สถาบันคุมครองเงินฝาก / 
 หนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ
 หรือรัฐวิสาหกิจฯ
2557 - ส.ค. 2559 ผูชวยผูวาการ สายชวยงานบริหาร
 ธนาคารแหงประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร
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นายสมพร มูลศรีแกว*
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
อายุ 60 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง •  กรรมการ (6 กรกฎาคม 2561)
   •  กรรมการผูจัดการใหญ (1 มิถุนายน 2561)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร (การจัดการภาครัฐและ
  เอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
  รุนท่ี 150/2018 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 •  อบรมหลักสูตร IT Governance Cyber Resilience Program 
  (ITG) รุนท่ี 15/2020 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
ประสบการณทํางาน
2561 - 31 ธ.ค. 2563  กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ  /
 กรรมการบริหาร
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

2562 - 2562 รักษาการรองกรรมการผูจัดการใหญ
 สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2561 - 2562 กรรมการกํากับความเส่ียง
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2561 รองกรรมการผูจัดการใหญ สายจําหนายทรัพย
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2556 รองกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2553 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 1
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
 (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

หมายเหตุ : * กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไดแก (1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นายสมพร มูลศรีแกว (3) นางสาววิไล ตันตินันทธนา  

    (4) นายบัณฑิต อนันตมงคล และ (5) นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือช่ือรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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Management Team
ผูบริหารระดับสูง

นายชูพงษ โภคะสวัสด์ิ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพัฒนาสินทรัพย สํานักงานใหญ 
อายุ 55 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 ตุลาคม 2559
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)       ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
ประสบการณทํางาน
2559 – ณ วันท่ี รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับน้ี  สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายพัฒนาสินทรัพย 2
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย  
   จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย

นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายสนับสนุนธุรกิจ  
อายุ 60 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 ตุลาคม 2559
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)       ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและบริหารธุรกิจ
  คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน  
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
ประสบการณทํางาน
2559 - ณ วันท่ี รองกรรมการผูจัดการใหญ  สายสนับสนุนธุรกิจ
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2557 - 2559 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
   สายสนับสนุนธุรกิจ
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2560 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   บริษัท ที.เอส.เอ็น. โมเดิรน เทรด จํากัด / 
   ธุรกิจรานขายปลีก 
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นายสันธิษณ วัฒนกุล
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)  
อายุ 53 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง • รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุน
     การปฏิบัติงาน (1 ตุลาคม 2558)
    • ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
     ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
     (16 ธันวาคม 2554)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
 • ปริญญาโท สาขา Computer and Engineering Management 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • อบรมหลักสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on Financial 
  Reporting รุนท่ี 2018/1 โดยสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร Strategic CFO สําหรับบริษัทจดทะเบียน
  โดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย 
  แหงประเทศไทย
 • อบรมหลักสูตร กาวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม 
  ท่ีจะนํามาใชในป 2562 และ 2563 รุนท่ี 1/2562 โดยสภาวิชาชีพ
  บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเส่ียงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตร e-learning CFO's Refresh Course
ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัท พัฒนธร จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2562 - ณ วันท่ี  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัท สหพาณิชยกิจภัณฑ จํากัด / 
     ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2558 - ณ วันท่ี  รองกรรมการผูจัดการใหญ
ของเอกสารฉบับน้ี    สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
     บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
     (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - ณ วันท่ี  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของเอกสารฉบับน้ี   บริษัท สหธร จํากัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2554 - ณ วันท่ี  ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุด
ของเอกสารฉบับน้ี  ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
     บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
     (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2554 - 2558  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
     สายบริหารเงินและการลงทุน 
     บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
     (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2554  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
     สายพัฒนาสินทรัพย 1 
     บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
     (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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นายพงศธร มณีพิมพ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
และเลขานุการบริษัท 
อายุ 51 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง • รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพย 
      และจําหนายทรัพยภูมิภาค (1 ตุลาคม 2562)
    • เลขานุการบริษัท (5 มิถุนายน 2558)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) 
  โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) โดยสมาคม
  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) โดยสมาคม
  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน 
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)

ประสบการณทํางาน
2562 - ณ วันท่ี รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับน้ี สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2558 - 31 กค. 2563 เลขานุการบริษัท
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย 
2560 - 2562 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
    สายพัฒนาสินทรัพย 1
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2557 - 2560 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
    สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2557  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
     สายสนับสนุนธุรกิจ 1
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2551 ผูอํานวยการฝายโครงการพิเศษ
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2547 - 2550 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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นายวีรเวช ศิริชาติไชย
รองกรรมการผูจัดการใหญ 
สายสนับสนุนองคกร 
อายุ 48 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง   1 มีนาคม 2563 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)     ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย UNIVERSITY OF ILLINOIS AT 
  URBANA-CHAMPAIGN
 • อบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
 • อบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเส่ียงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
 •  อบรมหลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)
ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันท่ี รองกรรมการผูจัดการใหญ 
ของเอกสารฉบับน้ี สายสนับสนุนองคกร
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย 

นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 
สายบริหารเงินและการลงทุน 
อายุ 48 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง   16 ตุลาคม 2560
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ Drexel University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • อบรมหลักสูตร Orientation สําหรับ CFO Focus on Financial 
  Reporting รุนท่ี 2018/1 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน
  อยางเหมาะสมในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • อบรมหลักสูตร Digital Organization  & Data Management
 • อบรมหลักสูตร ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ปปง.
 • อบรมหลักสูตร ผูนําการเปล่ียนแปลงระดับสูง (The Leadership 
  Grid)
 • อบรมหลักสูตร OKR (Objectives and Key Results)
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเส่ียงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
ประสบการณทํางาน
2560 - ณ วันท่ี ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ของเอกสารฉบับน้ี  สายบริหารเงินและการลงทุน
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2556 - 2560 ผูอํานวยการ ฝายบริหารเงินและการลงทุน
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2551 - 2556 ผูจัดการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 – 2 
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2550 - 2551 รองผูจัดการกลุมพัฒนาสินทรัพย 3 – 2
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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นางวรรณี พันธุขะวงศ
ผูอํานวยการฝายบัญชี 
และสมุหบัญชี
อายุ 51 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง  1 ตุลาคม 2561
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)     ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมในการออกงบการเงิน และ
  ประเด็นทางภาษีอากรท่ีพึงระวัง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ
  กับธุรกิจบริหารสินทรัพยโดยบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
  สอบบัญชี จํากัด
    1) หลักการพ้ืนฐานและกระบวนการทางบัญชีเพ่ือใหนักบัญชี
   สามารถปดบัญชีรายวันและรายเดือนไดตามมาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน
  2)  การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการ
   เงินของไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 
   และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจบริหาร
   สินทรัพย
  3)  การปรับตัวของธุรกิจการบริหารสินทรัพยใหกาวทันตอการ
   เปล่ียนแปลงของรางมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
   เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  4)  การบัญชีเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบริหารสินทรัพย 
   เพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหาร
  5)  อบรมเจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ และ
   มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจบริหาร
   สินทรัพย (สรุปหลักการท่ีสําคัญและแนวทางในการ
   ปฏิบัติงาน)

 • อบรมหลักสูตร การบัญชีเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
  โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
 • อบรมหลักสูตร กาวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม
  ในอนาคตท่ีจะนํามาใชในป 2562 และ 2563 โดยสภาวิชาชีพ
  บัญชี ในพระราชูปถัมภ
 • การบรรยายพิเศษ แนวทางในการปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม
  ในการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 • Digital Organization & Data Management
 • ผูนําการเปล่ียนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
  พ.ศ. 2562
 • ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดาน Governance, Risk
  and Compliance
 • การบริหารความเส่ียงดานการเงินสําหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย
  TFRS ป 64
 • การคํานวณผลประโยชนพนักงานดวยหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ประสบการณทํางาน
2561 - ณ วันท่ี ผูอํานวยการฝายบัญชี และสมุหบัญชี
ของเอกสารฉบับน้ี  บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2553 - 2561 ผูจัดการกลุมบริหารเงิน ประมวลผล ฝายบัญชี
    และการเงิน 
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2560  รักษาการผูจัดการกลุมประมวลผล
    ฝายบัญชีและการเงิน
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2553 กลุมพัฒนาระบบบัญชี  ฝายบัญชีและการเงิน 
    บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
    (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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นางสาวจตุพร สุวัฒนางกูร
ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน 
อายุ 54 ป

วันท่ีไดรับแตงต้ัง   1 ตุลาคม 2563
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ (รอยละ)      ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม
 • ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สําหรับผูบริหาร) 
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย: หลักการพ้ืนฐานและกระบวนการทางบัญชี
  เพ่ือใหนักบัญชีสามารถปดบัญชีรายวันและรายเดือนไดตาม
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • อบรมหลักสูตรBAM : MINI MBA รุน 1-2561
 • อบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียงดานการเงินสําหรับธุรกิจ
  บริหารสินทรัพย
 • อบรมหลักสูตรความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
  ดาน Governance, Risk and Compliance
 • อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • อบรมหลักสูตร Reflection การแลกเปล่ียนประสบการณ
  และสะทอนพฤติกรรม
 • อบรมหลักสูตรการขับเคล่ือนกลยุทธไปสูความสําเร็จ
 • อบรมหลักสูตร Manager as a Coach
 • อบรมหลักสูตร การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
 • อบรมหลักสูตรกฎหมายบริษัทมหาชน จํากัด

ประสบการณทํางาน
2563 - ณ วันท่ี  ผูอํานวยการฝายบริหารเงินและการเงิน
ของเอกสารฉบับน้ี บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2552 - 2563 ผูจัดการกลุมสนับสนุนการจําหนาย/ใหเชา 
   ฝายบัญชีลูกหน้ีและทรัพยสินรอการขาย
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
2550 - 2552 รองผูจัดการกลุมสนับสนุนการจําหนาย/ใหเชา 
   ฝายขอมูลและทรัพยสินรอการขาย
   บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
   (มหาชน) / ธุรกิจบริหารสินทรัพย
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Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริหารต้ังข้ึนโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณา
อนุมัติเร่ืองตาง ๆ ตามขอบเขตอํานาจท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการบริษัทจํานวน 4 คน 
และกรรมการจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 คน โดยกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โดยตําแหนง มีรายนามดังตอไปน้ี

 1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร
 3. นายสาทร โตโพธ์ิไทย กรรมการบริหาร
 4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ   กรรมการบริหาร (กรรมการจากบุคคลภายนอก)
 5. นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ในป 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมท้ังส้ิน 50 คร้ัง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยมี
การดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี
 • พิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นเบ้ืองตนเก่ียวกับเปาหมาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณ กอนนําเสนอคณะกรรมการ
  บริษัทพิจารณา โดยมีการติดตามผลความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนงานอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกไตรมาส พรอมท้ังให
  ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
 • พิจารณากล่ันกรองและใหความเห็นเบ้ืองตนเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงโครงสรางองคกร เพ่ือรองรับแผนกลยุทธระยะยาว
  กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 • พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสรางหน้ีและจําหนายทรัพยสินรอการขายตามขอบเขตอํานาจ และกล่ันกรองเพ่ือเสนอคณะกรรมการ
  บริษัทพิจารณาสําหรับรายท่ีอยูในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
 • พิจารณาอนุมัติราคาเขารวมประมูลซ้ือสินทรัพย (NPL และ NPA) จากสถาบันการเงินตามท่ีไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
  บริษัท รวมท้ังใหขอเสนอแนะแกฝายจัดการเก่ียวกับแนวทางในการบริหารพอรตสินทรัพย การวิเคราะหสภาวะตลาด และ
  การปรับกลยุทธเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขัน
 • พิจารณาอนุมัติใหออกงบการเงินรายไตรมาส   
 • พิจารณาอนุมัติจํานวนเงิน อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลา เง่ือนไข และอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมสําหรับการออกและจําหนายหุนกู ตามท่ี
  ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
 • พิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการหลักตามแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามท่ีไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
  บริษัท รวมท้ังใหขอเสนอแนะและมอบนโยบายการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และให
  สามารถแขงขันไดในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยดิีจิทัลและรูปแบบธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม (Digital Transformation) 
 • พิจารณาอนุมัติโปรโมช่ัน/แคมเปญ/โครงการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจําหนายทรัพยสินรอการขายและการปรับโครงสรางหน้ี
 • พิจารณาและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพคลอง รวมท้ังติดตามสถานการณดานสภาพคลองของบริษัท
  อยางตอเน่ือง
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 คณะกรรมการบริหารมีความมุงม่ันในการบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยทุธทางธุรกิจของ
บริษัท ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบริษัทเติบโตไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป

      (นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
    ประธานคณะกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ของ BAM ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 2 คน และกรรมการ
จากบุคคลภายนอก จํานวน 3 คน โดยมีนางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการ นายบัณฑิต อนันตมงคล นายมนัส สุขสวัสด์ิ  
นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน  และนายสุเมธ มณีวัฒนา  เปนกรรมการ  ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบท่ีระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัท ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพาบริษัทสูความสําเร็จและยัง่ยนื

 ในป 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีการประชุมรวม 5 คร้ัง และไดสรุปผลการดําเนินงาน
ใหคณะกรรมการบริษัททราบแลว โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. ทบทวนแบบรายงานการเปดเผยขอมูลความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
  ประจําปของผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน 
 2. พิจารณาโครงการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดับคุณภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 3. ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยัง่ยนืและกิจกรรมเพ่ือสังคม และติดตามความคืบหนาของผลการดําเนินงาน
 4. พิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรางการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
  ดูแลกิจการท่ีดี และสงเสริมใหพนักงานประพฤติปฏิบัติตนอยูบนความถูกตอง
 5. ทบทวนนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) เพ่ือใหกรรมการและบุคลากรทุกระดับของบริษัท
  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลักและไมแสวงหาผลประโยชน
  จากบริษัทเพ่ือตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
 6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ในสวนของการแตงต้ังและวาระการดํารงตําแหนง
  ของกรรมการท่ีเปนบุคคลภายนอก
 7. พิจารณารายงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและรายงานความยั่งยืน เพ่ือเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป
 8. พิจารณาการประเมินตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับโครงการ CGR ตามหลักเกณฑการวัดผลของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 9. พิจารณาความคืบหนาการดําเนินการเพ่ือขอตออายุการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตาน
  การทุจริต (CAC) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย BAM ไดรับการรับรองการตออายุสมาชิกต้ังแตวันท่ี 
  30 กันยายน 2563

 จากความมุงม่ันในการดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาอยางยั่งยืนมาอยางตอเน่ืองสงผลให BAM 
ไดผานการรับรองตออายุการเปนสมาชิกโครงการ CAC จาก IOD และไดรับรางวัลจากสถาบันช้ันนําตาง ๆ ดังน้ี
 1)   BAM ไดรับเลือกเปน 1 ใน 20 “กลุมบริษัทวิถียั่งยืนท่ีนาลงทุน ESG Emerging List และเปนหลักทรัพยใน Universe ของ
  กลุมหลักทรัพย ESG 100 ประจําป 2563” จากสถาบันไทยพัฒน
 2) รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (Alpha) ไดแก
  - รางวัลอันดับ 1 Best Strategic Corporate Social Responsibility
  - รางวัลอันดับ 2 Best Senior Management IR Support
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 3)   รางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” ซ่ึงจัดโดย
  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร
 4) รางวัล Best IPO Deal of the Year, Thailand ในงาน 14th Deal & Solution Awards จัดโดย Alpha Southeast Asia
 5) รางวัล Best Privatization จากงาน The Asset Country Awards 2020 จัดโดย The Asset
 
 นอกจากน้ี ในป 2563 BAM ยังไดรับการประเมินในระดับดีมากจากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 
2563 ท่ีจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีผานมาอีกดวย

     (นางสาววิไล ตันตินันทธนา)
                                                                 ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม
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รายงานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง
 คณะกรรมการกํากับความเส่ียงของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 4 คน และกรรมการผูจัดการใหญ รวมท้ังหมด 5 คน โดยมี
ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียงทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับความเส่ียง

 คณะกรรมการกํากับความเส่ียงปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ท่ีได
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี ในป 2563 คณะกรรมการกํากับความเส่ียงมีการประชุมท้ังส้ิน 12 คร้ัง โดยรายงาน ผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบทุกไตรมาส

 คณะกรรมการกํากับความเส่ียงใหความสําคัญกับการกํากับดูแลตามแนวทางของหนวยงานกํากับดูแล และแนวทางพึงปฏิบัติท่ีเปน
สากล (COSO ERM) เพ่ือใหการบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวมอยูในระดับท่ียอมรับได และใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสภาพคลอง
ของบริษัทฯ ใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยเฉพาะในป 2563 ท่ีบริษัท ได
รับผลกระทบจากวิกฤตของเช้ือไวรัส COVID-19 สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี
 1.  กํากับใหมีการวิเคราะหความเส่ียงองคกรตามแผนกลยทุธประจําป โดยการจัดทําแผนผังความเส่ียงองคกร (Risk Map) เพ่ือพิจารณา
ความเส่ียงสําคัญขององคกร และกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียงองคกร โดยรายงานสถานะความเส่ียง ตอคณะกรรมการตางๆ เปนรายเดือน/
รายไตรมาส

 2.  กําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงระดับองคกร ประกอบดวย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance
โดยคํานึงถึงแผนกลยุทธของบริษัทฯ (Strategic Objectives) 

 3.  กํากับดูแลใหมีการบริหารความเส่ียงตามแนวนโยบายท่ีกําหนด โดยติดตามรายงานสถานะความเส่ียงดานตางๆ ประกอบดวย 
สถานะความเส่ียงองคกร / เฝาระวัง สถานะความเส่ียงดานสภาพคลอง รวมท้ังติดตามการรายงานเหตุการณความเสียหาย (Loss Data) 
และติดตามสถานการณความเส่ียงอยางใกลชิด ท้ังดานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน ภาวะแขงขัน เทคโนโลยี ภัยคุมคามทางไซเบอร ตลอดจน 
การเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน (Stress Test) ตอฐานะความม่ันคง
ของบริษัทฯ 

 4.  ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 คณะกรรมการฯ ใหคําแนะนําในประเด็นความเส่ียงสําคัญท่ีอาจ
กระทบตอบริษัทฯ เพ่ือใหฝายจัดการสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหใกลเคียงกับสภาวะปกติใหมากท่ีสุด ตัวอยางเชน 
กําหนดใหจัดทํามาตรการในการดําเนินการผานคณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานแบบ Work from 
home และ Work in office เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาด การจัดเตรียมอาคาร สถานท่ี บุคลากร และความพรอมในการจัดเตรียม 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังดาน Hardware และ Software การเขาถึงขอมูลการรักษาความปลอดภัยของขอมูล รวมถึงมาตรการท่ีใช
ในการดูแลพนักงาน บุคคลภายนอก ลูกคาและผูมาติดตอกับบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด 
ตลอดจนการเตรียมการเพ่ือบริหารจัดการสภาพคลองของบริษัทฯ ใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดจากสถานการณท่ีมีความไมแนนอน  และติดตาม
การบริหารจัดการดานสภาพคลองของบริษัทฯ อยางใกลชิด  

 5. กํากับใหมีการเตรียมการความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหความเห็นชอบในการจัดจางท่ีปรึกษา ความเส่ียงทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริษัทฯ มีการจัดทําแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแนวทางปฏิบัติ 
เปนไปตามมาตรฐานท่ีดี (Best Practice)
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 6. ใหคําแนะนําในการจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอรของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจท่ีมุงเนนใหบริการ
ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยใหประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมการเพ่ือปองกันการถูกโจมตีทางไซเบอร เชน 
Phishing, Ransomware เปนตน

 ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับความเส่ียงน้ัน คณะกรรมการกํากับความเส่ียง
ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และนําความรูประสบการณของคณะกรรมการทุกทานมาใชอยางเต็มกําลังความสามารถ 
โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เปนสําคัญ  

    (นายทรงพล  ชีวะปญญาโรจน)
    ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประจําป 2563
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของ BAM ประกอบดวยกรรมการบริษัท จํานวน 4 ทาน เปนกรรมการอิสระ จํานวน 
2 ทาน และกรรมการจากบุคคลภายนอก จํานวน 1 ทาน รวมกรรมการ 5 ทาน โดยมี นายวสันต เทียนหอม เปนประธานคณะกรรมการ 
นางสาววิไล ตันตินันทธนา  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ นายสาทร โตโพธ์ิไทย และ นายสุเมธ มณีวัฒนา เปนกรรมการ

 ในป 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ดวยความรอบคอบ โปรงใส และเปนธรรม รวมท้ังมีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหครอบคลุมและสอดคลองกับกลยทุธการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 17 คร้ัง โดยมีการพิจารณาในเร่ืองท่ีสําคัญ ดังน้ี
 1. พิจารณาทบทวนและกําหนดนโยบายหลักเกณฑการสรรหา กรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง เพ่ือเปนขอมูลและแนวทาง 
ในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรของบริษัท

 2.  พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และหรือแตงต้ังกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงลาออกกอนครบกําหนดตามวาระ 
เพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ตลอดจน
เสนอคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังกรรมการทดแทนกรรมการซ่ึงลาออกกอนครบกําหนดตามวาระ 

 3. พิจารณาทบทวนการดํารงตําแหนงของกรรมการชุดยอย ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนงของบุคคลภายนอก เพ่ือใหมีความเหมาะสม
กับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 4.  พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 5. พิจารณาตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 6. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแตงต้ังและหมุนเวียนเปนผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมและการบริหารจัดการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 7.  พิจารณาทบทวนและกล่ันกรองแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

 8. พิจารณาและกําหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ ใหเปนไปตามตัวช้ีวัด
ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  สามารถติดตามและสะทอนผลการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางชัดเจน



155
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

 9. กําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคาตอบแทน รวมท้ังทบทวนโครงสรางคาตอบแทนและผลประโยชนของกรรมการและกรรมการ
ชุดยอย ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ   
 10. พิจารณากําหนดโครงสรางอัตราคาตอบแทน สิทธิประโยชนอ่ืน เง่ือนไขสัญญาจาง และขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ัง 
สัญญาจางของผูจัดการใหญและประธานเจาหนาท่ีบริหาร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

    (นายวสันต เทียนหอม)
           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน



15
6

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

 2
56

3

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานท่ีมีการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางองคกรให
มีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดี สรางความ 
เช่ือม่ันใหกับลูกคาและสาธารณชนวากระบวนการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ มีความเปนอิสระ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมตอ
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยใหเปดเผยขอมูลตามหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG Code) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
    
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ อยาง
ย่ังยืน 
 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึง 
บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดยทุธศาสตร
และทิศทางการดําเนินธุรกิจ ท้ังในปจจุบันและในระยะยาว กําหนด 
กระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัท เปนไปอยางโปรงใส เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรสูความยัง่ยนื

 หลักปฏิบัติ 1.1 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ
      กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพ่ือใหกรรมการ 
บริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไป ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป ซ่ึงจากการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 18/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 4 ธันวาคม 
2563 ไดมีมติอนุมัติวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางในการสรางโอกาส และ
มูลคาเพ่ิมจากการบริหารสินทรัพยครบวงจร เพ่ือการเติบโตและ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ยนื” และพันธกิจของบริษัท ดังน้ี
 - ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับการ 
  เปล่ียนแปลง
 - ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพ่ือลูกคาและทุกภาคสวน
 - สรางเครือขายพันธมิตรเพ่ือขยายธุรกิจและฐานลูกคา
  อยางบูรณาการ
 - สรางคนใหเช่ียวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคิดใหมๆ
 - กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการส่ิงแวดลอม สังคม
  ธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมอยาง
  ยั่งยืน

ตระหนักถึงบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคา
ใหแกกิจการอยางย่ังยืน

กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายหลักของกิจการ
ท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน

เสริมสรางคณะกรรมการบริษัท
ท่ีมีประสิทธิผล

สรรหาและพัฒนาผูบริหาร
ระดับสูงและ

การบริหารบุคลากร

การสงเสริมนวัตกรรมและ
การประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ

ดูแลใหมีระบบการบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม

รักษาความนาเช่ือถือ
ทางการเงินและ
การเปดเผยขอมูล

สนับสนุนการมีสวนรวม
และการส่ือสารกับผูถือหุน

ตระหนักถึงความสําคัญใน
การดําเนินงานท่ีมีการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดถือ

หลักปฏิบัติดังน้ี

1

2

3

4 5

6

7

8
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 หลักปฏิบัติ 1.2 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับ ดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติ 
ในดานตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพาบริษัทสูความสําเร็จท่ียัง่ยนื 
ท้ังน้ีมี คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีหนาท่ี 
พิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม และการใหความชวยเหลือ
สังคมในดานตาง ๆ ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม 
อยางตอเน่ือง โดยมุงเนน 4 ดานหลัก และโครงการ CSV ประกอบดวย 
 - ดานการศึกษา เชน มอบทุนการศึกษาระดับประถม
  ท่ัวประเทศ 1,000 ทุน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 
  หองสมุด และมอบหนังสือเรียน
 - ดานเติมโอกาสแกผูท่ีไดรับความเดือดรอนในสังคม
  ไดแกโครงการเติมฝนปนน้ําใจ กับ BAM (บริจาคเงิน
  ใหกับผูท่ีเดือดรอน) และบริจาคอุปกรณการแพทย
  ใหกับโรงพยาบาล 10 แหง ท่ัวทุกภูมิภาค 
 - ดานเติมโอกาสแกผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ  เชน บริจาคส่ิง
  ของเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก บริจาคอุปกรณกีฬา  
  อุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียนท่ีขาดแคลน
 - ดานการสนับสนุนกิจกรรมดานอ่ืน ๆ เชน ดาน
  สาธารณกุศล และสาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา
  ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม
 - โครงการ CSV ไดแก โครงการ Green Community 

 จากสถานการณวิกฤต Covid-19 ท่ัวโลกในชวงตนป 2563 ท่ี
สงผลกระทบในวงกวาง และตอเน่ือง บริษัทฯ มีความหวงใยลูกคา
ปรับโครงสรางหน้ี และลูกคาท่ีซ้ือทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ
กับบริษัทฯ ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว จนสงผลให 
ความสามารถในการผอนชําระลดลง ถึงข้ันท่ีไมสามารถผอนชําระ 
ในชวงน้ีได บริษัทฯ จึงไดออกมาตรการเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับลูกคาปรับโครงสรางหน้ี และลูกคาท่ีซ้ือทรัพยแบบผอนชําระ
โดยสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการชวยเหลือท่ีเหมาะสมกับ 
ความสามารถในการชําระของตนเอง ไดแก (1) พักชําระเงินตน 
และดอกเบ้ียเปนเวลา 3 เดือน (2) พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เปน
เวลา 3 เดือน และหลังจากน้ันชําระเฉพาะดอกเบ้ียตอเปน
เวลา 3 เดือน (พักชําระเงินตน) (3) พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะ
ดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผูเขารวม 

โครงการเพ่ือขอผอนปรนเง่ือนไขการผอนชําระ คือ ผูท่ีไดรับผลกระทบ 
จากสถานการณไวรัสโควิด-19 ไดแกลูกคาปรับโครงสรางหน้ีกับ
บริษัทฯ ท้ังลูกคารายยอยและลูกคา SME ลูกคาท่ีซ้ือทรัพยสินรอ 
การขายแบบผอนชําระกับบริษัทฯ โดยกําหนดใหลูกคายื่นคํารอง 
ขอผอนปรน เง่ือนไขการผอนชําระภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

 หลักปฏิบัติ 1.3 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการ
และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ภายใตวัตถุประสงค 
ขอบังคับของบริษัทและมติของท่ีประชุมผูถือหุน 

 หลักปฏิบัติ 1.4 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ 
ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีกล่ันกรองงานตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
ท่ีเปนไปเพ่ือความย่ังยืน
 หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
การดําเนินกิจการของบริษัท รวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจําป เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 หลักปฏิบัติ 2.2 การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ และ
 วิสัยทัศน 
 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามแผนกลยทุธ และวิสัยทัศน 
จึงไดกําหนดเปาหมายธุรกิจใชเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยกําหนด
ใหมีการรายงานการดําเนินการตามแผนงานตอคณะกรรมการบริษัท
เปนประจําทุกไตรมาส โดยแบงภาพมุมมองของแผนงานออกเปน 
4 มุมมอง ประกอบดวย
 - ดานการเงิน (Finance Perspective)
 - ดานลูกคา (Customer Perspective)
 - ดานกระบวนการทํางานภายในองคกร (Business
  Process / Internal Operation Perspective)
 - ดานการเรียนรูและการเติบโต (Learning and Growth 
  Perspective)
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล
 หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและ
 สัดสวนของคณะกรรมการบริษัท
 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท
   โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท ณ ปจจุบัน มีจํานวนรวมท้ังหมด 
10 คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 คน คิดเปน 40 % 
ของจํานวนกรรมการท้ังคณะ 

 3.1.2 กรรมการอิสระ
   บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระ มีการตรวจสอบ 
และรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระดวยตนเอง  ซ่ึงกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไวในคูมือหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance Code) 

 หลักปฏิบัติ 3.2 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
 บริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง คือ ในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) 
ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม 
(3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)
 
 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปน
ผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพน
จากตําแหนงเม่ือ

 (1) ตาย
 (2) ลาออก
 (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
 (4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
 (5) ศาลมีคําส่ังใหออก
 
 หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและ
 ประธานกรรมการบริษัท
 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการ บริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณา
กล่ันกรอง และคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนง
กรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพิจารณาถึงความรูความสามารถ
และคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม
และเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อีกท้ังจะตองไมมีผลประโยชน
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัท 

 ประธานกรรมการบริษัท ไดรับการแตงต้ังมาโดยคณะกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทหลักดานการกําหนด
และกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบงแยกหนาท่ี
ออกจากการบริหารจัดการบริษัท ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัท
มีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ และมีการกํากับ
ดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

 หลักปฏิบัติ 3.4 คาตอบแทนกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาและกำหนดคาตอบแทนประจำป
ของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอมูลเปรียบเทียบในธุรกิจ
ที่ใกลเคียงกัน และผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 หลักปฏิบัติ 3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 มีการกำหนดตารางการประชุมลวงหนาในแตละรอบป 
ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท สงเสริมใหกรรมการ
มีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ รวมถึงใหมีการบริหารเวลาการประชุม
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อยางเหมาะสม และกำหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังเวนแตมีความจําเปน
 
 หลักปฏิบัติ 3.6 นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัท
 ยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
 ณ ปจจุบันบริษัท ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทจะมีการลงทุนจนทําใหเกิดบริษัท
ยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทจะกําหนดกรอบการดําเนินการ
ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท โดยจะตองเปนกิจการท่ีเก้ือหนุน
การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินธุรกิจรวมกัน (Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน หรือ
สรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว

 หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีในรูปของรายบุคคลและท้ังคณะเปนประจําทุกป โดยนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี 
 
 หลักปฏิบัติ 3.8 การพัฒนาคณะกรรมการบริษัทและ
 กรรมการใหม 
 3.8.1 แผนพัฒนาคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการแตละคน
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจน
สนับสนุน ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสรางทักษะ และความรู
สําหรับ การปฏิบัติหนาท่ีกรรมการอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงในรอบปท่ี
ผานมาบริษัทฯ ไดสงเสริมเพ่ิมเติมความรูใหกับกรรมการบริษัท
เขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เชน Role of the Chairman 
Program Class, Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) และ IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) เปนตน 

 3.8.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม
   มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขาพบกรรมการท่ี
ไดรับการแตงต้ัง ใหมเพ่ือช้ีแจงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ดังน้ี
 (1) การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ 

 (2) ทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
 (3) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท คาตอบแทน แผนการ
  ประชุม 
 (4) นโยบายท่ีสําคัญ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 หลักปฏิบัติ 3.9 การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพ่ือปฏิบัติ
หนาท่ีตามมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในเร่ืองเก่ียวกับ
บทบาท และหนาท่ีของเลขานุการบริษัท ซ่ึงกําหนดใหเลขานุการ
บริษัทรับผิดชอบดําเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังน้ี
 (1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ 
  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุม
  คณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือ
  นัดประชุมผูถือหุนและรายงาน การประชุมผูถือหุน
 (2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดย
  กรรมการ และผูบริหารระดับสูง
 (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
  ประกาศกําหนด
 
 ท้ังน้ี ในป 2563 บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการอบรมเพ่ิมเติม
ความรูใหกับเลขานุการบริษัท โดยใหเลขานุการบริษัทเขารับการ 
อบรมในหลักสูตรตาง ๆ จาก IOD เชน หลักสูตร “Company 
Secretary Program (CSP)” หลักสูตร “Effective Minutes Taking 
(EMT)” หลักสูตร “Board Reporting Program” และหลักสูตร 
“Company Reporting Program” เปนตน

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
 หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและประเมินผลกรรมการ
 ผูจัดการใหญ  
 การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาท่ีสรรหา และคัดเลือกบุคคล
ท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะเปนกรรมการผูจัดการใหญตอคณะกรรมการ
บริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง โดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ
ท่ีใชบังคับกับบริษัท
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 หลักปฏิบัติ 4.2 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง
 การสรรหาผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลใหมีการสรรหาผูบริหารระดับสูง รวมถึงกําหนดคาตอบแทน
ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและตอเน่ือง 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําแผน สืบทอด
ตําแหนง เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทจะมีผูบริหารระดับสูงท่ีมี
ความรู ความสามารถ เพียงพอตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงาน
บริหารท่ีจะวาง หรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

 หลักปฏิบัติ 4.3  โครงสรางความสัมพันธของผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจในโครงสรางความสัมพันธ
ของผูถือหุน โดยคณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมรวมกับ 
ผูถือหุนอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 
รวมท้ังหารือในประเด็นท่ีมีขอสงสัย หรือกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีมี
ผลกระทบตอธุรกิจ 

หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยางมีความรับผิดชอบ
 หลักปฏิบัติ 5.1  การสงเสริมนวัตกรรม
 ปจจุบันเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเขามา
มีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและชีวิตประจําวันมากข้ึน ท้ังการทํา
ธุรกรรมการเงินออนไลน การเรียกใชบริการขนสงสาธารณะทาง
ออนไลน  แมแตการซ้ือของท่ีไมวาจะอยูท่ีไหนก็สามารถซ้ือของ
ออนไลนไดโดยไมตองไปถึงหนารานคาและยงัมีบริการจัดสงดวน มา
ใหถึงหนาประตูภายในวันเดียว เม่ือรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค
ของตลาดเปล่ียนไป การดําเนินธุรกิจจําเปนตองปรับตัวใหเขากับ 
Digital Transformation คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแผน
แมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (BAM digital enterprise) โดย 
การนํา Digital Technology เขามาปรับใชกับการดําเนินธุรกิจ 
ต้ังแตรากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการสงมอบใหกับลูกคา 
ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบองคกรท่ีใชเทคโนโลยีเขาชวย 
เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมมาตรฐานกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับ

การปลูกจิตสํานึกใหพนักงานในบริษัทยอมรับการเปล่ียนแปลง และ
คิดสรางสรรคส่ิงใหม สามารถเช่ือมโยงเปาหมายของบริษัทกับ
การตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล โดย
เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

 หลักปฏิบัติ 5.2 การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร
 คณะกรรมการบริษัทติดตาม ดูแลการจัดการทรัพยากรให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากร ครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และ 
ผูมีสวนไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 5.3 นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
 ดานสารสนเทศ
 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของบริษัท มีการบริหารจัดการ และการกํากับดูแล
ท่ีดี มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย และเปน
ไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เร่ือง 
แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอางอิงตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม
 หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
 ภายใน
 บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทมีการบริหารความเส่ียง
ไดทันตอสถานการณปจจุบัน จึงดําเนินการพัฒนา ทบทวนนโยบาย 
เคร่ืองมือ และกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดานตาง ๆ 
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถรองรับความเส่ียงท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
ตามปจจัยเส่ียงตางๆ รวมท้ังมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับ
กฎเกณฑตางๆ ของหนวยงานทางการและหนวยงานกํากับดูแลท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 
 จากสถานการณวิกฤต Covid-19 ท่ัวโลกในชวงตนป 2563 
และประเทศไทยเร่ิมไดรับผลกระทบในชวงต้ังแตเดือนมีนาคม 
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บริษัทไดมีการติดตามสถานการณอยางตอเน่ือง และมอบหมายให 
คณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (BCM) ซ่ึง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัท กําหนดมาตรการและ 
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (BCP) เพ่ือรองรับ 
วิกฤต Covid-19 เปนกรณีเรงดวน โดยนําแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกัน 
โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใชกับองคกร ไดแก
 - ประกาศแนวปฏิบัติใหแกพนักงาน เพ่ือปองกันการ
  แพรระบาดของไวรัส Covid-19 
 - การจัดทําแผน BCP เพ่ือกําหนดประเภทงานท่ีมี
  ความสําคัญ ภายใตสภาวะการแพรระบาดในระยะท่ี
  1 กอนเกิดการแพรระบาด ระยะท่ี 2 เตือนภัยการแพร
  ระบาด ระยะท่ี 3 การแพรระบาด ระยะท่ี 4 หลังการ
  แพรระบาด
 - การกําหนดจุดคัดกรองการเขาหรือออกจากอาคาร
  สํานักงาน 
 - การพนน้ํายาฆาเช้ือโรคท้ังสํานักงานใหญ และสาขา
  ท่ัวประเทศ 
 - การจัดต้ังสถานท่ีปฏิบัติงานช่ัวคราว เพ่ือแยกพนักงาน
  หลัก หรือ Key Person ไมใหรวมกันในพ้ืนท่ีเดียวกับ
  พนักงานท่ัวไป 
 - การกําหนดใหมีการเตรียมการเพ่ือรองรับการทํางาน
  แบบ Work From Home สําหรับพนักงานท่ีอาจไดรับ
  ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
 - การจัดประชุมผูถือหุน ประจําป 2563 บริษัทจัดให
  มีมาตรการปองกัน โดยมีการคัดกรองและตรวจวัด
  อุณหภูมิของผูเขารวมการประชุมทุกทาน รวมถึงการ
  จัดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม    

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัไดกําหนดใหมีการศึกษา 
เพ่ือวิเคราะหและจัดทํา “ถอดบทเรียนจากวิกฤต Covid-19 ของ 
BAM” ท่ีมีผลกระทบกับพนักงานและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในชวงวิกฤต Covid-19 เพ่ือนําผลการศึกษามาใชในการเตรียมการ
ในดานตาง ๆ และปรับปรุงวิธีการทํางานของพนักงานใหมีความพรอม 
ในการทํางานแบบ Work From Home หรือพัฒนาการทํางานจาก 
สถานท่ีตาง ๆ (Work From Anywhere) ไดในอนาคต เพ่ือรองรับ 
กับสถานการณวิกฤตตางๆ และกลยุทธในการทํางานท่ีมีโอกาส 
ปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัทในอนาคต

 หลักปฏิบัติ 6.2 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการ
ตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน และมีคุณสมบัติ และ
หนาท่ีตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของและ ตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือนําพาบริษัทสูความสําเร็จท่ียั่งยืน

 หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปองกัน
ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) จึงไดกําหนด 
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
โดยมิใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 
ประกอบธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัท หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยง
กับตนเอง ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

 หลักปฏิบัติ 6.4  นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติ
 มิชอบ (Anti-Corruption)
 คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวน “นโยบายการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption)” และประกาศใชเม่ือ
วันท่ี 4 เมษายน 2563 โดยใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร 
และพนักงานยดึถือเปนแนวปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับ ดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไป 
ตามมาตรฐานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ (Anti-Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและ สง
เสริมใหบุคลากรทุกระดับของบริษัท มีจิตสํานึกในการตอตาน การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และตระหนักถึงพิษภัย
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สรางคานิยมท่ีถูกตอง 
และเพ่ิมความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสีย โดยบริษัทไดปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกท่ีดีใหบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตองมีความตระหนัก 
ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชน 
จากตําแหนงหนาท่ีของตนเอง หรือเอ้ือผลประโยชนใด ๆ ใหกับคนอ่ืน
โดยมิชอบ รวมถึงใหไดรับทราบบทลงโทษ อีกท้ังผลกระทบจาก 
ความเดือดรอนและความเสียหายท่ีจะไดรับจากการกระทําการ ทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Corruption) โดยบริษัทไดกําหนดแนวทาง
ใหบุคลากรทุกระดับของบริษัท รับทราบและถือปฏิบัติ
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผย
ขอมูล
 หลักปฏิบัติ 7.1 นโยบายทางบัญชี          
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทาง
การเงิน และการสอบบัญชี ท่ีนาเช่ือถือและไดมาตรฐานสากล ท้ังน้ี 
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีมีผลบังคับใชกับบริษัท เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูมีสวน
ไดเสีย

 หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคลองทางการเงินและความสามารถ
 ในการชําระหน้ี
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะทํางานเพ่ือการ
บริหารจัดการสินทรัพยและหน้ีสิน กําหนดนโยบายการลงทุนใน
การรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL/NPA) จากสถาบันการเงิน จัด
เตรียมสภาพคลองทางการเงิน และกําหนดแนวทางการจัดหา
แหลงเงินทุน เพ่ือรองรับแผนงานตามท่ีบริษัทไดกําหนด

 หลักปฏิบัติ 7.3 การรายงานความย่ังยืน  
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม มีหนาท่ีกํากับและติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดวยการ
สรางความนาเช่ือถือและกอประโยชนใหกับผูเก่ียวของและผูมีสวน
ไดเสีย เพ่ือยกระดับแผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สูการพัฒนา
อยางยั่งยืน ดังน้ี

 7.3.1 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  
   บริษัทฯ ไดผานการรับรองเปน “สมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC)” ซ่ึงจะ
ครบกําหนดอายสุมาชิก 3 ป ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือเปน
การแสดงถึงความมุงม่ันในการตอตานการทุจริต ในป 2563 บริษัทฯ 
จึงไดดําเนินการยืน่ขอตออายกุารเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 
2563 และผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง 
CAC เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 รวมท้ังไดมี การ
เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับคูคาของบริษัทฯ ในการเขา เปน
แนวรวมตอตานการทุจริตกับบริษัทฯ โดยจัดสัมมนาในหัวขอ 
“การขยายแนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ” ใหกับคูคา 
เม่ือวันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยมีคูคารวม 32 รายท่ีไดเขา 

เปนแนวรวมตอตานการทุจริตและไดมีการประกาศเจตนารมณตอ
ตานการทุจริตประพฤติมิชอบรวมกัน

 7.3.2 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
   คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและ
แนวทางการดําเนินงานธุรกิจท่ีสะทอนถึงการแขงขันอยางเปนธรรม 
กระตุนใหเกิดนวัตกรรม การใหบริการและการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะนําไปสูการลดตนทุนขององคกรในระยะยาว ตลอดจนสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากน้ันยังจัดใหมีการเคารพตอสิทธิ
ในทรัพยสินท้ังทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา

 7.3.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปน
นโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสูความยั่งยืน โดยคํานึงถึงการ
เคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักด์ิศรีในความเปนมนุษยของ
พนักงานทุกคน ซ่ึงเปนรากฐานของการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ
และคุณคา โดยตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสราง 
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ จึงใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงาน 
อยางเปนธรรม ท้ังในเร่ืองการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ัง โยก
ยาย และการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือ 
ใหพนักงานเปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีของสังคม 
เชน การจางงานท่ีเปนธรรม และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนท่ี 
เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบ 
การทํางาน ใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสุข
อนามัยท่ีดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพอยาง
ท่ัวถึง และใหพนักงานรับทราบขาวสารของบริษัทอยางสม่ําเสมอ

 7.3.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอ
พนักงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและ
หลักจริยธรรมท่ีดี เพ่ือนําไปสูความสงบสุขในสังคม และสรางความ
เจริญเติบโตใหองคกรดวยความยั่งยืน

 7.3.5 ความรับผิดชอบตอลูกคา* 
   คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดําเนินการตาม
นโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงเปนผูซ้ือทรัพยสิน 
และไดรับบริการโดยตรงจากบริษัทใหม่ันใจไดวา นอกจากจะไดรับ



สินคาและบริการท่ีมีราคาท่ียุติธรรมมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแลว บริษัท 
ยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสังคมและ 
ส่ิงแวดลอม รวมถึงการกระทําท่ีไมเปนการละเมิด หรือทําใหเสียสิทธิ
ของลูกคา
* หมายเหตุ  ลูกคา หมายถึง ลูกคาในธุรกรรมหลัก ไดแก
   - ผูซ้ือ / ผูเชาทรัพยสินรอการขาย (NPA)
   - ลูกหน้ีดอยคุณภาพท่ีรับซ้ือ / รับโอน (NPL)

 7.3.6 การพัฒนาชุมชนและสังคม
   คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและ
แนวทางการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุงเนนการเสริมสราง
สังคมใหมีความเขมแข็ง อยูรวมกันอยางมีความสุข มุงเนนการสราง 
โอกาสดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชนอยางยั่งยืน

 7.3.7 การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และพลังงาน
   คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหพนักงานทุกระดับมี
สวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีทํางานครอบคลุมในเร่ือง 
(1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน (3) การลด 
และปรับตัว ใหเขากับภาวะโลกรอน และ (4) การปกปองส่ิงแวดลอม 
เพ่ือพัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญ
กับการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีมาตรการควบคุม บําบัด และตรวจวัด 
คุณภาพส่ิงแวดลอมท้ังภายในองคกรและพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือม่ันใจวา 
กิจกรรมของบริษัท เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

 7.3.8 นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 
   บริษัทกําหนดการพัฒนานวัตกรรมท่ีนําไปสูการเพ่ิม
มาตรฐาน กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกจิต
สํานึกใหพนักงานในบริษัท เปนผูท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและ
คิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของบริษัทกับ
การตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล

 7.3.9 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม   
   คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกร
ใหเกิดความยัง่ยนื จึงกําหนดใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม
ไวในรายงานประจําป เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ และผูมีสวนไดเสีย  

 หลักปฏิบัติ 7.4 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกลุมนักลงทุนสัมพันธ 
(Investor Relations Division) ฝายส่ือสารองคกรทําหนาท่ีใน
การส่ือสารกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห หรือ
ส่ือมวลชนอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา ศึกษาและ
วิเคราะหหุนของบริษัทและการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพ และสรางมูลคาเพ่ิมของหุน สรางความเช่ือม่ัน 
เสริมสรางภาพลักษณ และทัศนคติท่ีดีใหกับนักลงทุน นักวิเคราะห
และสถาบันการเงิน ตลอดจนเปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธจากท้ังในประเทศและตาง
ประเทศ 

 หลักปฏิบัติ 7.5 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญ
ท่ีเก่ียวของกับบริษัท ท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางท่ี
เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเช่ือถือ

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีฝายส่ือสารองคกร เปนผู
ดูแลงานประชาสัมพันธ การเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงิน
และขอมูลสารสนเทศท่ี ไมใชทางการเงิน เพ่ือใหผูถือหุน ลูกคา และ
ผูมีสวนไดเสีย ไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกันตามกฎหมาย
กําหนด ขอมูลขาวสารท่ีมีนัยสําคัญของบริษัท จะมีการเปดเผยอยาง
ถูกตอง ครบถวน ตามเวลาท่ีเหมาะสม ผานชองทางการเผยแพร
และประชาสัมพันธ (รายงานประจําป และ/หรือ เว็บไซต) ของบริษัท 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิเชน 
ผูถือหุน/นักลงทุน ทุกประเภทสามารถติดตอส่ือสารกับบริษัทฯ 
อยางเทาเทียมกันสามารถแสดงความคิดเห็นและ/หรือขอเสนอแนะ 
ผานหลากหลายชองทาง ท้ังออนไลน และออฟไลน เชน การเขา
เยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท 
(Conference call) การประชุมตัวตอตัว (1-on-1 Meeting) การ
ประชุมเปนกลุม (1-on-group Meeting) โดยท่ีในป 2563 ท่ีผาน
มา บริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและถือปฏิบัติ ดังน้ี
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 1. การเปล่ียนแปลงวิธีการแสดงผลประกอบการไตรมาส
ท่ี 2 ใหเปนไปตามหลักปฏิบัติท่ัวไปของบริษัทฯ จดทะเบียนจาก
เดิมท่ีมีการแสดงผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 เปนฉบับตรวจสอบ 
เปนการแสดงผลประกอบการไตรมาสท่ี 2 เปนฉบับสอบทาน ซ่ึง
ตองจัดทําและนําสงตลาดหลักทรัพยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอม
ท้ังเปดเผยตอสาธารณะภายในระยะเวลา 45 วันนับแตวันสุดทาย
ของไตรมาส ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ไดทราบถึงขอมูล
ผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 ของบริษัทฯ รวดเร็วข้ึน

 2. การเปดเผยขอมูลการบริหารจัดการพอรต (Portfolio 
Management Performance) ในไตรมาสท่ี 3 ป 2563 เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลการวิเคราะหคุณภาพและผลตอบ

แทนของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสินรอการขาย 
(Vintage Analysis) ท่ีเปดเผยกอนหนา

 3. ปรับเปล่ียนชวงเวลาการจัดประชุมนักวิเคราะห (Analyst 
Meeting) ใหรวดเร็วข้ีนและใกลเคียงกับวันท่ีมีการประกาศผลประกอบการ
ในแตละไตรมาสเพ่ือใหสามารถส่ือสารกับนักวิเคราะหและไดรับ
ขอมูลท่ีเปนปจจุบันไดอยางรวดเร็ว  

 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีอัตราการตอบรับนัดจาก
ผูถือหุน/นักลงทุนทุกประเภทท่ีไดติดตอขอส่ือสารกับบริษัทฯ 
ตามชองทางตางๆ ขางตน โดยแบงเปนประเภทดังตอไปน้ี 

ประเภทของผูถือหุน/นักลงทุน ชองทางการติดตอ จํานวนที่ติดตอขอพบ    จํานวนที่บริษัทฯ ตอบรับ อัตราการตอบรับ (%)

นักลงทุนสถาบัน (ไทย) ประชุมทางไกล 26 บริษัทฯ 26 บริษัทฯ 100%

นักลงทุนสถาบัน (ตางประเทศ) ประชุมทางไกล 18 บริษัทฯ 18 บริษัทฯ 100%

นักวิเคราะห/บริษัทหลักทรัพย ประชุมทางไกล/ 2 บริษัทฯ 2 บริษัทฯ 100%

 เยี่ยมชมกิจการ

นักลงทุนรายยอย เยี่ยมชมกิจการ 2 กลุม (31 ราย)  2 กลุม (31 ราย) 100%
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หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน
 หลักปฏิบัติ 8.1 เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการ
 ตัดสินใจ 
 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิใน
ฐานะเปนเจาของกิจการ โดยบริษัทจะปฏิบัติเพ่ือใหผูถือหุนไดรับ
สิทธิข้ันพ้ืนฐานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเก่ียวกับวาระการประชุมลวง
หนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุนโดยบริษัทไดแจงหลักเกณฑ ดัง
กลาวผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหผูถือหุนทราบพรอมการแจงเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

 หลักปฏิบัติ 8.2 แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุน
 การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 19 
มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ไดจัดจางบริษัทภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
มาดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี และบริษัทฯ ไดสงเสริม
และสนับสนุนใหผูถือหุนทุกกลุมรวมถึงนักลงทุนสถาบันเขารวม 
ประชุม โดยดําเนินการดังน้ี

 8.2.1  การดําเนินการกอนวันประชุมผูถือหุน
   - เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนพรอม
    เอกสารประกอบการประชุมท้ังฉบับภาษาไทย
    และฉบับภาษาอังกฤษลวงหนากอนการประชุม
    บนเว็บไซตของบริษัท 
   - จัดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ซ่ึงระบุ
    วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุม และระเบียบวาระ
    การประชุมอยางชัดเจน ครบถวน เพียงพอ โดย
    แนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ
    ในแตละวาระการประชุม ใหกับผูถือหุนได
    พิจารณาลวงหนากอนการประชุม
   - ประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
    ในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน และ
    ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 3 วัน
   - แจงรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีจําเปนท่ี
    ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนํามาแสดง
    ใหครบถวน เพ่ือรักษาสิทธิในการเขารวมประชุม
    พรอมแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ี
    กระทรวงพาณิชยกําหนด

 8.2.2 การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
   - จัดประชุมท่ีอาคารสํานักงานใหญของบริษัท
    ซ่ึงผูถือหุนสามารถเดินทางไดสะดวก
   - เปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม
    ไดลวงหนามากกวา 2 ช่ัวโมง พรอมกับอํานวย
    ความสะดวกแกผูถือหุนกอนการประชุม อาทิ
    จัดเตรียมสถานท่ีและเจาหนาท่ีตอนรับใน
    จํานวนท่ีเหมาะสม
   - แจงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนท่ีเขารวม
    ประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการ
    นับคะแนนอยางชัดเจน ซ่ึงการลงคะแนนและ 
    การนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผย
   - ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม
    ท่ีกําหนด และไมเพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไมแจง
    ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
   - จัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และ
    เปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและ
    ซักถามโดยกรรมการท่ีเก่ียวของช้ีแจงและให
    ขอมูลตาง ๆ แกผูถือหุนอยางครบถวน

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดจัดเตรียมและกําหนดมาตรการ แนวทาง 
ปฏิบัติสําหรับผูเขารวมประชุมผูถือหุนประจําป 2563 เพ่ือปองกัน 
และลดโอกาสความเส่ียงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ดังน้ี
   - จัดต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรม
    ควบคุมโรคบริเวณหนาหองประชุม ในกรณี 
    ตรวจพบผูท่ีมีความเส่ียงหรือผูท่ีมีอาการเก่ียวกับ
    ทางเดินหายใจ บริษัทฯ จะไมอนุญาตใหผูถือหุน
    หรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีมีความเส่ียง
    ดังกลาวเขาไปในหองประชุม
   - ผูเขารวมประชุมจะถูกเชิญใหน่ังโดยมีระยะหาง
    ทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม
    โดยเวนระยะหางระหวางเกาอ้ีอยางนอย 1.5 เมตร 
   - ดําเนินการอบฆาเช้ือโรคและทําความสะอาด
    สถานท่ีจัดประชุมดวยแอลกอฮอลกอนเร่ิม
    การประชุม และขอความรวมมือผูเขารวม
    ประชุมเตรียมหนากากอนามัยและสวมใสตลอด
    ระยะเวลาท่ีเขารวมประชุม
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   - ไมจัดเตรียมไมโครโฟน สําหรับผูเขารวมประชุม
    ท่ีประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม ใหเขียน
    คําถามเปนลายลักษณอักษร และสงท่ีจุดลง
    ทะเบียนหรือสงในหองประชุม
   - ใหผูเขารวมประชุมกรอกแบบสอบถามเพ่ือ
    คัดกรองโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา
    สายพันธใหม 2019 (COVID-19) 

 8.2.3 การดําเนินการภายหลังวันประชุมผูถือหุน
   - แจงมติท่ีประชุมและผลคะแนนในแตละวาระ
    ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพย
    แหงประเทศไทยและบนเว็บไซตของบริษัท
   - บันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวน
    ประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแก รายช่ือ
    กรรมการ และผูบริหารท่ีเขารวมประชุม สัดสวน
    ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม มติท่ีประชุมและ
    ผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ และจัดสง
    รายงานการประชุมใหแกหนวยงานทางการ
    ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแตวันประชุม
    ผูถือหุน และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทดวย

 หลักปฏิบัติ 8.3 ชองทางการสงขอมูลการประชุมผูถือหุน
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยมติท่ี ประชุม
และการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตอง
และครบถวน ซ่ึงใหขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอผูถือหุน โดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญบนเว็บไซตของบริษัทและผานระบบเผยแพร
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหผูถือหุนไดรับ 
ทราบขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง

คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการชุดยอย ของบริษัทฯ มีท้ังหมด 5 ชุด ประกอบ
ไปดวย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) 
คณะกรรมการกํากับความเส่ียง (4) คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทน และ (5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดและขอบเขตอํานาจ
หนาท่ี มีดังน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบท้ังส้ินจํานวน 4 ทาน 
โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

รายช่ือ      ตําแหนง

1. นายวสันต เทียนหอม  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายยศ กิมสวัสด์ิ   กรรมการตรวจสอบ
3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ
4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู 
และประสบการณท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ีในการสอบทาน
ความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนไปตามประกาศบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เร่ือง กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2563 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปน้ี
 (ก) สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป 
  เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินน้ันไดจัดทําข้ึน
  อยางถูกตองครบถวน และเปนไปตามหลักการบัญชี
  ท่ีรับรองท่ัวไป
 (ข) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวน
  การกํากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง
  และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี 
  ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวย
  ตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการพิจารณาแตงต้ัง 
  โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงานของหัวหนาระดับ
  สูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และ/หรือการวาจาง
  บริษัทตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี
  รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน
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 (ค) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
  หลักทรัพยฯ รวมท้ังกฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบ
  ท่ีใชบังคับกับบริษัทฯ 
 (ง) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
  ตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอและเหมาะสม
 (จ) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีความเปน
  อิสระเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
  เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวม
  ประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
  ประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง
 (ฉ) พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
  ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
  และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ี เพ่ือให
  ม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
  ตอบริษัทฯ
 (ช) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผย
  ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกลาว 
  ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
  ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี
  (1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ี
    เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  (2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบ
    ควบคุมภายในของบริษัทฯ
  (3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
    วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
    ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมาย
    ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
  (4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
  (5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
    ทางผลประโยชน
  (6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
    แตละทาน
  (7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ
    ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม
    กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  (8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไป

    ควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ
    รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
    บริษัท
 (ซ) ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
  หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
  ดังตอไปน้ีซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
  ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
  ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
  บริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
  ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  (1) รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  (2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอง
    ท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
  (3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
    ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลัก
    ทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของ
    บริษัทฯ 
    หากคณะกรรมการบริษัทไมดําเนินการใหมี
  การปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน กรรมการ
  ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวามีรายการ
  หรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
  ตลาดหลักทรัพยฯ
 (ฌ) อนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการ
  ตรวจสอบและงบประมาณประจําปของหนวยตรวจสอบ
  ภายใน
 (ญ) จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลอง
  กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
  บริษัทฯ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  บริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
  ดังกลาวอยางนอยปละ 1 คร้ัง
 (ฎ) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎหมาย หลักเกณฑ
  และ/หรือ ระเบียบท่ีใชบังคับกับบริษัทฯ หรือตามท่ี
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซ่ึงอยูภายใตขอบเขต
  หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (ฏ) ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎบัตรน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
  มีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบ
  ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอก
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คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการบริหารท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน โดยมี
รายช่ือดังตอไปน้ี

รายช่ือ      ตําแหนง

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร
3. นายสาทร โตโพธ์ิไทย  กรรมการบริหาร
4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร
5. กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหารและเลขานุการ

 โดยมีกรรมการผูจัดการใหญทําหนาท่ีเปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร เปนไป
ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ประกาศ ณ วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2563 ดังตอไปน้ี
 (ก) กําหนดเปาหมายและนโยบายหลักในการดําเนินงาน
 (ข) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยทุธ แนวทางดําเนินการ
  ในดานการระดมทุน การลงทุน การเขารวมลงทุน
  การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและแกไขสินทรัพย 
  การจําหนายและการหาประโยชนจากทรัพยสินรอ
  การขาย ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและ
  การแขงขัน
 (ค) พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบริหาร
  จัดการสภาพคลองและติดตามสถานการณดาน
  สภาพคลอง ทบทวนแผนบริหารจัดการสภาพคลอง
  ประเมินสถานการณระดับความรุนแรงของปญหาและ
  ส่ังการจัดการแกไขปญหาตามแนวทางการจัดการ
  สภาพคลองในกรณีภาวะวิกฤต
 (ง) พิจารณาแผนงานงบประมาณและกํากับดูแลการ
  ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด
 (จ) วาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
  ตามโครงการเฉพาะเร่ือง
 (ฉ) แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานตาง ๆ

คณะกรรมการกํากับความเสีย่ง 
 ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
ประกอบดวย กรรมการกํากับความเส่ียงท้ังส้ินจํานวน 4 ทาน มี
รายช่ือดังตอไปน้ี 

รายช่ือ      ตําแหนง

1. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน  ประธานคณะกรรมการกํากับ
      ความเส่ียง
2. นายยศ กิมสวัสด์ิ   กรรมการกํากับความเส่ียง
3. นายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับความเส่ียง
4. น.ส.กรประณม วงษมงคล กรรมการกํากับความเส่ียง

 โดยมีผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียง
ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 
เปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ประกาศ ณ 
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ดังตอไปน้ี
 (ก) กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเส่ียงใน
  ระดับองคกร/ฝาย/สํานัก/สํานักงานและใหคําปรึกษา 
  ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง
 (ข) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ วิธีการบริหารความเส่ียง
 (ค) ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง
  และกํากับการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียง
  ท่ีเช่ือมโยงกับกลยุทธขององคกร
 (ง) ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเส่ียงสําคัญ
  ขององคกรใหมีความเหมาะสมและปรับเปล่ียนตาม
  สถานการณ
 (จ) พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง 
 (ฉ) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหนา
  ในการกํากับความเส่ียง และรายงานสถานะความเส่ียง 
  ขององคกร
 (ช) ส่ือสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  เก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ
 (ซ) ติดตามการผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถ
  ของพนักงาน การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

  การปรับปรุงอยางตอเน่ืองเร่ืองการบริหารความเส่ียง
  เพ่ือใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและ
  การควบคุมความเส่ียงของทุกหนวยงาน
 (ฌ) แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอย
  เพ่ือใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและมี
  ประสิทธิภาพ
 (ญ) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
  ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการสรรหา 
และพิจารณาคาตอบแทนท้ังส้ินจํานวน 5 ทาน โดยมีรายช่ือ ดัง
ตอไปน้ี

รายช่ือ      ตําแหนง

1. นายวสันต เทียนหอม  ประธานคณะกรรมการสรรหา
      และพิจารณาคาตอบแทน
2. นางสาววิไล ตันตินันธธนา กรรมการสรรหาและพิจารณา
      คาตอบแทน
3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการสรรหาและพิจารณา
      คาตอบแทน
4. นายสาทร โตโพธ์ิไทย  กรรมการสรรหาและพิจารณา
      คาตอบแทน
5. นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการสรรหาและพิจารณา
      คาตอบแทน

 โดยมีผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาท่ีเปน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพยกรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ดังตอไปน้ี
 (ก) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑในการสรรหา และกล่ันกรอง
  บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอ
  คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนง
  ตาง ๆ ดังน้ี

  (1) กรรมการบริษัท
  (2) กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนง
  (3) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ  ท่ีไดรับ
    มอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบจาก
    คณะกรรมการบริษัท
  (4) ผูบริหารระดับสูง
  (5) ผูบริหาร
 (ข) พิจารณาและกําหนดคาตอบแทนประจําปของกรรมการ
  บริษัท รวมท้ังหลักเกณฑหรือวิธีการในการจายคา
  ตอบแทนดังกลาวท่ีเปนธรรมและสมเหตุสมผล นําเสนอ
  ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอท่ีประชุมผูถือหุน 
 (ค) เสนอหลักเกณฑ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนด
  อัตราคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ภายใต
  เง่ือนไขของสัญญาจาง โดยใหรวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ
  วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมิน
  ผลการปฏิบัติงานของรองกรรมการผูจัดการใหญ และ
  นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
 (ง) พิจารณาใหเง่ือนไขตาง ๆ เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขาย
  หลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน) 
  ใหแกกรรมการและพนักงาน
 (จ) ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง และแผนพัฒนาศักยภาพ
  ของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปนแผน
  ตอเน่ืองใหมีผูสืบทอดงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการ
  บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 (ฉ) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามท่ี
  คณะกรรมการบริษัทกําหนด

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่และความรับผิดชอบตอ
สังคม 
 ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
ท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ ประกอบดวย 
กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมท้ังส้ิน
จํานวน 5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี

รายช่ือ      ตําแหนง

1. นางสาววิไล ตันตินันทธนา ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
      กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม
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2. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
      ความรับผิดชอบตอสังคม 
3. นายมนัส สุขสวัสด์ิ  กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
      ความรับผิดชอบตอสังคม 
4. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
      ความรับผิดชอบตอสังคม 
5. นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
      ความรับผิดชอบตอสังคม

 โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนการปฏิบัติ
งานทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ
ความรับผิดชอบตอสังคม

 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามประกาศบริษัท เร่ือง 
กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ ตอ
สังคม ประกาศ ณ วันท่ี 15 มกราคม 2562 ดังตอไปน้ี
 (ก) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ
  เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
  ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึง
  ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
  ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
  นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
 (ข) กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามหลักธรรมา-
  ภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบตอ
  สังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จอยางมี
  ประสิทธิภาพ
 (ค) เสนอแนะขอกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนิน
  ธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของ คณะกรรมการ
  บริษัท ผูบริหาร และพนักงาน 
 (ง) สงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน
  มีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดําเนินกิจกรรม
  เพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 
 (จ) พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะ
  ทํางานชุดยอยเพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนงาน ดาน
  ธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบ
  ตอสังคมและส่ิงแวดลอมไดตามความเหมาะสม 

 (ฉ) สนับสนุนและสรางโอกาสหรือชองทางใหกับผูมี
  สวนไดเสีย ท่ีจะสามารถสะทอนกลับขอมูลขอเท็จจริง
  หรือขอสังเกตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ เพ่ือประโยชน
  ในการปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 (ช) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเร่ืองอ่ืนใดตามท่ี
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กรรมการผูจัดการใหญ
 ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหญ
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2558 วันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2558
 (ก) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานท่ีเปนธุรกรรมปกติธุรกิจ
  ของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
  จากคณะกรรมการบริษัทหรือตามท่ีคณะกรรมการ
  บริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว ตลอดจนเปนไป
  ตามตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority)
  ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
 (ข) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการ
  ของบริษัทฯ รวมกับคณะกรรมการบริษัท
 (ค) กํากับดูแลการบริหารจัดการดานการบริหารสินทรัพย 
  ดานการเงิน ดานทรัพยากรบุคคล และดานการปฏิบัติ
  งานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและ
  แผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีไดรับความเห็นชอบและ
  อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุม
  ผูถือหุน
 (ง) ส่ังการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ
  ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงาน
  ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
  ขอบังคับ และกฎหมายท่ีกําหนด
 (จ) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของ
  บริษัทฯ เพ่ือใหมีผลประกอบการท่ีดีตามเปาหมาย
  และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน
 (ฉ) พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการ
  ท่ีดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง
  เพ่ือใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน
 (ช) ศึกษาโอกาสและนําเสนอการลงทุนในโครงการใหม
  ท่ีมีความนาสนใจ และความเปนไปไดทางดานการเงิน
  เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
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 (ซ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายหรือไดรับมอบ
  อํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
  บริษัท

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาท่ี
เปนผูพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือ
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ
คุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหามและ
เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ อีกท้ัง จะตองไมมีผลประโยชนทับซอน
หรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา (ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ) หรือผูถือหุนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง
กรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติความเปนอิสระดวยตนเอง ซ่ึงกรรมการอิสระตาม
ความหมายของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในหลักปฏิบัติ 
3.1.2 ของคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง 
 (ก) การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและประธาน
กรรมการบริษัท 
 บริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือก
บุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ โดยในการ
สรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา   
คาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและ คุณสมบัติของ
บุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหามและเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ อีกท้ังจะตองไมมีผลประโยชนทับซอน หรือมีสวนไดเสียกับ
กิจการของบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการบริษัทไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการ
บริษัท และในกรณีท่ีประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
ไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงรวมพิจารณากําหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวาง
คณะกรรมการและฝายจัดการ

 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักดานการกําหนดและ
กํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบงแยกหนาท่ีออกจาก 
การบริหารจัดการบริษัทฯ ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาท
หลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทมี 
ประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ และมีการกํากับดูแล
ใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารและพนักงาน
ทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร

 ท้ังน้ี ตามขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนมีสิทธิในการแตงต้ัง
กรรมการโดย
 (1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
 (2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
  กรรมการก็ได แตตองไมเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึง
  เลือกต้ังในคร้ังน้ัน 
 (3) ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวา 1 คน
  เปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแก
  บุคคลแตละทานไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตน
  มีอยู ท้ังน้ี จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
  เพียงใดไมได
 (4) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปน
  ผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
  ท่ีพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีซ่ึงบุคคลซ่ึงไดรับการ
  เลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
  จํานวนกรรมการท่ีพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหประธาน
  ในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ือใหไดจํานวน
  กรรมการท่ีจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 

 (ข) การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาท่ี
สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดย
เปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑท่ีใชบังคับกับบริษัทฯ

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม
 ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 
อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนจนทําใหเกิด 
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บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการ
ดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และ/
หรือ บริษัทรวมตามหลักปฏิบัติ 3.6 ของคูมือหลักการกํากับดูแล 
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ มีการประกาศใชนโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน
เพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลท่ียังมิไดมีการเปดเผยตอประชาชน 
เปนการท่ัวไปซ่ึงเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลคา
ของหลักทรัพย) โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี
 1. เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการปองกัน
  การใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
  เขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา
 2. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
  รับทราบและถือปฏิบัติในเร่ืองขอหามการใชขอมูล
  ภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
  สัญญาซ้ือขายลวงหนา
 3. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการ
  ชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง
  ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเก่ียวกับการ
  ปองกันการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญา
  ซ้ือขายลวงหนา โดยการใชขอมูลภายใน (Insider
  Trading)
 4. เพ่ือสรางความเช่ือม่ันตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย
  ตลอดจนผูลงทุนท่ัวไป

 โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชขอมูล
ภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
 1.  หามใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือ
  เขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับ
  หลักทรัพย 
  บุคคลท่ีบริษัทกําหนด (บุคคลท่ีมีตําแหนงหรือหนาท่ี 
ซ่ึงอาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัท) ตองปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ 
ขอหามในการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขา ผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพย ตามท่ี

บัญญัติไวในมาตรา 242 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยหามมิใหบุคคลใด
ซ่ึงรูหรือครอบครองขอมูลภายในท่ีเก่ียวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
กระทําการดังตอไปน้ี
 1.1) หามซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญา
  ซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพย ไมวาเพ่ือ
  ตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการปฏิบัติตาม
  ขอหน่ึงขอใดตอไปน้ี
  ก)  เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย คําส่ังศาล หรือ
    คําส่ังของหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
  ข)  เปนการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
    ซ้ือขายลวงหนาท่ีทําข้ึนกอนท่ีตนจะรูหรือ
    ครอบครองขอมูลภายในท่ีเก่ียวกับบริษัทท่ี
    ออกหลักทรัพย
  ค)  เปนการกระทําโดยตนมิไดเปนผูรู เห็นหรือ
    ตัดสินใจ แตไดมอบหมายใหผูไดรับอนุญาต
    หรือจดทะเบียนตามกฎหมายใหจัดการเงินทุน
    หรือการลงทุน ตัดสินใจในการซ้ือหรือขาย
    หลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย
    ลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพยน้ัน
  ง)  เปนการกระทําในลักษณะท่ีมิไดเปนการ
    เอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามท่ี
    คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
 1.2)  หามเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนไมวาโดยทาง
  ตรงหรือทางออมและไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือควรรู
  วาผูรับขอมูลอาจนําขอมูลน้ันไปใชประโยชนในการ
  ซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือ
  ขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพย ไมวาเพ่ือตนเอง
  หรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการกระทําในลักษณะท่ีมิได
  เปนการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามท่ี
  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  ประกาศกําหนด

 2. กรณีของบุคคลภายนอก ใหบริษัทจัดใหมีการทํา 
ขอตกลงหรือสัญญาการรักษาความลับกับบุคคลภายนอก เชน
ท่ีปรึกษาหรือผูรับจางภายนอกอ่ืน กอนเขาถึงขอมูลภายในของ
บริษัท โดยกําหนดใหบุคคลภายนอกจะตองลงนามในการปฏิบัติ
ตามขอตกลง / สัญญาการรักษาความลับน้ัน



173
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

 3. ชวงเวลางดเวน (Abstain Period)
  3.1) บุคคลท่ีบริษัทกําหนดตองงดเวนกระทํา การซ้ือ
ขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวของ
กับหลักทรัพย หรือไมเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน โดยกรณีท่ี
ทราบขอมูลภายในท่ียังไมไดเปดเผยซ่ึงอาจมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท ตองไมกระทําการดังกลาวจนกวาจะส้ินวัน
ทําการถัดไปนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลน้ันสูสาธารณะ ท้ังหมดแลว 
เวนแตเปนการกระทําตามขอยกเวนท่ีกําหนดตามกฎหมาย โดยได
หารือหนวยงาน Compliance แลว
  3.2) นอกจากน้ีในชวงเวลา 30 วัน กอนท่ีมีการ 
เปดเผยขอมูลงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําป บุคคลท่ี
บริษัทกําหนดตองงดเวนกระทําการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเก่ียวของกับหลักทรัพย หรือไม เปด
เผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน จนกวาจะส้ินวันทําการถัดไปนับแต
ไดมีการเปดเผยขอมูลงบการเงินน้ัน สูสาธารณะท้ังหมดแลว

  สําหรับมาตรการลงโทษ หากมีกรณีการฝาฝนนโยบาย
ปองกันการใชขอมูลภายในฯ ดังกลาว บุคคลท่ีบริษัทกําหนดคนใด
ท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากจะมีความรับผิดทาง

กฎหมายท้ังทางอาญาและทางแพงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดแลว ยงัอาจถูกพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามขอบังคับของบริษัทอีกดวย

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee)
 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 15 
ตุลาคม 2562 มีมติแตงต้ังสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจําป 2563 และกําหนดคาธรรมเนียมในการ 
ตรวจสอบบัญชีจํานวน 13 ลานบาท ซ่ึงไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมาแลว โดยจะให
มีผลตอเม่ือบริษัทฯ ส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจและ สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินไมสามารถดํารงตําแหนง ผูสอบบัญชี
ประจําป 2563 ของบริษัทฯ ตอไปได 

คาบริการอืน่ (Non-audit Fee)
 ไมมีคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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การควบคุมภายใน 
  บริษัทฯ ไดกําหนดใหการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไป
ตามกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission หรือ COSO 
ERM 2017 โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุม
ภายในของ บริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของ ระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

  ท้ังน้ี การปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO ERM 
2017 กําหนดองคประกอบหลักท่ีจําเปนในการควบคุมภายในไว 5 ดาน 
ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)  
(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) (3) การควบคุม 
การปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและ 
การส่ือสารขอมูล (Information & Communication) และ 
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยบริษัทฯ 
มีกิจกรรมในการดําเนินงานภายใตแตละองคประกอบ ดังน้ี

  1.  การควบคุมภายในองคกร
   บริษัทฯ มีความมุงม่ันใหทุกฝายงาน มีความตระหนัก 

การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)

การควบคุมภายในองคกร
(Control Environment)

การประเมินความเส่ียง
(Risk Assessment)

ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารขอมูล

(Information &
Communication)

ระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)

ถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยมี 
สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผล 
โดยพนักงานทุกระดับตองยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส 
และตระหนักเปนอยางดีวาระบบการควบคุมภายในท่ีดีเปนส่ิงสําคัญ ท่ี
จะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดบรรลุตามวัตถุประสงค 
ท่ีต้ังไวอยางยั่งยืนท้ังในดานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและ 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบและ 
ขอบังคับตาง ๆ โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังน้ี 
   1.1 การกําหนดโครงสรางองคกร นโยบาย และระเบียบ 
     วิธีปฏิบัติท้ังในระดับองคกรและภาพรวม รวมถึง
     สรางความตระหนักใหบุคลากรของบริษัทฯ 
     เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความ
     รับผิดชอบ  และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหมี 
     การปรับปรุงโครงสรางองคกรเพ่ือรองรับแผน 
     กลยทุธระยะยาว โดยปรับปรุงโครงสรางสายงาน
     สนับสนุน (Back Office) และเพ่ิม “สายกํากับ
     ดูแลกิจการและบริหารความเส่ียง” เพ่ือเปน
     การยกระดับงานดาน Governance, Risk and 
     Compliance (GRC) มีผลวันท่ี 1 มกราคม 2564

Internal Control and Risk Management
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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   1.2 การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความ
     รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
     ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ และกําหนด
     อํานาจอนุมัติในการดําเนินงานและการเขาทํา 
     ธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ
   1.3 การจัดทําเปาหมายและแผนงานประจําปของ
     บริษัทฯ และของแตละฝายงานเพ่ือเปนแนวทาง 
     ในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน
   1.4 มีคูมือการกํากับดูแลกิจการดูแลท่ีดีและความ 
     รับผิดชอบตอสังคม คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
     แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดแก 
     การเปดชองทางการรองเรียน การรายงานความ 
     ขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงบริษัทฯ ไดรับ
     การตออายสุมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
     ไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private 
     Sector Collective Action Coalition Against
     Corruption หรือ CAC) เม่ือวันท่ี 30 กันยายน
     2563 ซ่ึงเปนเคร่ืองยืนยันวาบริษัทฯ ไดรับการ
     ยอมรับถึงความมุงม่ันในการดําเนินการเพ่ือ
     ตอตานการทุจริต
   1.5 มีเคร่ืองมือรายงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     ของบริษัทฯ
   1.6 มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการใชบริการจากผูให
     บริการภายนอก (Outsourcing Guidelines)
     เพ่ือใหฝายงานตาง ๆ ถือปฏิบัติ
   1.7 มีการจัดทําและประกาศใชนโยบายคุมครอง
     ขอมูลสวนบุคคล และนโยบายการรักษาความม่ันคง
     ปลอดภัยไซเบอร 
   1.8 ใหความสําคัญในการบูรณาการงานทางดาน GRC
     ทุกหนวยงานของบริษัทฯ 

  2. การประเมินความเส่ียง
   บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร 
ความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจท้ังจาก
ปจจัยภายในและภายนอกโดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปน 
องคประกอบท่ีสําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการบริษัท
จึงไดกําหนดเปนนโยบายในการบริหารความเส่ียงท่ีพนักงานทุกคน

ตองปฏิบัติตามและมีการประเมินความเส่ียงในทุกระดับ โดยมี 
ภาพรวมในการดําเนินการ ดังน้ี
   2.1 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงในทุกระดับของ
     องคกรอยางเปนระบบ และมีการส่ือสารใหพนักงาน
     ทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุม 
     ความเส่ียงขององคกรและหนวยงาน
   2.2 มีการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือ 
     ทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นตอการบริหาร
     ความเส่ียงของบริษัทฯ
   2.3 มีเคร่ืองมือในการติดตามแผนการบริหารจัดการ 
     ความเส่ียงองคกรรวมท้ังการจัดทําแผนบริหาร
     ความเส่ียง การกําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk
     Indicator-KRI) เพ่ือติดตามความเส่ียงเปนประจํา
     อยางสม่ําเสมอ

  3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน
   บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
ระเบียบวิธีปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรและ
มีการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอหรือเม่ือมีเหตุการณท่ี 
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังน้ี
   3.1 การกําหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองคกร
     และกระบวนการยอยท่ีสําคัญตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลอง
     กับการดําเนินธุรกิจและสภาพแวดลอมการควบคุม
     ของบริษัทฯ
   3.2 มีเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ของ
     กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจตาง ๆ ท่ีเปน 
     ลายลักษณอักษร
   3.3 มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก หนาท่ี
     อนุมัติ หนาท่ีบันทึกรายการบัญชีและขอมูล
     สารสนเทศ
 
   นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีและอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบ
ปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหมีการแบงแยกหนาท่ีในกระบวนการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ อยางชัดเจนซ่ึงถือเปนการควบคุมท่ีสําคัญเพ่ือ
ใหมีการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับขององคกรและสามารถถวงดุลและสอบทานระหวางกัน
ไดโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีอาจมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
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  4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล  
   บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล
ท้ังภายในและภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังน้ี 
   4.1 มีการจัดทําแผนงานโครงการพัฒนางานดาน 
     เทคโนโลยสีารสนเทศ (BAM Digital Enterprise :
     BAM - D) เพ่ือวางระบบขอมูลสารสนเทศใหเปน
     สวนหน่ึงในแผนงานกลยุทธท่ีสําคัญของบริษัทฯ
     ซ่ึงสนับสนุนการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและ
     ประสิทธิผลมากข้ึน โดยมี 3 กลยทุธหลัก ประกอบดวย
     • ปรับกระบวนการทํางานและวิธีปฏิบัติงานหลัก
      สําหรับ NPL, NPA, LAW และบัญชีการเงิน
     • สรางฐานขอมูลเพ่ือนํามาใชในเชิงธุรกิจ
     • ความปลอดภัยของฐานขอมูล
   4.2 บริษัทฯ ยกระดับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
     สายงานสารสนเทศและดิจิทัล มีผลวันท่ี 1 มกราคม
     2564 ประกอบดวย ฝายกลยทุธเทคโนโลยสีารสนเทศ  
     และฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับ
     การเติบโตขององคกร
   4.3  การจัดใหมีขอมูลเพ่ือสนับสนุนใหมีการส่ือสาร
     ท่ีเหมาะสมท้ังภายในและภายนอกองคกร ทําให 
     องคกรสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค
   4.4 มีกระบวนการและชองทางในการส่ือสารขอมูล
     ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การใช
     ระบบเครือขายภายในหรือ Intranet และ 
     E-mail เปนตน
   4.5 มีระบบงานบริหารความเส่ียงในการรายงาน
     การแจงเตือนภัย (Early Warning) ตามดัชนี
     ช้ีวัดความเส่ียงองคกร บนระบบ MIS เพ่ือให
     ผูบริหารใชติดตามสถานะความเส่ียงองคกร

  5. ระบบการติดตาม
   บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในยังคงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลได
อยางครบถวนและเหมาะสมตามท่ีไดออกแบบไวและสามารถจัดการ
กับความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลาได ดังน้ี
   5.1  มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและ
     ประเมินผลการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ
     เพ่ือใหม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในมี
     ความเหมาะสม
   5.2 มีการติดตามใหฝายงานทําการประเมินความเส่ียง
     ระดับปานกลางในชวงกลางป เพ่ือเฝาระวังมิให
     ไปสูความเส่ียงระดับสูง
   5.3 จัดใหมีรายงานดานตาง ๆ เพ่ือสอบทานการ
     ปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
   5.4 ฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานโดยตรงตอ
     คณะกรรมการตรวจสอบ
   5.5 มีการติดตามรายงานความเส่ียงดานตาง ๆ ตอ
     คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการ
     ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ

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

1. นายวสันต เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ 16/16

2. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 16/16

3. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 16/16

4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ 15/16

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2563
  คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตงต้ังโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน มีความรูและประสบการณเพียงพอท่ีจะสามารถทําหนาท่ี 
ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได ประกอบดวยนายวสันต เทียนหอม เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายยศ กิมสวัสด์ิ 
นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ และนายทรงพล ชีวะปญญาโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ 

  ในการดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมท้ังหมด จํานวน 16 คร้ัง ดังน้ี

  โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

  ป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีการปฏิบัติตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการหารือรวมกับฝายบริหารของบริษัท ผูตรวจสอบภายใน และ 
ผูสอบบัญชี ในเร่ืองท่ีเก่ียวของและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี
  1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
   มีการสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส ประจํางวดคร่ึงป และประจําป ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงิน 
พิจารณาความเห็นของผูสอบบัญชีตอรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญ การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินของ
บริษัทไดจัดทําข้ึนอยางถูกตองครบถวน เช่ือถือได และเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป

   นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมี 
ฝายจัดการเพ่ือหารือถึงประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในการจัดทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไข เชน การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี ผลกระทบจากประเด็นของบริษัท Wirecard ตอบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด 

  2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลท่ีดี และระบบการบริหาร
ความเส่ียง รวมถึงการสอบทานการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท 
   มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทประจําป สอบทานรายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการและ
กระบวนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ รวมถึงการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ตลอดจนใหความเห็นหรือขอเสนอแนะ 
เพ่ือใหมีการควบคุมภายในท่ีรัดกุมและปองกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการกํากับดูแลท่ีดี และระบบการบริหารความเส่ียงอยางเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปได ดังน้ี
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ิชย จํากัด (มหาชน)

   2.1 การใหความสําคัญในการแกไขปญหาและการจัดการประเด็นขอสังเกตจากผลการตรวจสอบ ซ่ึงมีการประเมินกระบวนการ
ควบคุมการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน โดยไดประชุมรวมกับฝายบริหารเพ่ือพิจารณามาตรการปองกันในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิผล รวมท้ังลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
   2.2 การใหความสําคัญเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบงานภาษีเงินไดนิติบุคคล/ภาษีธุรกิจเฉพาะและแผนการตรวจสอบระบบภาษี 
   2.3 การใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาและใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือชวยในการลดขอผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
   2.4 การพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยยึดหลักความ
สมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีการปฏิบัติงาน
ท่ีสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และนโยบายการทํารายการระหวางกัน
   2.5 การพิจารณาสอบทานการรายงานความคืบหนาการกํากับการปฏิบัติงาน ฝายกํากับการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีการควบคุมภายใน
และการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ
   2.6  การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท ซ่ึงการติดตามรายงานความคืบหนาการบริหารความเส่ียงองคกรเปน
รายไตรมาส แผนการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญ 
มีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท
   2.7 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ การบริหารงานและกระบวนงาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําป 2563 เชน 
กระบวนการซ้ือหน้ี การบริหารจัดการกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ี การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย กระบวนการดําเนินคดี
และบังคับคดี เปนตน รวมถึงการตรวจสอบกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท 

  3. การกํากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน สรุปได ดังน้ี
   3.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน
   3.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจําปของฝายตรวจสอบภายใน 
ซ่ึงมุงเนนใหครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสําคัญในแตละกระบวนการปฏิบัติงาน (Risk-Based Approach)    
   3.3  พิจารณาใหมีผูเช่ียวชาญทําการสอบทาน และประเมินความเช่ือม่ันในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance 
Review) 
   3.4  พิจารณาใหมีระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (Audit Management System) เพ่ือชวยสนับสนุนเก่ียวกับงานตรวจสอบ 
   3.5  พิจารณา Successor ของพนักงานฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือกําหนดแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Successor Plan)
   3.6  สอบทานการทบทวนเกณฑท่ีใชในการประเมินผลการตรวจสอบ (Audit Rating)
   3.7  สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนใหพนักงานมีใบรับรองวุฒิบัตรงานตรวจสอบภายในดานตาง ๆ 
เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน อาทิเชน จัดสงพนักงานเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และสนับสนุนใหเขารับการทดสอบเพ่ือรับวุฒิบัตร
 
  4. การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
ท้ังในรูปคณะกรรมการและรายบุคคล เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค 
ตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ัง เขารับการอบรมท่ีเปนประโยชนกับการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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  5. การสอบทานกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของตามท่ีบริษัทกําหนด ไดแก สอบทาน
การยื่นขอตออายุการเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ เท่ียงธรรม และโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต
ขอกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมี
กระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได มีระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีดีพอสมควร และโดยท่ัวไปมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญบางประการ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

                                
          (นายวสันต เทียนหอม)
                              ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ิชย จํากัด (มหาชน)

  หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ 
นางสาวพรรณศรี เด่ียวอนันต ซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูดํารงตําแหนง
หัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ 
การอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว 
ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาแตงต้ัง ถอดถอน 
หรือ โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ และการประเมิน
ผลงานของหัวหนางานตรวจสอบภายในประจําป

  หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ 
นางสาววารินทร ฉันทศาสตรรัศมี ซ่ึงได  รับการแตงต้ังให 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562

  ขอสังเกตผูสอบบัญชี
  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (“ผูสอบบัญชี”) ซ่ึงเปนผูสอบ 
บัญชีของบริษัทฯ สําหรับขอมูลทางการเงินปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563  ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี
  - ขอ 6 เก่ียวกับการปรับปรุงงบการเงินปกอนจากการ
   บันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯ
   จึงไดปรับยอนหลังงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31
   ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดง
   การเปล่ียนแปลงสวนของเจาของสําหรับปส้ินสุด
   วันเดียวกัน ท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือ
   สะทอนผลของรายการปรับปรุง
  - ขอ 3.1 บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติในการจัดทํา
   งบการเงินปปจจุบัน
  - ขอ 1.2 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
   ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจและ
   อุตสาหกรรมในหลายภาคสวนไมวาโดยทางตรงหรือ
   ทางออม สถานการณดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความ
   ไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจ
   ของบริษัทฯ ในสวนท่ีเก่ียวกับความสามารถในการชําระหน้ี
   ของลูกหน้ี ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
   และกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ 

  ท้ังน้ีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีขางตน
แตอยางใด
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Connected Transactions
รายการระหว่่างกัน

รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ กับบุคคลท่�เก่�ยว่โยงกันในรอบปีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562 และรอบปีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่�  

31 ธัันว่าคม 2563 ซ่ึ่�งผ่่านการให้คว่ามเห็นชีอบจำากท่�ประชุีมคณะกรรมการตรว่จำสิ้อบ ครั�งท่� 3/2563 เม่�อวั่นท่� 27 กุมภาพัันธ์ั 2563  

และครั�งท่� 4/2564 เม่�อวั่นท่� 25 กุมภาพัันธ์ั 2564 ตามลำาดับ สิ้ามารถสิ้รุปได้ดังน่�

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

1. กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้และพััฒนา
ระบบสัถาบันการเงิน

• บริษััทฯ ม่กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟืู้และพััฒนาระบบ
สิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) เป็นผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ 
โดยกองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
ร้อยละ 45.8 ณ วั่นท่� 30 กันยายน 2563

1.1 รายการเก่�ยวกับค่่าธ์รรมูเน่ยมู
• ค่าธัรรมเน่ยมแบบแสิ้ดงรายการข้อมูล 

การเสิ้นอขายหลักทรัพัย์
14.1 -

ตามเง่�อนไขท่�ระบุไว้่ในสัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัา
ทางการเงินและผู้่จำัดจำำาหน่ายหลักทรัพัย์และ
รับประกันการจัำดจำำาหน่าย (Best Efforts) 
สิ้ำาหรบัการออกและการเสิ้นอขายหลกัทรัพัย์
ต่อประชีาชีนและการนำาหลักทรัพัย์ของ 
บริษััทฯ เข้าจำดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรัพัย์
แห่งประเทศไทย ลงวั่นท่� 4 กรกฎาคม 2556 
(“สัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัา”) บริษััทตกลงเป็น 
ผู้่รับผิ่ดชีอบค่าธัรรมเน่ยมแบบแสิ้ดงรายการ
ข้อมูลการเสิ้นอขายหลักทรัพัย์ ซ่ึ่�งต้องชีำาระ
ให้แก่สิ้ำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์ 
และตลาดหลักทรัพัย์ สิ้ำาหรับรายการแบบ
แสิ้ดงรายการข้อมูลในส่ิ้ว่นของกองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
โดยชีำาระ เม่�อวั่นท่� 22 พัฤศจิำกายน 2562 
จำำานว่น 14,067,825.00 บาท

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นไปตามเง่�อนไข
ท่�ระบุไว้่ในสัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัาในอด่ต  
เม่�อ พั.ศ. 2556

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2. ธ์นาค่ารกรุงไทย จำำากัด (มูหาชีน) • บริษััทฯ และธันาคาร กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน)  
ม่ผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และ 
ถ่อหุ้นธันาคารกรุไทย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
ร้อยละ 55.1 

2.1 รายการเก่�ยวกับเงินกู้ระยะสัั�น
• ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

-
5,500.0

 (5,500.0)
 -

4.5

-
3,750.0

 (3,750.0)
 -

4.6

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ ม่ว่งเงิน
กู้ย่มระยะสัิ้�นกับธันาคารกรุงไทย จำำากัด  
(มหาชีน) จำำานว่น 500.0 ล้านบาท เพ่ั�อ
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ โดยว่งเงิน
กู้ย่มดังกล่าว่ม่อัตราดอกเบ่�ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบ่�ยในตลาดเงิน (Money Market 
Rate)

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ ซ่ึ่�ง
ม่อัตราดอกเบ่�ยและเง่�อนไขเงินกู้โดยทั�ว่ไป
เสิ้ม่อนกับการกู้ย่มเงินจำากสิ้ถาบันการเงิน
อ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ีบุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.2 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย
• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

546.0
244.6

 (561.0)
 229.6

11.4
1.6

229.6
1,725.0

 (861.6)
 1,093.0

22.2
0.3

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุ
ช่ี�อผู้่ถ่อประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน 
ไม่ ม่ ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน  
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นกู้)

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ ซ่ึ่�ง
ราคาเสิ้นอขายและอตัราดอกเบ่�ยของหุ้นกู้
เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยเด่ยว่กัน
กับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อรายอ่�น
ซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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บริษัทบริหารสิ้นทรัพัย์ กรุงเทพัพัาณิ

ชีย์ จำำากัด (มหาชีน) 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

1. กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้และพััฒนา
ระบบสัถาบันการเงิน

• บริษััทฯ ม่กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟืู้และพััฒนาระบบ
สิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) เป็นผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ 
โดยกองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
ร้อยละ 45.8 ณ วั่นท่� 30 กันยายน 2563

1.1 รายการเก่�ยวกับค่่าธ์รรมูเน่ยมู
• ค่าธัรรมเน่ยมแบบแสิ้ดงรายการข้อมูล 

การเสิ้นอขายหลักทรัพัย์
14.1 -

ตามเง่�อนไขท่�ระบุไว้่ในสัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัา
ทางการเงินและผู้่จำัดจำำาหน่ายหลักทรัพัย์และ
รับประกันการจัำดจำำาหน่าย (Best Efforts) 
สิ้ำาหรบัการออกและการเสิ้นอขายหลกัทรัพัย์
ต่อประชีาชีนและการนำาหลักทรัพัย์ของ 
บริษััทฯ เข้าจำดทะเบ่ยนในตลาดหลักทรัพัย์
แห่งประเทศไทย ลงวั่นท่� 4 กรกฎาคม 2556 
(“สัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัา”) บริษััทตกลงเป็น 
ผู้่รับผิ่ดชีอบค่าธัรรมเน่ยมแบบแสิ้ดงรายการ
ข้อมูลการเสิ้นอขายหลักทรัพัย์ ซ่ึ่�งต้องชีำาระ
ให้แก่สิ้ำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์ 
และตลาดหลักทรัพัย์ สิ้ำาหรับรายการแบบ
แสิ้ดงรายการข้อมูลในส่ิ้ว่นของกองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
โดยชีำาระ เม่�อวั่นท่� 22 พัฤศจิำกายน 2562 
จำำานว่น 14,067,825.00 บาท

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นไปตามเง่�อนไข
ท่�ระบุไว้่ในสัิ้ญญาจ้ำางท่�ปร่กษัาในอด่ต  
เม่�อ พั.ศ. 2556

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2. ธ์นาค่ารกรุงไทย จำำากัด (มูหาชีน) • บริษััทฯ และธันาคาร กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน)  
ม่ผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และ 
ถ่อหุ้นธันาคารกรุไทย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น 
ร้อยละ 55.1 

2.1 รายการเก่�ยวกับเงินกู้ระยะสัั�น
• ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ยม่

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

-
5,500.0

 (5,500.0)
 -

4.5

-
3,750.0

 (3,750.0)
 -

4.6

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ ม่ว่งเงิน
กู้ย่มระยะสัิ้�นกับธันาคารกรุงไทย จำำากัด  
(มหาชีน) จำำานว่น 500.0 ล้านบาท เพ่ั�อ
บริหารสิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ โดยว่งเงิน
กู้ย่มดังกล่าว่ม่อัตราดอกเบ่�ยเท่ากับอัตรา
ดอกเบ่�ยในตลาดเงิน (Money Market 
Rate)

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ ซ่ึ่�ง
ม่อัตราดอกเบ่�ยและเง่�อนไขเงินกู้โดยทั�ว่ไป
เสิ้ม่อนกับการกู้ย่มเงินจำากสิ้ถาบันการเงิน
อ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ีบุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.2 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย
• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

546.0
244.6

 (561.0)
 229.6

11.4
1.6

229.6
1,725.0

 (861.6)
 1,093.0

22.2
0.3

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 
สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุ
ช่ี�อผู้่ถ่อประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน 
ไม่ ม่ ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ 
ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน  
(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นกู้)

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ ซ่ึ่�ง
ราคาเสิ้นอขายและอตัราดอกเบ่�ยของหุ้นกู้
เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยเด่ยว่กัน
กับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อรายอ่�น
ซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 ธันาคาร  

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้  

รว่มจำำานว่น 1,093,000 หน่ว่ย ราคา 

หน่ว่ยละ 1,000 บาทดังน่�

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

2560 

- ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 8,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2567 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 ต่อปี 

จำำานว่น 50,000 หน่ว่ย

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

2560

- ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่� ร้อยละ 3.44 ต่อปี จำำานว่น 

165,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 

2561

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

จำำานว่น 225,000 หน่ว่ย

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

2562

- ชุีดท่� 1 อายุ 1 ปี 6 เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 18 มกราคม 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.30 ต่อปี 

จำำานว่น 445,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.45 ต่อปี 

จำำานว่น 200,000 หน่ว่ย
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ชีย์ จำำากัด (มหาชีน) 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 ธันาคาร  

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้  

รว่มจำำานว่น 1,093,000 หน่ว่ย ราคา 

หน่ว่ยละ 1,000 บาทดังน่�

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

2560 

- ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 8,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2567 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 ต่อปี 

จำำานว่น 50,000 หน่ว่ย

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

2560

- ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่� ร้อยละ 3.44 ต่อปี จำำานว่น 

165,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 

2561

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

จำำานว่น 225,000 หน่ว่ย

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

2562

- ชุีดท่� 1 อายุ 1 ปี 6 เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 18 มกราคม 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.30 ต่อปี 

จำำานว่น 445,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.45 ต่อปี 

จำำานว่น 200,000 หน่ว่ย
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

2.3 รายการเก่�ยวกับทรัพัย์สิันรอการขาย  
โดยชีำาระราค่าซ่ื้�อด้วยการออกติราสัารหน่�

• ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ย่ม

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง

- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ค่าใช้ีจ่ำายดอกเบ่�ยรอตัดบัญช่ี

1,098.2

399.2

 (69.2)

 1,428.2

29.6

121.5

1,428.2

1,199.7

 (117.3)

 2,510.6

60.6

241.6

ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ ออกตั�ว่

สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ำายให้แก่ธันาคาร กรุงไทย จำำากัด  

(มหาชีน) เพั่�อชีำาระราคาซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้นรอ 

การขาย โดยตั�ว่สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ำายดังกล่าว่ 

ไม่ม่ดอกเบ่�ยจ่ำายตามบันท่กข้อตกลงเพ่ั�อ 

การซ่ึ่�อขายทรัพัย์สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่� 

9 ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯได้ร่ว่มลงนาม 

กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหารสิิ้นทรัพัย์  

18 แห่ง

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการธัุรกิจำ

ปกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเป็นไปตาม

บันท่กข้อตกลงเพ่ั�อการซ่ึ่�อขายทรัพัย์สิิ้น 

รอการขายฉบับลงวั่นท่� 9 ตุลาคม 2549  

ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนามกับสิ้ถาบันการเงิน

และบริษััทบริหารสิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง ซ่ึ่�งม่

เง่�อนไขเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับสิ้ถาบัน

การเงินอ่�นภายใต้บันท่กข้อตกลงเด่ยว่กัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.4 รายการเก่�ยวกับเงินฝากสัถาบันการเงิน

• เงินฝากสิ้ถาบันการเงิน

• ดอกเบ่�ยรับ

• ดอกเบ่�ยค้างรับ

11.2

0.1

0.0

30.0

0.1

0.0

• บริษััทฯ ม่เงินฝากประเภทออมทรัพัย ์และ

กระแสิ้รายวั่นกับธันาคารกรุงไทย จำำากัด  

(มหาชีน) เพ่ั�อใช้ีบริหารจัำดการรายการ

เงินสิ้ด

• การทำารายการดังกล่าว่เ ป็นรายการ

สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจำปกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่ 

อัตราดอกเบ่�ยเงินฝากโดยทั�ว่ไปเสิ้ม่อนกับ

การฝากเงินกับสิ้ถาบันการเงินอ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ี

บุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.5 รายการเก่�ยวกับค่่าเช่ีา

• รายได้ค่าเช่ีา

• เงินประกันการเช่ีา

0.1

0.0

0.1

0.0

• บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้าของ

สิ้ำานักงานใหญ่บางส่ิ้ว่นแก่ธันาคารกรุงไทย  

จำำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�องรับ-ฝาก

เงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญาเช่ีาพ่ั�นท่�ลงวั่นท่�  

28 เมษัายน 2560 และฉบับต่ออายุล่าสุิ้ด

ลงวั่นท่� 1 พัฤษัภาคม 2563 กำาหนดระยะ

เว่ลา 1 ปี

• บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้า 

ของสิ้ำานักงานยะลาบางส่ิ้ว่นแก่ธันาคาร 

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�อง

รับ-ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสัิ้ญญาเช่ีาพ่ั�นท่� 

ลงวั่นท่� 28 ธัันว่าคม 2561 และฉบับ 

ต่ออายุล่าสุิ้ดลงวั่นท่� 4 ธัันว่าคม 2563 

กำาหนดระยะเว่ลา 1 ปี

• การทำารายการดังกล่าว่เ ป็นรายการ

สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจำปกติของบริษััทฯ โดยม่

อัตราค่าเช่ีาและเง่�อนไขการชีำาระเงิน 

โดยทั�ว่ไปเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับ

บุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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ชีย์ จำำากัด (มหาชีน) 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

2.3 รายการเก่�ยวกับทรัพัย์สิันรอการขาย  
โดยชีำาระราค่าซ่ื้�อด้วยการออกติราสัารหน่�

• ตราสิ้ารหน่�ท่�ออกและเงินกู้ยม่

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง

- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ค่าใช้ีจ่ำายดอกเบ่�ยรอตัดบัญช่ี

1,098.2

399.2

 (69.2)

 1,428.2

29.6

121.5

1,428.2

1,199.7

 (117.3)

 2,510.6

60.6

241.6

ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััทฯ ออกตั�ว่

สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ำายให้แก่ธันาคาร กรุงไทย จำำากัด  

(มหาชีน) เพั่�อชีำาระราคาซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้นรอ 

การขาย โดยตั�ว่สัิ้ญญาใช้ีเงินจ่ำายดังกล่าว่ 

ไม่ม่ดอกเบ่�ยจ่ำายตามบันท่กข้อตกลงเพ่ั�อ 

การซ่ึ่�อขายทรัพัย์สิิ้นรอการขายฉบับลงวั่นท่� 

9 ตุลาคม 2549 ท่�บริษััทฯได้ร่ว่มลงนาม 

กับสิ้ถาบันการเงินและบริษััทบริหารสิิ้นทรัพัย์  

18 แห่ง

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการธัุรกิจำ

ปกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่เง่�อนไขเป็นไปตาม

บันท่กข้อตกลงเพ่ั�อการซ่ึ่�อขายทรัพัย์สิิ้น 

รอการขายฉบับลงวั่นท่� 9 ตุลาคม 2549  

ท่�บริษััทฯ ได้ร่ว่มลงนามกับสิ้ถาบันการเงิน

และบริษััทบริหารสิิ้นทรัพัย์ 18 แห่ง ซ่ึ่�งม่

เง่�อนไขเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับสิ้ถาบัน

การเงินอ่�นภายใต้บันท่กข้อตกลงเด่ยว่กัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.4 รายการเก่�ยวกับเงินฝากสัถาบันการเงิน

• เงินฝากสิ้ถาบันการเงิน

• ดอกเบ่�ยรับ

• ดอกเบ่�ยค้างรับ

11.2

0.1

0.0

30.0

0.1

0.0

• บริษััทฯ ม่เงินฝากประเภทออมทรัพัย ์และ

กระแสิ้รายวั่นกับธันาคารกรุงไทย จำำากัด  

(มหาชีน) เพ่ั�อใช้ีบริหารจัำดการรายการ

เงินสิ้ด

• การทำารายการดังกล่าว่เ ป็นรายการ

สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจำปกติของบริษััทฯ ซ่ึ่�งม่ 

อัตราดอกเบ่�ยเงินฝากโดยทั�ว่ไปเสิ้ม่อนกับ

การฝากเงินกับสิ้ถาบันการเงินอ่�นซ่ึ่�งไม่ใช่ี

บุคคลท่�เก่�ยว่โยงกัน

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

2.5 รายการเก่�ยวกับค่่าเช่ีา

• รายได้ค่าเช่ีา

• เงินประกันการเช่ีา

0.1

0.0

0.1

0.0

• บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้าของ

สิ้ำานักงานใหญ่บางส่ิ้ว่นแก่ธันาคารกรุงไทย  

จำำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�องรับ-ฝาก

เงินอัตโนมัติ ตามสิ้ัญญาเช่ีาพ่ั�นท่�ลงวั่นท่�  

28 เมษัายน 2560 และฉบับต่ออายุล่าสุิ้ด

ลงวั่นท่� 1 พัฤษัภาคม 2563 กำาหนดระยะ

เว่ลา 1 ปี

• บริษััทฯ ให้เช่ีาพ่ั�นท่�บริเว่ณด้านหน้า 

ของสิ้ำานักงานยะลาบางส่ิ้ว่นแก่ธันาคาร 

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) เพ่ั�อติดตั�งเคร่�อง

รับ-ฝากเงินอัตโนมัติ ตามสัิ้ญญาเช่ีาพ่ั�นท่� 

ลงวั่นท่� 28 ธัันว่าคม 2561 และฉบับ 

ต่ออายุล่าสุิ้ดลงวั่นท่� 4 ธัันว่าคม 2563 

กำาหนดระยะเว่ลา 1 ปี

• การทำารายการดังกล่าว่เ ป็นรายการ

สิ้นับสิ้นุนธุัรกิจำปกติของบริษััทฯ โดยม่

อัตราค่าเช่ีาและเง่�อนไขการชีำาระเงิน 

โดยทั�ว่ไปเสิ้ม่อนกับการทำารายการกับ

บุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ื้า  
ปีระกันช่ีวิติ จำำากัด (มูหาชีน)

• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ม่ 
ผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้ 
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้น
ทางอ้อมในบริษััท กรุงไทย–แอกซ่ึ่า ประกันช่ีวิ่ต 
จำำากัด (มหาชีน) ในสิ้ัดส่ิ้ว่นร้อยละ 27.5 (กองทุน 
ฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) 
ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 55.1 และธันาคารกรุงไทย จำำากัด  
(มหาชีน) ถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย–แอกซ่ึ่า ประกัน
ช่ีวิ่ต จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 50.0)

3.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย
• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

531.7
720.0

 (502.5)
 749.2

13.1
2.3

749.2
1,528.0

 (52.7)
 2,224.5

58.1
16.6

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั
คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 
ผู้่ถ่อประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่
ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่ 
ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััท กรุง
ไทย-แอกซ่ึ่า ประกันช่ีวิ่ต จำำากัด (มหาชีน) 
เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 2,224,500 
หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท

 ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560
- ชุีดท่� 5 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2570 อัตราดอกเบ่�ย
คงท่� ร้อยละ 3.91 ต่อปี จำำานว่น 
120,000 หน่ว่ย 

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 
2561
- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
จำำานว่น 20,000 หน่ว่ย 

- ชุีดท่� 3 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่�  21 มิถุนายน 2568 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.88 ต่อปี 
จำำานว่น 100,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่�  21 มิถุนายน 2571 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 4.30 ต่อปี 
จำำานว่น 500,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562
- ชุีดท่� 1 อาย ุ1 ปี 6  เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 18 มกราคม 2564 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.30 ต่อปี 
จำำานว่น 63,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย
เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ
รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่ื้า  
ปีระกันช่ีวิติ จำำากัด (มูหาชีน)

• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ม่ 
ผู้่ถ่อหุ้นใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟูื้ 
และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ) 
โดย ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ  
ถ่อหุ้นในบริษััทฯ ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้น
ทางอ้อมในบริษััท กรุงไทย–แอกซ่ึ่า ประกันช่ีวิ่ต 
จำำากัด (มหาชีน) ในสิ้ัดส่ิ้ว่นร้อยละ 27.5 (กองทุน 
ฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) 
ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 55.1 และธันาคารกรุงไทย จำำากัด  
(มหาชีน) ถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทย–แอกซ่ึ่า ประกัน
ช่ีวิ่ต จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 50.0)

3.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้
• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย
• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

531.7
720.0

 (502.5)
 749.2

13.1
2.3

749.2
1,528.0

 (52.7)
 2,224.5

58.1
16.6

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  
และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั
คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 
ผู้่ถ่อประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่
ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่ 
ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััท กรุง
ไทย-แอกซ่ึ่า ประกันช่ีวิ่ต จำำากัด (มหาชีน) 
เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 2,224,500 
หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท

 ครั�งท่� 2/2560 เม่�อวั่นท่� 8 กันยายน 
2560
- ชุีดท่� 5 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2570 อัตราดอกเบ่�ย
คงท่� ร้อยละ 3.91 ต่อปี จำำานว่น 
120,000 หน่ว่ย 

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 
2561
- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
จำำานว่น 20,000 หน่ว่ย 

- ชุีดท่� 3 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่�  21 มิถุนายน 2568 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.88 ต่อปี 
จำำานว่น 100,000 หน่ว่ย

- ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน
วั่นท่�  21 มิถุนายน 2571 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 4.30 ต่อปี 
จำำานว่น 500,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2562 เม่�อวั่นท่� 18 กรกฎาคม 
2562
- ชุีดท่� 1 อาย ุ1 ปี 6  เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 18 มกราคม 2564 อัตรา
ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.30 ต่อปี 
จำำานว่น 63,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ
คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  
ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ
หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย
เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ
รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า
รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 
สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

- ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2572 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.60 ต่อปี 

จำำานว่น 670,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 

2563

- ชุีดท่� 1 อายุ 2 ปี 6 เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 5 พัฤษัภาคม 2566 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.83 ต่อปี 

จำำานว่น 751,500 หน่ว่ย

4. บริษัท กรุงไทยพัานิชีปีระกันภััย 

จำำากัด (มูหาชีน)

• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ม่ 

ผู้่ถ่อหุ้นรายใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟืู้

และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน โดย ณ วั่นท่� 31 

ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ  

ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้นทางออ้มในบริษััท

กรุงไทยพัานิชีประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น

ร้อยละ 24.8 (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในธันาคาร  

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 55.1 

และธันาคารกรุงไทยถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทยพัานิชี

ประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.0)

4.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
-  ลดลง

-  สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

30.0

-

 -

 30.0

0.8

0.0

30.0

45.0

 -

 75.0 

0.8

0.1

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั

คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 

ผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่

ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่

ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััท กรุงไทย

พัานิชีประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) เป็น 

ผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 75,000 หน่ว่ย ราคา

หน่ว่ยละ 1,000 บาท

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

2560

- ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2567 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 ต่อปี 

จำำานว่น 30,000 หน่ว่ย

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

2560

- ชุีดท่� 4 อายุ 8 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2568 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่� ร้อยละ 3.73 ต่อปี จำำานว่น 

15,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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ชีย์ จำำากัด (มหาชีน) 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

- ชุีดท่� 4 อายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 18 กรกฎาคม 2572 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.60 ต่อปี 

จำำานว่น 670,000 หน่ว่ย

 ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 

2563

- ชุีดท่� 1 อายุ 2 ปี 6 เด่อน ครบกำาหนด

ไถ่ถอนวั่นท่� 5 พัฤษัภาคม 2566 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.83 ต่อปี 

จำำานว่น 751,500 หน่ว่ย

4. บริษัท กรุงไทยพัานิชีปีระกันภััย 

จำำากัด (มูหาชีน)

• บริษััทฯ และธันาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ม่ 

ผู้่ถ่อหุ้นรายใหญ่ร่ว่มกัน ได้แก่ กองทุนเพ่ั�อการฟ้ื้�นฟืู้

และพััฒนาระบบสิ้ถาบันการเงิน โดย ณ วั่นท่� 31 

ธัันว่าคม 2563 กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในบริษััทฯ  

ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.8 และถ่อหุ้นทางออ้มในบริษััท

กรุงไทยพัานิชีประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่น

ร้อยละ 24.8 (กองทุนฟ้ื้�นฟูื้ฯ ถ่อหุ้นในธันาคาร  

กรุงไทย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 55.1 

และธันาคารกรุงไทยถ่อหุ้นในบริษััท กรุงไทยพัานิชี

ประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) ในสัิ้ดส่ิ้ว่นร้อยละ 45.0)

4.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
-  ลดลง

-  สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

30.0

-

 -

 30.0

0.8

0.0

30.0

45.0

 -

 75.0 

0.8

0.1

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั

คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 

ผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่

ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่

ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 บริษััท กรุงไทย

พัานิชีประกันภัย จำำากัด (มหาชีน) เป็น 

ผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 75,000 หน่ว่ย ราคา

หน่ว่ยละ 1,000 บาท

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

2560

- ชุีดท่� 4 อายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2567 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.64 ต่อปี 

จำำานว่น 30,000 หน่ว่ย

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

2560

- ชุีดท่� 4 อายุ 8 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2568 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่� ร้อยละ 3.73 ต่อปี จำำานว่น 

15,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 

2561

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

จำำานว่น 30,000 หน่ว่ย

5. นายสัมูเก่ยรติิ ศิิริชีาติิไชีย พ่ั�ของผู้่บริหาร 5.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้ 

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

-

-

-

-

-

-

-

10.0

 -

 10.0

0.2

0.1

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั

คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 

ผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่

ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่

ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 นายสิ้มเก่ยรติ 

ศิริชีาติไชีย เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้รว่มจำำานว่น 

10,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท  

ดังน่�

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

2560

- ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 5,000 หน่ว่ย

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

2560 

- ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่�ร้อยละ 3.44 ต่อปี จำำานว่น 5,000 

หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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ชีย์ จำำากัด (มหาชีน) 

มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

 ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวั่นท่� 21 มิถุนายน 

2561

- ชุีดท่� 2 อายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  21 มิถุนายน 2564 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

จำำานว่น 30,000 หน่ว่ย

5. นายสัมูเก่ยรติิ ศิิริชีาติิไชีย พ่ั�ของผู้่บริหาร 5.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้ 

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง
- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

-

-

-

-

-

-

-

10.0

 -

 10.0

0.2

0.1

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหารสิ้ภาพั

คล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิดระบุช่ี�อ 

ผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่ประกัน ไม่ม่

ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้นกู้ม่สิิ้ทธิั

ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน (แล้ว่แต่

ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 นายสิ้มเก่ยรติ 

ศิริชีาติไชีย เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้รว่มจำำานว่น 

10,000 หน่ว่ย ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท  

ดังน่�

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

2560

- ชุีดท่� 3 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่�  23 มิถุนายน 2565 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 5,000 หน่ว่ย

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

2560 

- ชุีดท่� 3 อายุ 6 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบ่�ย

คงท่�ร้อยละ 3.44 ต่อปี จำำานว่น 5,000 

หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

6. นายชีนินทร์ ศิิริชีาติิไชีย บิดาของผู้่บริหาร 6.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้ 

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง

- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

-

-

-

-

-

-

-

3.0

 -

 3.0

0.0

0.0

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 

สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิด 

ระบุช่ี�อผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่

ประกัน ไม่ม่ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้น

กู้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน  

(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 นายชีนินทร์  

ศิริชีาติไชีย เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 

3,000 หน่ว่ย  ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท 

ดังน่�

 ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 

2563 

- ชุีดท่� 2 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 2568 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 3,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

7. นายว่รเวชี ศิิริชีาติิไชีย ผู้่บริหาร 7.1 รายการเก่�ยวกับการจำำาหน่ายทรัพัย์สิันรอการขาย

• ราคาขายทรัพัย์สิิ้นรอการขาย

- 2.2 • บริษััทฯ ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปลูกสิ้ร้าง 

อ.เม่องนครราชีส่ิ้มา จำ.นครราชีส่ิ้มา เน่�อท่� 

0-0-60 ไร่ ในราคา 2,200,000 บาท ให้กับ

นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย โดยคณะกรรมการ

บริหารสิิ้นทรัพัย์ ครั�งท่� 46/2563 ม่มติ

อนุมัติให้ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปลูกสิ้ร้าง 

ดังกล่าว่ และในการขอเสิ้นอซ่ึ่�อทรัพัย์ 

ดังกล่าว่ นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ไม่ขอรับ

สิิ้ทธิัประโยชีน์พิัเศษั รว่มทั�งรายการ 

ส่ิ้งเสิ้ริมการขายใดๆ ทั�งสิิ้�น โดยนายว่่รเว่ชี 

ศิริชีาติไชีย ได้ว่างเงินมัดจำำาการซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้น  

จำำานว่น 660,000 บาท ในวั่นท่�ทำาสัิ้ญญา 

จำะซ่ึ่�อจำะขาย เม่�อวั่นท่� 12 พัฤศจิำกายน 

2563 และชีำาระราคาทรัพัยสิ์ิ้นส่ิ้ว่นท่�เหล่อ

อ่กจำำานว่น 1,540,000 บาท เม่�อวั่นท่� 26 

ธัันว่าคม 2563

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการธัุรกิจำ

ปกติของบริษััทฯ และเป็นรายการท่�ม่

เง่�อนไขการค้าทั�ว่ไป ซ่ึ่�งอยูใ่นอำานาจำอนุมัติ

ของฝ่ายจัำดการ โดยไม่ต้องพิัจำารณาขนาด

ของรายการ ซ่ึ่�งเป็นไปตามนโยบายการทำา

รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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มููลค่่ารายการ (ล้านบาท)

บุค่ค่ล/นิติิบุค่ค่ล

ท่�เก่�ยวโยงกัน
ลักษณะค่วามูสััมูพัันธ์์ ลักษณะรายการ

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2562

รอบปีีบัญช่ีสิั�นสุัด

วันท่� 31 ธ์.ค่. 2563

ค่วามูจำำาเป็ีนและ

ค่วามูสัมูเหตุิสัมูผล

ค่วามูเห็นของ

ค่ณะกรรมูการติรวจำสัอบ 

6. นายชีนินทร์ ศิิริชีาติิไชีย บิดาของผู้่บริหาร 6.1 รายการเก่�ยวกับหุ้นกู้

• หุ้นกู้ 

- ต้นงว่ด
- เพิั�มข่�น
- ลดลง

- สิิ้�นงว่ด

• ดอกเบ่�ยจ่ำาย

• ดอกเบ่�ยค้างจ่ำาย

-

-

-

-

-

-

-

3.0

 -

 3.0

0.0

0.0

• บริษััทฯ เสิ้นอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้่ลงทุนสิ้ถาบัน  

และ/หร่อผู้่ลงทุนรายใหญ่เพ่ั�อบริหาร 

สิ้ภาพัคล่องของบริษััทฯ เป็นหุ้นกู้ชีนิด 

ระบุช่ี�อผู้่ถ่อ ประเภทไม่ด้อยสิิ้ทธิั ไม่ม่

ประกัน ไม่ม่ผู้่แทนผู้่ถ่อหุ้นกู้ และผู้่ออกหุ้น

กู้ม่สิิ้ทธิัไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำาหนดไถ่ถอน  

(แล้ว่แต่ชุีดของหุ้นกู้)

• ณ วั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 นายชีนินทร์  

ศิริชีาติไชีย เป็นผู้่ถ่อหุ้นกู้ รว่มจำำานว่น 

3,000 หน่ว่ย  ราคาหน่ว่ยละ 1,000 บาท 

ดังน่�

 ครั�งท่� 1/2563 เม่�อวั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 

2563 

- ชุีดท่� 2 อายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอน

วั่นท่� 5 พัฤศจิำกายน 2568 อัตรา

ดอกเบ่�ยคงท่� ร้อยละ 3.41 ต่อปี 

จำำานว่น 3,000 หน่ว่ย

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการรับ

คว่ามช่ีว่ยเหล่อทางการเงินของบริษััทฯ  

ซ่ึ่�งราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ยของ

หุ้นกู้เป็นราคาเสิ้นอขายและอัตราดอกเบ่�ย

เด่ยว่กันกับท่�บริษััทฯ เสิ้นอขายต่อผู้่จำองซ่ึ่�อ

รายอ่�นซ่ึ่�งเป็นบุคคลภายนอก

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล

7. นายว่รเวชี ศิิริชีาติิไชีย ผู้่บริหาร 7.1 รายการเก่�ยวกับการจำำาหน่ายทรัพัย์สิันรอการขาย

• ราคาขายทรัพัย์สิิ้นรอการขาย

- 2.2 • บริษััทฯ ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปลูกสิ้ร้าง 

อ.เม่องนครราชีส่ิ้มา จำ.นครราชีส่ิ้มา เน่�อท่� 

0-0-60 ไร่ ในราคา 2,200,000 บาท ให้กับ

นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย โดยคณะกรรมการ

บริหารสิิ้นทรัพัย์ ครั�งท่� 46/2563 ม่มติ

อนุมัติให้ขายท่� ดินพัร้อมสิิ้�งปลูกสิ้ร้าง 

ดังกล่าว่ และในการขอเสิ้นอซ่ึ่�อทรัพัย์ 

ดังกล่าว่ นายว่่รเว่ชี ศิริชีาติไชีย ไม่ขอรับ

สิิ้ทธิัประโยชีน์พิัเศษั รว่มทั�งรายการ 

ส่ิ้งเสิ้ริมการขายใดๆ ทั�งสิิ้�น โดยนายว่่รเว่ชี 

ศิริชีาติไชีย ได้ว่างเงินมัดจำำาการซ่ึ่�อทรัพัย์สิิ้น  

จำำานว่น 660,000 บาท ในวั่นท่�ทำาสัิ้ญญา 

จำะซ่ึ่�อจำะขาย เม่�อวั่นท่� 12 พัฤศจิำกายน 

2563 และชีำาระราคาทรัพัยสิ์ิ้นส่ิ้ว่นท่�เหล่อ

อ่กจำำานว่น 1,540,000 บาท เม่�อวั่นท่� 26 

ธัันว่าคม 2563

• การทำารายการดังกล่าว่เป็นรายการธัุรกิจำ

ปกติของบริษััทฯ และเป็นรายการท่�ม่

เง่�อนไขการค้าทั�ว่ไป ซ่ึ่�งอยูใ่นอำานาจำอนุมัติ

ของฝ่ายจัำดการ โดยไม่ต้องพิัจำารณาขนาด

ของรายการ ซ่ึ่�งเป็นไปตามนโยบายการทำา

รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ

• คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจ่ำงพิัจำารณาเหน็ว่่า

รายการดังกล่าว่ ม่คว่ามเหมาะสิ้มและ 

สิ้มเหตุสิ้มผ่ล
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ค่วามูจำำาเป็ีนและค่วามูสัมูเหตุิสัมูผลของรายการระหว่างกัน

ท่�ประชุีมคณะกรรมการตรว่จำสิ้อบ ครั�งท่� 3/2563 เม่�อวั่นท่� 27 กุมภาพัันธ์ั 2563 และครั�งท่� 4/2564 เม่�อวั่นท่� 25 กุมภาพัันธ์ั 2564 

ได้พิัจำารณาข้อมูลรายการระหว่่างกันของบริษััทฯ ในรอบปีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562 และว่ันท่� 31 ธัันว่าคม 2563 ตามลำาดับ 

ประกอบกับสิ้อบถามข้อมูลต่าง ๆ จำากฝ่ายบริหารของบริษััทฯ รว่มทั�งสิ้อบทานข้อมูลตามท่�ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรว่มท่�ได้รับ

การตรว่จำสิ้อบหร่อสิ้อบทานโดยผู้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ แล้ว่เห็นว่่า รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ ในรอบปีบัญช่ีสิิ้�นสุิ้ดวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2562  

และวั่นท่� 31 ธัันว่าคม 2563 เป็นรายการท่�เป็นไปเพ่ั�อการดำาเนินธุัรกิจำตามปกติของบริษััทฯ และเป็นไปตามเง่�อนไขการค้าทั�ว่ไปในลักษัณะ

เด่ยว่กับท่�ว่ิญญููชีนจำะพ่ังกระทำากับคู่สิ้ัญญาทั�ว่ไปในสิ้ถานการณ์เด่ยว่กันด้ว่ยอำานาจำต่อรองทางการค้าท่�ปราศจำากอิทธิัพัลในการท่�คู่สิ้ัญญา 

อ่กฝ่ายม่สิ้ถานะเป็นบุคคลท่�อาจำม่คว่ามขัดแย้ง (Arm’s Length Basis)

มูาติรการหร่อขั�นติอนการอนุมัูติิการทำารายการระหว่างกัน

ท่�ประชุีมคณะกรรมการบริษััทครั�งท่� 11/2561 เม่�อวั่นท่� 19 มิถุนายน 2561 ได้พิัจำารณาอนุมัตินโยบายและขั�นตอนการทำารายการ

ระหว่่างกัน เพ่ั�อให้รายการระหว่่างกลุ่มบริษััทฯ กับบุคคลหร่อนิติบุคคลท่�อาจำม่คว่ามขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสิ้ และเพ่ั�อเป็นการรักษัา 

ผ่ลประโยชีน์ของบริษััทฯ โดยสิ้ามารถสิ้รุปได้ดังน่� 

การเข้าทำารายการระหว่่างกันหร่อรายการท่�เก่�ยว่โยงกันของบริษััทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ของกฎหมายว่่าด้ว่ยหลักทรัพัย์และ

ตลาดหลักทรัพัย์ และประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่่าด้ว่ยหลักเกณฑ์์ในการทำารายการท่�เก่�ยว่โยงกัน ประกอบกับประกาศ 

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพัยฯ์ ว่่าด้ว่ยการเปิดเผ่ยข้อมูลและการปฏิิบัติการของบริษััทจำดทะเบ่ยนในรายการท่�เก่�ยว่โยงกัน รว่มทั�งกฎเกณฑ์์

ต่าง ๆ ของสิ้ำานักงาน ก.ล.ต. และ/หร่อตลาดหลักทรัพัย์ฯ ท่�เก่�ยว่ข้อง ตลอดจำนการปฏิิบัติตามข้อกำาหนดเก่�ยว่กับการเปิดเผ่ยรายการระหว่่างกัน 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่�ได้รับการตรว่จำสิ้อบจำากผู้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ และแบบแสิ้ดงรายการข้อมูลประจำำาปี (แบบ 56-1) ด้ว่ย

ในหลักการให้ฝ่ายจัำดการสิ้ามารถอนุมัติการทำาธุัรกรรมดังกล่าว่ หากธุัรกรรมเหล่านั�นม่ข้อตกลงทางการค้าในลักษัณะเด่ยว่กับ 

ท่�วิ่ญญููชีนพ่ังกระทำากับคู่สัิ้ญญาทั�ว่ไปในสิ้ถานการณ์เด่ยว่กัน ด้ว่ยอำานาจำต่อรองทางการค้าท่�ปราศจำากอิทธิัพัลในการท่�ตนม่สิ้ถานะเป็น

กรรมการ ผู้่บริหาร หร่อบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง และบริษััทฯ จำะต้องจัำดทำารายงานสิ้รุปการทำาธุัรกรรมดังกล่าว่ เพ่ั�อรายงานในการประชุีม

คณะกรรมการบริษััทในครั�งต่อไป

ในกรณ่ท่�กฎหมายกำาหนดให้บริษััทต้องได้รับอนุมัติจำากท่�ประชุีมคณะกรรมการบริษััทหร่อท่�ประชุีมผู้่ถ่อหุ้นก่อนการเข้าทำารายการ 

ท่�เก่�ยว่โยงกันในเร่�องใด บริษััทฯ จำะจัำดให้คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบพิัจำารณาและให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการดังกล่าว่ และคว่ามเห็นของ 

คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจำะถูกนำาเสิ้นอต่อท่�ประชุีมคณะกรรมการบริษััทหร่อผู้่ถ่อหุ้นแล้ว่แต่กรณ่ เพ่ั�อให้มั�นใจำว่่าการเข้าทำารายการตามท่�

เสิ้นอนั�นเป็นไปเพ่ั�อประโยชีน์สูิ้งสุิ้ดของบริษััทฯ

กรณ่ท่�ม่รายการระหว่่างกันของบริษััทฯ กับบุคคลท่�อาจำม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลประโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจำม่คว่ามขัดแย้ง 

ทางผ่ลประโยชีน์ในอนาคต คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจำะเป็นผู้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามจำำาเป็นในการเข้าทำารายการและคว่ามเหมาะสิ้ม 

ด้านราคาของรายการนั�น ๆ โดยพิัจำารณาจำากเง่�อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษัณะการดำาเนินธุัรกิจำปกติในอุตสิ้าหกรรม และม่การเปร่ยบเท่ยบ 

กับราคาของบุคคลภายนอกหร่อราคาตลาด หากคณะกรรมการตรว่จำสิ้อบไม่ม่คว่ามชีำานาญในการพิัจำารณารายการระหว่่างกันท่�อาจำเกิดข่�น 

บริษััทฯ จำะจัำดให้ผู้่เช่ี�ยว่ชีาญอิสิ้ระหร่อผู้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ เป็นผู้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการระหว่่างกันดังกล่าว่ เพ่ั�อนำาไปใช้ีประกอบ

การตัดสิิ้นใจำของคณะกรรมการบริษััท คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบ หร่อผู้่ถ่อหุ้นตามแต่กรณ่  โดยกรรมการหร่อผู้่ถ่อหุ้นผู้่ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย 

จำะไม่ม่สิิ้ทธิัออกเส่ิ้ยงในรายการดังกล่าว่ อ่กทั�งจำะม่การเปดิเผ่ยรายการระหว่่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิท่�ตรว่จำสิ้อบหร่อสิ้อบทาน

โดยผู้่สิ้อบบัญช่ีของบริษััทฯ
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นโยบายหร่อแนวโน้มูการทำารายการระหว่างกันในอนาค่ติ

การเข้าทำาธุัรกรรมกับบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง รายการท่�เก่�ยว่โยงกัน หร่อรายการระหว่่างกันของกลุ่มบริษััทฯ กับบุคคลท่�อาจำม่ 

คว่ามขัดแยง้ทางผ่ลประโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจำม่คว่ามขัดแยง้ทางผ่ลประโยชีน์ในอนาคต บริษััทฯ จำะปฏิิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์์

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพัย์และตลาดหลักทรัพัย์ คณะกรรมการกำากับตลาดทุน สิ้ำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพัย์ฯ ท่�ม่ผ่ล 

ใช้ีบังคับ 

หากบริษััทฯ ประสิ้งค์จำะเข้าทำาธุัรกรรมกับบุคคลท่�ม่คว่ามเก่�ยว่ข้อง รายการท่�เก่�ยว่โยงกัน หร่อรายการระหว่่างกันของกลุ่มบริษััทฯ 

กับบุคคลท่�อาจำม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลประโยชีน์ ม่ส่ิ้ว่นได้ส่ิ้ว่นเส่ิ้ย หร่ออาจำม่คว่ามขัดแย้งทางผ่ลประโยชีน์ในอนาคต บริษััทฯ จำะปฏิิบัติตาม

นโยบายและขั�นตอนท่�ได้กล่าว่ไว้่ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรว่จำสิ้อบจำะให้แนว่ทางในการพิัจำารณาโดยพิัจำารณาคว่ามจำำาเป็น

ของรายการต่อการดำาเนินงานของบริษััทฯ และพิัจำารณาเปร่ยบเท่ยบราคากับรายการเท่ยบเค่ยงท่�ทำากับบุคคลภายนอก (หากม่) รว่มถ่ง

พิัจำารณาสิ้าระสิ้ำาคัญของขนาดรายการด้ว่ย

อย่างไรก็ด่ หากม่การเข้าทำารายการระหว่่างกัน บริษััทฯ จำะจัำดให้คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับคว่ามเหมาะสิ้ม 

ของรายการดังกล่าว่ ในกรณ่ท่�คณะกรรมการตรว่จำสิ้อบไม่ม่คว่ามชีำานาญในการพิัจำารณารายการระหว่่างกันท่�เกิดข่�น บริษััทฯ จำะจัำดให้ม่

บุคคลท่�ม่คว่ามรู้ คว่ามชีำานาญพิัเศษั เช่ีน ผู้่สิ้อบบัญช่ีหร่อผู้่ประเมินราคาทรัพัย์สิ้ินท่�ม่คว่ามเป็นอิสิ้ระเป็นผู้่ให้คว่ามเห็นเก่�ยว่กับรายการ

ระหว่่างกัน โดยคว่ามเห็นของคณะกรรมการตรว่จำสิ้อบหร่อบุคคลท่�ม่คว่ามรู้คว่ามชีำานาญพิัเศษัจำะถูกนำาไปใช้ีประกอบการตัดสิิ้นใจำของ 

คณะกรรมการบริษััท หร่อผู้่ถ่อหุ้น แล้ว่แต่กรณ่ เพ่ั�อให้ม่คว่ามมั�นใจำว่่าการเข้าทำารายการดังกล่าว่จำะไม่เป็นการโยกย้าย หร่อถ่ายเทผ่ลประโยชีน์

ระหว่่างบริษััทฯ หร่อผู้่ถ่อหุ้นของบริษััทฯ แต่เป็นการทำารายการท่�บริษััทฯ ได้คำาน่งถ่งประโยชีน์สูิ้งสุิ้ดของผู้่ถ่อหุ้นทุกราย
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     งบการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด      
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด      
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
นางจิตรา เมฆาพงศพันธุ และนางผกามาศ มังกรพันธุ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
นางภัทรา โชวศรี และนายศตวรรษ บุญโกย
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
นางสมใจ คุณปสุต
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

     งบการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุด            
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563

     ความเห็นผูสอบบัญชี
สำนักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข
ไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินไดแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที ่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ใหความเห็นอยางไมมี
เง่ือนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินไดแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที ่สมควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ผูลงทุนควรพิจารณางบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ของบริษัทฯ เพื่อ
ประกอบคำอธิบายและการวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และผูลงทุนควรอานหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ผูสอบบัญชี
 รรายชื่อผูสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี
 ความเห็นของผูสอบบัญชีที่เปดเผยในงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้



ตารางสรุปงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงิน
 (ก) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 โดยจัดเตรียมตามขอมูล
ท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม
      2561  2562

        ปรับปรุงใหม
      จำนวน  จำนวน
      (ลานบาท)  (ลานบาท)
สินทรัพย
เงินสด    3.6 4.7
เงินฝากสถาบันการเงิน 1,031.8 1,378.9
เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ 93.9 70.2
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ – สุทธิ 75,433.9 77,374.7
ลูกหนี้ขายผอนชำระ – สุทธิ 708.3 649.1
ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 20,595.8 23,899.1
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 7,115.5 9,595.6
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,251.5 1,243.2
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 13.3 15.9
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ1 1,217.3 888.3
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 4,621.1
สินทรัพยอื่น  188.1 178.6
รวมสินทรัพย  107,653.0 119,919.4
หนี้สิน  
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 57,709.3 75,687.5
ดอกเบี้ยคางจาย 245.4 504.2
ประมาณการหนี้สิน 769.5 1,052.3
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู 5,342.0 -
หนี้สินอื่น   1,737.8 1,479.5
รวมหนี้สิน  65,804.0 78,723.5
สวนของเจาของ  
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0
ทุนที่ออกและชำระแลว 
หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675.0 15,075.0
สวนเกินมูลคาหุน - 3,399.4
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (58.0) (65.0)
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                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม
      2561  2562

        ปรับปรุงใหม
      จำนวน  จำนวน
      (ลานบาท)  (ลานบาท)
กำไรสะสม  
สำรองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5 
ยังไมไดจัดสรร 26,609.5 21,164.0
รวมสวนของเจาของ 41,849.0 41,195.9
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 107,653.0 119,919.4

 (ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 โดยจัดเตรียมตามขอมูล
ท่ีปรากฏในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม
      2562  2563

      ปรับปรุงใหม
      จำนวน  จำนวน
      (ลานบาท)  (ลานบาท)
สินทรัพย   
เงินสด    4.7 4.9
เงินฝากสถาบันการเงิน 1,378.9 7,708.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ 70.2 451.3
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ – สุทธิ 77,374.7 77,726.4
ลูกหนี้ขายผอนชำระ – สุทธิ 649.1 728.2
ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 23,899.1 28,078.2
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 9,595.6 9,800.8
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,243.2 1,173.6
สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ - 16.4
สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 15.9 20.2
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ1 888.3 830.2
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,621.1 5,379.6
สินทรัพยอื่น  178.6 151.8
รวมสินทรัพย  119,919.4 132,069.6 
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                           ณ วันที่ 31 ธันวาคม
      2562  2563

      ปรับปรุงใหม
      จำนวน  จำนวน
      (ลานบาท)  (ลานบาท)
หนี้สิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 75,687.5 87,421.0
ดอกเบี้ยคางจาย 504.2 518.2
ประมาณการหนี้สิน 1,052.3 987.0
หนี้สินตามสัญญาเชา - 13.8
หนี้สินอื่น   1,479.5 1,332.6
รวมหนี้สิน  78,723.5 90,272.6
สวนของเจาของ  
ทุนจดทะเบียน  
หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0
ทุนที่ออกและชำระแลว  
หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 15,075.0 16,160.2
สวนเกินมูลคาหุน 3,399.4 6,044.2
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (65.0) 240.4
กำไรสะสม  
สำรองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5
ยังไมไดจัดสรร 21,164.0 17,729.7
รวมสวนของเจาของ 41,195.9 41,797.0
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  119,919.4 132,069.6 
 

หมายเหตุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือ 
   ทรัพยสินและอ่ืน ๆ ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรัพยอ่ืน” ซ่ึงรายการดังกลาว ถูกจัดประเภทรายการใหม โดยการแยกออกมาเปน
   รายการใหมอีกรายการหน่ึงในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ัน ภายหลัง
   จากการจัดประเภทรายการใหม มูลคาของ “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสินและอ่ืน ๆ ” จะไมถูกรวมเปน
   สวนหน่ึงของ “สินทรัพยอ่ืน“ ภายใตงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
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งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 (ก)  ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 โดยจัดเตรียม
ตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

                         รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
      2561 2562

        ปรับปรุงใหม
      จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ย  
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 6,295.2 8,968.5
เงินลงทุนในหลักทรัพย 3.7 33.5
เงินฝากสถาบันการเงิน 10.3 15.6
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 89.2 108.0
อื่นๆ     15.5 14.2
รวมรายไดดอกเบี้ย 6,413.9 9,139.8
คาใชจายดอกเบี้ย 1,769.4 2,132.4
รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ 4,644.5 7,007.4
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ (30.3) 4.0
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 3,105.5 2,907.2
กำไรจากการขายผอนชำระ 115.2 93.6
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 146.8 91.6
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 7,981.7 10,103.8
รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น 2,934.6 3,757.1
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (162.2) 134.6
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 5,209.3 6,212.1
ภาษีเงินได   7.3 (4,467.0)
กำไรสุทธิ   5,202.0 10,679.1
รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (11.8) (23.3)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 16.3
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (20.8)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 17.6
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (11.8) (10.2)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม  5,190.2 10,668.9
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)  1.90 3.88 
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 (ข)  ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 
โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สำหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

                         รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
      2562 2563

      ปรับปรุงใหม
      จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท)
กำไรขาดทุน:  
รายไดดอกเบี้ย  9,139.8 9,946.4
คาใชจายดอกเบี้ย 2,132.4 2,391.1
รายไดดอกเบี้ย - สุทธิ 7,007.4 7,555.3
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 4.0 -
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 2,907.2 2,015.2
กำไรจากการขายผอนชำระ 93.6 403.8
รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 91.6 78.9
รวมรายไดจากการดำเนินงาน 10,103.8 10,053.2
รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น 3,757.1 2,658.3
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - 5,199.1
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 134.6 -
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 6,212.1 2,195.8
คาใชจายภาษีเงินได 4,467.0 (355.1)
กำไรสุทธิสำหรับป 10,679.1 1,840.7
รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (23.3) -
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16.3 -
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (20.0)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (20.8) 57.9
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับองคประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 17.6 (7.6)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (10.2) 30.3
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 10,668.9 1,871.0
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 3.88 0.57
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หมายเหตุ 1 ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 “รายไดดอกเบ้ีย 
   จากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ถูกแสดงโดยใหแยกประเภทจากกัน
   อยางไรก็ดี ในงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหม
   และแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” ดังน้ัน ภายหลังจากการจัดประเภทรายการใหม 
   “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี” จะถือเปนสวนหน่ึงของรายไดดอกเบ้ียภายใตงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชี
   ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 งบกระแสเงินสด

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด 2561  2562 2563

      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 5,209.3 6,212.1 2,195.8
รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน   
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 141.3 138.2 144.4
คาใชจายจายลวงหนาลดลง 76.0 95.2 126.8
รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0.1 (11.5) 1.2
รายไดรับลวงหนาลดลง  (3.9) (3.7) (4.0)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 328.5 183.8 (458.8)
คาความเสียหายที่เกิดจากคดีฟองรอง - - 0.5
สำรองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 66.1 331.5 73.4
กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร (13.4) (2.7) (3.4)
กำไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชำระ (2.5) (7.4) (3.2)
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น - - 5,199.1
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) (162.2) 134.6 -
หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขายผอนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2.2 (0.5) -
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการดอยคาของ
ทรัพยสินรอการขาย (20.5) (24.7) (10.4)
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 30.3 (4.0) -
      5,651.3 7,040.9 7,261.4 
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (4,644.5) (7,007.4) (7,555.3)
รายไดเงินปนผลสุทธิ (37.0) (38.2) (25.9)
เงินสดรับดอกเบี้ย 6,410.3 4,076.4 3,459.2
เงินสดรับเงินปนผล 43.6 38.2 37.9
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 7,213.4 2,643.9
เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (7,088.3) (8,210.4) (5,813.0)
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 งบกระแสเงินสด (ตอ)

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด   2561   2562  2563

      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
เงินสดจายดอกเบี้ย (1,801.3) (1,873.5) (2,376.8)
เงินสดจายภาษีเงินได (8.8) (14.4) (743.7)
(ขาดทุน) กำไร จากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน (1,474.7) 1,255.0 (3,112.2)
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5,037.0 6,338.5 3,203.5
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 251.2 238.1 (75.3)
ทรัพยสินรอการขาย 1,513.9 1,448.1 2,008.9
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (2,129.5) (4,663.7) (1,742.0)
เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่นๆ (495.7) 329.0 49.0
สินทรัพยอื่น   116.4 (142.7) (95.1)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   
เเงินรอรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู 5,342.0 (5,342.0) -
ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (48.3) (69.5) (81.5)
หนี้สินอื่น    66.5 (555.0) (124.3)
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 8,178.8 (1,194.0) 30.9 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ (78.6) (77.9) (82.3)
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (5,656.6) (13,744.6) -
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย - - (2,572.9)
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (3.0) (13.1) (3.7)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง - - -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 13.4 2.7 3.4
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 5,655.3 13,778.1 -
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย - - 2,573.5
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 8.6 4.5 1.3
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (60.9) (50.3) (80.7)
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 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย

 2561 25621 2563

         (ปรับปรุงใหม)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร     
อัตรากำไรขั้นตน2 รอยละ 81.84 82.55 80.78
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน3 รอยละ 53.37 50.71 17.61
อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไร4 รอยละ 157.32 (19.27) 1.41 
อัตรากำไรสุทธิ5 รอยละ 53.35 87.27 14.79 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)* รอยละ 12.55 21.32 11.05

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA)* รอยละ 5.01 7.08 3.64
อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.09 0.11 0.10

 งบกระแสเงินสด (ตอ)

      รอบปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
      งบกระแสเงินสด 2560 2561 2562
      จำนวน จำนวน จำนวน
      (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร 16,450.0 49,500.0 41,050.0
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้ (21,779.0) (49,402.7) (44,181.1)
เงินสดรับจากการออกหุนกู 8,000.0 20,000.0 10,000.0
เงินสดจายชำระหุนกู (6,600.0) (7,230.0) (800.0)
เงินสดจายคาธรรมเนียมในการกูยืม (12.7) (34.5) (14.4)
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - 4,900.0 3,798.2
เงินสดจายในการออกหุนสามัญ  (115.9) (66.5)
เงินสดรับจากการไถถอนตั๋วแลกเงิน 97.1 97.1 -
เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน (4,400.6) (16,121.5) (3,393.6)
เงินสดจายชำระหนี้ตามสัญญาเชา - - (14.3)
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (8,245.2) 1,592.5 6,378.3
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (127.3) 348.2 6,328.5
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,158.9 1,031.6 1,379.9
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,031.6 1,379.8 7,708.4
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 อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (ตอ)
      
                                                                                                  รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 อัตราสวนทางการเงิน  หนวย

 2561 25621 2563

         (ปรับปรุงใหม)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) เทา 1.57 1.91 2.16
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย6* เทา 5.55 3.98 1.98
อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)7 เทา 0.24 (0.02) 0.001
อัตราการจายเงินปนผล8 รอยละ 97.77 309.91 31.78
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) 
ตอสวนของผูถือหุน9* เทา 1.38 1.84 2.09

อัตราสวนซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของธุรกิจ    
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ10 รอยละ 14.55 18.40 10.83
อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/(คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น) 
ตอเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้11 รอยละ 7.69 7.47 14.56
อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย12 รอยละ 29.12 24.75 17.76
อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขาย13 รอยละ 2.47 2.04 1.71 

หมายเหตุ  1  งบการเงินสำหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการปรับปรุงใหมจึงทำใหการคำนวณอัตราสวนทางการเงินบางอัตรา
      มีการเปลี่ยนแปลง
    2  อัตรากำไรข้ันตนคำนวณจากผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบ้ีย (ไมรวมรายไดดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน)
      จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
      (จ) กำไรจากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ หักดวย รวมคาใชจายดอกเบี้ย แลวนำมาหารดวย
      ผลรวมของขอ (ก) – (ฉ) 
    3  อัตรากำไรจากการดำเนินงานคำนวณจาก กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได หักดวย รายไดดอกเบ้ียเงินฝากสถาบันการเงิน
      แลวนำมาหารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน) (ข) กำไร (ขาดทุน)  
      จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 
      (จ) กำไรจากการขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่นๆ
    4  อัตราสวนเงินสดตอการทำกำไรคำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หารดวยกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได 
      หักดวย รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
    5  อัตรากำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิ หารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ข) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
      หลักทรัพย – สุทธิ (ค) กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ง) กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กำไรจากการ
      ขายผอนชำระ และ (ฉ) รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ
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หมายเหตุ  6* อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณจากกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายหารดวย
      คาใชจายดอกเบี้ย
    7  อัตราสวนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) คำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหารดวยผลรวมของ 
      (ก) เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืม และตราสารหนี้ (ข) เงินสดจายชำระหุนกู (ค) เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
      (ง) เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน และ (จ) เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
    8  อัตราการจายเงินปนผลคำนวณจากเงินปนผลที่จายตามที่ระบุในงบกระแสเงินสดหารดวยกำไรสุทธิของปกอนหนา
    9* อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน คำนวณจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม
      รวมหนี้สินตามสัญญาเชาหารดวยสวนของผูถือหุน
    10 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย
      ดอยคุณภาพ หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการคำนวณเงินสดรับจากธุรกิจ
      บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเพิ่มเติมในสวนที่ 14.3.1 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
    11 อัตราสวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/(คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) ตอเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีคำนวณจาก
      คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (กอนหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) 
    12 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคำนวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสิน
      รอการขาย หารดวยผลรวมของ (ก) ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผอนชำระ - สุทธิ (เฉลี่ย) โปรดพิจารณา
      รายละเอียดการคำนวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพ่ิมเติมในสวนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ 
      ทรัพยสินรอการขาย
     13 อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขายคำนวณจากคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย หารดวย
      ทรัพยสินรอการขาย (หลังหักคาปรับมูลคา)
    *  ป 2562 (ปรับปรุงใหม) และป 25631) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) 3) อัตราสวน
      ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และ 4) อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน มีการเปลี่ยนแปลงวิธี
      คำนวณใหมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2563 (ฉบับที่ 19) โดย 1) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
      (ROA) คำนวณจากกำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี*100 หารดวยสินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 2) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)  
      คำนวณจากกำไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี*100 หารดวยสวนของผูถือหุนรวม(เฉลี่ย) 3) ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
      คำนวณโดยใชกำไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายหารดวยคาใชจายดอกเบี้ยและ 4) อัตราสวนหนี้สิน
      ที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนคำนวณจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาหารดวยสวนของ
      ผูถือหุน
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Management Discussion and Analysis

การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน สําหรับป 2563
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ป 2563
รายการท่ีสําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563)
สินทรัพย
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 132,070 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.1 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน และการนําวิธีวัดมูลคาตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหมมาใช ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 และการบันทึกผลประโยชนเก่ียวกับภาษีเงินไดในอดีตเปนสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ผานกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) ของป 2562 

 • ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงินสุทธิ จํานวน 7,708 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 459.0 เน่ืองจากในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูแกนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ 
จํานวนเงินรวม 10,000 ลานบาท และเพ่ือจัดเตรียมเงินสําหรับการชําระคืนหุนกูท่ีจะครบกําหนดไถถอนในไตรมาส 1/2564

 • ในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ ลงทุนซ้ือ NPLs (เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี) จํานวน 2,431 ลานบาท และ NPAs 
(ทรัพยสินรอการขาย) จํานวน 49 ลานบาท จึงทําใหมียอดรับซ้ือ NPLs/NPAs สะสม 12 เดือน รวม 11,748 ลานบาท 

 • บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการบัญชีของป 2562 โดยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิจากผลประโยชนทางภาษีเงินได
ในอดีตจํานวน 4,130 ลานบาท กลับไปในวันท่ีเกิดรายการในสินทรัพยป 2562 และกลับรายการคาใชจายภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิป 2562 (ปรับปรุงใหม) 10,679 ลานบาท (กําไรสุทธิป 2562 - กอนปรับปรุง 6,549 ลานบาท) และ
สงผลใหบริษัทมีกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนในจํานวนดังกลาว รวมเทากับ 21,163 ลานบาท 

 • ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิจํานวน 5,380 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.4 
เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ซ่ึงเปนผลมาจากความแตกตางช่ัวคราว
ทางดานบัญชีและภาษีอากร ดังน้ี
 1. รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ลดลงจํานวน 893 ลานบาท
 2. รายไดดอกเบ้ีย/กําไรจากลูกหน้ีขายผอนชําระ เพ่ิมข้ึนจํานวน 137 ลานบาท
 3. คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,558 ลานบาท    
 4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี โดยการนํามาตรฐานรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563

หน้ีสิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน 90,273 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.7 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 
 • หน้ีสินของบริษัทฯ สวนใหญคือตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม ซ่ึงเปนแหลงเงินทุนสําคัญท่ีบริษัทฯ ใชในการซ้ือ NPLs และ 
NPAs ประกอบดวย 
 1. ต๋ัวเงินจายสุทธิ จํานวน 4,507 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 58.9 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ ออกต๋ัวเงินจาย
  เพ่ือชําระราคาซ้ือทรัพย
 2. เงินกูยืมสุทธิ จํานวน 28,798 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.1 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ กูยืมเงินไปชําระ
  ราคาซ้ือทรัพยและนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
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 3. หุนกูสุทธิ จํานวน 54,116 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.5 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 เน่ืองจากบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนกูแก
  นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 10,000 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดชําระคืน
  หุนกูท่ีครบกําหนดไถถอนในป 2563 รวม 800 ลานบาท

 • บริษัทฯ มีหุนกูท่ีจะครบกําหนดไถถอน ในป 2564 จํานวน 3 ชุด มูลคารวม 7,000 ลานบาท ดังน้ี
  1. หุนกูคร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 มูลคารวม 3,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 18 มกราคม 2564
  2. หุนกูคร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 มูลคารวม 3,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 21 มิถุนายน 2564
  3. หุนกูคร้ังท่ี 2/2560 ชุดท่ี 2 มูลคารวม 1,000 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2564

สวนของเจาของ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสวนของเจาของรวมจํานวน 41,797 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2562 รอยละ 1.5 โดย
มีสาเหตุหลักมาจาก
 • สวนเกินมูลคาหุนสามัญในปไตรมาส 1/2563 เพ่ิมข้ึน 2,645 ลานบาท หรือรอยละ 77.8 เม่ือเทียบกับไตรมาส 4/2562          
มีสาเหตุมาจาก บริษัทฯไดเพ่ิมทุนสามัญท่ีออกและชําระแลวจาก 15,075 ลานบาท เปน 16,160 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน 
จํานวน 217 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 5 บาท รวมเปนเงิน 1,085 ลานบาท ใหแก บล.ทรีนีต้ี ในฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน ซ่ึงได ใชสิทธิ
ซ้ือหุนเพ่ิมทุนภายหลังส้ินสุดกระบวนการรักษาเสถียรภาพราคาหุน ในราคาหุนละ 17.50 บาท รวมเปนเงิน 3,798 ลานบาท โดยมีสวน
เกินมูลคาหุนสามัญ จํานวน 2,645 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายฯ จํานวน 68 ลานบาท) ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียน
เพ่ิมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563

 • องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของจํานวน 241 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 469.7 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 เน่ืองจาก  
บริษัทฯ บันทึกสวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนสุทธิจํานวน 241 ลานบาท อันเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีการ
วัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS9

 • บริษัทฯ มีกําไรสะสม (ท่ียังไมจัดสรร) จํานวน 17,730 ลานบาท ลดลงรอยละ 16.2 เม่ือเทียบกับส้ินป 2562 มีสาเหตุหลัก
มาจาก
  - การจายเงินปนผลโดยโอนออกจากบัญชีกําไรสะสมจํานวน 3,394 ลานบาท ใหแกผูถือหุน เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2563
    ในอัตราหุนละ 1.05 บาท 
  - การปรับปรุงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ทําให
    กําไรสะสมลดลง 1,928 ลานบาท 
  - บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการบัญชีของป 2562 โดยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิจากผลประโยชนทางภาษีเงินได
    ในอดีตจํานวน 4,130 ลานบาท กลับไปในวันท่ีเกิดรายการในสินทรัพยป 2562 และกลับรายการคาใชจายภาษีเงินได
    ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิป 2562 (ปรับปรุงใหม) 10,679 ลานบาท (กําไรสุทธิป 2562 -
    กอนปรับปรุง 6,549 ลานบาท) และสงผลใหบริษัทมีกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมข้ึนใน
     จํานวนดังกลาว รวมเทากับ 21,163 ลานบาท
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 หนวย: ลานบาท ไตรมาส ไตรมาส qoq ไตรมาส yoy   yoy
  4/2563 3/2563 % เพิ่ม 4/2562 % เพิ่ม ป 2563 ป 2562 % เพิ่ม
    (ลด)  (ลด)   (ลด)

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 1,905 1,510 26.2 584 226.2 7,555 7,007 7.8
รายไดดอกเบี้ย 2,542 2,101 21.0 1,192 113.3 9,946 9,140 8.8
   เงินฝากสถาบันการเงิน 3 - na 6 (50.0) 5 16 (68.8)
   เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ 2,491 2,043 21.9 1,152 116.2 9,722 8,968 8.4
      - สวนที่รับเงินแลว 295 211 39.8 272 8.5 840 1,518 (44.7)
      - สวนที่คางรับ 1,213 1,319 (8.0) - na 5,047 - na
      - กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ 983 513 91.6 879 11.8 3,835 7,450 (48.5)
 ลูกหนี้ขายผอนชําระ 23 26 (11.5) 21 9.5 95 108 (12.0)
คาใชจายดอกเบี้ย 637 591 7.8 608 4.8 2,391 2,132 12.1
   ตราสารหนี้ที่ออก - หุนกู 429 379 13.2 401 7.0 1,571 1,270 23.7
   ตราสารหนี้ที่ออก - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 28 28 0.0 18 55.6 100 225 (55.6)
   เงินกูยืม 180 184 (2.2) 189 (4.8) 720 637 13.0

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ
 ตารางแสดงรายการเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ดังนี้

 • บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ยในไตรมาส 4/2563 จํานวน 2,542 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
(qoq) และรอยละ 113.3 จากชวงเดียวกันของปกอน (yoy) และสําหรับงวดป 2563 บริษัทฯ มีรายไดดอกเบี้ย 9,946 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
รอยละ 8.8 yoy โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
  - รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สวนท่ีรับเงินแลว ในไตรมาส 4/2563 มีจํานวน 295 ลานบาท
    เพ่ิมขึ้นรอยละ 39.8 qoq สวนหนึ่งเปนผลมาจากการท่ีลูกหนี้ท่ีขอเขารวมมาตรการพักชําระหนี้บางสวนเร่ิมกลับมา
    ชําระหนี้ไดตามปกติ ภายหลังจากที่มาตรการชวยเหลือสิ้นสุดลง
  - บริษทัฯ มีรายไดดอกเบีย้จากเงินใหสินเชือ่จากการซือ้ลูกหนี ้- สวนทีค่างรับในไตรมาส 4/2563 จาํนวน 1,213 ลานบาท
    และในงวดป 2563 จาํนวน 5,047 ลานบาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยบริษทัฯ 
    รับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis) และบันทึกในสวนท่ีคางรับ
    อยางไรก็ตาม บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตจากรายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สวนท่ีคางรับ
    คูกันไป เพื่อแสดงรายการผลกําไรจากการดําเนินงานใหสะทอนตามขอเท็จจริง
  - กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในไตรมาส 4/2563 มีจํานวน 983 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 91.6 qoq และ
    รอยละ 11.8 yoy และสําหรับงวดป 2563 บริษัทฯ มีกําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จํานวน 3,835 ลานบาท
    ลดลงรอยละ 48.5 yoy เนื่องจากในป 2562 บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้รายใหญรายหนึ่งเกินกวาตนทุนของเงิน
    ใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เปนจํานวนมาก
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 หนวย: ลานบาท ไตรมาส ไตรมาส qoq ไตรมาส yoy   yoy
  4/2563 3/2563 % เพิ่ม 4/2562 % เพิ่ม ป 2563 ป 2562 % เพิ่ม
    (ลด)  (ลด)   (ลด)

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 702 653 7.5 1,169 (39.9) 2,658 3,757 (29.3)
   คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 395 384 2.9 598 (33.9) 1,528 2,144 (28.7)
   คาตอบแทนกรรมการ 8 2 300.0 8 0.0 13 20 (35.0)
   คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 54 56 (3.6) 56 (3.6) 217 224 (3.1)
   คาภาษีอากร 129 126 2.4 201 (35.8) 457 765 (40.3)
   (กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคา 
  ทรัพยสินรอการขาย (3) (5) (40.0) (15) (80.0) (10) (25) (60.0)
   คาใชจายเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย 33 34 (2.9) 23 43.5 124 97 26.5
   คาใชจายอื่น  85 56 51.8 298 (71.5) 329 532 (38.2)

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายและการขายผอนชําระ
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบขายสดจํานวน 642 
ลานบาท ลดลงรอยละ 9.8 qoq และลดลงรอยละ 63.9 yoy และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรจากการขาย
ทรัพยสินรอการขายจาํนวน 2,015 ลานบาท ลดลงรอยละ 30.7 yoy เปนผลมาจากยอดขายทรัพยแบบขายสดลดลงตามสภาพเศรษฐกจิ
และกําลังซื้อที่ลดลง

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบขายผอนชําระจํานวน 
357 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1,222.2 qoq และเพิ่มขึ้นรอยละ 2,646.2 yoy และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 
มีกาํไรจากการขายทรัพยสนิรอการขายแบบผอนชาํระจาํนวน 404 ลานบาท เพ่ิมขึน้รอยละ 329.8 yoy เนือ่งจากบริษทัฯ ไดรบัชาํระเงนิ
จากผูซื้อรายใหญรายหนึ่งเกินกวาตนทุนของทรัพยสินรอการขายเปนจํานวนมาก ในไตรมาส 4/2563

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น

 • สําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนมีจํานวน 702 ลานบาท เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 7.5 qoq และลดลงรอยละ 39.9 yoy และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน
จํานวน 2,658 ลานบาท ลดลงรอยละ 29.3 yoy โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 
  - ไตรมาส 4/2563 คาใชจายเก่ียวกบัพนกังานซึง่เปนคาใชจายหลักในการดาํเนนิงานของบริษทัฯ มีจํานวน 395 ลานบาท
    เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 qoq และลดลงรอยละ 33.9 yoy และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคาใชจาย
    เกีย่วกบัพนกังานจาํนวน 1,528 ลานบาท ลดลงรอยละ 28.7 yoy โดยมีสาเหตมุาจากการทีบ่ริษทัฯ บนัทกึเงนิชวยเหลอื
    พิเศษพนักงาน (โบนัส) ตามเกณฑของผลประกอบการ
  - ในไตรมาส 4/2563 บริษัทฯ มีคาภาษีอากรจํานวน 129 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.4 qoq และลดลงรอยละ 35.8
    yoy เนือ่งจากบริษทัฯ ชาํระคาภาษธุีรกิจเฉพาะเพ่ิมขึน้จากการรับรูกาํไรจากเงินใหสินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีใ้นสวนเงิน
    รอรับจากการขายทอดตลาด และยอดขาย NPAs ท่ีปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสนี้ และสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
    2563 บริษัทฯ มีคาภาษีอากรจํานวน 457 ลานบาท ลดลงรอยละ 40.3 yoy
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ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (ป 2562 : หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ)
 บริษัทนําหลักการการดอยคาสําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาทางเครดิตตามนโยบายบัญชีใหม ท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 
1 มกราคม 2563 โดยสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 
5,199 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจาก 
 (1) บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจํานวน 5,162 ลานบาท แบงออก
  เปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคางรับ จํานวน 5,047 ลานบาท และต้ังเพ่ิมจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
  ตามคุณภาพหน้ี จํานวน 115 ลานบาท
 (2) ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีขายผอนชําระจํานวน 40 ลานบาท 

ภาษีเงินได และผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (DTA/DTL)
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จํานวน 356 ลานบาท 
มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดสําหรับกําไรทางภาษีป 2563 จํานวน 719 ลานบาท แตมีรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
จากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวทางดานบัญชีและภาษีอากรเปนจํานวน 364 ลานบาท 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการบัญชีของป 2562 โดยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิจากผลประโยชนทางภาษีเงินได
ในอดีตจํานวน 4,130 ลานบาท กลับไปในวันท่ีเกิดรายการในสินทรัพยป 2562 และกลับรายการคาใชจายภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิป 2562 (ปรับปรุงใหม) 10,679 ลานบาท (กําไรสุทธิป 2562 - กอนปรับปรุง 6,549 ลานบาท)  
และสงผลใหบริษัทมีกําไรสะสม (ยังไมไดจัดสรร) เพ่ิมข้ึนในจํานวนดังกลาว รวมเทากับ 21,163 ลานบาท

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
 บริษัทฯ เห็นวา เงินสดรับเปนตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ซ่ึงถูกนําไปใชโดยผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
และผูลงทุนจํานวนมาก ท้ังน้ี เงินสดรับน้ีคํานวณบนรายการท่ีมีนัยสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงอาจไมครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายท้ังหมด อยางไรก็ตาม เงินสดรับไมใชตัวช้ีวัดมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) ดังน้ัน การคํานวณดังกลาวอาจแตกตางจากการคํานวณคาท่ีมีช่ือคลายคลึงกัน
ของบริษัทอ่ืน

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 
 ตารางตอไปน้ีแสดงใหเห็นถึงเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ ระหวางรอบปบัญชีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563
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หมายเหตุ : 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 “รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อ
   ลูกหนี้” และ “กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้” ถูกแสดงโดยใหแยกประเภทจากกัน อยางไรก็ดี ในงบการเงิน
   สาํหรับปบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 รายการดังกลาวถกูจดัประเภทรายการใหมและแสดงรวมกนัเปน
   “รายไดดอกเบีย้เงนิใหสนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ดังนัน้ ภายหลังจากการจัดประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสนิเช่ือ
   จากการซือ้ลกูหนี”้ จะถือเปนสวนหนึง่ของรายไดดอกเบีย้ภายใตงบการเงนิสอบทานแลว อยางไรก็ดี เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
   การบนัทึกรายไดดอกเบีย้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัใหม ดังนัน้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ สาํหรับปบญัชี
   สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จึงแสดงรายการรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ เปนสวนท่ีรับแลวและ
   สวนท่ีคางรับ
  2 โปรดพิจารณารายละเอยีดการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวกับเงนิใหสนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีเ้พ่ิมเติมในสวนการรับรูรายไดและกําไร
   จากเงนิใหสนิเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้
  3 เงนิสดรบัชาํระจากลกูหนีร้ะหวางงวดคาํนวณจาก (ก) การนาํรายไดดอกเบีย้จากเงินใหสนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้(ข) บวกกับ
   กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ (ค) บวกกับรายการรับชําระหนี้และปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดวยสวนท่ีบันทึก
   บัญชีตามเกณฑคงคางและการรับชําระจากลูกหนีด้วยหลกัประกัน
  4 เฉพาะสวนท่ีบคุคลภายนอกประมูลซือ้หลกัประกันของลกูหนีข้องบริษทัฯ ท่ีบริษัทฯ เคยรบัรูรายการเงนิรอรับ จากการขาย
   ทอดตลาดแลว
  5 เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพคาํนวณจาก (ก) เงนิสดรบัชาํระจากลกูหนีร้ะหวางงวด บวกกับ (ข)
   เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเปน
   ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงานท่ีสาํคญั และบริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธรุกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคณุภาพถกูนาํไปใชโดย
   ผูประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกันและผูลงทนุจาํนวนมาก สาํหรบัการประมาณการกระแสเงนิสดจากธรุกิจบริหารจดัการ
   สนิทรัพยดอยคณุภาพ อยางไรกต็าม เงนิสดรบัจากธรุกจิบริหารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพนีเ้ปนการคาํนวณกระทบยอดจาก
   รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ และรายการรับชําระหนี้และ
   ปรบัปรุงสทุธ ิโดยคาํนวณบนรายการทีมี่นยัสาํคัญเทานัน้ ซึง่ไมครอบคลมุเงินสดรับจากธรุกิจบริหารจดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพ
   ท่ียังไมรับรูรายได เชน เงนิรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู บญัชีพักรับชําระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ และบัญชีพักรอการ
   ตัดชําระหนี ้เปนตน และไมอาจนาํมาใชเปนตัวช้ีวดักระแสเงนิสดทีแ่ทจริงของธรุกิจบริหารจัดการสนิทรัพยดอยคุณภาพของ
   บริษทัฯ และไมใชตัวช้ีวดัมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย การคาํนวณเงนิสดรับจาก
   ธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพยดอยคณุภาพอาจจะแตกตางจากการคาํนวณคาท่ีมีช่ือคลายคลึงกันของบริษัทอืน่

 รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี1้ 1,856.8 1,518.9 5,887.9
 กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ 4,438.4 7,449.6 3,835.4
 รายการรับชําระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 9,081.4 10,907.8 7,997.7
 รวม 15,376.6 19,876.3 17,721.0
 หักสวนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑคงคางและการรับชําระจากลูกหนี้ดวยหลักประกัน2 (6,376.5) (13,018.2) (11,923.52)
 เงินสดรับชําระจากลูกหนี้ระหวางงวด3 9,000.1 6,858.1 5,797.5
 เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหวางงวด4 1,791.1 7,200.5 2,598.8
 รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ5 10,791.2 14,058.6 8,396.3
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   รอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 2561 2562 2563
  มลูคา (ลานบาท) มลูคา (ลานบาท) มลูคา (ลานบาท)



 สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพท้ังสิ้น 
8,396.3 ลานบาท โดยมีเงินสดรับชําระจากลูกหนี้โดยรวมระหวางงวด 5,797.5 ลานบาท และมีเงินสดรับจากกรมบังคับคดี จํานวน 
2,598.8 ลานบาท 

 เงินสดรับจากธรุกจิบรหิารจดัการทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
 ตารางตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ระหวางรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563

 สําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายทั้งสิ้น 
4,737.4 ลานบาท โดยเปนเงินสดรับจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด 3,879.4 ลานบาท และมีเงินสดรับจากลูกหนี้ขาย
ผอนชําระ 858.0 ลานบาท

หมายเหตุ : 1 ตนทุนรับซื้อรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลง - สุทธิ คํานวณจาก (ก) ตนทุนรับซื้อรับโอนทรัพยสินรอการขายท่ีลดลง
   ท้ังหมดและรายการปรับปรุง และ (ข) หักดวยกลับรายการคาปรับมูลคาทรัพยสนิรอการขายท่ีจําหนายระหวางงวดตามลาํดับ
  2 เงนิสดรับจากธรุกิจบริหารจดัการทรพัยสนิรอการขายคํานวณจาก (ก) เงนิสดรบัจากการขายทรัพยสินรอการขายแบบเงนิสด
   (ข) บวกกับเงนิสดรับจากลกูหนีข้ายผอนชําระ ท้ังนี ้บริษัทฯ เช่ือวาเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพยสนิรอการขาย
   เปนตวัช้ีวดัผลการดาํเนนิงานท่ีสาํคญั และบริษัทฯ เชือ่วาเงนิสดรับจากธรุกิจบรหิารจดัการทรัพยสนิรอการขายถกูนาํไปใช
   โดยผูประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกันและผูลงทุนจํานวนมาก สาํหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหาร
   จดัการสนิทรัพยดอยคณุภาพและทรัพยสินรอการขาย อยางไรก็ตาม เงนิสดรับจากธรุกิจบริหารจดัการทรัพยสนิรอการขาย
   คาํนวณบนรายการท่ีมีนยัสาํคญัเทานัน้ ซึง่อาจไมครอบคลมุเงนิสดรบัจากธรุกิจบริหารจดัการทรัพยสนิรอการขายท้ังหมด เชน 
   (ก) เงนิปนผลรับจากเงนิลงทุนในหลักทรัพย (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสนิรอการขายแบบผอนชําระ และ
   (ง) รายไดอืน่จากการผิดเง่ือนไขสัญญาขายทรัพย เปนตน และไมอาจนาํมาใชเปนตัวช้ีวัดกระแสเงนิสดท่ีแทจริงของธุรกิจ
   บริหารจดัการทรัพยสนิรอการขายของบริษัทฯ และไมใชตัวชีว้ดัมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
   ของไทย การคาํนวณเงนิสดรับจากธรุกิจบริหารจดัการทรัพยสนิรอการขายอาจจะแตกตางจากการคาํนวณคาท่ีมช่ืีอคลายคลงึกัน
   ของบริษัทอืน่

21
6

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

 25
63

 ขายแบบเงินสด   
 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 3,105.5 2,907.3 2,015.2
 ตนทุนรับซื้อรับโอนทรัพยสินรอการขายที่ลดลง – สุทธ1ิ 2,216.8 2,316.9 1,864.2
 รวมเงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายแบบเงินสด 5,322.3 5,224.2 3,879.4
 ขายแบบผอนชําระ   
 รายไดดอกเบี้ย 89.2 108.0 95.0
 รับชําระระหวางงวด (ในสวนของตนทุนและกําไร) 366.4 341.4 763.0
 รวมเงินสดรับจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายแบบใหผอนชําระ 455.6 449.4 858.0
 รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย2 5,777.9 5,673.6 4,737.4

   รอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 2561 2562 2563
  มลูคา (ลานบาท) มลูคา (ลานบาท) มลูคา (ลานบาท)
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หมายเหตุ : 1 แสดงขอมูลเก่ียวกับลกูหนีเ้งนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนีร้ายท่ีใหญทีส่ดุ 10 รายแรกของบรษัิทฯ แบงตามตนทนุคงเหลอื 
   ของเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ ณ วันท่ีระบุ โดยเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ
   อาจเปลี่ยนแปลงไดในแตละป 
                 2 ขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้รายท่ีใหญท่ีสุด 10 รายแรกของงวดปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
   อาจไมสามารถเทียบไดกับงวดบญัชีกอนหนา เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมซึง่สงผล
   ตอการคํานวณและการแสดงรายการบัญชีคาเผื่อดอยคาทางเครดิต (ป 2562: สํารองดอยคา) 
  3 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีดังกลาว
   จากเดิม “เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้สุทธิ” เปน “เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ”

ลูกหนี้ 1   3,064.8 3,034.9 3,034.9
ลูกหนี้ 2   2,127.4 589.2 589.3
ลูกหนี้ 3   586.6 579.0 558.4
ลูกหนี้ 4   579.0 507.9 388.6
ลูกหนี้ 5   507.9 388.5 334.1
ลูกหนี้ 6   323.7 334.1 323.8
ลูกหนี้ 7   317.4 323.8 290.4
ลูกหนี้ 8   303.8 319.0 286.9
ลูกหนี้ 9   229.8 299.9 260.5
ลูกหนี้ 10   216.6 229.8 223.6
รวม   8,257.0 6,606.1 6,290.5
รวมเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ3 75,434 77,375 77,726

การกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี
 ตารางตอไปนีแ้สดงขอมูลเกีย่วกับเงนิใหสินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีท่ี้ใหญท่ีสุด 10 รายแรกของบรษิทัฯ แบงตามตนทุนคงเหลือของเงนิให 
สินเชือ่จากการซ้ือลูกหนี ้ณ วันท่ีระบไุว

 รอบปบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม

เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้รายใหญ1
2561 2562 25632

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)

มูลคา
(ลานบาท)
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 ตารางนีแ้สดงรายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินรอการขาย แบงตามภูมิภาค ณ วนัท่ีระบุ

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามสถานท่ีตั้ง  (ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพย   
 กรุงเทพและปริมณฑล 9,066.4  9,987.9 12,254.9
 ภาคกลาง และภาคตะวันออก 5,389.9 6,137.0 6,582.6
 ภาคเหนือ  3,041.7 3,432.2 3,742.0
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,638.3 2,158.5 2,697.6
 ภาคใต   1,244.9 1,968.6 2,587.2
สังหาริมทรัพย  214.6 214.9 213.8
รวม   20,595.8 23,899.1 28,078.2

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 2563

มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ

 ตารางนีแ้สดงรายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสินรอการขาย แบงตามประเภททรัพยสินรอการขาย ณ วันทีร่ะบุ

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามประเภท  (ลานบาท) 
อสังหาริมทรัพย   
 ที่ดินเปลา  5,510.2 5,242.7 6,022.8
 โรงแรม   367.3  449.9  590.8 
 อาคารเพื่อการพาณิชย 5,413.7 6,452.8 7,186.0
 ที่อยูอาศัย  9,090.0 11,538.8 14,064.9
สังหาริมทรัพย  214.6 214.9 213.8
รวม   20,595.8 23,899.1 28,078.2

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2562 2563

มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ มูลคาสุทธิ

การกระจุกตัวของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี
 บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทรัพยสิน 
รอการขายอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 43.6 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ 
และมีอสังหาริมทรัพย ประเภทที่อยูอาศัย คิดเปนรอยละ 50.1 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ
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 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
 
 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยไดเลือก
ใชนโยบายท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และสมเหตุสมผลในการจัดทํางบการเงิน 
รวมท้ังเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
            
 คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยไดแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวย ผู ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินใหถูกตอง
ครบถวน มีการใชนโยบายท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม และรวมประเมินความเส่ียงของบริษัท เพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือการดําเนิน
การท่ีผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย 
กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตองเช่ือถือได เปน
ไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
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(นางทองอุไร ลิ้มปติ)

ประธานกรรมการบริษัท

(นายบัณฑิต อนันตมงคล)

 ประธานเจาหนาที่บริหาร



 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 เสนอตอผูถือหุนของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซ่ึงประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและงบกระแส
เงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวางบการเงินน้ีขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับ
ปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

 เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทฯตามขอกําหนดจรรยาบรรณ
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  ตามท่ีระบุในขอกําหนดน้ันดวย ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน
 ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี

 (1)  ขอ 6 เก่ียวกับการปรับปรุงงบการเงินปกอนจากการบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯจึงไดปรับ
   ยอนหลังงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
   สวนของเจาของสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเพ่ือสะทอนผลของรายการปรับปรุง
 (2)  ขอ 3.1 บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการ
   เงินปปจจุบัน  
 (3)  ขอ 1.2 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสาหกรรม
   ในหลายภาคสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม สถานการณดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความไมแนนอนและอาจสงผล
   กระทบตอกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯในสวนท่ีเก่ียวกับความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจสงผล
   กระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ 

 ท้ังน้ี ขาพเจามิไดแสดงความเห็นอยางมีเง่ือนไขตอกรณีขางตนแตอยางใด 

 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเร่ืองเหลาน้ี 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ซ่ึงไดรวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหลาน้ีดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบท่ี
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ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองตอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซ่ึงไดรวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลาน้ีดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตอ
งบการเงินโดยรวมเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตละเร่ืองมีดังตอไปน้ี

 การรับรูรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
  บริษัทฯมีนโยบายการรับรูรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ 4.1 โดยบริษัทฯมีรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีรับรูในป 2563 จํานวน 9,722 ลานบาท คิดเปนอัตรารอย
ละ 78 ของรายไดรวม ซ่ึงถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยขาพเจาใหความสําคัญกับการตรวจสอบการรับรูรายไดดอกเบ้ียจาก
เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีวาเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากการคํานวณหาอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงท่ีปรับดวยความ
เส่ียงดานเครดิตของลูกหน้ีแตละรายท่ีใชในการรับรูรายไดดอกเบ้ียตองใชดุลยพินิจของฝายบริหารในการกําหนดสมมติฐานเพ่ือ
ประมาณการกระแสเงินสดและระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับของลูกหน้ี และมาพัฒนาข้ึนเปนแบบจําลองตามแตละกลุมของลูกหน้ี
ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน อีกท้ังการรับรูรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเกิดจากธุรกรรมท่ีมีรายการจํานวนมาก
และมีลูกหน้ีจํานวนมากราย ซ่ึงตองอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเปนหลัก

 ขาพเจาไดศึกษา ทําความเขาใจ ประเมินและสุมทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการ
รับรูรายไดดอกเบ้ีย การรับชําระเงินและระบบการควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ โดยการสอบถามผูบริหาร 
ทําความเขาใจ ประเมินวิธีการท่ีผูบริหารใชในการรับรูรายไดดอกเบ้ีย ประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑท่ีใชในกระบวนการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงท่ีปรับดวยความเส่ียงดานเครดิต ขาพเจาไดสุมทดสอบการคํานวณอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจริงท่ีปรับดวยความเส่ียงดานเครดิต รวมถึงสอบทานการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดรับและระยะเวลาท่ีคาด
วาจะไดรับของลูกหน้ีแตละรายวาสอดคลองกับแบบจําลอง สุมทดสอบความถูกตองของขอมูลท่ีใชในแบบจําลอง รวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการประมาณการกระแสเงินสด และสอบทานการบันทึกรายการบัญชี รวมถึงการ
ทดสอบการตัดยอดรายไดดอกเบ้ียวามีการรับรูรายไดตรงตามงวดบัญชี นอกจากน้ี ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีราย
ไดดอกเบ้ีย และสุมทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีสําคัญท่ีทําผานใบสําคัญท่ัวไป

 ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
 ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 12.1 บริษัทฯมีเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับสุทธิ
จํานวน 90,969 ลานบาท และคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจํานวน 13,243 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 59 ของ
สินทรัพยรวม) ซ่ึงถือเปนจํานวนท่ีมีสาระสําคัญมาก ซ่ึงการต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเกิดจากการท่ีบริษัทฯ
ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติโดยเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดหลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิด
ของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน หลักการดังกลาวตองอาศัยการพัฒนาแบบจําลองสําหรับการคํานวณท่ีมีความซับซอน 
และตองใชดุลยพินิจและการประมาณการอยางมากจากผูบริหารในการพัฒนาแบบจําลองสําหรับการคํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดาน
เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ดังน้ัน ดวยความมีสาระสําคัญและการท่ีผูบริหารตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการประมาณการ ขาพเจาจึง
ใหความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  

 ขาพเจาไดศึกษาและทําความเขาใจสมมติฐานท่ีบริษัทฯใชในการพัฒนาแบบจําลอง พิจารณาและประเมินกระบวนการใน
การพิจารณาแบบจําลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจําลอง ขาพเจาไดสุมทดสอบความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาแบบจําลอง ประเมินวิธีการคํานวณและขอสมมติฐานท่ีใชและความสมเหตุสมผลของแบบจําลองและการบันทึกบัญชี
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คาเผ่ือผลขาดทุน การบันทึกมูลคาหลักประกัน และรวมถึงสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการรับชําระหน้ีและระบบ
การควบคุมภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ นอกจากน้ี ขาพเจาไดสอบทานรายงานการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
ของการพัฒนาแบบจําลองซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูเช่ียวชาญท่ีฝายบริหารของบริษัทฯวาจาง รวมถึงนโยบายบัญชีท่ีเก่ียวกับการคํานวณและ
บันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนวาไดรับอนุมัติจากผูบริหารท่ีมีอํานาจในระดับท่ีเหมาะสม และประเมินความ
เพียงพอของการเปดเผยขอมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของ

 นอกจากน้ี ขาพเจาไดสุมทดสอบความเพียงพอของคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยการสุมทดสอบความถูกตองของขอมูลท่ีนํามาใชในการคํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน การจัด
ประเภทของลูกหน้ี มูลคาหลักประกัน ประมาณการกระแสเงินสด และระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับ รวมถึงการทดสอบความครบ
ถวนของขอมูลท่ีใชในการคํานวณและทดสอบการคํานวณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

 เร่ืองอ่ืน 
 งบการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบ
เทียบ (กอนปรับปรุงใหม) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข และมีวรรคขอมูลและเหตุการณท่ีเนน
เก่ียวกับผลประโยชนภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีไมไดรับรูเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน ตามรายงานลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563

 ขอมูลอ่ืน
 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอมูลท่ีรวมอยูในรายงานประจําปของบริษัทฯ แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเช่ือม่ันในรูป
แบบใดๆตอขอมูลอ่ืนน้ัน

 ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแยง
ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอ่ืนแสดงขัดตอขอเท็จ
จริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของบริษัทฯตามท่ีกลาวขางตน และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาจะส่ือสารเร่ืองดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป 

 ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลตองบการเงิน
 ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ือง เวน
แตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองอีกตอไปได
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 ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยู ไดเสมอไป 
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการ
ท่ีขัดตอขอเท็จจริง แตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการ
เงินเหลาน้ี

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปน้ีดวย
 • ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการ
สอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 • ทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให
  เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
  ของบริษัทฯ
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
  เปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารจัดทํา
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหาร  และสรุปจาก
  หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ
  ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทฯในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุป
  วามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผย
  ขอมูลท่ีเก่ียวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลง
  ไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไร
  ก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทฯตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ืองได
 • ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประเมิน
  วางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได
วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาได
พบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
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 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับความเปน
อิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน ซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ

 จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี 
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวา
ไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผล
กระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนท่ีผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการส่ือสารดังกลาว

 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับน้ี

  สมใจ คุณปสุต
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
  บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
  กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ 2564
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(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

ดสนิงเ 4,908           4,706           

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงินสุทธิ 10, 23 7,708,047        1,378,910        

ธิทสุนทุงลนิงเ 11 451,304           70,182           

เงินใหสิ้นเชือจากการซื นีหกลูอ และดอกเบียคา้งรับสุทธิ 12, 23 77,726,383      77,374,662        

นีหกลู ขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 13, 23 728,194           649,154            

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 28,078,238      23,899,115        

ที ธิทสุ์ณรกปุอะลแราคาอนดิ 15 1,173,628        1,243,219        

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 16 16,400           -                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 17 20,180           15,916           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 18 5,379,566        4,621,095        

ธิทสุดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนิงเ 19 9,800,782        9,595,611        

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอนื ๆ สุทธิ 20, 23 830,202           888,262            

สินทรัพยอ์นื 21 151,791           178,613            

รวมสินทรัพย์ 132,069,623 119,919,445

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นิงเรากะนาฐงดสแบง

ทีนัวณ 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 24 87,420,983      75,687,524        

ประมาณการหนีสิน 25 986,952           1,052,335        

ดอกเบียคา้งจ่าย 26 518,189           504,240            

หนีสินตามสัญญาเช่า 27 13,831           -                 

หนีสินอนื 28 1,332,635        1,479,447        

รวมหนีสิน 90,272,590      78,723,546        

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 3,245,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 29 16,225,000      16,225,000        

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 3,232,042,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

(2562: หุน้สามญั 3,015,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 212,061,61) 15,075,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6,044,227        3,399,426        

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ 11.3 240,415           (65,023)           

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 30 1,622,500        1,622,500        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,729,679      21,163,996        

รวมส่วนของเจา้ของ 41,797,033      41,195,899        

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 132,069,623      119,919,445      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

   (นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นิงเรากะนาฐงดสแบง (ต่อ)

ทีนัวณ 31 ธันวาคม 2563

      (ลงชือ) สุเมธ มณีวฒันา    (ลงชือ) ลุกวศิมษกเ

(นายบณัฑิต อนนัตมงคล)

ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร
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(ลงชือ) สุเมธ มณีวฒันา ชือ) ลุกวศิมษกเ

ั ิ ั



(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:

รายไดด้อกเบีย 32 9,946,371      9,139,751      

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 33 2,391,092      2,132,376      

รายไดด้อกเบียสุทธิ 7,555,279      7,007,375      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -              3,992            

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2,015,226      2,907,235      

กาํไรจากการขายผอ่นชาํระ 403,798         93,592          

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 78,930        91,599          

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 10,053,233 10,103,793

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอนื

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 1,528,361      2,143,562      

ค่าตอบแทนกรรมการ 12,575        20,100          

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานที ์ณรกปุอะลแ 216,729         223,937         

ค่าภาษีอากร 457,365         764,595         

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (10,355)         (24,688)         

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 124,169         97,485          

ค่าใชจ่้ายอนื 329,492         532,140         

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอนื 2,658,336      3,757,131      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 34 5,199,147      -              

หนีสูญและหนี ญสูะจยัสงส 35 -              134,618         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,195,750      6,212,044      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (355,128)      4,467,035      

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 1,840,622      10,679,079      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
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(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -              (23,262)         

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง -              16,256          

รายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (20,041)         -              

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 57,855 (20,801)

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (7,563)          17,644          

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื (ขาดทุน) 30,251        (10,163)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 1,870,873      10,668,916      

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 36 0.57           3.88           

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,222,554      2,750,342      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั () นายบณัฑิต อนนัตมงคล)

ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,195,750        6,212,044        

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 144,389          138,217          

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 126,822          95,239          

รายไดค้า้งรับ (เพมิขนึ) ลดลง 1,216             (11,526)           

รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง (3,998)            (3,745)            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพมิขนึ (ลดลง) (458,815)        183,827          

ค่าความเสียหายทีเกิดจากคดีฟ้องร้อง 455 -

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 73,463          331,468          

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (3,430)            (2,674)            

กาํไรจากการยดึคืนสินทรัพยข์ายผอ่นชาํระ (3,242)            (7,440)            

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขนึ 5,199,147        -                 

ค่าเผอืหนี ัตญสูะจยัสงส งเพมิ -                 134,166          

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (10,355)           (24,688)           

กาํไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                 (3,991)            

7,261,402        7,040,897        

รายไดด้อกเบียสุทธิ (7,555,279)      (7,007,374)      

รายไดเ้งินปันผลสุทธิ (25,924)           (38,186)           

เงินสดรับดอกเบีย 3,459,215        4,076,354        

เงินสดรับเงินปันผล 37,861          38,186          

เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 2,643,896        7,213,424        

เงินสดจ่ายค่าซือสินทรัพยรั์บโอนจากสถาบนัการเงิน (5,813,017)      (8,210,350)      

เงินสดจ่ายดอกเบีย (2,376,825)      (1,873,495)      

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (743,670)        (14,413)           

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

  และหนีสินดาํเนินงาน (3,112,341)      1,225,043        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

ดสนิงเสแะรกบง

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)

ดสนิงเสแะรกบง (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

เงินใหสิ้นเชือจากการซื นีหกลูอ 3,203,543        6,338,544        

นีหกลู ขายผอ่นชาํระ (75,337)           238,128          

ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,008,907        1,448,079        

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (1,741,954)      (4,663,705)      

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอนื ๆ 49,015          329,014          

สินทรัพยอื์น (95,057)           (142,712)        

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ -                 (5,342,009)      

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (81,532) (69,454)

หนีสินอนื (124,326)        (554,950)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 30,918          (1,194,022)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือที ณ์รกปุอะลแราคาอนดิ (82,258)           (77,917)           

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย -                 (13,744,632)      

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (2,572,923)      -                 

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,719)            (13,087)           

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง -                 51               

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 3,430             2,691             

นีหราสารตนในทุงลนิงเยาขรากกาจบรัดสนิงเ เผอืขาย -                 13,778,134       

ทีนทุงลนิงเยาขรากกาจบรัดสนิงเ วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 2,573,483        -                 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,296             4,477             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (80,691)           (50,283)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)

ดสนิงเสแะรกบง (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการกูย้มืและตราสารหนี 41,050,000       49,500,000       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืและตราสารหนี (44,181,070)      (49,402,667)      

เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ 10,000,000       20,000,000       

เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู้ (800,000)        (7,230,000)      

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกูย้มืเงิน (14,413)           (34,467)           

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้สามญั 3,798,240        4,900,000        

เงินสดจ่ายในการออกหุน้สามญั (66,469)           (115,929)        

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั นิงเกลแว -                 97,065          

เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ (3,393,565) (16,121,458)

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่า (14,381)           -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 6,378,342        1,592,544        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึสุทธิ 6,328,569        348,239          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,379,811        1,031,572        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี (หมายเหตุ 9) 7,708,380        1,379,811        

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือเงินใหสิ้นเชือจากการซื นีหกลูอ 4,933,325        4,444,945        

ซือทรัพยสิ์นรอการขาย 1,208,573        585,503          

รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 4,846,890        5,034,345        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ นีนิงเรากบงงอขง

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

ข้อ   

1. ขอ้มูลทวัไป 

2. นงิเรากบงาํทดัจรากนใ์ฑณกเ

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

4.  

5.  

6. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

7. 

ตัิบิฏป  

8. การจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

9. ดสนงิเา่ทเบยทีเรากยาระลแดสนงิเ  

10.  นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร – นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  

11. นุทงลนงิเ  

12. เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 

13. ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 

14.  ยาขรากอรนส์ิยพรัท  

15.  

16. ้ชใรากธิทส์ิยพรัทนสิ  

17. นตวัตมี่มไ์ยพรัทนสิ  

18. ้ดไนงิเีษาภยาจ้่ชใา่ค/ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิ  

19.  เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

20. เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ 

21.  

22. สินทรัพยจ์ดัชนั/คุณภาพสินทรัพย ์

23. ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน / ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

24. ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 

25. ประมาณการหนีสิน 

26. ดอกเบียคา้งจ่าย 

27. หนีสินตามสัญญาเช่า 
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

ข้อ   

28. หนีสินอืน

29.  น้หุนอรืเนุท  

30. ยามหฎกมาตงอราํส  

31. นุทรากดัจราหริบราก  

32. รายไดด้อกเบีย 

33. ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 

34. ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

35. หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 

36. กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

37.  เงินปันผลจ่าย 

38.  

39.  

40. นางนนิเาํดนางนวส่  

41. นางนนิเาํดาช่เาญญัสมาตนัพกูผะราภ  

42. การคาํประกนั 

43. หนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหนา้ 

44.   

45.   

46. นงิเรากบงตัิมนุอราก  
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1  ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทับริหารสินทรัพย  ์กรุงเทพพาณิชย  ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึงจัดตงัและ                     

มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย และมีกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่

้หุอถืยดโ ฯทัษริบงอข  ะลยอร้ารตัอนใน 45.79 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ (ก่อนวนัที 12 ธันวาคม 

2562 กองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นบริษทัฯ  ะลยอร้ารตัอนใ 99.99 ของทุน            

จดทะเบียน) บริษทัฯประกอบธุรกิจการรับซือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (“NPL อรนส์ิยพรัทะลแ )”

การขาย (“NPA”) เพือนาํมาบริหารหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป บริษทัฯมีทีอยู่ทีจดทะเบียนตงัอยู่เลขที 99 

25 สาขา 

12 ธันวาคม 2562 นป็เฯทัษริบงอขญัมาสน้หุ้หใตาญนุอ้ดไ ยทไศทเะรปงห่แ์ยพรัทกัลหดาลต

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชือย่อในการซือขายหลักทรัพย์ว่า 

“BAM” 

1.2   2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ยดโา่ว่มไนวส่คาภยาลหนใ ทาง อาจ

ฯทัษริบงอขจกิรธุงาทมรรกจกิอ่ตบทะรกลผงส่  ในส่วนทีเกียวกบัความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนี

ไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะนี อย่างไรก็ตาม มาวคมาตดติรากมีฯทัษริบราหริบยาฝ่

ณามะรป ์ยพรัทนสิ

การหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง ทังนี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
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2. นงิเรากบงาทํดัจรากนใฑ์ณกเ  

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํขึนเพือให้เป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินที ดนหาํก โดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) 21/2561 31 ตุลาคม 2561 

ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลดิงทีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึงเริมมี

 ปีนงิเรากบงบรัหาํส้ชใบัคงับลผ 2563  

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงิ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

3.  นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม ใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

ในระหว่างปี งาทนางยารรากนาฐรตามมาวคตีรากะลแนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามาํน้ดไฯทัษริบ

 งรุปบรัป( งรุปบรัปบับฉนงิเราก 2562  บับฉยาลหนวนาํจ ่มหใบับฉะลแ )

ทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 งาทนางยารรากนาฐรตาม ตัิบฏิปอถืาม

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

นป็เญ่หในวส่ยดโ ศทเะรปงา่วหะรนงิเราก

การเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี     

 นิงเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม กลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

 นวนาํจ นาฐรตาม 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

7  

9  

ชีญับรากนาฐรตาม  

32   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

16  

19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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กิงอขจกิรธุนผแะลแาญญัสมาตดสนงิเสแะรกงอขะณษกัล นงิเรากงาทราสารต จการ (Business Model) 

เครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการ

 

รรากนาฐรตามาํนราก ายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ดงันี 

ะลแทภเะรปดัจราก การ นงิเรากงาท์ยพรัทนสิา่คลูมดัว  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี 

ทัษริบ ฯจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าใน

( จกิรธุลดเมโมาตมรรธตุิยา่คลูมยว้ดอรืหยาน่หาํจดัตนุทาคารยว้ดงัลหยาภ Business model) นใฯทัษริบงอข

์ยพรัทนสิงอขาญญัสมาตดสนงิเสแะรกงอขะณษกัลมาตะลแนงิเรากงาท์ยพรัทนสิรากดัจราก ทางการเงินนนั 

โดยถือตามพนืฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ทีมีอยู ่ณ วนัทีเริมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็น

ครังแรก นป็เทภเะรปดัจยดโ  

- สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือเขา้เงือนไขทงัสองขอ้ในการถือครองตาม

ทางการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของ 

 

- อเขา้เงือนไขทงัสอง

และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนด 

- าท์ยพรัทนสิ

์คงสะรปุถตัวมี่มไจกิรธุ รับ ์ยพรัทนสิงอขาญญัสมาตดนหาํกอ้ขอรืห าญญัสมาตดสนงิเสแะรก                    

ทางการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือ
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ทภเะรปนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ นุทราสารต  

ทภเะรปดัจฯทัษริบ นงิเรากะนาฐงดสแบงนใมรรธติุยา่คลูมยว้ดา่คลูมดัวรากยารกุทนุทราสารตนในุทงลนงิเ

้หใดนหาํก นุทดาขรไาํกนา่ผมรรธติุยา่คลูมยว้ดา่คลูมดัว

  

ฯทัษริบงอขราหริบู้ผ ได้  1 มกราคม 2563 ตาม

ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ทีมีอยู่  ณ วนันนั และไดส้รุปการเปลียนแปลงทีสําคญัต่อสินทรัพยท์างการเงิน

ของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดงันี 

- ดิเทภเะรปดัจรากกลิเกย มในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดและประเภท       

เผือขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผอืขายและเงินลงทุนทวัไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดทงัหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า

ยาน่หาํจดัตนุทาคารยว้ด  

- นงิเทภเะรปดัจ ลงทุนในตราสารหนีเผือขายเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

 

- ใน

ตลาด ฯ์ยพรัทกัลห ทีเดิมจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทวัไป

 

- กัลหนในุทงลนงิเงอขา่คลูมดัวะลแทภเะรปดัจ

ในตลาด ฯ์ยพรัทกัลห  

 

- จดัประเภทเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีบ

ชาํระเงินตน้และดอกเบียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้ง และแสดงรายการเป็นเงินให้สินเชือจากการซือ

ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

- จดัประเภทลูกหนีขายผ่อนชาํระทีบริษทัฯถือครองเพือรับกร  น้ตนงิเะราํชบรัะลแาญญัสมาตดสนงิเสแะ

และดอกเบียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้ง และแสดงรายการเป็นลูกหนีขายผ่อนชาํระ และวดัมูลค่าใน

 ยาน่หาํจดัตนุทาคารยว้ดงัลหยาภ  

ทภเะรปดัจราก และการ า่คลูมดัว หนีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหนีสิน

ทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทรายการหนีสินทางการเงินและ ยาน่หาํจดัตนุทาคารยว้ดา่คลูมดัว  
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 นงิเรากงาท์ยพรัทนสิงอขา่คยอ้ดราก  

บับฉนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม นี กิ้หใดนหาํก นา้ดนุทดาขลผงอขา่คยอ้ดรากรากณามะรปงอ้ตรากจ

เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนทีเกิดขึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันีใหรั้บรู้การดอ้ยค่าตามโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงิน (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิมจากการบริหารจดัการเนืองจากโมเดลไม่รองรับ 

(Management Overlay) และกาํหนดให้รับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสําหรับสินทรัพย์

ทางการเงินประเภทตราสารหนีทุกรายการทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า าํกนา่ผมรรธตุิย ไรหรือขาดทุน โดยไม่

จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯนําหลกัการการด้อยค่าสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตงัแต่เมือเริมแรกทีซือหรือเมือเกิดรายการ (Purchased or 

originated credit-impaired approach) จากการซือลูกหนี และเงินทดรองจ่าย

ค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย์ส่วนทีโอนเป็นเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี และนําหลักการทัวไป 

(General Approach) มาใชใ้นการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีขายผ่อนชาํระ 

  

 

บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบัติเป็นครังแรกโดยรับรู้ผลกระทบสะสม                  

สะสรไาํกบักงรุปบรัปยดโ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับ

นงิเรากบงงัลหนอ้ย ปีก่อนทีนํามาแสดงเปรียบเทียบ ทําให้การแสดงรายการงบการเงินของปี 2562                           

 ปีนงิเรากบงบักบยทีเบยรีปเถรามาส่มไ 2563 ได ้

ทงันี ผลสะสมของการ 7 

16  

16 17 

นีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า       

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับ

12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

17 าช่เ้หใู้ผ

นุทนงิเาช่เาญญัสอรืหนางนนิเาํดาช่เาญญัสนป็เาช่เาญญัสทภเะรปดัจงอ้ตงคงัย  นักวยดีเนช่เรากกัลห้ชใยดโ

17 

บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีมาถือปฏิบัติครังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที                     

1 มกราคม 2563 นงิเรากบงงัลหนอ้ยบรัป่มไะลแ )มีา้ถ( ปีก่อนที าํน มาแสดงเปรียบเทียบ 

ทงันี ผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับกจิการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับ

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับกิจการที

ให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพือเป็นมาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับกิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับ

เท่านนั COVID-19 ภาวะ

 ง้ลแยัภะลแ า้ครากมารคงส จกิฐษรศเ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีตาม

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีตามแนวทางในหนังสือเวียนของ ธปท. ที ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 

เรือง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อสืงันหะลแ ยทไ 01)ว. 380/2563 เรือง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี

เพิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอืนใดตามที ธปท. กาํหนดเพิมเติม ซึง

 บักาํกราก้ตใยาภลคคุบ

และกิจการทีไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซิง ธุรกิจเช่าซือ ธุรกิจเช่าซือ

รถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอริง เป็นตน้ ทงันี กิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีตามมาตรการของ 

ชีญับรากงาทตัิบฏิปวนแมาตตัิบฏิปกอลืเะลแ .ทปธ ฉบบันีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชวัคราวทุก

ขอ้ทีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันี 

22 เมษายน 2563 และมีผล

บงัคบัใช้สําหรับกิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

เศรษฐกิจไทย ซึงมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนีดังกล่าว 1 มกราคม 2563                     

31  มคาวนัธ 2564  

โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหนีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนีขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลูกหนีรายย่อย ซึงยงัคงมี

ศักยภาพในการดาํเนินธุรกิจหรือสามารถชําระหนีได้ในอนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงันี 

- ลูกหนีทียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

- ลูกหนีทีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหนี

ดอ้ยคุณภาพทีเกิดขึนก่อนวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจ 
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กิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สามารถใชม้าตรการผ่อนปรน

มีดงันี   

(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีทียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัฯจะจดัชนัลูกหนีเป็นชนัทีไม่

มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญของความเสียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ ทีนัท  หาก

วิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนีแลว้เห็นว่าลูกหนีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง

หนีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเงือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี และให้ถือว่าการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีในลกัษณะเชิงป้องกนั โดยถือว่าไม่

เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีมีปัญหา ทงันี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนีตามแนวทางใน

01)ว.380/2563 ให้คงการจดัชนัหนีของลูกหนีตามเดิมก่อนเขา้

มาตรการ 

(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีทีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัฯจะจดัชนัลูกหนีเป็นชนั Performing ได้

หากลูกหนีสามารถชาํระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 

3 า่วกนานะจดใาลวเะยะรต่แว้ลแนงิเะราํชรากดวง  

(3) การนาํแนวทางการพิจารณาการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงดา้นเครดิตของ ธปท. มาใช้

เป็นแนวทางเบืองตน้ในการพิจารณาเปลียนการจดัชนัเป็น Stage 2 ได ้

(4) คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากยอดสินเชือคงคา้งเฉพาะส่วนของวงเงินทีเบิกใช้

 ว้ลแ  

(5) หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี รากงาทวนแ้ตใยาภ ให้ความช่วยเหลือ ทาํให้อตัราดอกเบียทีแทจ้ริง

บจากสินเชือนันแลว้ บริษทัฯสามารถใช้อตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริงทีคาํนวณใหม่เป็นอตัราคิดคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเชือทีปรับปรุงโครงสร้าง

หนีได ้และบริษทัฯสามารถรับรู้รายไดด้อกเบียในช่วงระยะเวลาทีพกัชาํระหนีดว้ยอตัราดอกเบียที

 

(6) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ บริษทัฯสามารถพิจารณาให้นาํหนกัของ

ขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตทีเกิดจากภาวะวิกฤตชวัคราว เป็นนาํหนักทีน้อยกว่าข้อมูลที

สะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีจากประสบการณ์ในอดีต 

(7) พิจารณานาํหนกัของขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตทีเกิดจากภาวะวิกฤตชวัคราว เป็นนาํหนกัที

นอ้ยกว่าขอ้มูลทีสะทอ้นความสามารถในการชาํระหนีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีทีบริษทัฯใช้

วิธีการทวัไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  
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นอกจากนี เมือวนัที 19 มิถุนายน 2563 

เรือง มาตรการการให้ความเชือเหลือลูกหนีรายย่อยเพิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

2 ซึงเป็นการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหนีเพิมเติม 

ในระหว่างปีสินสุด 31 มคาวนัธ  2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รับ

ผลกระทบ โดยของลูกหนีเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและลูกหนีขายผ่อนชาํระ รากงรคโมวร่า้ขเ ได้

เปิดเผยไว้  อ้ขนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามหนใ 12.5 และ 13.3 บัดาํลมาต   

2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสําหรับทางเลือก

เพิมเติมทางบญัชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19 านการรายงานทาง

 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบันีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผล

ขนงิเรากบงาํทดัจรากบรัหาํส้ชใบัคงับ ฯทัษริบงอ  ทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง

1 มกราคม 2563 31  มคาวนัธ 2563  

บริษทัฯไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวดงักล่าว 

3.2  อ

1 มกราคม 2564 

งาทนางยารรากนาฐรตามมาวคตีรากะลแนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม้ชใศากะรป้ดไชีญับพชีาชิวาภส

การเงินฉบบัปรับปรุง ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที                    

1 มกราคม 2564 ร้ัดไวา่ลกงัดนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตาม บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหา

นจเดัช้หใยาบธิอรากนป็เญ่หในวส่ยดโ ศทเะรปงา่วหะรนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามบักมยทีเา่ทเ

 

ผนมิเะรปรากงา่วหะรู่ยอฯทัษริบงอขราหริบยาฝ่นับจุจปั ลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

ตัิบิฏปอืถามวา่ลกงัดมุ่ลกนาฐรตาม  
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4. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้   

ก) รายไดด้อกเบียเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯจะรับรู้รายไดด้อกเบียเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีจากราคาทุนสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน โดยใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงทีปรับดว้ยความเสียงดา้นเครดิต และรับรู้

งา้คงค์ฑณกเมาต  

อัตราดอกเบียทีแท้จริงทีปรับด้วยความเสียงด้

ทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตงัแต่เมือเริมแรกทีซือหรือเมือเกิด

รายการ ในการประมาณการก

เงินสดรับสุทธิจากค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งทีเกิดขึนจริงในอดีตมาพฒันาขึนเป็นแบบจาํลอง โดยมีขอ้

 

ในกรณีทีลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีรับซือมานนัไดต้ดัรายการราคาทุนและดอกเบียคา้งรับ  ว้ลแนว้ถบรค

แต่บริษทัฯยงัมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนีชาํระหนีตามสัญญาได ้เมือไดรั้บชาํระจากลูกหนีเป็นเงินสด 

นป็เ้รูบรัะจฯทัษริบ กาํไรจากเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและถือ รายไดด้อกเบีย

ทงัจาํนวน หากเป็นการรับโอนทรัพยสิ์นของลูกหนีจากการขายทอดตลาดหลกัประกนัหรือจากการตี

โอนทรัพยช์าํระหนี บริษทัฯจะบนัทึกทรัพยสิ์นทีตีโอนมาตามราคาเคาะซือหรือราคาทีตกลงกับ

ลูกหนี และจะบนัทึกหักเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ และในกรณีทีมูลค่า

ทรัพยสิ์นทีตีโอนมาสูงกวา่ยอดเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีคงคา้ง จะแสดงส่วนต่างเป็นส่วนปรับ

้หในงิเงอขนุทน้ตา่วกนกิเ่มไนงิ

สินเชือจากการซือลูกหนี โดยบริษทัฯจะบนัทึกรับรู้รายการในวนัทีรับโอนทรัพยสิ์น 
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นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีรับซือหรือรับโอนมาจากสถาบนัการเงินอืนเมือ

ไดรั้บชาํระเงินจากลูกหนี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี  

(1) ในกรณีลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนีกบัลูกหนี  

 บริษทัฯจะรับรู้รายได้ดอกเบียเมือได้รับชาํระเงินจากลูกหนีตามวิธีอตัราผลตอบแทนรายตวั 

รากณามะรปวัตยารนทแบอตลผารตัอยดโ จากกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บชาํระจากลูกหนี

แต่ละราย โดยอา้งอิงจากสัญญาปรับโครงสร้างหนีหรือสัญญาประนอมหนี ในกรณีทีสัญญา

กาํหนดให้มีการตีโอนทรัพยช์าํระหนี บริษทัฯจะใช้ประมาณการมูลค่าทรัพยสิ์นทีจะนาํมาตี

โอนทรัพย์ชําระหนีมาเป็นประมาณการกระแสเงินสดรับเพือใช้ในการคาํนวณหาอัตรา

ปาญญัสกาห มาต็กรไงา่ยอ วัตยารนทแบอตลผ รับโครงสร้างหนีกาํหนดให้มีการนําทรัพย์

 

 บริษทัฯจะรับรู้รายได้ดอกเบียโดยคาํนวณตามระยะเวลาคา้งชาํระตงัแต่วนัที บรัปาญญัสาํท

โครงสร้างหนีหรือประนอมหนี หรือวนัทีรับชาํระเงินล่าสุด จนถึงวนัทีไดรั้บชาํระเงิน โดยใช้

อตัราผลตอบแทนทีคาํนวณได้ข้างต้น โดยจะรับรู้รายได้ดอกเบียรับในจาํนวนทีไม่สูงกว่า

จาํนวนเงินทีไดรั้บชาํระจากลูกหนี เงินรับส่วนทีเหลือหลงัจากการรับรู้รายไดด้อกเบียจะบนัทึก

หกัเงินตน้ของเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 

(2) ในกรณีลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีไม่มีการทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีหรือประนอมหนี 

 เงินทีไดรั้บชาํระหนีจากลูกหนีไม่ว่ากรณีใด ๆ (เงินสดรับชาํระหนีจากลูกหนี หรือเงินรับจาก

ไาํนะจ )นักะรปกัลหดาลตดอทยาขราก ปลดเงินต้นทงัจํานวน ผลต่างของเงินทีได้รับมา

มากกว่าต้นทุนของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีจะแสดงเป็นกาํไรจากการรับชาํระหนี                   

โดยบริษทัฯจะรับรู้รายการดงันี 

- กรณีรับชาํระเงินสดจากลูกหนีจะบนัทึกรับรู้รายการ ณ วนัรับชาํระเงิน 

- ัลห์ยพรัทาํนณีรก กประกนัของลูกหนีไปขายทอดตลาดทีกรมบงัคบัคดี บริษทัฯจะบนัทึก

หักหนีลูกหนีในวนัทีผูซื้อได้ชําระเงินค่าซือทรัพย์แก่กรมบงัคบัคดีครบถ้วน และจะ

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเกทึนับ -กรมบงัคบัคดีเป็นลูกหนีในบญัชี 
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- กรณีบริษทัฯไดรั้บโอนทรัพยสิ์นของลูกหนีมาจากการขายทอดตลาดหลกัประกนัของ

ลูกหนีหรือจากการตีโอนทรัพยช์าํระหนี บริษทัฯจะบนัทึกทรัพยสิ์นทีตีโอนมาตามราคา

เคาะซือหรือราคาทีตกลงกบัลูกหนี และจะบนัทึกหักเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 

ทีตีโอนมาสูงกว่ายอดเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีคง

บนัทึกในงบการเงินไม่เกินกว่าตน้ทุนของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี โดยบริษทัฯ

น 

ข)    รายไดด้อกเบียจากลูกหนีขายผอ่นชาํระ 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนีขายผ่อนชาํระโดยใชอ้ตัราดอกเบีย

(Effective interest method) และรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตลอดระยะเวลาของสัญญาโดย

งา้คงคน้ตนงิเดอยกาจณวนาํค  โดยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง คือ  

ไวข้องเครืองมือทางการเงิน และสาํหรับลูกหนีขายผ่อนชาํระทีมี

ัษริบ งัลหยาภนใตดิรคเนา้ดา่คยอ้ดราก ทฯจะรับรู้รายไดด้อกเบียตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงจาก

ยอดหนีสุทธิทางบญัชี (ยอดเงินตน้คงคา้งหลงัหกัค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน) หาก

ะจฯทัษริบ ว้ลแตดิรคเนา้ดา่คยอ้ด่มไวา่ลกงัดนงิเรากงาท์ยพรัทนสิามอ่ต รับรู้รายไดด้อกเบียบนมูลค่า

 มดิเงัดชีญับมาต (ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบียจากลูกหนีขายผ่อนชาํระโดย

ใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑเ์งินสด)  

วกดอกเบียคา้งรับ) 

จากลูกหนีสูงกวา่ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย ทงันี กาํไรทีรับรู้จะไม่เกินยอดรวมของเงินสดทีรับ

 ะราํช  

ค) รายไดด้อกเบียรับจากเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 ดอกเบียจากเงินฝากสถาบนัการเงินรับรู้เป็นรายได้  งา้คงค์ฑณกเมาต งอขนวส่ดัส์ฑณกเมาต้รูบรัยดโ

 

ง) รายไดด้อกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุน  

 ดอกเบียจากเงินลงทุน              

เงินปันผล อถืะจนุทงลนงิเกาจ งินปันผล 

จ) กาจ )นุทดาข( รไาํก การซือขายหลกัทรัพย ์ 

 กาจ )นุทดาข( รไาํก การซือขาย อถ์ืยพรัทกัลห  
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4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย -  

 ดอกเบียจ่ายรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามเกณฑค์งคา้ง โดยค่าใชจ่้ายทางตรงทีทาํใหเ้กิดตราสารหนี

และเงินกู้ยืมจะถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ในกรณีทีดอกเบียได้คิดรวมอยู่ในตวัสัญญา               

นงิเ้ชใ แลว้ ดอกเบียนนัจะบนัทึกเป็นดอกเบียจ่ายรอ

ตลอดอายขุองตวัเงินนนั 

4.3 สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีและ                  

 นุทราสารต ดงันี 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนี  

รากยารทภเะรปดัจฯทัษริบ ์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ ประเภทตราสารหนีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่า

ในภาย มรรธติุยา่คลูมยว้ดอรืหยาน่หาํจดัตนุทาคารยว้ดงัลห  ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ฯทัษริบงอข

นงิเรากงาท์ยพรัทนสิงอขาญญัสมาตดสนงิเสแะรกงอขะณษกัลมาตะลแนงิเรากงาท์ยพรัทนสิรากดัจรากนใ

นนั โดยจดัประเภทเป็น 

ก)  

 เงินลงทุนในตราสารหนี เงือนไขทงัสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอื

นงิเสแะรกดกิเ้หใาํทนงิเรากงาท์ยพรัทนสิงอขาญญัสมาตดนหาํกอ้ขะลแ าญญัสมาตดสนงิเสแะรกบรั

สดซึงเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีกาํหนด ฯทัษริบ

รัทนสินป็เทภเะรปดัจะจ นงิเรากงาท์ยพรัทนสิ

เหล่านีรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีทาํรายการ (Trade date) นในุทน้ตยว้ดกวบ

การทาํรายการ ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนนั  

 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายแสดงใน           

งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายสุทธิจากค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน               

)มีา้ถ(  
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ข)  

 เงินลงทุนในตราสารหนี เขา้เงือนไขทงัสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจทีมีวตัถุประสงคเ์พอื

สินทรัพย ์ทางการเงินทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึงเป็นการจ่ายชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบียจากยอด

สินทรัพยท์างการเงินเหล่านีรับรู้รายการเมือเริ ยว้ดกรแม

มรรธตุิยา่คลูม บวกดว้ยตน้ทุนในการทาํรายการ ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนนั  

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเมือเริมแรก 

 

 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่า นุทดาขรไาํกน

คาดวา่จะเกิดขึน (ถา้มี) 

บริษทัฯไม่มีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีเป็นสินทรัพยท์างการเงิน า่คลูมดัว

นุทดาขอรืหรไาํกนา่ผมรรธตุิยา่คลูมยว้ด  

 าสารตทภเะรปนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ นุทร  

ไว้  ดังนัน  

นุทดาลตนในุทงลนงิเทภเะรปดัจงจึฯทัษริบ เป็น าท์ยพรัทนสิ งการเงิน ้หใดนหาํก า่คลูมยว้ดา่คลูมดัว

 ทภเะรปดัจราก ้ดไงัลหยาภนใ

รายการพิจารณาเป็นรายตราสาร สินทรัพยท์างการเงินนีรับรู้รายการเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกดว้ย

ตน้ทุนในการทาํรายการ ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนนั  

ภายหลงัจากการรับรู้เมือเริมแรก งอขงัลหยาภนใมรรธติุยา่คลูมนใง  

เงินลงทุนในตราสารทุนนีจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

กรณีเป็นเงินลงทุนทีไดม้าจากการปรับโครงสร้างหนี หรือตีโอนทรัพยช์าํระหนี บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน

ว่ายอดเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีคงค้างตามบญัชี             

 20 หรือร้อยละ 50 นใมุคบวคจานาํออรืหลพธิทอิมี่มไฯทัษริบ่ตแ

บริษทัดงักล่าว บริษทัฯจะยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทวัไป และไม่แสดง

เป็น ยอ่ยทัษริบอรืหมวร่ทัษริบนในุทงลนงิเ  
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 นุทงลนงิเกาจ้ดไยาร รไาํก นุทดาขอรืห นุทงลนงิเยาน่หาํจรากกาจ  

ดอกเบียจากเงินลงทุนในตราสารหนีรับรู้ดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง  

 นุทดาขอรืหรไาํกนใ้รูบรันุทงลนงิเกาจลผนปันงิเ รากนป็เา่วนจเดัชงา่ยองดสแะจวา่ลกงัดลผนปันงิเ่ตแน้วเ

นุทงลรากนุทน้ตงอขนืคบร้ัดไ  

ผ่าน

   ้ดไงัลหยาภนในุทดาข  

เงินลงทุนทีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

มรรธตุิยา่คลูม  

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ

งอขยา้ทดสุ ปี  ยทไศทเะรปงห่แ์ยพรัทกัลหดาลตงอข

ยดโณวนาํคดาลตงอข นัก กาจณวนาํคอรืห ดาลตนใ

( ชีญับงาทมรรธติุยา่คลูม Book Value: BV) ตามงบการเงินล่าสุด ะลแลาบฐร์ัยพรัทกัลหงอขมรรธติุยา่คลูม

ยดโดนหาํก  ธปท. โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี

ไทยหรือของ  ่ตแว้ลแ

กรณี 

การเปลียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี 

Business model) 

บริษทัฯตอ้งมีการเปลียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหนีใหม่ บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนีดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทรายการ  

ผลแตกต่างระหว่า

เบ็ดเสร็จ นในุทงลนงิเงอขรากยารทภเะรปดัจราก่ตแว้ลแ

ตราสารหนีทีมีการโอนเปลียนประเภท 
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ก่อนวนัที 1 มกราคม 2563  

เงินลงทุนในตราสารหนีทุกชนิดและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ทีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ

งินลงทุนนนัออกไป 

 เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วน

ตาํกว่ามูลค่าตราสารหนีตามอตัราผลตอบแทนรายตวั ซึงจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นีจะแสดงเป็นรายการ

ปรับกบัดอกเบียรับ 

 นความตอ้งการของตลาด โดยบริษทัฯไม่มีอาํนาจในการควบคุมทงัโดย

ทางตรงและทางออ้มถือเป็นเงินลงทุนทวัไป แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

)มีา้ถ(  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือครังสุดทา้ย ณ สินวนัทาํ

การสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีประกาศโดย

สมาคมตลาดตราสารหนีไทยหรือตลาดอืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความ

 

  นุทดาขอรืหรไาํกงอขนวส่นในุทงลนงิเงอข )มีา้ถ( า่คยอ้ดรากกาจนุทดาขกทึนับะจฯทัษริบ  

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

อ่ตชีญับมาต

หน่วยทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนทีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

4.4 เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบยีค้างรับ 

เนืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจโดยการรับซือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบนัการเงินอืน 

ดังนัน เงินทีจ่ายไปเพือให้ได้มาซึงเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมี                 

การด้อยค่าด้านเครดิตตงัแต่เมือเริมแรกทีซือหรือเมือเกิดรายการ ซึงแสดงตามราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย

ตตงัแต่เมือเริมแรกทีซือหรือเมือเกิดรายการ 

ประกอบดว้ย เงินทีจ่ายซือเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเขา้ทาํรายการมีมูลค่า

เท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซือ)  ดีคนนิเาํดรากนใยาจ้่ชใา่คยาจ่งอรดทนงิเ ค่าใชจ่้ายในการติดตามหนี และ

ค่าเบียประกนัภยัหรืออืน ๆ ส่วนทีจะโอนเป็นภาระแก่ลูกหนีโดยบริษทัฯจะเรียกเก็บจากลูกหนีเมือมีการ

ชาํระหนี 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีแสดงตามราคาทุนตดัจาํหน่ายและรวมดอกเบียคา้งรับ                

นุทดาขลผ ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนหรือค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
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4.5 ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน/ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563  

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 

รากกัลหาํนฯทัษริบ การดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตงัแต่เมือเริมแรกทีซือ

มาใชส้าํหรับเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี รากนใมยนีเมรรธา่คยาจ่งอรดทนงิเงถึมวร

ซือทรัพยส่์วนทีจะโอนไปเป็นภาระใหลู้กหนี   

ทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเมือมีการเปลียนแปลงในประมาณการ

ลูกหนี 

ตดีอนใลูมอ้ขกาจงอิงา้อ

ในอนาคต

ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยใช้ขอ้มูลเชิง

เศรษฐศาสตร์มหภาค และทาํการประเมินทงัสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคตมาใช้ในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงการนําข้อมูลการคาดการณ์ใน

อนาคตมาใช้เป็นการเพิมระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลียนแปลงในปัจจุบันเชิง

ส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน อย่างไรก็ตาม 

รากธีิวนวทบทะลแนาทบอสรากมี้หใดัจ้ดไฯทัษริบ  จกิฐษรศเณ์รากนาถสณ์รากดาครากะลแนาฐติมมสอ้ข

 นอกจากนี ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนยงัรวมถึงส่วนเพิมจาก                

( รากดัจราหริบราก Management Overlay) 

นาํจ้รูบรังอ้ตฯทัษริบ วนเงินของการเปลียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายเุป็น

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน บริษทัฯตอ้งรับรู้การเปลียนแปลงในทางทีดีขึนของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุเป็นผลกาํไรจากการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน              

ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึทีเคยรับรู้ในอดีต    

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินอืน  

 บริษทัฯนาํหลกัการทวัไป (General Approach) 

เกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงินอืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตัดจาํหน่าย ลูกหนีขายผ่อนชําระและดอกเบียค้างรับ เงินรอรับจากการขายทอดตลาด ลูกหนี

ลแนางกันพรากดิสัวส ะดอกเบียคา้งรับ เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยที์จะโอนเป็นเงินรอรับ

จากการขายทอดตลาด 
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ฯทัษริบ จะ  นป็เกออนงิเรากงาท์ยพรัทนสิมุ่ลกดัจ 3 ( มุ่ลก three-stage approach

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการ

เปลียนแปลงของคุณภาพดา้นเครดิตนบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก ดงันี 

1 : สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต (Performing)  

ดา้นเครดิตทีไม่ไดมี้การเพิมขึนอย่างมีนยัสาํคญันบัจากวนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรก บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึนภายใน 12 า้นหงา้ขนอดืเ  12 

 

2 : สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญของความเสียงด้านเครดิต (Under-

Performing)  

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินซึงความเสียงดา้นเครดิตมีการเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญันบัจากวนัทีรับรู้รายการ

เมือเริมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนดว้ย

จาํนวนทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายทีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน  

3 Non-Performing)  

า่คยอ้ดา่วนมิเะรปกูถะจนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ

ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนันเกิดขึน โดย

บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน

จะเกิดขึนตลอดอายุ ของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินวา่ความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน

เพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหวา่งความเสียงของ

การผิดสัญญาทีจะเกิดขึน  

เกิดขึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรก ในการประเมินนนั ์ฑณกเ้ชใจาอฯทัษริบ

พาภณุคงชิเ์ฑณกเอรืหณามริปงชิเ ฯทัษริบงอขนใยาภ นา้ดพาภณุคงอขงลดลรากนมิเะรปรากนใ์ฑณกเนป็เ

เครดิตของลูกหนี เช่น ลูกหนีคา้งชาํระเกินกวา่ 30 นัว  ระยะเวลาติดตามสถานการณ์ชาํระหนีสําหรับสัญญา

ปรับปรุงโครงสร้างหนี และในการประเมินวา่ความเสียงดา้นเครดิตเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัจากวนัทีรับรู้

รายการเมือเริมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มข ้ดไ็กนงิเรากงาท์ยพรัทนสิงอ  
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สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต 

คู่

ว่า นงิเรากงาท์ยพรัทนสิ  า่วกนกิเะราํชงา้ครากงถึมวระจตดิรคเนา้ดา่คยอ้ดรากมี 90 วนั หรือมีขอ้บ่งชีว่าผูกู้ ้

งิเรากงาทาหญปับสะรปงัลาํก

ใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี 

เจรจาต่อรอง  

นทีมีความเสียงดา้นเครดิตเพิมขึน

ตามสัญญานนัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั และไม่มีขอ้บ่งชีอืนของการดอ้ยค่า 

หากในรอบระยะเวลาต่อมา ท์ยพรัทนสิงอขตดิรคเนา้ดพาภณุคา้ถ างการเงิน ดีขึน และ

ประเมินไดว้า่ความเสียงดา้นเครดิตไม่เพิมขึนอยา่งมีสาระสาํคญันบัจากวนัทีรับรู้รายการเมือเริมแรกเหมือน

ทีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯจะเปลียนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการรับรู้

ว่าจะเกิดขึน ยว้ด ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 

า้นหงา้ขนอดืเ  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนประมาณจากค่าความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดิตตลอดช่วง

ทงัหมด ซึงไดม้าจากขอ้มูล อ้ขยว้ดงรุปบรัปะลแตดีอนในุทดาขลผณ์รากบสะรป

รากบัก พยากรณ์

รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยใช้

ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และทาํการประเมินทงัสถา จกิฐษรศเะวาภสณ์รกายพรากะลแนับจุจปัณ์รากน

ในอนาคตมาใช้ในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 

อนาคตมาใช้เป็นการเพิมระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลียนแปลงเชิงเศรษฐศาสตร์         

ส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน รไงา่ยอ  ฯทัษริบ มาต็กรไงา่ยอ

รากธีิวนวทบทะลแนาทบอสรากม้ีหใดัจ้ดไ  ตคานอนใจกิฐษรศเณ์รากนาถสณ์รากดาครากะลแนาฐติมมสอ้ข

นอกจากนี ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนยงัรวมถึงส่วนเพิมจากการบริหารจดัการ 

(Management Overlay) 

 ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนทีตงัเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปีในส่วน

 นุทดาขอรืหรไาํกงอข  

 บริษทัฯมีนโยบายตดัจาํหน่ายลูกหนีออกจา บญัชีเมือเห็นวา่จะไม่สามารถเรียกก เก็บเงินจากลูกหนีได้ 
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 นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

 บริษทัฯตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี โดยนาํหลกัเกณฑก์ารจดัชนัและการ

อสืงันหมาตนงิเรากนับาถสงอขงอราํสนงิเนัก  ธปท. 5/2559 10 มิถุนายน 2559 มาปรับใช้

ให้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัฯ โดยหลกัเกณฑ์ในการจดัชนัหนีส่วนใหญ่อา้งอิงจากระยะเวลาคา้ง

ชาํระเป็นสําคญั และปรับปรุงเพิมด้วยจาํนวนเงินเพิมเติมทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนีไม่ได้ โดยการ

วิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจากประสบการณ์ใ

ประกอบ ซึงหลกัเกณฑใ์นการจดัชนั เป็นดงันี 

หนีจดัชนั ะราํชงา้คาลวเะยะร  เกณฑก์ารกนัสาํรองค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

ชนัที  ปกติ 

ชนัที  กล่าวถึงเป็นพิเศษ 

0 - 30 นัว  

31 - 90 นัว  

ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดว้ยมูลค่าทีสูงสุดระหวา่ง 

1) ร้อยละ 100  

การซือลูกหนีทีสูงกว่ามูลค่าอย่างใดอย่างหนึงทีตาํสุด 

ระหว่าง 90  งอนาํจา่คลมูอรืหนักะรปกัลหา่คลมูงอข %

หรือภาระหนีเกณฑสิ์ทธิ หรือ 

2) ส่วนต่างระหวา่งเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีทีสูงกวา่

กระแสเงินสดจากการปรับโครงสร้างหนีทีคาดวา่จะ

ารตัองอิงา้อยดโ นับจุจปัา่คลมูดลดิคตคานอนใบร้ัดไ

ดอกเบียตามสัญญา (MLR    ดลดิคารตัอนป็เ )  

ชนัที  ตาํกวา่มาตรฐาน 91 - 180 นัว  ตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญด้วยมูลค่าทีสูงสุดระหว่างร้อยละ 

100 ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 

นาถสะลแาลวเะยะรมาตดลดิค( นักะรปกัลห ะของลูกหนี) 

หรือมูลจาํนอง หรือภาระหนีเกณฑสิ์ทธิ 

ชนัที  สงสัย 181  นัว - 12 เดือน 

ชนัที  สงสัยจะสูญ เกิน 12 เดือน 

  

 สําหรับลูกหนีด้อยคุณภาพทีซือมาใหม่จะจดัชนัหนีเป็นชนัหนีสงสัยจะสูญ (ชนัที 5) ทงัหมด เนืองจาก

ลูกหนีทีซือมาเป็นหนีดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินเดิม และบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การดาํเนินการใด ๆ กบั

ลูกหนี และหากต่อมาไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีกบัลูกหนี บริษทัฯจะปรับการจดัชนัของลูกหนี

ใหม่โดยลูกหนีทีถูกจดัชนัเป็นสงสัยจะสูญ (ชนัที 5) หรือสงสัย (ชนัที 4) ให้จดัชนัเป็นตาํกว่ามาตรฐาน    

(ชนัที 3) และหากลูกหนีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีใหม่ ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หรือ 3 าํชรากดวง ระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ จะจดัชนัเป็นลูกหนีจดัชนัปกติ (ชนัที 1) 

 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีตงัเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.6 ลูกหนีขายผ่อนชําระและดอกเบยีค้างรับ 

  ลูกหนีขายผ่อนชําระเกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายโดยการให้ผ่อนชําระ โดยบริษทัฯจะบันทึก           

ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายเป็นกาํไรขนัต้นจากการขายผ่อนชําระ               

เงินสดรับชาํระจากลูกหนีสูงกว่า

 ยาขรากอรนส์ิยพรัทงอขนุทน้ต  

 ลูกหนีขายผ่อนชาํระแสดงตามมูลค่าสัญญาคงคา้งรวมดอกเบียคา้งรับสุทธิดว้ยค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิต

ทีคาดวา่จะเกิดขึน 

4.7 สินทรัพย์ทางการเงินทีมีการเปลยีนแปลงเงือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี 

 นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ต่อรองหรือมีการเปลียนแปลงเงือนไขในการชาํระหนีหรือปรับ

โครงสร้างหนีของสินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินทีมีอยูถู่กแทนทีดว้ยสินทรัพยท์างการเงิน

         

กออวา่ลกงัดนงิเราก จากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขนึ ดงันี 

ก) 
จะคาํนวณมูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยคาํนวณหามูลค่าปัจจุบันของ    

กระแสเงินสดทีตกลงใหม่หรือเปลียนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงเมือเริมแรกของ

หรือขาดทุน 

ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน  

ข) 

จกออรากยารดัต งา่ตลผ ชีญับกา ระหว่าง ชีญับา่คลูม บัก

นงิเรากงาท์ยพรัทนสิงอขมรรธติุยา่คลูม ใหม่ นุทดาขอรืหรไาํกนใ้รูบรัะจ            

นุทดาขลผ ดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 
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 ในกรณีเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี ฯทัษริบ จะยงัคงถือว่าเป็นลูกหนีทีมี                

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตงัแต่เริมแรกทีซือหรือเมือเกิดรายการตลอดไป และในส่วนของลูกหนีขายผ่อนชาํระ

ทีทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนี หาก ณ วนัทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีไม่เขา้เงือนไขการตดัรายการ ลูกหนี

รายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหนีทีจดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขึนอย่างมีนยัสาํคญัของ

Stage 2            

(Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนีรายดงักล่าวจะสามารถจ่ายชาํระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนีใหม่ไดเ้ป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัทีมีการปรับโครงสร้างหนี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์             

ทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญัขอ Stage และห  าญญัสาํทนัว ณ กา

ปรับโครงสร้างหนี ลูกหนีรายดังกล่าว นป็เอถืะจ่มหในงิเรากงาท์ยพรัทนสิรากยารดัตราก

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเสียงดา้นเครดิต (Stage 1) 

 นโยบายการบญัชีทีถือปฏิบติัก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

ในกรณีทีเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีบริษทัฯ ยินยอมผ่อนปรนเงือนไขในการชําระหนี บริษทัฯ 

คาํนวณมูลค่ายุติธรรมของลูกหนีหลงัปรับปรุงโครงสร้างหนี โดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแส              

ดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามสัญญา (MLR มรรธติุยา่คลูมงา่วหะรงา่ตลผ )

ของหนีทีคาํนวณไดที้ตาํกว่ายอดหนีคงคา้งตามบญัชีเดิม จะบนัทึกเป็นค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ และถือเป็น

ค่าใช้จ่ายทังจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดทีมีการปรับปรุง

โครงสร้างหนี และจะทบทวนค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดงักล่าวโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาด

วา่จะไดรั้บตามระยะเวลาทีเหลืออยู ่และปรับปรุงกบับญัชีหนีสงสัยจะสูญ 

ในกรณีทีเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนีทีมีปัญหาโดยการรับโอนสินทรัพยห์รือส่วนไดเ้สีย กทึนับฯทัษริบ

จากการซือลูกหนีคงเหลือตามบญัชี 

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีโดยการยินยอมลดเงินตน้คงคา้งตามบญัชีจะรับรู้เป็นขาดทุนในส่วน

ดาขอรืหรไาํกงอข ทุนเมือมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี 

4.8 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ประกอบด้วย ทรัพยสิ์นทีได้จากการรับซือ/รับโอนจากบริษทับริหาร

 นงิเรากนับาถสะลแ์ยพรัทนสิ ทรัพยสิ์นทีไดรั้บจากการโอนทรัพยข์องลูกหนีเพือชาํระหนี และทรัพยสิ์นที

ไดรั้บจากการประมูลทรัพยข์องลูกหนีเพือชาํระหนี 

 ทรัพยสิ์นรอการขายทีไดจ้ากการรับซือ/รับโอนจากบริษทับริหารสินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงิน แสดงดว้ย

ราคารับโอน (ตน้ทุนทีรับซือ) รวมค่าใชจ่้ายในการโอนเพือใหไ้ดม้าซึงทรัพยสิ์นนนั   
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 สําหรับทรัพยสิ์นรอการขายทีประมูลซือจากสถาบนัการเงินโดยการจ่ายชาํระเป็นตวัสัญญาใช้เงินไม่มี

ดอกเบีย บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขายทีไดม้าดว้ยราคาทุนทีเทียบเท่าราคาเงินสดไม่รวม

ดอกเบีย โดยผลต่างระหวา่งราคาเทียบเท่าเงินสดและจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายชาํระแสดงเป็นดอกเบียจ่ายรอตดั

บญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายขุองตวัสัญญาใชเ้งิน 

 ทรัพยสิ์นรอการขายทีไดรั้บจากการโอนทรัพยข์องลูกหนีและทรัพยสิ์นรอการขายทีไดรั้บจากการประมูล

ทรัพยข์องลูกหนีเพือชาํระหนีแสดงตามราคาทุน (ตามราคาทีรับโอนทรัพยข์องลูกหนีหรือราคาทีประมูล

ซือ หรือราคาทีจ่ายซือ แต่ไม่เกินกว่าราคาตามบญัชีของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีคงคา้ง ณ วนัทีได้

ทรัพยสิ์นมา) รวมค่าใชจ่้ายในการโอนเพอืใหไ้ดม้าซึงทรัพยสิ์นนนั  

 อรืหนุทาคารมาตงดสแยาขรากอรนส์ิยพรัท

ะรปยว้ดกัห ดสุา่ลนมิเะรปาคารมาตงอิงา้อนืคบร้ัดไะจา่วดาค ยาขรากนใยาจ้่ชใา่ครากณาม  

 รไาํกบงนในุทดาขอรืหรไาํกงอขนวส่นใ้รูบรัะจ ยาขรากอรนส์ิยพรัทยาน่หาํจรากกาจนุทดาขอรืหรไาํก

 ยกเวน้การขายโดยให้ลูกหนีผ่อนชาํระ ซึงจะรับรู้ตามนโยบายบญัชี            

 อ้ข 4.6 

 

เกิดรายการ 

4.9 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 า

ราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงันี 

   ะลยอร้ารตัอ ปีอ่ต  

อาคาร งรตน้สเ  5 

ส่วนปรับปรุงอาคาร นัวยารบบแงรตน้สเ  10 - 15 

ณ์รกปุอ  งรตน้สเ  20 

รถยนต ์ งรตน้สเ  20 

ร์อตเวิพมอค  งรตน้สเ  33.33 

 กุทยอ้นงา่ยอนวทบทรากมีะจอลืหเงคา่คลูมะลแ์ยพรัทนสิงอข์นชยโะรป้หใรากุยาอ

สินงวดบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 มีการ

าํทงา่วหะร  
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งา่ตลผ( ์ยพรัทนสิยาน่หาํจรากกาจนุทดาขอรืหรไาํกลผ ยาน่หาํจรากอรืห้ชใรากกาจตคานอนใจกิฐษรศเ

ระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั) จะรับรู้ใน

าขอรืหรไาํกงอขนวส่ จร็สเด็บเนุทดาขรไาํกบงนในุทด  

4.10 สัญญาเช่า  

ณ วนัเริมตน้สัญญา บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย

สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพือเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 

ทัษริบ ฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาใน

 า่วกกามาช่เราก 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ  

้ชใรากธิทส์ิยพรัทนสิ  

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพย์

มีา้ถ( ) และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่  

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6 - 10 ปี  

 นตวัตมี่มไ์ยพรัทนสิ - ร์อตเวิพมอคมรกแรปโ         3   ปี  

ทัษริบบัก้หในอโ้ดไงอิงา้อ์ยพรัทนสินใงอขา้จเนป็เมาวคกาห ฯ เมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทัฯหลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตาม

บัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะท้อนดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลง               

โดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่า
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สัญญาเช่าระยะสนัและสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 

12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

นป็เอถืาช่เู้ผบัก้หใปไนอโ้ดไ่มไญ่หในวส่งอขา้จเนป็เมาวคงอขนทแบอตลผะ

าช่เาญญัสงอขุยาอดอลตงรตน้สเธีิวมาต  

4.11 นตวัตีมม่ไย์พรัทนสิ ยาน่หาํจดัตาค่ะลแ  

  ร์อตเวิพมอคมรกแรปโ ยว้ดบอกะรป นตวัตมี่มไ์ยพรัทนสิ บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก ดัตา่คกัหงัลหนุทาคารยว้ดงดสแนตวัตมี่มไ์ยพรัทนสิ

 

 ์ยพรัทนสิยาน่หาํจดัตฯทัษริบ

ประโยชน์ของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่าสินทรัพยน์นั

มี่มไ์ยพรัทนสิงอขยาน่หาํจดัตรากธีิวะลแยาน่หาํจดัตรากาลวเะยะรนวทบทะจฯทัษริบ า่คยอ้ดรากดกิเจาอ

ตวัต นดงักล่าวทุกสินงวดเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผือการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

จร็สเด็บเนุทดาขรไาํกบงนในุทดาขอรืหรไาํก  

 5 ดัตรากมี่มไะลแ ปี

าํทงา่วหะรนางยาน่หาํจ  

4.12 ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนิงเ  

 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดเกิดจากการฟ้องร้องดาํเนินคดีลูกหนีและศาลมี ยามหฎกกออาษกาพิพาํค

ะลแดาลตดอทยาขศากะรปกออดีคบัคงับมรกยดโ ดีคบัคงับ มีผูเ้ขา้ประมูลซือ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี 

ก) กรณีบุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูลซือ 

รัพยห์ลกัประกันของลูกหนีไปขายทอดตลาดและมีบุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูลซือ 

บริษัทฯจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาด ในวนัทีผูซื้อได้ชําระเงิน                

ค่าซือทรัพยใ์ห้แก่กรมบงัคบัคดีครบถว้น และเฉพาะกรณีทรัพยห์ลกัประกนันนัไดจ้ดจาํนองลาํดั 1            

กบับริษทัฯเท่านัน โดยบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการทีจะถูกเรียกเก็บจาก

 ะลยอร้ารตัอนใ ดีคบัคงับมรก 7 ของราคาประมูล ประมาณการค่าใช้จ่ายขายทอดตลาดแสดงเป็น

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเกาจกัหรากยาร  
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ข) กรณีบริษทัฯเป็นผูป้ระมูลซือแบบบุคคลภายนอก 

กรณีทีบริษทัฯเป็นผูป้ระมูลซือทรัพย์หลกัประกันของลูกหนีและชําระเงินให้กับกรมบงัคับคดีเต็ม

จาํนวนไปแลว้ บริษทัฯจะบนัทึกรับรู้เป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาดดว้ยราคาทีประมูลซือหักดว้ย

ค่าธรรมเนียมในการซือในอตัราร้อยละ 3.5 ลูมะรปาคารงอข  

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีซึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯด้อยค่าลง

หรือไม่ และหากมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า บริษทัฯจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละรับรู้ขาดทุนจาก

ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั ทงันี 

 า่วกงสูะจดใาคารต่แว้ลแ์ยพรัทนส้ิชใรากกาจา่คลูม  

 า่คยอ้ดรากกาจนุทดาข้รูบรัะจฯทัษริบ เป็นค่าใช้จ่าย นในุทดาขอรืหรไาํกงอขนวส่นใ นุทดาขรไาํกบง

เบด็เสร็จ หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งชีทีแสดงให้เห็นว่า ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ของสินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์นั และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ

ดอ้ยค่าครังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

์ยพรัทนสิงอขา่คยอ้ดรากกาจนุทดาขลผ้รูบรัยคเ่มไฯทัษริบกาห นป็เะจรวค

ในงวดก่อน ๆ งอขนวส่นใ้รูบรัยดโ์ยพรัทนสิงอขา่คยอ้ดรากกาจนุทดาขลผรากยารบัลกกทึนับะจฯทัษริบ

ทีนัทนุทดาขอรืหรไาํก  

4.14  นิงเรากงาทย์พรัทนสิรากยารดัตราก  

  ชีญับกาจกออรากยารดัตกูถะจนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ันได้

สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั แมว้่าจะไม่มี

ไงค้ดไ่มไอรืหนอโราก วซึ้งความเสียงและผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั   

 บริษทัฯตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนันแลว้ มีการ

ยกเลิกภาระผกูพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั  
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4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

 

ฯทัษริบบักนักวยดีเมุคบวคราก้ตใยาภู่ยออรืห มอ้องาทอรืหงรตงาทยดโนป็เะจา่ว่มไมุคบวคฯทัษริบ  

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการ ซึงมีสิทธิออกเสียงโดย

 

4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ร้ดไนงิเีษาภะลแ นับจุจป้ัดไนงิเีษาภยว้ดบอกะรป้ดไนงิเีษาภ ชีญับดัตรากอ  

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

                            

 

เดิมก่อนวนัที 12  มคาวนัธ 2562 บริษทัฯมีกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นใน

 ะลยอร้ารตัอ 99.5 

362) พ.ศ. 2542 

เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทีรับซือหรือรั นับาถสกาจนอโบ

การเงิน ดงันนั ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจึง ณวนาํค จาก เท่านนั 

รายไดที้ไม่ได้เกิดจากธุรกรรมบริหารสินทรัพยด์้อยคุณภาพของบริษทัฯ ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผล รายได้

ดอกเบียเงินฝากสถาบนัการเงิน และรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นทีใชง้าน และคาํนวณยอดรายจ่ายโดยการ

 ะลยอร้ารตัอนใีษาภยสีเะลแ นวส่นปั 20 

 และตงัแต่วนัที 12 มคาวนัธ  2562 ์ยพรัทกัลหดาลตนในยบีเะทดจา้ขเฯทัษริบงอขญัมาสน้หุาํน้ดไฯทัษริบ

แห่งประเทศไทยและเสนอขายต่อประชาชนทวัไป (IPO) ทาํให้สัดส่วนทีกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันา

น้หุอถืนงิเรากนับาถสบบะร ลดลงเหลือร้อยละ 41.46 ลคคุบติน้ิดไนงิเีษาภน้วเกยบร้ัดไ่มไฯทัษริบ้หใลผงส่

สาํหรับกาํไรทีเกิดจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอีกต่อไป ดงันนั กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานตงัแต่

12  มคาวนัธ 2562 ติกปารตัอนใลคคุบติน้ิดไนงิเีษาภยสีเงอ้ตงจึ   

 ชีญับดัตรากอรด้ไนิงเีษาภ  

 ากอร้ดไนงิเีษาภ รตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชวัคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผล

บงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า                  

อพงยีพเตคานอนใีษาภงาทรไาํกมีะจฯทัษริบ ถรามาสะจา่วนอนน่แมาวคมีฯทัษริบะลแ ลผกาจ์นชยโะรป้ชใ

แตกต่างชวัคราวนนัในอนาคต ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิงอขชีญับมาตา่คลูมนวทบทะจฯทัษริบ

ทุกสินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

เีษาภ์ยพรัทนสิาํนรากอ่ตอพงยีพเีษาภงาทรไาํกมี่มไะจฯทัษริบา่วน่แ งินได้รอการตดับัญชีทงัหมดหรือ

์นชยโะรป้ชใามนวส่งาบ  

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกับ

 

4.17 - ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม 

 ทัษริบ ฯรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และ

จดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดั

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.18 นางกันพงอขน์ชยโะรปลผ  

  

  งา้จา่ค นอดืเนงิเ ้รูบรัฯทัษริบ โบนสัและเงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

 นางกันพงอขนางกาจกอองัลหน์ชยโะรปลผ  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ 

เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดทีเกิดรายการ 

  นางกาจกอองัลห์นชยโะรปลผรากงรคโ  

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ              

บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงาน ไดแ้ก่ วนัลาทีสามารถยกไปไดเ้กินกว่า                

1 ปี 
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 บริษัทฯคํานวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  และโครงการ

Projected Unit 

Credit Method   

 ( ยัภนักะรปร์ตสาศตณิคกัลหมาตรากณามะรปรากกาจนุทดาขอรืหรไาํกลผ Actuarial gain and loss บรัหาํส )

อขาดทุน 

4.19   

 รากณามะรป้รูบรัฯทัษริบ หนีสินในงบแสดงฐานะการเงินเมือบริษทัฯมีภาระหนีสินอนัเป็นผลสืบเนืองจาก

เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ ฯทัษริบา่วน่แงา้ขนอ่ค จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่าย

ชาํระภาระหนีสินดงักล่าว และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ บริษทัฯ จะ

ทบทวนประมาณการหนีสินอย่างสมาํเสมอ และบนัทึกการเปลียนแปลงประมาณการหนีสินโดยการเพิม

 

4.20  การวัดมูลค่ายุติธรรม   

 

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

 

 บริษทัฯใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสิน ซึง

เ

สภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดที

สังเกตได้ทีเกียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลค่า

ยติุธรรมนนัใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน 

 นป็เกออง่บแ 3 งนี 

  บัดะร 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

  บัดะร 2 ใช้ข้อมูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

มอ้องาท  

  บัดะร 3 บกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขนึ  
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 ทุกสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่า

ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบ

เกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลย จินิพ  

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสิ  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลย าณราจิพรากนใจนิิพ

วา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดย

ลดุ้ชใ ยพินิจบนพนืฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั  

5.2  ค่าเผือผลขาดทุน ติดรคเนาด้  

 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสําหรับ

สินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของบริษทัฯ ขึนอยูก่บัแบบจาํลอง 

การใช้ พิมขึนของความเสียงดา้นเครดิต 

 ้ชใามตคานอนใณ์รากดาครากลูมอ้ขกอลืเรากงถึมวร

ดงันนั ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้

5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลย

รากกาจาม้ดไงอลาํจบบ

าญญัสู่คงอข  ลูมอ้ข งอ่ลคพาภส

บัดาํลยผเดปิเรากะลแ มรรธติุยา่คลูมอ่ตบท

ชนัของมูลค่า มรรธตุิย  
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5.4 ปรับด้วย  

 ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ปรับ ยว้ด

บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบียจากเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีคาํนวณมาจาก

ประมาณกระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายุของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีคาดไว้

งอขมุ่ลกงอข ลูกหนี  และ เาน่งา่ยอ้ดไณามะรปถรามาส  

ตวัแปรทีเกียวขอ้งจาํนวนมาก ดงันนั ผลทีเกิดขนึจริงอาจ  

5.5  

 าณราจิพฯทัษริบ ตงั

ยพินิจในการประมาณการผล

งอขะณษกัลณุคะลแทภเะรป นส์ิยพรัทงอขดสุา่ลนมิเะรปาคารกาจาณราจิพยดโา่คยอ้ดรากกาจนุทดาข  นส์ิยพรัท  

5.6  

 ่คณวนาํครากนใ

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขนึ 

 นอกจากนี 

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลย

เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

5.7 สัญญาเช่า 

าช่เาญญัสุยาอดนหาํกรากนใ  จนิิพยลดุ้ชใงอ้ตนป็เาํจราหริบยาฝ่ นอนน่แมาวคมีฯทัษริบา่วนมิเะรปรากนใ

าหรือยกเลิกสัญญาเช่า งถึงนึาํคยดโ

ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัฯในการ

ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั  

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดอตัราดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมของบริษทัฯในการคิดลด

หนีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืม

ายคลึง  
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5.8 ชีญับดัตรากอรด้ไนิงเีษาภย์พรัทนสิ  

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีเมือมีความ

ะจฯทัษริบา่วน่แงา้ขนอ่ค้ดไปไนป็เ

าก ในการนีฝ่ายบริหาร

 ดใา่ทเนวนาํจนป็เชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสินวนาํจ้รูบรัรวค ฯทัษริบา่วรากณามะรปงอ้ตนป็เาํจ

โดยพิจารณาถึง นวนาํจ

 

5.9   น์ชยโะรปลผรากงรคโมาตนางกันพงอขนางกาจกอองัลหน์ชยโะรปลผ  

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

 ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

การตัอะลแะณรมารตัอ ตคานอนใ  

5.10 ประมาณการหนีสินทีอาจเกดิขึนจากการถูกฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหนีสินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึงฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

 วา่ลกงัดดีคงอขลผนมิเะรปราก ซึงในกรณีทีฝ่ายบริหารเชือมนัวา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึน บริษทัฯจะไม่

บนัทึกประมาณการหนีสินจากกรณีดงักล่าว 

6. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจาก ชีญับดัตรากอรด้ไนิงเีษาภย์พรัทนสิกทึนับราก  

ก่อนวนัที 12  มคาวนัธ 2562 มาวคมาตกออากฎีษฤกชาระรพมาตลคคุบติน้ิดไนงิเีษาภน้วเกยบร้ัดไฯทัษริบ

362) พ.ศ. 2542 

หุน้โดยกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95 ไนงิเีษาภน้วเกยบร้ัดไ ด้

นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทีไดรั้บซือหรือรับโอนมาจากสถาบนั

การเงิน และตงัแต่วนัที 12 ธันวาคม 2562 ดาลตนในยบีเะทดจา้ขเฯทัษริบงอขญัมาสน้หุาํน้ดไฯทัษริบ

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและนาํหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทวัไป (IPO ัส้หใาํท )

ฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุน้ในบริษทัฯลดลงจนบริษทัฯไม่ไดรั้บสิทธิการยกเวน้ภาษีเงินได้

ลคคุบตินิ น้ตงา้ขวา่ลกงัด อีกต่อไป ดงันนั กาํไรสุทธิของบริษทัฯตงัแต่วนัที 12  มคาวนัธ 2562 จึงเริม ยสีเงอ้ต

้ดไนงิเีษาภ ลคคุบตินิ   

ดงันนั  12  มคาวนัธ 2562 บริษทัฯจึงรับรู้รายการสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการ บรัหาํสชีญับดัต

ผลแตกต่างชวัคราวดา้นบญัชีและ นา้ด

การหนีสิน ค่าเสือมราคาและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอืน ๆ เนืองจากบริษทัฯประเมินว่ามีความเป็นไปได้

งา่ตกตแลผกาจ์นชยโะรป้ชใถรามาสะจา่วน่แงา้ขนอ่ค ชวัคราวนีไดใ้นการนาํไปหักกบักาํไรในอนาคต และ

 ปีบรัหาํสนุทดาขรไาํกบงนใชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภนวนาํจ้รูบรั 2562 

กิจการ 
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วา่ลกงัดนัวนใ  ฯทัษริบ ร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิมีงัย ชีญับดัตรากอ อีกบางส่วน นใ์ยพรัทนสินป็เ้รูบร้ัดไ่มไงัย

งบการเงิน ซึงส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างของการรับรู้รายไดด้อกเบียทางบญัชีและทางภาษีจากเงินให้

และ การรับรู้รายได้ดอกเบียจากลูกหนีขายผ่อนชาํระสําหรับรอบระยะเวลาจากอดีตจนถึงวนัที

ผลประโยชน์นีไดใ้นอนาคต ีษาภงาท์นชยโะรป้ชใรากบอกะรปราสกอเงอขงอ้ตกูถะลแนว้ถบรคมาวคกาจ

ในอนาคต 

 ปีงา่วหะรนใ มาต็กรไงา่ยอ 2563 ฯทัษริบ ไดท้บทวน ้หใาํทราสกอเงอขงอ้ตกูถะลแนว้ถบรคมาวค เชือมนัวา่

จะสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีเหล่านีได้ในอนาคต บริษทัฯจึงได้ปรับปรุงและรับรู้สินทรัพย์ภาษี               

เงินได้รอการตัดบัญชี เรากบงนใงัลหนอ้ยวา่ลกงัดงา่ตกตแลผงอข งินสําหรับปี 2562 นํามาแสดง

เปรียบเทียบ 

 31 ธันวาคม 2562 และ                

นุทดาขรไาํกบง จร็สเด็บเ สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัทีแสดงเปรียบเทียบ มีดงันี 

(หน่วย: ทาบนา้ล ) 

 ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง งรุปบรัปงัลห  

31  มคาวนัธ 2562    

ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิ  491 4,130 4,621 

 มสะสรไาํก - รรสดัจ่มไงัย  17,034 4,130 21,164 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวันที  

 31  มคาวนัธ 2562 

   

้ดไนงิเีษาภ้ดไยาร  337 4,130 4,467 

รายการปรับปรุงขา้งตน้ไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2562 

เปรียบเทียบ เนืองจากรายการข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรก่อนภาษีเงินได้ และบริษัทฯไม่แสดง              

1 มกราคม 2562 

 ณ มสะสรไาํกะลแชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิอ่ตบทะรก 1 มกราคม 2562                   

พาภณุคยอ้ด  

  

271
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)



 

7. 
ิตับิฏป  

3.1 มุ่ลกนงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามาํน้ดไฯทัษริบ

16 งา่วหะรนใตัิบฏิปอถืาม าช่เาญญัส ปี

ปัจจุบัน และ

  1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที

แสดงเปรียบเทียบ 

1 มกราคม 2563 

จากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านีมาถือปฏิบติั 

แสดงไดด้งันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  ผลกระทบจาก  

 31  มคาวนัธ 2562 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ทางการเงิน 

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน                      

16 1 มกราคม 2563 

 )ม่หใงรุปบรัป(     

นิงเรากะนาฐงดสแบง      

สินทรัพย์     

นุทงลนงิเ  70 403 - 473 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและ              

ดอกเบียคา้งรับ 77,375 (2,182) - 75,193 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 649 2 - 651 

้ชใรากธิทส์ิยพรัทนสิ  - - 28 28 

ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิ  4,621 402 - 5,023 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,596 (226) - 9,370 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย์

 888 (5) - 883 

     

หนีสินตามสัญญาเช่า - - 28 28 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

 (65) 322 - 257 

 มสะสรไาํก - รรสดัจ้ดไม่ไงัย  21,164 (1,928) - 19,236 
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7.1     

1 มกราคม 2563                    นางยารรากนาฐรตามาํนรากกาจ

ทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัครังแรก แสดงไดด้งันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  

 403 

 (81) 

 322 

  

มสะสรไาํก   

การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึต่อสินทรัพยท์างการเงิน  

- เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี (2,182) 

- ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 2 

- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย ์ (5) 

กทึนับ า่คลูมบรัปนวส่ ของเงินรอรับจากการขายทอดตลาด (226) 

 483 

มสะสรไาํกอ่ตบทะรกลผ  (1,928) 

1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิน

9 ทภเะรปดัจรากบักบยทีเบยรีปเ

มาตา่คลูมดัวรากะลแรากยาร มาตรฐานการบญัชีเดิม แสดงไดด้งันี 
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  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 

                        นาฐรตามมาตา่คลมูดัวรากะลแรากยารทภเะรปดัจราก

9 1 มกราคม 2563 

                                            มดิเชีญับรากนาฐรตามมาตา่คลมูดัวะลแรากยารทภเะรปดัจราก

31  มคาวนัธ 2562 

                นในุทงลนงิเ

า่คลมูดัวห้ใดนหาํก

มรรธติุยา่คลมูยว้ด

นุทดาขรไาํกนา่ผ

 

ด้                    นุทาคารยว

ยาน่หาํจดัต  รวม 

 นิงเรากงาทย์พรัทนสิ      

เงินสด 5 - 5 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร -                                      

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  1,379 - 1,379 1,379 

นุทงลนงิเ  70 473 - 473 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 77,375 - 75,193 75,193 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 649 - 651 651 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,596 - 9,370 9,370 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ  888 - 883 883 

     

- ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ 51 - 51 51 

- ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  31 - 31 31 

     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 75,687 - 75,687 75,687 

ดอกเบียคา้งจ่าย 504 - 504 504 

ตารางดา้นล่างนีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วนัที 31  มคาวนัธ 2562 ม

มาตะลแชีญับรากนาฐรตาม 105 

เงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 1 มกราคม 2563 

9 

ของค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใหม่ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบันี 
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  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562  ่มหใา่คลูมดัว  1 มกราคม 2563 

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ    

- เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 6,247 2,182 8,429 

- ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 2 (2) - 

- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย ์ - 5 5 

รวม 6,249 2,185 8,434 

7.2  สัญญาเช่า 

 16 เรือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัฯรับรู้หนีสิน

ชาํระตามสัญญาเช่าทีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพิมของบริษทัฯ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

ไดด้งันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

31  มคาวนัธ 2562 38 

หกั: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  (9) 

หกั: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (1) 

หนีสินตามสัญญาเช่าเพิมขนึจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16                         

มาถือปฏิบติัครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 28 

16 ตัิบฏิปอถืาม

ครังแรก ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

ร์อตเวพิมอคมรกแรปโ  27 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1 

้ชใรากธิทส์ิยพรัทนสิมวร  28 
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8.  

       )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 
31 มคาวนัธ  2563 

  

ราสารตนในุทงลนงิเ

า่คลมูยว้ดา่คลมู

รไาํกนา่ผมรรธตุิย

 

นุทาคารยว้ดา่คลมูดัว

ยาน่หาํจดัต  รวม 

นิงเรากงาทย์พรัทนสิ        

เงินสด - 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร -                                

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  - 7,708 7,708 

นุทงลนงิเ  451 - 451 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ - 77,726 77,726 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ - 728 728 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 9,801 9,801 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย์  - 830 830 

    

 - ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ - 40 40 

 - ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  - 30 30 

   

     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม - 87,421 87,421 

ดอกเบียคา้งจ่าย - 518 518 

9. ดสนิงเาท่เบยทีเรากยาระลแดสนิงเ  

31 ธันวาคม 2563 และ 2562               

เป็นดงันี 

 
 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

เงินสด 5 5 

งาทงาว่หะรกาฝนงิเ  8 9 

เงินฝากธนาคารในประเทศ   

  ์ยพรัทมออะลแนัวยารสแะรกกาฝนงิเ  4,199 1,370 

   าํจะรปกาฝนงิเ  3,500 - 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 7,712 1,384 

 :กัห เงินฝากทีติดภาระคาํประกนั (4) (4) 

ดสนงิเา่ทเบยทีเรากยาระลแดสนงิเ  7,708 1,380 

5
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10.  นิงเดาลตะลแราคานธงาว่หะรรากยาร – นงิเรากนับาถสกาฝนิงเ  

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 

เงินฝากกระแส

ะลแนัวยาร                      

ออมทรัพย ์ าํจะรปกาฝนงิเ  รวม 

งาทงาว่หะรกาฝนงิเ  8 - 8 

เงินฝากธนาคารในประเทศ    

ธนาคารพาณิชย ์ 4,194 3,500 7,694 

จกิะาพฉเนงิเรากนับาถส  5 - 5 

ดอกเบียคา้งรับ - 2 2 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 4,199 3,502 7,701 

กัห : ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (1) - (1) 

ธิทสุนงิเรากนับาถสกาฝนงิเมวร  4,206 3,502 7,708 

 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

 

เงินฝากกระแส

ะลแนัวยาร                      

ออมทรัพย ์ าํจะรปกาฝนงิเ  รวม 

งาทงาว่หะรกาฝนงิเ  9 - 9 

เงินฝากธนาคารในประเทศ    

ธนาคารพาณิชย ์ 1,360 - 1,360 

จกิะาพฉเนงิเรากนับาถส  10 - 10 

ดอกเบียคา้งรับ - - - 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 1,370 - 1,370 

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเมวร สุทธิ 1,379 - 1,379 

31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์ นัวยารสแะรกกาฝนงิเ าํจะรปกาฝนงิเะลแ มีอตัราดอกเบีย

 ะลยอร้งา่วหะร 0.05 ถึง 0.35 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี) นอกจากนี ณ วนัที 31  มคาวนัธ 2563 

ทัษริบ  นวนาํจ์ยพรัทมออกาฝนงิเมีฯ 4 ลา้นบาท คาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัฯ (2562: 4 )ทาบนา้ล  
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11. เงินลงทุน 

11.1 เงินลงทุนจําแนกตามประเภทเงินลงทุน 

 31  มคาวนัธ 2563 นุทงลนงิเทภเะรปมาตกนแาํจนุทงลนงิเ  ดงันี 

   )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 นุทาคาร  มรรธตุิยา่คลูม  บรัลผนปันงิเ  

  

-  312 58 1 

-  170 393 25 

รวม 482 451 26 

31  มคาวนัธ 2562 นุทงลนงิเทภเะรปมาตกนแาํจนุทงลนงิเ  ดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

                                    /นุทาคาร

ยาน่หาํจดัตนุทาคาร  มรรธตุิยา่คลูม  

   

ศทเะรปนใดาลตงอขรากงอ้ตมาวคนในุทราสารต  340 65 

 นุทงลนงิเา่คลูมบรัปา่ค :กัห  (28) - 

 (81) - 

 (166) - 

รวม 65 65 

   

ตราสารหนีภาคเอกชน 50  

นุทงลนงิเา่คลูมบรัปา่ค :กัห  (50)  

รวม -  

เงินลงทุนทัวไป   

 715  

นุทงลนงิเา่คลูมบรัปา่ค :กัห  (545)  

 (165)  

รวม 5  

ธิทส์ุยพรัทกัลหนในุทงลนงิเมวร  70  
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 ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 

 

ในความตอ้งการของตลาดทีเดิมเคยจดัเป็นเงินลงทุนทวัไป 

มูล

นุทงลนงิเ  

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563 

รากกาจมสะสนุทดาขอรืหรไาํก ชี

จาํหน่ายจะถูกรับรู้ในกาํไรสะสม ดงันี 

     )ทาบนัพ :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 

มรรธตุิยา่คลูม  

 

บรัลผนปันงิเ  

มสะสรไาํก

จากการ                     

ยาน่หาํจ  

                   รากนใลผุตหเ

รากยารดัต  

     

-  

ตลาดในประเทศ 1,214 - 539 ยาน่หาํจ  

-   80 - 80 ยาน่หาํจ  

รวม 1,294 - 619  

11.2  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ทีบริษัทฯ ถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10  

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์บริษทัฯถือหุ้นตงัแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของ

มได้

ดงันี 

   )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 

มรรธตุิยา่คลูม  

กัหนุทาคาร

การ า่คยอ้ด  

เงินลงทุนทีกําหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (31  มคาวนัธ 2562: เงินลงทุนทัวไป) 

  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 8 - 

การสาธารณูปโภคและบริการ 263 2 

นงิเรากงาทงาลกวัต  11 - 

รวม 282 2 
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11.3  ส่วนเกนิทุน (ตาํกว่าทุน) จากการเปลยีนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 ส่วนเกินทุน (ตาํกวา่ทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นดงันี  

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

   

 396 - 

- นุทราสารต  - 17 

รวม 396 17 

   

 (95) - 

 - นุทราสารต  - (98) 

รวม (95) (98) 

 301 (81) 

 :กัห  (60) 16 

 241 (65) 

การเปลียนแปลงในส่วนเกินทุน (ตาํกว่าทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสําหรับปีสินสุดวนัที                   

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เป็นดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

น้ตดอย ปี (81) (58) 

                                  นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามาํนรากกาจมสะสบทะรกลผ

 403 - 

งาว่หะรนุทงลนงิเา่คลูมตีรากกาจ )นุทดาข( รไาํก ปี (20) (23) 

รไาํก มสะสรไาํกนใ้รูบรักูถรากยารดัตรากกาจมสะส  (1) - 

ยอดปลายปี 301 (81) 

้ดไนงิเีษาภ  (60) 16 

 241 (65) 

  

28
0

รา
ยง

าน
ปร

ะจํ
าป

 2
56

3



 

12. เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบยีค้างรับ 

12.1  

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีมีดงันี 

 
 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี - นุทาคารยว้ดา่คลูมงดสแ                          

ยาน่หาํจดัต  85,922 83,622 

บวก: ดอกเบียคา้งรับ 5,047 - 

รวมเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 90,969 83,622 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - (6,247) 

 :กัห ค่าเผอืผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (13,243) - 

รวมเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 77,726 77,375 

รายการเปลียนแปลงของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีสําหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 

เป็นดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนียกมาตน้ปี 83,707 81,804 

บวก: ซือเพิม 10,600 12,810 

หกั: ขายลูกหนี (333) (13) 

หกั: รายการรับชาํระหนีและปรับปรุงสุทธิ (7,987) (10,894) 

คงเหลือเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีก่อนปรับมูลค่า 85,987 83,707 

า่คลูมบรัปา่ค :กัห  (65) (85) 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีปลายปี 85,922 83,622 

 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี - นวนาํจ ธิทสุ  77,726                

ะลแ ทาบนา้ล  77,375 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะทีบริษทัฯมีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนีตามสัญญาคิดเป็น

า่คลูม  484,881 ะลแ ทาบนา้ล  468,831 บัดาํลมาต ทาบนา้ล  
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12.2 จําแนกตามสกุลเงินและถินทีอยู่ของลูกหนี 

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีทงัจาํนวนเป็นสินเชือดอ้ยคุณภาพทีซือ

มาจากสถาบนัการเงินอืน ซึงลูกหนีทงัหมดเป็นลูกหนีทีเป็นสกุลเงินบาทและมีถินทีอยู่ในประเทศและ

ัด ศทเะรปงา่ต งนี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 ในประเทศ ศทเะรปงา่ต  รวม ในประเทศ ศทเะรปงา่ต  รวม 

เงินบาท 85,898 24 85,922 83,598 24 83,622 

รวม 85,898 24 85,922 83,598 24 83,622 

12.3  

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับจาํแนกตามประเภท

การจดัชนัไดด้งันี 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

  
เงินให้สินเชือจากการซือ

ลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ เครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือเริมแรก                         

ทีซือหรือไดม้า 90,969 13,243 

รวม 90,969 13,243 

 

      )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2562 

  ดอกเบียคา้งรับ นักะรปกัลหกัห  

อตัราทีใชใ้นการตงั

ค่าเผอืหนีสงสัย                    

จะสูญ 

ค่าเผอืหนีสงสัย                

จะสูญ 

ปกติ *  4,646 105 100 108 

 ษศเิพงถึวาล่ก * 1,184 18 100 18 

 2,631 101 100 101 

ยัสงส  76 2 100 2 

ญสูะจยัสงส  75,085 6,018 100 6,018 

รวม 83,622 6,244  6,247 

*  การตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

ปรับโครงสร้างหนีทีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบนั 
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12.4  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีคงค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลกัประกนั 

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 ยอดคงคา้งของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและมูลค่าหลกัประกนั

ซึงคาํนวณอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดก่อนหกัส่วนลด เป็นดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 

ยอดหนี                      

 มดิเาญญสัมาต  

(ภาระหนีเกณฑ์

สิทธิ) 

 

จากการซือลูกหนี 

(ภาระหนี                

)นุท์ฑณกเ  

               า่คลูม

นักะรปกัลห ก่อน              

มาตดลนวส่กัห

เกณฑ์  ฯทัษริบ (1) 

             า่คลูม

นในักะรปกัลห  

ฯทัษริบงอขนวส่  (2) 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี        

ปรับโครงสร้างหนี     

 - คา้งตงัแต่ 0 - 1 เดือน 12,103 7,203 23,724 11,402 

 -  าว่กกามงา้ค 1 - 3 เดือน 2,587 1,821 4,417 2,544 

 -  าว่กกามงา้ค 3 - 6 เดือน 1,865 852 4,337 1,824 

 -  าว่กกามงา้ค 6 เดือนขนึไป 1,059 518 2,074 798 

รวม 17,614 10,394 34,552 16,568 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี     

ไม่ปรับโครงสร้างหนี 467,267 75,528 163,728 123,715 

รวม 467,267 75,528 163,728 123,715 

รวมทงัสิน 484,881 85,922 198,280 140,283 

(1)   าว่กนกิเาคารนิมเะรปรากีม้มแงึถ( ดสุา่ลนิมเะรปาคาราณราจพิรากมรรกะณคงอขติมมาตนิมเะรปาคาร้ชใยดโณวนาํค 3 ปี) และหาก

หลกัประกนัถูกนาํไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซึงมูลค่าหลกัประกัน 

อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนีตามเกณฑสิ์ทธิทีบริษทัฯมีกบัลูกหนีและก่อนพิจารณามูลจาํนอง  

(2)  ตนิมเะรปาคาร้ชใยดโณวนาํค  าว่กนกิเาคารนิมเะรปรากีม้มแงึถ( ดสุา่ลนิมเะรปาคาราณราจพิรากมรรกะณคงอขติมมา 3 ปี) และหาก

หลกัประกนัถูกนาํไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซึงมูลค่าหลกัประกัน 

อา้งอิงราคาประเมินหลงัพิจารณาถึงภาระหนีตามเกณฑสิ์ทธิทีบริษทัฯมีกบัลูกหนีและหลงัพิจารณามูลจาํนอง  
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 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

 

ยอดหนี                      

 มดิเาญญสัมาต  

(ภาระหนีเกณฑ์

สิทธิ) 

 

จากการซือลูกหนี 

(ภาระหนี                

)นุท์ฑณกเ  

               า่คลูม

นักะรปกัลห ก่อน

มาตดลนวส่กัห

.ทปธ ์ฑณกเ  (1) 

             า่คลูม

นักะรปกัลห  งัลห

มาตดลนวส่กัห

.ทปธ ์ฑณกเ  (3) 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี     

ปรับโครงสร้างหนี     

 - คา้งตงัแต่ 0 - 1 เดือน 6,792  4,646  14,361  12,926 

 -  าว่กกามงา้ค 1 - 3 เดือน 2,054  1,184  3,734  3,361 

 -  าว่กกามงา้ค 3 - 6 เดือน 4,787  2,631  7,947  4,946 

 -  าว่กกามงา้ค 6 เดือนขนึไป 1,138  129  1,224  760 

     รวม 14,771  8,590  27,266  21,993 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี     

ไม่ปรับโครงสร้างหนี 454,060  75,032  164,923  112,545 

     รวม 454,060  75,032  164,923  112,545 

          รวมทงัสิน 468,831  83,622  192,189  134,538 

(1)   าว่กนกิเาคารนิมเะรปรากีม้มแงึถ( ดสุา่ลนิมเะรปาคาราณราจพิรากมรรกะณคงอขติมมาตนิมเะรปาคาร้ชใยดโณวนาํค 3 ปี) และหาก

หลกัประกนัถูกนาํไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซึงมูลค่าหลกัประกัน 

อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนีตามเกณฑสิ์ทธิทีบริษทัฯมีกบัลูกหนีและก่อนพิจารณามูลจาํนอง 

(3)   าว่กนกิเาคารนิมเะรปรากณีรกนักะรปกัลหา่คลูม้ชใ่มไะลแ .ทปธ ์ฑณกเมาตดลนวส่ยว้ดกัหนักะรปกัลหา่คลูมาํนยดโณวนาํค 3 ปี และหาก

หลกัประกนัถูกนาํไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเ

อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนีตามเกณฑสิ์ทธิทีบริษทัฯมีกบัลูกหนีและก่อนพิจารณามูลจาํนอง 

12.5   

 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีทีไดมี้การทาํสัญญาปรับโครงสร้างหนีทีเหลืออยู ่ณ วนัสินปีดงันี 

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 ลูกหนีทงัหมด 

ลูกหนีทีมีการปรับ

โครงสร้างหนี ลูกหนีทงัหมด 

ลูกหนีทีมีการปรับ

โครงสร้างหนี 

จาํนวนลูกหนี (ราย) 85,102 7,939 88,333 7,081 

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชือจากการซือ

ลูกหนีคงคา้ง (ลา้นบาท) 90,969 10,739 83,622 8,912 
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 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือทีตกลงให้ลูกหนีเงินให้สินเชือจาก

การซือลูกหนีกูย้มืเพิมเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหนี 

  ปีงา่วหะรนใ 2563 า้ขเ้ดไฯทัษริบ ร่วมโครงการ มาวค้หใ ช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีจาํนวนเงินรวม 2,734 ทาบนา้ล  โดย

การพกัชาํระเงินตน้หรือพกัชาํระทงัเงินตน้และดอกเบีย และ ณ วนัที 31  มคาวนัธ 2563 คงเหลือลูกหนีทียงัคง

นวนาํจน้ตนงิเะราํชกัพงวช่นใู่ยอ เงิน 26 ลา้นบาท และลูกหนีทีอยู่ในช่วงพกัชาํระทงัเงินตน้และดอกเบีย 

 นงิเนวนาํจ 4 ฯทัษริบ มาต็กรไงา่ยอ ทาบนา้ล ไม่ไดเ้ลือกใช้

เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับกิจการทีให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

 ดงันัน ลูกหนีทียงัอยู่ในมาตรการให้ความช่วยเหลือ ณ วนัสินปี ก็ยงัคง

จดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือเริมแรกทีไดห้รือไดม้าและรับรู้รายไดด้อกเบีย

ว้ด ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงปรับดว้ยค่าความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนีรายนนั ๆ เช่นเดิม 

13. ลูกหนีขายผ่อนชําระ  

13.1   รายการเคลือนไหวของลูกหนีขายผอ่นชาํระในระหวา่งปีเป็นดงันี 

      )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

    2563 2562 

น้ตามกยดอย ปี 1,542 1,453  

บวก:  เพิมระหว่างปี 1,565 474  

 :กัห  งาว่หะระราํชบรั ปี (763)  (341) 

         ยกเลิกการขาย (29)  (44) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,315 1,542  

บวก:  ดอกเบียคา้งรับ 158 - 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 2,473 1,542  

 :กัห  กาํไรขนัตน้ลูกหนีขายผอ่นชาํระรอตดับญัชี (1,586)  (891) 

 ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (159) - 

  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ - (2) 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 728 649  
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13.2   

31  มคาวนัธ 2563 ลูกหนีขายผอ่นชาํระจาํแนกตามประเภทการจดัชนัไดด้งันี  

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 ลูกหนีขายผอ่นชาํระ

และดอกเบียคา้งรับ 

                ตดิรคเนา้ด

ทีคาดว่าจะเกิดขนึ 

สินทรัพยท์างการเงินทีไม่มีการเพิมขนึอยา่งมีนยัสาํคญั 

      1,326 12 

สินทรัพยท์างการเงินทีมีการเพิมขนึอยา่งมีนยัสาํคญั 

      331 19 

  816 128 

   รวม 2,473 159 

31  มคาวนัธ 2562 ลูกหนีขายผอ่นชาํระแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง ไดด้งันี 

      )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2562 

    ลูกหนีขายผอ่นชาํระ ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 

ะราํชงา้คม่ไ  734 1 

 งา้ค 1- 30 นัว  354 - 

 งา้ค 31 -  90  นัว  288 1 

 งา้ค 91 - 180 นัว  108 - 

 งา้ค 181  นัว - 12 เดือน 17 - 

 นกิเงา้ค 12 เดือนขนึไป 41 - 

รวม   1,542 2 

13.3  

 บริษทัฯมีลูกหนีขายผอ่นชาํระ ปรับโครงสร้างหนีทีเหลืออยู ่ณ วนัสินปี ดงันี 

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 ลูกหนีทงัหมด 

ลูกหนีทีมี               

การปรับ

โครงสร้างหนี ลูกหนีทงัหมด 

ลูกหนีทีมี             

การปรับ

โครงสร้างหนี 

จาํนวนลูกหนี (ราย) 2,583 419 2,123 65 

ยอดคงเหลือของลูกหนีขายผอ่นชาํระคงคา้ง  

 )ทาบนา้ล(  2,473 1,096 1,542 747 
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  ปีงา่วหะรนใ 2563 า้ขเ้ดไฯทัษริบ ร่วมโครงการ มาวค้หใ ช่วยเหลือลูกหนีทีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์

 ปีงา่วหะรนใยดโ  2563 บริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีจาํนวนเงิน

รวม 376 ทาบนา้ล  ะราํชกัพรากยดโ ทงัเงินตน้และดอกเบีย 31  มคาวนัธ 2563 ลูกหนีทงัหมดที

้หใฯทัษริบ ความช่วยเหลือไดสิ้นสุดระยะเวลา อลืหเยวช่มาวค้หใราก  ว้ลแ  

14.  ทรัพย์สินรอการขาย   

์ยพรัทมริาหงัสอ ยว้ดบอกะรป ยาขรากอรนส์ิยพรัท และสังหาริมทรัพย์ทีไดรั้บจากการรับชาํระจากลูกหนี

และจากการซือจากบริษทับริหารสินทรัพย ์และสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 บรัหาํส ปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563 

 

                   กาจลมูะรป

นงิเรากนับาถส  

โอนทรัพยช์าํระหนี/

ลมูะรป ซือทรัพย ์

          

นาง้ชใ้ดไม่ไ  รวม 

อสังหาริมทรัพย์     

น้ตดอย ปี 5,388 26,808 40 32,236 

เพิมขนึ 1,148 7,005 1 8,154 

ลดลง (490) (3,618) - (4,108) 

ยอดปลายปี 6,046 30,195 41 36,282 

สังหาริมทรัพย์     

น้ตดอย ปี 4 348 - 352 

เพิมขนึ - 9 - 9 

ลดลง - (4) - (4) 

ยอดปลายปี 4 353 - 357 

รวมยอดปลายปี 6,050 30,548 41 36,639 

า่คลมูบรัปา่ค :กัห    (8,073) 

   (488) 

ธิทสุยาขรากอรนส์ิยพรัท     28,078 
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 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2562 

 

                   กาจลมูะรป

นงิเรากนับาถส  

โอนทรัพยช์าํระหนี/

กาจ์ยพรัทลมูะรป

ลูกหนี นาง้ชใ้ดไม่ไ  รวม 

อสังหาริมทรัพย์     

น้ตดอย ปี 5,657 20,980 40 26,677 

เพิมขนึ 544 8,060 - 8,604 

ลดลง (813) (2,232) - (3,045) 

ยอดปลายปี 5,388 26,808 40 32,236 

สังหาริมทรัพย์     

น้ตดอย ปี 4 343 - 347 

เพิมขนึ - 5 - 5 

ยอดปลายปี 4 348 - 352 

รวมยอดปลายปี 5,392 27,156 40 32,588 

า่คลมูบรัปา่ค :กัห    (8,191) 

   (498) 

ธิทสุยาขรากอรนส์ิยพรัท     23,899 

31  มคาวนัธ 2563  นมิเะรปาคารมี ์ยพรัทมริาหงัสะลแ์ยพรัทมริาหงัสอทภเะรปยาขรากอรนส์ิยพรัท

62,161  ะลแ ทาบนา้ล 410 ( ทาบนา้ล 2562: 54,647  ะลแ ทาบนา้ล 422 )บัดาํลมาต ทาบนา้ล  

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 มีดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 นุทาคาร  *นมิเะรปาคาร  นุทาคาร  *นมิเะรปาคาร  

 21,906 38,462 29,059 49,702 

 14,733 24,109 3,529 5,367 

รวม 36,639 62,571 32,588 55,069 

* ก่อนหกัส่วนลดและก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
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15. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  2563 และ  2562 

ยว้ดบอกะรป  

     (หน่วย: )ทาบนา้ล  

 

 อาคาร 

ส่วนปรับปรุง

อาคาร ณ์รกปุอ  

งาน                     

าํทงาว่หะร  รวม 

นุทาคาร        

1 มกราคม 2562 778 432 450 612 - 2,272 

เพิมขนึ/รับโอน 9 5 27 83 26 150 

กออนอโ/ยาน่หาํจ  - - - (26) (26) (52) 

31  มคาวนัธ 2562 787 437 477 669 - 2,370 

เพิมขนึ/รับโอน 3 4 4 39 12 62 

กออนอโ/ยาน่หาํจ  (1) (2) (1) (23) (2) (29) 

31  มคาวนัธ 2563 789 439 480 685 10 2,403 

       

1 มกราคม 2562 - 246 289 486 - 1,021 

 - 22 50 60 - 132 

ยาน่หาํจ  - - - (26) - (26) 

31  มคาวนัธ 2562 - 268 339 520 - 1,127 

 - 22 43 62 - 127 

ยาน่หาํจ  - (1) (1) (23) - (25) 

31  มคาวนัธ 2563 - 289 381 559 - 1,229 

ชีญับมาตา่คลูม        

31  มคาวนัธ 2562 787 169 138 149 - 1,243 

31  มคาวนัธ 2563 789 150 99 126 10 1,174 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ      

2563      127 

2562      132 

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 

ค่าเสือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมเป็นจาํนวนเงิน  นา้ล

บาท และ 520 บัดาํลมาต ทาบนา้ล  
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16. ช้ใรากิธทสิย์พรัทนสิ  

ปีสินสุดวันที  31 ธันวาคม  2563 

ยว้ดบอกะรป  

  
 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

   

อาคารเช่าและ                      

ส่วนปรับปรุง 

โปรแกรม                 

ร์อตเวพิมอค  รวม 

นุทาคาร     

1 มกราคม 2563 - นางยารรากนาฐรตามาํนรากกาจ

ตัิบฏิปอถืาม่มหในงิเรากงาท  

 

1 

 

27 

 

28 

เพิมขนึ/รับโอน - - - 

31  มคาวนัธ 2563 1 27 28 

    

1 มกราคม 2563 - นางยารรากนาฐรตามาํนรากกาจ

ตัิบฏิปอถืาม่มหในงิเรากงาท  

 

- 

 

- 

 

- 

 (1) (11) (12) 

31  มคาวนัธ 2563 (1) (11) (12) 

ชีญับมาตธิทสุา่คลูม     

31  มคาวนัธ 2563 - 16 16 
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17.  นตวัตีมม่ไย์พรัทนสิ  

 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนสําหรับปีสินสุดวันที  31 ธันวาคม  2563 และ  2562 

ยว้ดบอกะรป  

  (หน่วย: )ทาบนา้ล  

 โปรแกรม

ร์อตเวพิมอค  

งาน                                

าํทงาว่หะร  รวม 

นุทาคาร     

1 มกราคม 2562 74 1 75 

เพิมขนึ/รับโอน 9 2 11 

โอนออก - (2) (2) 

31  มคาวนัธ 2562 83 1 84 

เพิมขนึ/รับโอน 10 2 12 

โอนออก - (3) (3) 

31  มคาวนัธ 2563 93 - 93 

    

1 มกราคม 2562 62 - 62 

ยาน่หาํจดัตา่ค  6 - 6 

โอนออก - - - 

31  มคาวนัธ 2562 68 - 68 

ยาน่หาํจดัตา่ค  5 - 5 

โอนออก - - - 

31  มคาวนัธ 2563 73 - 73 

ชีญับมาตธิทสุา่คลูม     

31  มคาวนัธ 2562 15 1 16 

31  มคาวนัธ 2563 20 - 20 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ     

2563   5 

2562   6 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

จํานวนแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมเป็นจํานวน 61 ล้านบาท และ 51              

บัดาํลมาต ทาบนา้ล  
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18. /ชีญับดัตรากอรด้ไนิงเีษาภย์พรัทนสิ ค่าใช้จ่าย ด้ไนิงเีษาภ  

18.1 สินทรัพย/์หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รากยารยว้ดบอกะรป

ดงัต่อไปนี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 

31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ในภาษี

ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเ

บรัหาํส ปีสินสุดวนัที               

31  มคาวนัธ 2563 

  )ม่หใงรุปบรัป(   

ชีญับดัตรากอรด้ไนิงเีษาภย์พรัทนสิ     

รายไดด้อกเบียจากเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 1,548 2,441 (893) 

รายไดด้อกเบีย/กาํไรจากลูกหนีขายผอ่นชาํระ 216 79 137 

นุทงลนงิเา่คลมูดัวรากกาจนุทดาข  12 88 (76) 

ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน  1,558 - 1,558 

ยาขรากอรนส์ิยพรัทา่คลมูบรัปา่ค  1,714 1,676 38 

 97 100 (3) 

 44 41 3 

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเา่คลมูบรัปา่ค  21 - 21 

ประมาณการหนีสิน 197 210 (13) 

หนีสินอืน 46 42 4 

รวม 5,453 4,677 776 

    

ค่าใชจ่้ายจากการออกตราสารหนีและเงินกูย้ืม (74) (56) (18) 

รวม (74) (56) (18) 

ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ์ยพรัทนสิ สุทธิ 5,379 4,621 758 

    

 

 1 มกราคม 2563   402 

นุทดาขอรืหรไาํกงอขนวส่นใ้รูบรั    364 

   (8) 

รวม   758 
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18.2 บรัหาํส้ดไนงิเีษาภ ปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 
 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

   )่มหใงรุปบรัป(  

: นับุจจปัป้ีดไนงิเีษาภ    

ปีบรัหาํสีษาภงาทรไาํกบรัหาํส้ดไนงิเีษาภ  706 120 

 13 - 

: ชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว (364) 7 

 ีษาภงาทพาภ

)่มหใงรุปบรัป(  - (4,594) 

 355 (4,467) 

 

ปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

 
้ดไนงิเีษาภ  ้ดไนงิเีษาภน้วเกย  ้ดไนงิเีษาภ  รวม 

   )่มหใงรุปบรัป(  )่มหใงรุปบรัป(  

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,196 5,833 379 6,212 

ลคคุบติน้ิดไนงิเีษาภารตัอ  20% - 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

ีษาภารตัอ  439 - 76 76 

 

ีษาภงาทยา่จ้ชใา่คอรืห้ดไยารนป็เอถืม่ไ     

-  (5) - (7) (7) 

- ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิตดัไดเ้พิมขนึ (11) - (5) (5) 

- มา้หงอ้ตยา่จ้ชใา่ค  1  56 56 

รายการปรับปรุงภาษเีงินไดข้องปีก่อน (69) - -  

รากกาจชีญับดัตรากอร้ดไนงิเีษาภ

                                  (4,587) (4,587) 

จร็สเด็บเนุทดาขรไาํกบงนใ้ดไนงิเีษาภ  

)้ดไยาร(  355 - (4,467) (4,467) 
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ก่อนวนัที 12 ธันวาคม 2562 ฯทัษริบ มีกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นใน

ฯทัษริบ  ะลยอร้า่วกยอ้น่มไ 95 ้หใาํท

สินทรัพยด์้อยคุณภาพทีได้รับซือหรือรับโอนมาจากสถาบนัการเงิน และตงัแต่วนัที 12 ธันวาคม 2562 

อนสเน้หุาํนะลแยทไศทเะรปงห่แ์ยพรัทกัลหดาลตนในยบีเะทดจา้ขเฯทัษริบงอขญัมาสน้หุาํน้ดไฯทัษริบ

ขายแก่ประชาชนทวัไป ทาํให้สัดส่วนทีกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นใน

บริษทัฯลดลงจนบริษทัฯไม่ได้รับสิทธิการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกต่อไป ดังนัน กาํไรสุทธิของ

บริษทัฯตงัแต่วนัที 12  มคาวนัธ 2562 จึงเริม ้ดไนงิเีษาภยสีเงอ้ต ลคคุบตินิ  ติกปารตัอนใ  

18.3 ปีสินสุดวนัที 

31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

   

นุทงลนงิเา่คลูมดัวรากกาจนุทดาข ขาย - 16 

 4 - 

ยัภนักะรปร์ตสาศตณิคกัลหมาตรากณามะรปรากกาจ )รไาํก( นุทดาข  (12) 18 

 (8) 34 

19.   ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนิงเ  

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

บุคคลภายนอกเป็นผูซื้อ 7,741 7,378 

ดาลตดอทยาขยา่จ้ชใา่ครากณามะรป :กัห  (554) (529) 

บุคคลภายนอกเป็นผูซื้อสุทธิ 7,187 6,849 

บริษทัฯเป็นผูซื้อ 2,720 2,747 

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเ  9,907 9,596 

กัห : า่คลูมบรัปนวส่  (106) - 

ธิทสุดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเ  9,801 9,596 
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31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง ดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 บุคคลภายนอกเป็นผูซื้อ บริษทัฯเป็นผูซื้อ รวม 

งา้คงคาลวเะยะร     
   ภายใน 1 ปี 2,703 667 3,370 

    า่วกกาม 1 นกิเ่มไ่ตแ ปี  3 ปี 2,134 1,457 3,591 

    า่วกกาม 3 นกิเ่มไ่ตแ ปี  5 ปี 987 556 1,543 

    า่วกกาม 5 ปี 1,917 40 1,957 

รวม 7,741 2,720 10,461 

า่คลูมบรัปนวส่  76 30 106 

 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 
31 มคาวนัธ  2562 

 
บุคคลภายนอกเป็นผูซื้อ บริษทัฯเป็นผูซื้อ รวม 

งา้คงคาลวเะยะร     
   ภายใน 1 ปี 1,956 1,136 3,092 

    า่วกกาม 1 นกิเ่มไ่ตแ ปี  3 ปี 2,697 1,290 3,987 

    า่วกกาม 3 นกิเ่มไ่ตแ ปี  5 ปี 905 320 1,225 

    า่วกกาม 5 ปี 1,820 1 1,821 

รวม 7,378 2,747 10,125 

20.  

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ ประกอบดว้ย 

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซือทรัพย ์ 212 121 

ค่าธรรมเนียมในการวางซือทรัพย ์ 601 764 

 20 1 

 6 2 

 : กัห ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ (9) - 

รวม 830 888 
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21.  

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 ยว้ดบอกะรป  

        
 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

   31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ชีญับดัตอรยา่จยาระลแา้นหงว่ลยา่จยา่จ้ชใา่ค  22 34 

รายไดค้า้งรับ ดอกเบียคา้งรับ และเงินปันผล บรังา้ค  35 48 

ดีคนนิเาํดยา่จ้ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  30 31 

ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ 40 51 

ๆ 25 15 

 152 179 

22. สินทรัพย์จัดชัน/คุณภาพสินทรัพย์ 

22.1  31 มคาวนัธ  2563 สินทรัพยจ์ดัชนัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  

การซือลูกหนี ลูกหนีขายผอ่นชาํระและ  โดยจดัชนัตามหลกัเกณฑที์ ดนหาํกนาฐรตาม  

ดงันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 งา่วหะรรากยาร

ธนาคารและ

ตลาดเงิน -                    

นับาถสกาฝนงิเ

การเงิน 

จากการซือ

ลูกหนีและ

ดอกเบียคา้งรับ 

ลูกหนีขายผอ่น

ะลแะราํช

ดอกเบียคา้งรับ 

เงินรอรับจาก

การขาย

ทอดตลาด 

ยาจ่งอรดทนงิเ

นใมยนีเมรรธา่ค

การซือทรัพย ์ รวม 

                 

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือซือหรือ

 - 90,969 - - 319 91,288 

 

 การเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัของ

 7,709 - 1,326 9,907 520 19,462 

 

 การเพิมขึนอย่างมีนยัสําคญัของ

 - - 331 - - 331 

 

 ตดิรคเนา้ดา่คยอ้ดราก   - - 816 - - 816 

รวม 7,709 90,969 2,473 9,907 839 111,897 
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22.2   31  มคาวนัธ 2562 สินทรัพยจ์ดัชนัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  เงินลงทุนใน

หลกัทรัพย ์เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี ลูกหนีขายผ่อนชาํระและทรัพยสิ์นรอการขาย โดยจดัชนัตาม

หลกัเกณฑ์ที ธปท. กาํหนด ซึงรวมถึงการวิเคราะห์ลูกหนีแต่ละประเภทและการประเมินฐานะของลูกหนี              

แต่ละราย สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: )ทาบนา้ล  

 31  มคาวนัธ 2562 

 

นับาถสกาฝนงิเ

การเงิน 

นในุทงลนงิเ

์ยพรัทกัลห  

จากการซือ

ลูกหนี 

ลูกหนีขายผอ่น                 

ะราํช  

                       นส์ิยพรัท

รอการขาย รวม 

การจดัชนัสินทรัพยป์กติ 1,379 - 4,647 1,088 - 7,114 

ษศเิพนป็เงถึวา่ลก  - - 1,184 288 - 1,472 

 - - 2,631 108 - 2,739 

ยัสงส  - - 76 17 - 93 

ญสูะจยัสงส  - 429 75,084 41 498 76,052 

รวม 1,379 429 83,622 1,542 498 87,470 

23. ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึนของสินทรัพย์ทางการเงิน / ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

23.1 31 ธันวาคม 2563 รายการเคลือนไหวของค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนแยกตาม                  

ประเภทสินทรัพยท์างการเงินไดด้งันี 

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 

งาท์ยพรัทนสิ

การเพิมขึนอย่าง

งอขญัคาํสยันีม

เครดิต           

(12-mth ECL) 

งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขึนอยา่งมี

งอขญัคาํสยัน

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิต 

(Lifetime ECL 

- credit 

impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิตเมือซือ

หรือ                

 

ค่าเผือหนี       

ญสูะจยัสงส  รวม 

 นงิเดาลตะลแราคานธงาว่หะรรากยาร - 

นงิเรากนบัาถสกาฝนงิเ     

  

 

ปีน้ตามกยดอย  - - - - - - 

ตัิบฏิปอืถาม่มหใชีญับรากนาฐรตาม  - - - - - - 

 1 - - - - 1 

ยอดปลายปี 1 - - - - 1 
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  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 

งาท์ยพรัทนสิ

การเพิมขึนอย่าง

งอขญัคาํสยันีม

เครดิต           

(12-mth ECL) 

งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขึนอยา่งมี

งอขญัคาํสยัน

เครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิต 

(Lifetime ECL 

- credit 

impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิตเมือซือ

หรือ                

 

ค่าเผือหนี       

ญสูะจยัสงส  รวม 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี       

ปีน้ตามกยดอย  - - - - 6,247 6,247 

ตัิบฏิปอืถาม่มหใชีญับรากนาฐรตาม (1) - - - 8,429 (6,247) 2,182 

 - - - 4,762 - 4,762 

ปีงา่วหะราม้ดไนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ  - - - 400 - 400 

       

 ขายหนี - - - (330) - (330) 

 ตดัหนีสูญ - - - (18) - (18) 

ยอดปลายปี - - - 13,243 - 13,243 

ลูกหนีขายผ่อนชําระ       

ปีน้ตดอย  - - - - 2 2 

 ตัิบฏิปอืถาม่มหใชีญับรากนาฐรตาม  - - - - (2) (2) 

 2 19 128 - - 149 

ปีงา่วหะราม้ดไนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ  10 - - - - 10 

ยอดปลายปี 12 19 128 - - 159 

                     รากนใมยีนเมรรธาค่ยาจ่งอรดทนงิเ

       

ปีน้ตดอย  - - - - - - 

ตัิบฏิปอืถาม่มหใชีญับรากนาฐรตาม  - - - 5 - 5 

 - - - 4 - 4 

ยอดปลายปี - - - 9 - 9 

(1) ยอดตน้ปีของค่าเผือหนีสงสัยจะสูญซึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ปัจจุบนัแสดงเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือซือหรือ

TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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23.2 31  มคาวนัธ 2562 ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี มีดงันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2562 

  ปกติ 

นป็เงถึวา่ลก

ษศเิพ  มาตรฐาน ยัสงส  ญสูะจยัสงส  รวม 

ปีน้ตดอย  184 41 141 - 5,919 6,285 

ตดัหนีสูญ - - - - (173) (173) 

เพิม (ลด) ระหว่างปี (76) (23) (40) 2 272 135 

ยอดปลายปี 108 18 101 2 6,018 6,247 

24. ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม   

)ทาบนา้ล : ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ตวั นงิเ้ชใาญญัส    

ระยะสนั 1,034 704 

ระยะยาว 3,789 2,362 

รวม  4,823 3,066  

:กัห  ค่าใชจ่้ายดอกเบียรอตดับญัชี (315) (226) 

      ค่าใชจ่้ายในการอาวลัตวั นงิเ้ชใาญญัส  (1) (3) 

รวมตวั นงิเ้ชใาญญัส  4,507 2,837 

มืยู้กนงิเ    

ระยะสนั 14,503 18,740 

ระยะยาว 14,295 9,194 

รวม  28,798 27,934 

 :กัห ชีญับดัตอรมืยู้กรากนใมยนีเมรรธา่ค  - - 

มืยู้กนงิเมวร  28,798 27,934 

ู้กน้หุ     

ระยะสนั 7,000 800 

ระยะยาว 47,170 44,170 

รวม  54,170 44,970  

ู้กน้หุกออรากนใยาจ้่ชใา่ค :กัห  (54) (53) 

ู้กน้หุมวร  54,116 44,917 

รวมทงัสิน 87,421 75,688 
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24.1  31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 ตวั นงิเ้ชใาญญัส และเงินกูย้ืม มีอตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี) บรคนัว

กาํหนดไถ่ถอน และการชาํระดอกเบียดงันี 

  31  มคาวนัธ 2563 

 
 อตัราดอกเบีย  ดนหาํกบรค   

การชาํระดอกเบีย   (ร้อยละ ปีอ่ต )  นอถถ่ไ   

ตวั นงิเ้ชใาญญสั        
ระยะสัน 0 - 1.90  2564  ชาํระดอกเบียเมือตวัครบกาํหนด  
ระยะยาว 0 - 1.90  2565 - 2572  ชาํระดอกเบียเมือตวัครบกาํหนด 

มืยู้กนงิเ        
ระยะสัน 1.45 - 3.55  2564  ชาํระดอกเบียทุกสินเดือน / เมือตวั

 กุท / ดนหาํกบรค 3 เดือน /  

 กุท 6 เดือน  
ระยะยาว 2.225 - 3.55  2565 - 2567  ชาํระดอกเบียทุกสินเดือน / เมือตวั

 กุท / ดนหาํกบรค 3 เดือน /  

 กุท 6 เดือน

 

  31  มคาวนัธ 2562 

  อตัราดอกเบีย  ดนหาํกบรค   

การชาํระดอกเบีย   (ร้อยละ ปีอ่ต )  นอถถ่ไ   

ตวั นงิเ้ชใาญญสั       

 ระยะสัน 0 - 2.25 
 

2563 
 

ชาํระดอกเบียเมือตวัครบกาํหนด 

 ระยะยาว 0 - 0.86 
 

2564 - 2569 
 

ชาํระดอกเบียเมือตวัครบกาํหนด 

มืยู้กนงิเ  
     

 

ระยะสัน 1.95 - 3.76 
 

2563 
 

ชาํระดอกเบียทุกสินเดือน / เมือตวั

 กุท / ดนหาํกบรค 3 เดือน /  

 กุท 6 เดือน 

 

ระยะยาว 2.65 - 3.76 
 

2564 - 2566 
 

ชาํระดอกเบียทุกสินเดือน / เมือตวั

 กุท / ดนหาํกบรค 3 เดือน /  

 กุท 6 เดือน 

 ู้กนงิเาญญัส้ตใยาภ ยืม ฯทัษริบ มีภาระ

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี หนีสินทีมี

ภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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24.2  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

นทแู้ผมี่มไะลแนักะรปกัลห ู้กน้หุอถู้ืผ  1,000 ยว้ดบอกะรป ทาบ  

นวนาํจ     งอขุยาอ  อตัราดอกเบีย 

หุ้นกูค้รังที )ยวน่หนา้ล(  )ทาบนา้ล( มวรา่คลมู  วนัออกตราสารหนี ตราสารหนี นอถ่ถไดนหาํกบรค )ปีอ่ตะลยอร้(  

 
 

 

31  มคาวนัธ

2563 

31  มคาวนัธ

2562     

1/2559 3 1.10          1,100           1,100  22  มคาวนัธ 2559 7 ปี 22  มคาวนัธ 2566 3.79 

1/2560 2 0.80             -              800  23  นยานุถมิ 2560 3 ปี 23  นยานุถมิ 2563 2.38 

1/2560 3 1.40          1,400           1,400  23  นยานุถมิ 2560 5 ปี 23  นยานุถมิ 2565 3.41 

1/2560 4 1.40          1,400           1,400  23  นยานุถมิ 2560 7 ปี 23  นยานุถมิ 2567 3.64 

1/2560 5 1.50          1,500           1,500  23  นยานุถมิ 2560 10 ปี 23  นยานุถมิ 2570 3.92 

2/2560 2 1.00          1,000           1,000  8  นยายนัก 2560 4 ปี 8  นยายนัก 2564 2.53 

2/2560 3 3.80          3,800           3,800  8  นยายนัก 2560 6 ปี 8  นยายนัก 2566 3.44 

2/2560 4 3.20          3,200           3,200  8  นยายนัก 2560 8 ปี 8  นยายนัก 2568 3.73 

2/2560 5 5.00          5,000           5,000  8  นยายนัก 2560 10 ปี 8  นยายนัก 2570 3.91 

1/2561 2 3.00          3,000           3,000  21  นยานุถมิ 2561 3 ปี 21  นยานุถมิ 2564 2.50 

1/2561 3 0.37             370              370  21  นยานุถมิ 2561 7 ปี 21  นยานุถมิ 2568 3.88 

1/2561 4 2.40          2,400           2,400  21  นยานุถมิ 2561 10 ปี 21  นยานุถมิ 2571 4.30 

1/2562 1 3.00          3,000           3,000  18 กรกฎาคม 2562 1 ปี 6 เดือน 18 มกราคม 2564 2.30 

1/2562 2 3.00          3,000           3,000  18 กรกฎาคม 2562 3 ปี 18 กรกฎาคม 2565 2.45 

1/2562 3 4.50          4,500           4,500  18 กรกฎาคม 2562 5 ปี 18 กรกฎาคม 2567 2.90 

1/2562 4 5.00          5,000           5,000  18 กรกฎาคม 2562 10 ปี 18 กรกฎาคม 2572 3.60 

1/2562 5 3.50          3,500           3,500  18 กรกฎาคม 2562 12 ปี 18 กรกฎาคม 2574 3.78 

1/2562 6 1.00          1,000           1,000  18 กรกฎาคม 2562 15 ปี 18 กรกฎาคม 2577 3.92

1/2563 1 4.05       4,050  - 5 พฤศจิกายน 2563 2 ปี 6 เดือน 5 พฤษภาคม 2566 2.83 

1/2563 2 5.37       5,370  - 5 พฤศจิกายน 2563 5 ปี 5 พฤศจิกายน 2568 3.41 

1/2563 3 0.58          580  - 5 พฤศจิกายน 2563 10 ปี 5 พฤศจิกายน 2573 3.92 

54,170        44,970 

24.3  การเปลียนแปลงของบญัชีตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 คาวนัธ ม 2563 และ  2562 

มีรายละเอียดดงันี 

        (หน่วย: นา้ล บาท) 

 บรัหาํส ปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 

 น้ตดอย ปี กูเ้พิม ู้กนงิเนืคยา่จ  ยอดปลายปี 

ตวั นงิเ้ชใาญญสั  3,066 5,775 (4,018) 4,823 

มืยู้กนงิเ  27,934 41,050 (40,186) 28,798 

ู้กน้หุ  44,970 10,000 (800) 54,170 
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        (หน่วย: นา้ล บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2562 

 น้ตดอย ปี กูเ้พิม ู้กนงิเนืคยา่จ  ยอดปลายปี 

ตวั นงิเ้ชใาญญสั  4,541 5,128 (6,603) 3,066 

มืยู้กนงิเ  21,234 49,500 (42,800) 27,934 

ู้กน้หุ  32,200 20,000 (7,230) 44,970 

25.  

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562   ยว้ดบอกะรป  

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31 าวนัธ คม 2563 31  มคาวนัธ 2562 

งอราํส ผลประโยชน์ระยะยาวของ นางกันพ  961 1,027 

ประมาณการหนีสินจากคดีฟ้องร้อง 26 25 

รวม 987 1,052 

25.1   สํารองผลประโยชน์ระยะยาว นางกันพ  

 งอราํสนงิเนวนาํจ

ดงันี 

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

งอราํส น้ตนางกันพงอขวายะยะร์นชยโะรปลผ ปี 1,027 744 

   

นับุจจปันใรากริบนุทน้ต  58 60 

ตน้ทุนดอกเบีย 16 27 

 ตดีอนใรากริบนุทน้ต  - 244 

   

ยัภนักะรปร์ตสาศตณิคกัลหมาตรากณามะรปรากกาจนุทดาข )รไาํก(    

 (43) 7 

 16 14 

 (31) - 

ปี (82) (69) 

ปียาลปนางกันพงอขวายะยะร์นชยโะรปลผงอราํส  961 1,027 
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สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

  )ปีอ่ตะลยอร้ :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ดลดิคารตัอ  1.71 2.84 

อตัราการขนึเงินเดือน 7.00 8.00 

อฟ้เนงิเารตัอ  2.75 2.50 

 0.57 - 6.88 0 - 8 

 31  มคาวนัธ 2563  นใยาภนางกันพงอขวายะยะร์นชยโะรปลผะราํชยาจ่งอ้ตะจา่วดาคฯทัษริบ 1 ปี

 า้นหงา้ข ณามะรปนวนาํจนป็เ  65  ทาบนา้ล  

 31  มคาวนัธ 2563 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

 ณามะรปฯทัษริบงอข 14 ปี (2562: 12.8 ปี) 

 

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 หนีสินเพิมขนึ หนีสินลดลง 

ดลดิคารตัอ  ลดลง 1% 85 เพิมขนึ 1% 73 

อตัราการขนึเงินเดือน เพิมขนึ 1% 89 ลดลง 1% 79 

นางกันพงอขนยวีเนุมหราการตัอ  ลดลง 20% 16 เพิมขนึ 20% 15 

 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

 หนีสินเพิมขนึ หนีสินลดลง 

ดลดิคารตัอ  ลดลง 1% 89 เพิมขนึ 1% 77 

อตัราการขนึเงินเดือน เพิมขนึ 1% 114 ลดลง 1% 100 

นางกันพงอขนยวีเนุมหราการตัอ  ลดลง 20% 8 เพิมขนึ 20% 8 

 นอกจากนี บริษทัฯได้จดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสินทวี ซึงได้จดทะเบียนแลว้เมือวนัที 13 พฤษภาคม 

2542   งวลหวับมวรนุทงอกรากดัจ์ยพรัทกัลหทัษริบมียดโ

 นุทงอกรากดัจู้ผนป็เ ดักาํจ และกองทุนสาํรองเลียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์ซึงไดจ้ดทะเบียนแลว้เมือวนัที 

1 พฤษภาคม 2557 

1 นโยบายการลงทุนตามความ

เหมาะสม มาวคมาตนุทงอกกชิามสนป็เรคัมสะจนางกันพ

มสะสนงิเยาจ่งอ้ตกชิามส ฯนุทงอกงอขบัคงับอ้ขมาตาํจะรปนางกันพนป็เจุรรบรากบร้ัดไกาจงัลหจใรคัมส

 ะลยอร้ารตัอนในุทงอกา้ขเนอดืเยารนป็เ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกขึนอยู่กบัอายุงานของสมาชิก

นคะลต่แ และจะ นุทงอกงอขบัคงับอ้ขมาตวา่ลกงัด์นชยโะรปบร้ัดไ  
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 จาํนวนทีบริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารองเลียงชีพดงักล่าวในระหว่างปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563

 นวนาํจ 98 ( ทาบนา้ล 2562: 97 นุทดาขรไาํกบงนใยาจ้่ชใา่คนป็เอถื )ทาบนา้ล  

25.2  

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

ปีน้ตามกยอลืหเงคดอย  25 25 

เพิมประมาณการหนีสิน 11 - 

ลดประมาณการหนีสิน (10) - 

ยอดคงเหลือปลายปี 26 25 

26.  

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ตวั นงิเ้ชใาญญสั  4 7 

มืยู้กนงิเ  19 52 

ู้กน้หุ  495 445 

รวม 518 504 

27.  

                     

ประมาณ 3 - 10 ปี 

ยอดคงเหลือของบญัชีหนีสินตามสัญญาเช่า ณ 31  มคาวนัธ 2563 สรุปไดด้งันี 

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2563 

หนีสินตามสัญญาเช่า  14 

หกั: ดอกเบียรอการตดั ชีญับ   - 

หนีสินตามสัญญาเช่า   14 
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของหนีสินตามสัญญาเช่าของบริษทัฯ แสดงดงันี 

   (หน่วย: นา้ล บาท) 

 31  มคาวนัธ 2563 

  นกิเม่ไ 1 ปี 1 - 5 ปี  าว่กนกิเ 5 ปี รวม 

 - 14 - 14 

ดอกเบียรอการตดับญัชี - - - - 

หนีสินตามสัญญาเช่า - 14 - 14 

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดตามสัญญาเช่าในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563  นวนาํจ                   

14  ทาบนา้ล และมี ปีสินสุดวนัที                      

31  มคาวนัธ 2563  นวนาํจ 12 ทาบนา้ล  

28.   

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

ยา่จงา้คีษาภ  323 346 

ยา่จงา้คยา่จ้ชใา่ค  280 739 

นักะรปนงิเะลแาํจดัมนงิเ  42 107 

ภาระหนีระหว่าง บมจ. ฯทัษริบะลแราก์ยชณิาพฯพทเงรุก  19 19 

บญัชีพกัรับชาํระหนีและเช็ครอเรียกเก็บ 111 80 

บญัชีพกัรอการตดัชาํระหนี  144 137 

เจา้หนีสถาบนัการเงินทีขายสิทธิเรียกร้อง 370 - 

 ๆ  44 51 

รวม 1,333 1,479 

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 31 ล้านบาท และ 95                      

ยาขรากอรนส์ิยพรัทยาขรากกาจาํจดัมนงิเนป็เ ทาบนา้ล  

31  มคาวนัธ 2563 เจา้หนีสถาบนัการเงินทีขายสิทธิเรียกร้อง จาํนวน 370 

คา้งชาํระค่าซือสินทรัพยด์อ้ยคุ 16  มคาวนัธ 2563 

 นวนาํจว้ลแาญญัสาํทนัว ณ ดสนงิเ 25% ของราคาซือและส่วนทีเหลือชาํระเป็นเงินสดใช้เงินภายในวนัที               

16 มีนาคม 2564 
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29.  ทุนเรือนหุ้น  

2 สิงหาคม 2562 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2562 ญัมาสน้หุรรสดัจรากนัยนืยตัิมนุอติมม้ีดไ

เพิมทุนของบริษทัฯจาํนวน 510 5 

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2561 27 มิถุนายน 2561 รรสดัจรากตัิมนุอรากม้ีดไมชุะรป

ไวด้งันี 

1. หุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 280 ลา้นหุ้น เพือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครังแรก ซึงรวมถึงแต่ไม่

จํากัดเพียงการกันหุ้นสามัญเพิมทุนบางส่วนเพือเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู ้ลงทุ นหลัก                

โดยเฉพาะเจาะจง 

2. หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 230 

 

 มคาวนัธนอดืเนใ 2562 ฯทัษริบ ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 280  ะลน้หุ้วไารตา่คลูม น้หุนา้ล 5 

บาท รวมเป็นเงิน 1,400 ลา้นบาท เพือเสนอขายแก่ประชาชนทวัไป (Initial Public Offering ะลน้หุาคารนใ )  

17.50 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 นวนาํจญัมาสน้หุา่คลูมนกิเนวส่มียดโ ทาบนา้ล  3,399 กาจธิทสุ( ทาบนา้ล

นวนาํจยาขอนสเรากนใยาจ่้ชใา่ค  101 ล้านบาท) ทาํให้บริษทัฯมีหุ้นสามัญออกและชําระแลว้เพิมเป็น 

15,075 ทาบนา้ล  

 14 มกราคม 2563 บริษทัฯได้ออกหุ้นเพิมทุนอีกจาํนวน 217 ะลน้หุ้วไารตา่คลูม น้หุนา้ล                      

5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 17.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดตามเงือนไขการให้สิทธิผูจ้ดัหา

หุน้ส่วนเกินซือหุน้ภายหลงัจากการจดัจาํหน่ายหุน้ทีมีการจดัสรร น้หุ ส่วนเกิน ว้ลแ   นวนาํจนงิเนป็เมวร 3,798 

 นวนาํจญัมาสน้หุา่คลูมนกิเนวส่มียดโ ทาบนา้ล 2,645  นวนาํจยาขอนสเรากนใยาจ้่ชใา่คกาจธิทสุ( ทาบนา้ล

68 นา้ล บาท) ทาํให้บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้เพิมขึนจาก 15,075  นวนาํจนป็เ ทาบนา้ล

16,160 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 16 มกราคม 

2563  

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและมีทุนเรียกชาํระเตม็มูลค่าแลว้ ดงันี 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที                             

3 

สาํหรับปีสินสุดวนัที                             

31  มคาวนัธ 2562 

 น้หุนวนาํจ  นงิเนวนาํจ  น้หุนวนาํจ  นงิเนวนาํจ  

 )น้หุนา้ล(  )ทาบนา้ล(  )น้หุนา้ล(  )ทาบนา้ล(  

 นยบีเะทดจนุท      

ปีน้ตนัว ณ นยบีเะทดจนุท  3,245 16,225 3,245 16,225 

ปียาลปนัว ณ นยบีเะทดจนุท  3,245 16,225 3,245 16,225 
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68

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที                             

3 

สาํหรับปีสินสุดวนัที                             

31  มคาวนัธ 2562 

 น้หุนวนาํจ  นงิเนวนาํจ  น้หุนวนาํจ  นงิเนวนาํจ  

 )น้หุนา้ล(  )ทาบนา้ล(  )น้หุนา้ล(  )ทาบนา้ล(  

ว้ลแะราํชกยรีเะลแยาน่หาํจกออนุท      

ปีน้ตนัว ณ ว้ลแะราํชกยรีเะลแยาน่หาํจกออนุท  3,015 15,075 2,735 13,675 

เพิมทุนหุ้นสามญั 280,000,000  ะลน้หุา่คลมู น้หุ 5 บาท - - 280 1,400 

เพิมทุนหุ้นสามญั 217,042,300  ะลน้หุา่คลมู น้หุ 5 บาท 217 1,085 - - 

ปียาลปนัว ณ ว้ลแะราํชกยรีเะลแยาน่หาํจกออนุท  3,232 16,160 3,015 15,075 

30. สํารองตามกฎหมาย 

 ารตามงอขตัิญญับทบ้ตใยาภ 116  .ศ.พ ดักาํจนชาหมทัษริบตัิญญับชาระรพงห่แ 2535 รรสดัจงอ้ตฯทัษริบ

 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย                     

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

มาตงอราํสรรสดัจ้ดไฯทัษริบ นับจุจปันใ ้ดไลผนปันงิเยาจ่ปไาํนถรามาส่มไวา่ลกงัดยามหฎกมาตงอราํส

ว้ลแนว้ถบรค้วไยามหฎก  

31. การบริหารจัดการทุน  

31  มคาวนัธ 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี บักา่ทเนุทอต่นสิ  2.16: 1 (2562: 1.91: 1) 

32.  

   )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

   สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

   
2563 2562 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี   

- รายไดด้อกเบีย -  840 1,518 

- รายไดด้อกเบีย -  5,047 - 

- รายไดด้อกเบีย - กาํไรจากเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 3,835 7,450 

รวมเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 9,722 8,968 

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  5 16 

์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ  1 34 

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเา่คลูมบรัปนวส่  119 - 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 95 108 

 4 14 

รวมรายไดด้อกเบีย 9,946 9,140 
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รายไดด้อกเบียสําหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563 รวมรายไดด้อกเบียจากเงินให้สินเชือแก่ลูกหนี

ไม่ได้รับชําระจํานวน  5,047 รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างตามนโยบายการบัญชี                        

ฯทัษริบ มาต็กรไงา่ยอ บนัทึกผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับรายได้ดอกเบียของลูกหนี

เหล่านีไวเ้ป็นจาํนวน 4,755 ทาบนา้ล  

33.  

   )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

   สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

   
2563 2562 

ตราสารหนีทีออก - ู้กน้หุ  1,571 1,270 

ตราสารหนีทีออก - ตวัสัญญาใชเ้งิน 100 225 

มืยู้กนงิเ  720 637 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบีย 2,391 2,132 

34. ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกดิขึน 

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนและผลกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงเงือนไขใหม่สําหรับ

บรัหาํสนงิเรากงาท์ยพรัทนสิ ปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 มีดงันี 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

    
สาํหรับปีสินสุดวนัที                            

31 มคาวนัธ  2563 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ )บัลกนอโ(   

- เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 407 

- เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี - ดอกเบียคา้งรับ 4,755 

- ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 159 

 นงิเดาลตะลแราคานธงาว่หะรรากยาร - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  1 

รไาํก จากการโอนขายลูกหนี (8) 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ 4 

( นุทดาข รไาํก ) จากการปรับโครงสร้างหนีของลูกหนีขายผอ่นชาํระ (119) 

รวม  5,199 

35. หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

    
สาํหรับปีสินสุดวนัที                            

31 มคาวนัธ  2562 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ   

-  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี (โอนกลบั) 135 

รวม  135 
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36. กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน 

 กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี                  

ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

37.  ยาจ่ลผนปันิงเ  

เงินปันผล ยดโตัิมนุอ  

ยา่จลผนปันงิเ  

)ทาบนา้ล(  

น้หุอ่ตยา่จลผนปันงิเ  

(บาท) 

ลากงา่วหะรลผนปันงิเ  

ครังที /2563                                       

26 มีนาคม 2563 

3,394 1.05 

  3,394  

ษศเพิลผนปันงิเ  

ครังที 3/2562                                       

12 พฤศจิกายน 2562 

13,000 4.7532 

 ปีบรัหาํสลผนปันงิเ 2561 

5 เมษายน 2562 

3,121 1.1413 

  16,121  

38. บักรากยาร บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

38.1 ธ์นัพมสัมาวคะลแะณษกัล  

จานาํอมีฯทัษริบยดโ

ควบคุมทงัทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง

ญัคาํสยันมีงา่ยอลพธิทอ้ิตใยาภู่ยออรืหนักวยดีเมุคบวคราก้ตใยาภู่ยอฯทัษริบอรืห ราหริบรากะลแนงิเราก

เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนัน การเกียวขอ้งกันนีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ในการพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการบริษทัฯคาํนึงถึงเนือหาของ

ยามหฎกงาทบบแปรูา่วกกาม์ธนัพมัสมาวค  

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั แสดงไดด้งันี 

นักงอ้ข  ฯทัษริบบัก์ธนัพมสัมาวค  

กองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ่ญหใน้หุอถู้ืผ  

)นชาหม( ดักาํจ ยทไงรุกราคานธ  นักมวร่น้หุอถู้ืผมี  

 ยทไงรุกทัษริบ - )นชาหม( ดักาํจ ตวิชีนักะรปาซ่กอแ  นักมวร่น้หุอถู้ืผมี  

 ดักาํจ ยัภนักะรปชนิาพยทไงรุกทัษริบ (มหาชน) นักมวร่น้หุอถู้ืผมี  

ดักาํจ ามฮโาบทัษริบ   

ดักาํจ รธหสทัษริบ   

บริษทั บิกเอสพีวี จาํกดั  

ดักาํจ ์ยทวิยริอ ทัษริบ   
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38.2 ยอด ปี 

ในระหว่างปี 

เหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี 

  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 

สาํหรับปีสินสุด                      

31 มคาวนัธ   

 
2563 2562 าคารดนหาํกรากยาบยโน  

นักมวร่น้หุอถู้ืผ     

ค่าใชจ้่ายดอกเบีย 147 59 ตามหนงัสือชีชวนหรือตาม 

     

    

บรัลผนปันงิเกาจ้ดไยาร  25 37  

น้หุอถู้ืผ ใหญ ่    

น้หุอถู้ืผนทแยา่จมยนีเมรรธา่ค  - 14 ตามทีเกิดขึนจริง 

 31  มคาวนัธ 2563 และ 2562  มีดงัต่อไปนี 

   )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563  31  มคาวนัธ 2562  

นักมวร่น้หุอถู้ืผ    

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  30 11 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - ตวั นงิเ้ชใาญญสั มืยู้กนงิเะลแ  2,511 1,428 

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - ู้กน้หุ  3,392 1,009 

ดอกเบียคา้งจ่าย 17 4 

   

 ์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ  271 2 

- บรังา้คลผนปันงิเ  24 36 

   

ตราสารหนีทีออกและเงินกูยื้ม - ู้กน้หุ  13 - 
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38.3 รายการเคลือนไหวของตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมจากกจิการทีเกยีวข้องกัน   

รายการเคลือนไหวของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้ง ปีบรัหาํสนัก

สินสุด 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 มีดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2563 

 น้ตดอย ปี เพิมขนึ ลดลง ยอดปลายปี 

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม     

)นชาหม( ดักาํจ ยทไงรุกราคานธ  1,658 6,675 (4,729) 3,604 

ยทไงรุก ทัษริบ - )นชาหม( ดักาํจ ตวิชีนักะรปาซ่กอแ  749 1,528 (53) 2,224 

 ทัษริบ )นชาหม( ดักาํจ ยัภนักะรปชนิาพยทไงรุก  30 45 - 75 

 - 13 - 13 

รวม  2,437 8,261 (4,782) 5,916 

 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2562 

 น้ตดอย ปี เพิมขนึ ลดลง ยอดปลายปี 

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืม       

)นชาหม( ดักาํจ ยทไงรุกราคานธ  1,644 6,144 (6,130) 1,658 

ยทไงรุก ทัษริบ - )นชาหม( ดักาํจ ตวิชีนักะรปาซ่กอแ  532 720 (503) 749 

าพยทไงรุก ทัษริบ นิช )นชาหม( ดักาํจ ยัภนักะรป  30 - - 30 

รวม  2,206 6,864 (6,633) 2,437 

39. ค่าตอบแทนทีจ่ายให้ผู้บริหาร  

ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 มีฯทัษริบ

24 (ปรับปรุง 2562

กนั ซึงผูบ้ริหารสําคญัประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึนไป รวมถึง

ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินทีเป็นระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึนไป มีดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน 82 109 

นางกาจกอองัลห์นชยโะรปลผ  10 23 

รวม 92 132 
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40. นางนินเาํดนางนวส่  

 ์ยพรัทนสิราหริบจกิรธุ อืคกัลหนางนวส่นใรากจกินนิเาํดฯทัษริบ ร์ตสาศมิูภงาทนางนวส่นใจกิรธุนนิเาํดะลแ

ยทไศทเะรปนใกัลห  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้

ขนางนนิเาํดรากลผนมิเะรปะลแนางยวน่หบัก้หใ องหน่วยงาน ทงันี มาตนางนนิเาํดนางนวส่ดนหาํกฯทัษริบ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงันี 

1. รับซือ/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารจัดการด้วย                     

แนวทางการเจรจาประนอมหนีเป็นหลกั เพือใหไ้ดข้อ้ยติุทีไดรั้บผลประโยชน์สูงสุ นักมวร่ด  

2. รับซือ/รับโอนทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ รับโอนทรัพยช์าํระหนีจาก

ลูกหนีและประมูลซือทรัพยห์ลกัประกนัของลูกหนีจากกรมบงัคบัคดีมาบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การ

พฒันาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดีพร้อมอยู่เพือสร้างมูลค่าเพิม ซึงจะทาํใ อ่ตงอนสบอต์ยพรัท้ห                     

ยามหาป้เา้คกูลมุ่ลกงอขรากงอ้ตมาวค  

40.1 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 เป็นดงันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  
31  มคาวนัธ 2563 

  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  

 พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิ

(NPL) 

 ยาขรากอรนส์ิยพรัท

NPA นในุทงลนงิเะลแ )

์ยพรัทกัลห  รวม 

 นุทงลนงิเ  - 451 451 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ  77,726 - 77,726 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ - 728 728 

 ยาขรากอรนส์ิยพรัท  - 28,078 28,078 

รวม   
77,726 29,257 106,983 

   25,087 

รวม     132,070 
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)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  
31  มคาวนัธ 2562 

  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  

 พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิ

(NPL) 

 ยาขรากอรนส์ิยพรัท

(NPA) นในุทงลนงิเะลแ

์ยพรัทกัลห  รวม 

 นุทงลนงิเ  - 70 70 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี  77,375 - 77,375 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ  - 649 649 

 ยาขรากอรนส์ิยพรัท  - 23,899 23,899 

รวม   
77,375 24,618 101,993 

   17,926 

รวม     119,919 

บริษทัฯไม่มีการจาํแนกหนีสินออกตามส่วนงาน 

40.2  บรัหาํสนางนวส่มาตกนแาํจนางนนิเาํดรากลผ ปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

     )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  บรัหาํส ปีสินสุดวนัที 31 มคาวนัธ  2563 

    พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิ

(NPL) 

 ยาขรากอรนส์ิยพรัท

(NPA นุทงลนงิเะลแ )

  ์ยพรัทกัลหนใ   รวม  

รายไดด้อกเบีย 9,841 100 9,941 

รายไดด้อกเบีย-เงินฝากธนาคาร - 5 5 

รวมรายไดด้อกเบีย 9,841 105 9,946 

ยาขรากอรนส์ิยพรัทยาขรากกาจรไาํก  - 2,015 2,015 

ะราํชนอ่ผยาขรากกาจรไาํก  - 404 404 

รวมรายได ้ 9,841 2,524 12,365 

   79 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย   (2,391) 

นางนนิเาํดรากนใยาจ้่ชใา่ค    (2,658) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน    (5,199) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   2,196 

ยาจ้่ชใา่ค ้ดไนงิเีษาภ    (355) 

ธิทสุรไาํก    1,841 
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      )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  

  สาํหรับปีสินสุดวนัที 31  มคาวนัธ 2562 

  

  
 พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิ

(NPL) 

  ยาขรากอรนส์ิยพรัท

(NPA นุทงลนงิเะลแ )

  ์ยพรัทกัลหนใ   รวม  

   )ม่หใงรุปบรัป(  

รายไดด้อกเบีย 8,968 156 9,124 

รายไดด้อกเบีย-เงินฝากธนาคาร - 16 16 

รวมรายไดด้อกเบีย 8,968 172 9,140 

ยาขรากอรนส์ิยพรัทยาขรากกาจรไาํก  - 2,907 2,907 

ะราํชนอ่ผยาขรากกาจรไาํก  - 94 94 

รวมรายได ้ 8,968 3,173 12,141 

   95 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย   (2,132) 

นางนนิเาํดรากนใยาจ้่ชใา่ค    (3,757) 

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ   (135) 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   6,212 

รายได้ ้ดไนงิเีษาภ    4,467 

ธิทสุรไาํก    10,679 

40.3 ข้อมูลเกยีวกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนัน รายได้และสินทรัพย์ทีแสดงอยู่ใน                          

ว้ลแร์ตสาศมิูภตขเมาตนางยารรากนป็เอถืงจึ นงิเรากบง  

40.4  ข้อมูลเกยีวกบัลูกค้ารายใหญ่ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ยารา้คกูลกาจ้ดไยารมี่มไฯทัษริบ ใด                     

ร้อยละ 10 ( รากจกิงอข้ดไยารงอข 2562: 1  นงิเนวนาํจนป็เ ยาร 3,564 

( พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสินางนวส่ NPL)) 

 41. ภาระผูกพนั นางนินเาํดาช่เาญญสัมาต  

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าทีดิน พนืทีในอาคาร เครืองใชส้าํนกังาน โดย 

31  มคาวนัธ 2563 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานทีบอกเลิก

 ้ดไ่มไ 1 ปี ช่เาญญัสะลแ า สินทรัพย์ มีงอิงา้อ  รวม  นวนาํจ 0.1  ทาบนา้ล  
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42.  

31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ

นวนาํจนป็เู่ยออลืหเ   ลา้นบาท เพอืคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอืน ๆ 

43.  

31 ธันวาคม 2563 498 ( ทาบนา้ล 2562: 524                

ทีมีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเรืองปกติทีเกิดขึนได้จากการ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

 ดใงา่ยอต่แฯทัษริบงอขนางนนิเาํดรากลผะลแนงิเรากะนาฐอ่ตญัคาํสะราส  

44.   

 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ความเสียงดา้นกลยุทธ์ ความเสียงดา้นปฏิบติัการ และ

มีประสิทธิภาพสรุปไดด้งันี 

44.1 ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 

นผแมาตยามหาป้เุลรรบรากอ่ตบทะรกลผงส่นัอ กอนยาภมอ้ลดวแพาภสะลแนใยาภมอ้ลดวแพาภสบัก              

มสามารถใน

ฯทัษริบงอขู่ยองราํดมาวคะลแนัขง่ขแราก  

44.2 Operational Risk) 

 

ฯทัษริบงอขนงิเรากะนาฐะลแ้ดไยารอ่ตบทะรกลผงส่นัอกอนยาภณ์รากุตหเ  

44.3 Financial Risk) 

ก) Credit Risk) 

 การบริหารความเสียงด้านเครดิตเป็นการบริหารความเสียงทีเกิดจากการทีลูกหนีหรือคู่สัญญาของ                    

บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาทีเกียวขอ้งกบัลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีรับโอนหรือซือมา ลูกหนีขาย

ผอ่นชาํระ การลงทุนในหลกัทรัพย ์และการก่อภาระผกูพนั 

การบริห งา่ต์ฑณกเฎกะลแยามหฎกบักงอ้ลคดอสพาภณุคมี ฯทัษริบงอข์ยพรัทนสิรา  

 

  

315
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)



 

 ( ์ยพรัทนสิราหริบทัษริบจกิรธุบรัหาํส AMC) ทีรายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเชือใหแ้ก่ลู ้ดไยารมีต่แ า้คก

( พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิาํนรากกาจ NPL/NPA) มาบริหารจดัการและจาํหน่ายออกไป ดงันนั ธุรกิจจะมีความ

Asset Quality Risk   กัลหนป็เ )  

  

- การกาํหนดราคาซือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL/NPA

กบัสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ประวติั/สถานะลูกหนี ภาระหนีสิน คุณภาพหลกัประกนั งอขพาภณุค

ป็เ จกิฐษรศเะวาภ นัขง่ขแรากะวาภ นช่เ กอนยาภมอ้ลดวแพาภสงถึมวร ยาขรากอรนส์ิยพรัท  น้ตน

เพือทาํให้บริษทัฯมีการกาํหนดราคาซือสินทรัพย์ทีเหมาะสมหรือไม่สูงกว่าราคาประเมินทรัพย์

หลกัประกนั เพอืลดความเสียงทีบริษทัฯอาจซือสินทรัพยใ์นราคาทีสูงเกินไป 

- การบริหารจดัการลูกหนีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนีทีอาจไม่สามารถผ่อนชาํระหนีไดต้าม

สัญญาห

ชาํระหนีของลูกหนีโดยมีระบบ Aging รายงานลูกหนีคา้งชาํระเกิน 30  นัว 60  ะลแ นัว 90 

ในการเตือนล่วงหน้า กรณีลูกหนีจะผิดนัดชําระหนี และหาแนวทางเจรจาแก้ไขได้ทัน หากไม่

สามารถเ  

- ( ยาขรากอรนส์ิยพรัทรากดัจราหริบราก Non-Performing Assets - NPA) ให้เกิดประสิทธิภาพ และ

์ยพรัทงรุปบรัปานฒัพราก ให้ และให้เป็นทีตอ้งการของตลาดมากขึน 

จาํหน่ายทรัพย ์โดยจดัแคมเปญ/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการขาย เพือเพิมยอดการจาํหน่ายทรัพย ์

 มีฯทัษริบ้หใลผงส่จาอกามนวนาํจนานงอร

ค่าใชจ่้ายทีเพิมมากขึน 

 

ตารางดา้นล่างนีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสียงดา้นเครดิตสําหรับเครืองมือทางการเงิน โดยฐานะเปิด

ต่อความเสียงสูงสุดเป็นมูลค่าขนัตน้ของเครืองมือทางการเงิน และโดย รากะลแนักะรปกัลหงถึงนึาํค่มไ

ดาํเนินการใด ๆ เพือเพิมความน่าเชือถือ  

  

31
6

รา
ยง

าน
ปร

ะจํ
าป

 2
56

3



 

31 มคาวนัธ  2563 และ 2562 ฐานะเปิดต่อความเสียงดา้นเครดิต ดงันี 

       ( ทาบนา้ล :ยวน่ห ) 

      31  มคาวนัธ 2563 31  มคาวนัธ 2562 

 นงิเดาลตะลแราคานธงาว่หะรรากยาร - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  7,708 1,379 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 77,726 77,375 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 728 649 

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเ  9,801 9,596 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพย์  ๆ 830 888 

   

   ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ 40 51 

   ดีคนนิเาํดยา่จ้ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  30 31 

 96,863 89,969 

ตดิรคเนา้ดพาภณุค์หะารคเิวราก  

ความเสียงด้านเครดิตเป็นความเสียงทีลูกหนีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้                     

ควบคุมไม่ให้ลูกหนีผิดนัดชาํระหนีหรือติดตามให้ลูกหนีปฏิบติัตามเงือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี 

หากมีการผิดนัดชาํระหนีหรือไม่ปฏิบติัตามเงือนไขในสัญญาฯ จะตอ้งเร่งเจรจากบัลูกหนีเพือให้ได้ขอ้ยุติ

โดยเร็ว หากไม่สามารถเจรจากบัลูกหนีไดต้อ้งดาํเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพือให้เกิดสภาพ

บงัคบักบัลูกหนีและหลกัประกนัต่อไป  

นงิเรากงาท์ย  

ตารางสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขนัตน้ (ก่อนหกัค่าเผอืการดอ้ยค่า) 

คาํอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนภายใน 12 

เกิดขึนตลอดช่วงอายุทีคาดไว ้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต และการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือซือหรือเมือเกิดรายการ

 อ้ข นงิเรากบงบอกะรปุตหเยามหนใ้วไยาบธิอ 4 
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           )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

    31  มคาวนัธ 2563 

     งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขนึอยา่งมี

งอขญัคาํสยัน

เครดิต (12-month 

ECL ) 

งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขึนอยา่งมี

มาวคงอขญัคาํสยัน

(Lifetime ECL-not 

credit impaired ) 

งาท์ยพรัทนสิ

 ตดิรคเนา้ดา่คยอ้ด

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิตเมือซือ

หรือ                

 รวม 

    

    

    

    

    

 นงิเดาลตะลแราคานธงาว่หะรรากยาร

- นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ            

( นุทงลาน่บัดะร Investment grade) 7,709 - - - 7,709 

รวม   7,709 - - - 7,709 

คาดว่าจะเกิดขนึ (1) - - - (1) 

ธิทสุชีญับมาตา่คลูม  7,708 - - - 7,708 

      

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนแีละ

      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือซือหรือ                

 - - - 90,969 90,969 

รวม - - - 90,969 90,969 

คาดว่าจะเกิดขนึ - - - (13,243) (13,243) 

ธิทสุชีญับมาตา่คลูม  - - - 77,726 77,726 

 

ลูกหนีขายผ่อนชําระและดอกเบียค้างรับ 

ะราํชงา้ค่มไ  1,223 39 298 - 1,560 

 ะราํชงา้ค 1 - 30 นัว  103 98 3 - 204 

 ะราํชงา้ค 31 - 90 นัว  - 194 8 - 202 

 ะราํชงา้ค 91 - 180 นัว  - - 128 - 128 

 ะราํชงา้ค 181  นัว - 12 เดือน - - 346 - 346 

 นกิเงา้ค 12 เดือนขึนไป - - 33 - 33 

รวม 1,326 331 816 - 2,473 

คาดว่าจะเกิดขนึ  (12) (19) (128) - (159) 

หกั กาํไรขนัตน้ลูกหนีขายผอ่นชาํระ

ชีญับดัตอร  (1,028) (208) (350) - (1,586) 

ธิทสุชีญับมาตา่คลูม  286 104 338 - 728 
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           )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

    31  มคาวนัธ 2563 

     งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขนึอยา่งมี

งอขญัคาํสยัน

เครดิต (12-month 

ECL ) 

งาท์ยพรัทนสิ

เพิมขึนอยา่งมี

มาวคงอขญัคาํสยัน

(Lifetime ECL-not 

credit impaired ) 

งาท์ยพรัทนสิ

 ตดิรคเนา้ดา่คยอ้ด

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

งาท์ยพรัทนสิ

นา้ดา่คยอ้ด

เครดิตเมือซือ

หรือ                

 รวม 

    

    

    

    

    

ดาลตดอทยาขรากกาจบรัอรนงิเ       

( นุทงลาน่บัดะร Investment grade) 9,907 - - - 9,907 

รวม 9,907 - - - 9,907 

 า่คลูมบรัปนวส่ :กัห  (106) - - - (106) 

ธิทสุชีญับมาตา่คลูม  9,801 - - - 9,801 

     

     

( นุทงลาน่บัดะร Investment grade) 520 - - - 520 

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมือซือหรือ                

 - - - 319 319 

รวม 520 - - 319 839 

คาดว่าจะเกิดขึน  - - - (9) (9) 

ชีญับมาตา่คลูม  520 - - 310 830 

ลูกหนีสวสัดิการพนักงานและดอกเบียค้างรับ ์ยพรัทนสินป็เดัจดีคนนิเาํดยาจ่้ชใา่คยาจ่งอรดทนงิเะลแ

ทางการเงินทีไม่มีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญัของความเสียงด้านเครดิต (12-month ECL)          

 

 ดใรากนนิเาํดรากะลแนักะรปกัลห  พิมความน่าเชือถือ 

มี ดใรากนนิเาํดราก  ๆ เพอืเพิมความน่าเชือถือของฐานะเปิดต่อความเสียง

                  

มีดงันี 

              ( ทาบนา้ล:ยวน่ห ) 

       

      31  มคาวนัธ 2563 
 

31  มคาวนัธ 2562 กัลหนักะรปกัลหงอขทภเะรป  

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 86,721  79,386 ทีดิน ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

อาคารห้องชุด สิทธิการเช่า 

เครื�องจักร เงินฝาก หลักทรัพย์

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 2,473  1,542 ทีดิน ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง 

อาคารห้องชุด และอาคาร

นางกันาํส  
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ข)  Market Risk) 

เนืองมาจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียและราคาของหลกัทรัพย ์ซึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุน

 ฯทัษริบงอข 3 ประเภท คือ ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย ราคา

ของหลักทรัพย์ และราคาของหลักประกัน                     

ลูกหนี 

1) ราดอกเบีย 

คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินทงัดา้นสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะเปลียนแปลง

ไปตามทิศทางการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด ดงันี  

31  มคาวนัธ 2563 และ 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีจาํแนก

ตามอตัราดอกเบีย ดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย 

ปรับขึนลงตาม

ดาลตารตัอ  

                   ารตัอมี

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

 นิงเรากงาทย์พรัทนสิ      

เงินสด - - 5 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร  

 - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  4,079 3,502 128 7,709 

นุทงลนงิเ  - - 451 451 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและ

ดอกเบียคา้งรับ 10,703 80,266 - 90,969 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับ 2,108 360 5 2,473 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - - 9,801 9,801 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ

ทรัพย์  ๆ - - 839 839 

     

   ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบีย              

บรังา้ค  36 3 1 40 

   ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  - - 30 30 

     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 28,355 55,557 3,509 87,421 
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 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบีย 

ปรับขึนลงตาม

ดาลตารตัอ  

                   ารตัอมี

ดอกเบียคงที ไม่มีดอกเบีย รวม 

 นิงเรากงาทย์พรัทนสิ      

เงินสด - - 5 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร  

 - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  1,303 - 76 1,379 

นุทงลนงิเ  - - 482 482 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 8,844 74,778 - 83,622 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 1,349 193 - 1,542 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - - 9,596 9,596 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือ

 - - 888 888 

     

   ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบีย              

บรังา้ค  45 4 2 51 

    ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  - - 31 31 

     

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 25,470 47,872 2,346 75,688 

เครืองมือทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงที มีวนัทีกาํหนดอตัราใหม่หรือวนัครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใด

จะถึงก่อน) นบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี 

 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2563 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  

รายการ ถาม 0 - 3 เดือน 

3 - 12 

เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม อตัราดอกเบีย 

       ร้อยละ 

 นิงเรากงาทย์พรัทนสิ         

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร -  

     นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  

 

- 

 

3,502 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,502 0.35 

  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับ 80,230 19 15 2 - 80,266 5.25 - 7.00 

ลูกหนีขายผ่อนชาํระและดอกเบียคา้งรับ 280 80 - - - 360 6.00 - 6.50 

ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ - - - 2 1 3 3.5 

        

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม - 3,111 4,332 29,158 18,956 55,557 1.60 - 4.3 
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 )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

 ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่หรือวนัครบกาํหนด  

รายการ  0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม อตัราดอกเบีย 

       ร้อยละ 

 นิงเรากงาทย์พรัทนสิ         

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร - 

นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 0.60 

  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี 74,710 18 47 3 - 74,778 6.03 - 7.00 

ลูกหนีขายผ่อนชาํระ - - 24 169 - 193 6.00 

ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบีย

บรังา้ค  - - 1 2 1 4 3.5 

        

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม - 602 2,603 22,726 21,941 47,872 2.25 - 4.30 

ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย 

ความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ประเมินจากความ

อ่อนไหวของรายได้ดอกเบียสุทธิในระยะเวลา 1 ปี ต่อการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย ภายใต้

โครงสร้างสินทรัพยแ์ละหนีสิน อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียของบริษทัฯ ณ วนัที

ในงบการเงิน โดยกาํหนดให้การเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเกิดขึนทนัทีและยงัไม่พิจารณาถึงการ

ขยายตวัตามปกติของสินทรัพยแ์ละหนีสิน แสดงดงันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  
 ้ดไยารงอขวหไนอ่อมาวค

ดอกเบียสุทธิเพมิขึน (ลดลง)                 

31 มคาวนัธ   

การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย  

ดอกเบียขึนร้อยละ 1 303 

ดอกเบียลงร้อยละ 1 (269) 

 มาต็กรไงา่ยอ ผลกระทบของการเปลียนแปลงขา้งตน้ไม่รวมถึงความอ่อนไหวของอตัราดอกเบียทีเกิด

จากเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี จากลูกหนีของบริษทัฯส่วนใหญ่เป็นลูกหนีดอ้ยคุณภาพทีซือ

มาหรือเป็นลูกหนีทีมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนีแต่มีความไม่แน่นอนในการจ่ายชาํระตามเงือนไขที

กาํหนดในสัญญา ดงันนั ความเสียงของสินทรัพยที์อ่อนไหวต่อการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบียที

แสดงนีไม่ไดน้บัรวมถึงสถานะของเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 
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2) นุทราสา  

ทางการเงินของบริษทัฯทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

หนในุทงลนงิเ ดี็กรไงา่ยอ

ชาํระหนี มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พือการคา้ (Trading Portfolio มาตปไนวผนัผะจ์ยพรัทกัลหาคารา่ว้มแ )

กัลหยาน่หาํจ

ในแต่ละสินงวดบญัชี 

ดงันนั  

3)  

คือ ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของหลกัประกนัของลูกหนี ซึงเป็นความเสียงจาก

การทีมูลค่าของสินทรัพยที์เปลียนแปลงตามภาวะตลาดทีมีผลกระทบต่อรายได้ทีเพิมขึนหรือลดลง 

นักะรป

 กุทพาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิบรัหาํส 3 

มีการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีอย่างเพียงพอและสามารถรองรับ

ความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนจากการเสือมค่า/ดอ้ยค่าของหลกัประกนัสาํหรั  พาภณุคยอ้ด์ยพรัทนสิบ  

ค) Liquidity Risk)  

ความเสียงทีเกิดจากการทีบริษทัฯไม่สามารถชาํระหนีสินและภาระผูกพนัเมือถึงกาํหนด เนืองจากไม่

สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ทนัเวลาทีครบกาํหนดชาํระหนี หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้

พงยีพเ

ฯทัษริบงอขนงิเรากะนาฐะลแ้ดไยาร  

 

 งอ่ลคพาภสราหริบรากยาบยโนดนหาํกรากมีฯทัษริบ

สภาพคล่อง โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะทาํงานเพือการบริหารจดัการสินทรัพย์

และหนีสิน คณะกรรมการกาํกบัควา  งอ่ลคพาภสนา้ด

ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย เพือประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ                    

ขอ ฯทัษริบง  
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นอกจากนี บริษทัฯได้วางแนวทางในการจัดทาํแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency 

Funding Plan) ทงัในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพือเตรียมความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุนทีจะทาํให้

หมาะสม ในกรณีเกิดวิกฤต

งอ่ลคพาภสนา้ดงาท  

31  มคาวนัธ 2563 

และ 2562 ดงันี 

         )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2563 

    

 า่วกยอ้น                 

1 ปี 

 า่วกกาม                

1 - 5 ปี  า่วกกาม 5 ปี 

มีม่ไ

ดนหาํก  รวม 

นิงเรากงาทย์พรัทนสิ             

เงินสด 5 - - - - 5 

ะลแราคานธงา่วหะรรากยาร  

 ตลาดเงิน - นับาถสกาฝนงิเ

การเงิน 4,207 3,502 - - - 7,709 

นุทงลนงิเ  - - - - 451 451 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี          

และดอกเบียคา้งรับ * 81,665 3,029 5,588 687 - 90,969 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบีย 

 บรังา้ค  507 1,225 499 242 - 2,473 

ดาลตดอทยาขรากกาจนืคบรัอรนงิเ  - - - - 9,801 9,801 

นใมยนีเมรรธา่คยา่จงอรดทนงิเ  

 การซือทรัพยแ์ละอนื ๆ - - - - 830 830 

       

ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและ

ดอกเบียคา้งรับ - 7 19 14 - 40 

ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  - - - - 30 30 

       

ตราสารหนีทีออกและเงิน มืยู้ก  - 22,530 45,583 19,308 - 87,421 

*  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีไม่ไดป้รับโครงสร้างหนีและทีปรับโครงสร้างหนีแลว้แต่  า่วกกามะราํชงา้ค 3 เดือน 

สาํหรับเงินให้สินเชือฯ ทีมีการปรับโครงสร้างหนี  า่วกยอ้นะราํชงา้ค่ตแ 3 เดือน 

หนี อย่างไรก็ตาม เนืองจากเงินรับตามสัญญาเป็นจาํนวนทีบริษทัฯจะไดรั้บชาํระตามสิทธิเรียกร้องทีมีกบัลูกหนี ซึงจะสูงกว่าหรือเท่ากบัยอดเงินให้

สินเชือทางบญัชี บริษทัฯจึงแสดงยอดเงินทีจะไดรั้บชาํระไม่เกินราคาทุนของลูกหนี  
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         )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2562 

    

 า่วกยอ้น               

1 ปี 

า่วกกาม                         

1 - 5 ปี  า่วกกาม 5 ปี 

มีม่ไ

ดนหาํก  รวม 

นิงเรากงาทย์พรัทนสิ             

เงินสด 5 - - - - 5 

ะลแราคานธงา่วหะรรากยาร  

 ตลาดเงิน - นับาถสกาฝนงิเ

การเงิน 1,379 - - - - 1,379 

์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ  - - - - 482 482 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี * 77,791 1,680 4,151 - - 83,622 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 166 597 582 197 - 1,542 

ดาลตดอทยาขรากกาจนืคบรัอรนงิเ  - - - - 9,596 9,596 

นใมยนีเมรรธา่คยา่จงอรดทนงิเ  

 การซือทรัพยแ์ละอนื ๆ - - - - 888 888 

       

ลูกหนีสวสัดิการพนกังาน                 

และดอกเบียคา้งรับ - 8 24 19 - 51 

ดีคนนิเาํดยาจ้่ชใา่คยา่จงอรดทนงิเ  - - - - 31 31 

       

ตราสารหนีทีออกและเงิน มืยู้ก  - 20,237 33,399 22,052 - 75,688 

*  เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีทีไม่ไดป้รับโครงสร้างหนีและทีปรับโครงสร้างหนีแลว้แต่คา้งชาํระมากกว่า 3 

สาํหรับเงินให้สินเชือฯ ทีมีการปรับโครงสร้างหนีแต่คา้งชาํระนอ้ยกว่า 3 งาร้สงรคโบรัปาญญสัก

หนี อย่างไรก็ตาม เนืองจากเงินรับตามสัญญาเป็นจาํนวนทีบริษทัฯจะไดรั้บชาํระตามสิทธิเรียกร้องทีมีกบัลูกหนี ซึงจะสูงกว่าหรือเท่ ้หในงิเดอยบักา

สินเชือทางบญัชี บริษทัฯจึงแสดงยอดเงินทีจะไดรั้บชาํระไม่เกินราคาทุนของลูกหนี  

  

325
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิ

ชย จํากัด (มหาชน)



 

45.  การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

45.1  ลาํดับชันของมูลค่ายุติธรรม 

31 ธันวาคม  2563 และ  2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนีสินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                       

หรือ ่ตแยาน่หาํจดัตนุทาคารมาตา่คลูมดัว งอ้ต เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  แยกแสดงตามลาํดับชนัของมูลค่า

ยติุธรรม ดงันี 

    )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

  31  มคาวนัธ 2563 

 มาตาค่ลูม                 

ชีญับ  

มรรธตุิยาค่ลูม  

 บัดะร  1 บัดะร  2 บัดะร  3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

นุทงลนงิเ       

        

    451 58 - 393 451 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสด 5 5 - - 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  7,708 7,708 - - 7,708 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบีย บรังา้ค  77,726 - - 77,726 77,726 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบีย งา้ค รับ 728 - - 2,473 2,473 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,801 - - 9,801 9,801 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยสุ์ทธิ  ๆ 830 - - 830 830 

      

 - ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ 40 - - 40 40 

 - ดีคนนิเาํดยา่จ้ชใาค่ยา่จงอรดทนงิเ  30 - - 30 30 

หนสิีนทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 87,421 - 54,644 33,305 87,949 
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  )ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 31  มคาวนัธ 2562 

 มาตาค่ลูม

ชีญับ  

มรรธตุิยาค่ลูม  

 บัดะร  1 บัดะร  2 บัดะร  3 รวม 

สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ       

ศทเะรปนใดาลตงอขรากงอ้ตมาวคนในุทราสารต  65 65 - - 65 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสด 5 5 - - 5 

 นงิเดาลตะลแราคานธงา่วหะรรากยาร - นงิเรากนับาถสกาฝนงิเ  1,379 1,379 - - 1,379 

 ์ยพรัทกัลหนในุทงลนงิเ       

เงินลงทุนทวัไป 5 - - 535 535 

เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี  77,375 - - 77,375 77,375 

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ  649 - - 1,542 1,542 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  9,596 - - 9,596 9,596 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยสุ์ทธิ  ๆ 888 - - 888 888 

      

 - ลูกหนีสวสัดิการพนกังานและดอกเบียคา้งรับ 51 - - 51 51 

 - ดีคนนิเาํดยา่จ้ชใาค่ยา่จงอรดทนงิเ  31 - - 31 31 

หนสิีนทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ืม 75,688 - 46,406 30,717 77,123 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินทีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสันหรือสินทรัพยท์างการเงินทีมีการคิดดอกเบีย

ในอัตราเทียบเคียงกับตลาด ได้แก่ เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนีสวสัดิการพนักงานและ

ดอกเบียคา้งรับ และเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี ณามะรปวา่ลกงัด์ยพรัทนสิงอขมรรธติุยา่คลูม

 

(ข) เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีประมาณมูลค่ายุติธรรม ณวนาํคยดโ ชีญับมาตา่คลูมบักา่ทเบยทีเ จาก

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดและ จากลูกหนีหรือจากการจําหน่าย

ะลแนักะรปกัลห คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงปรับดว้ยความเสียงดา้นเครดิตของลูกหนี  

(ค) มูลค่า มรรธติุย ของลูกหนีขายผ่อนชาํระทีคิดดอกเบียในอตัราเทียบเคียงกบัตลาด ดงันนั มรรธติุยา่คลูม

ของลูกหนีขายผ่อนชาํระประมาณตามมูลค่าตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินก่อนหักกาํไร

ขนัตน้ของลูกหนีขายผอ่นชาํระรอตดับญัชี 

(ง) งอขมรรธตุิยา่คลูม

ลดด้วยอัตราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ซึงมูลค่ายุติธรรมของเงินรอรับจากการขาย

ชีญับมาตา่คลูมา่ทเบยทีเา่คลูมมีดาลตดอท  
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(จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมคาํนวณมูลค่ายุติธรรมโด

ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มืประเภททีมี

อตัราดอกเบียปรับตามอตัราตลาดประมาณ มรรธตุิยา่คลูม บรัหาํสะลแ ชีญับงาทา่คลูมบักงยีคเบยทีเยดโ

ตราสารหนีทีออกและเงินกู้ยืมทีมีอัตราดอกเบียคงที มูลค่ งอขนับจุจปัา่คลูมกาจณวนาํคมรรธติุยา

ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัสําหรับ

 

(ฉ) มูลค่า งอขมรรธติุย

ตลาด หรือ ( ชีญับงาทมรรธติุยา่คลูมกาจณวนาํค Book Value : BV) ตามงบการเงินล่าสุด และมูลค่า

งอขมรรธติุย เ ในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด 

ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

45.2  ดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจาํและมีลาํดับขนัของมูลค่า

บัดะรนป็เมรรธตุิย  3 แสดงไดด้งันี 

)ทาบนา้ล :ยวน่ห(  

 

นา่ผมรรธตุิยา่คลูมดัว้หใดนหาํก

 

1 มกราคม 2563 5 

นงิเรากงาทนางยารรากนาฐรตามาํนรากกาจมสะสบทะรกลผ  

  403 

ปีงาว่หะรยาข  (1) 

 (14) 

31  มคาวนัธ 2563 393 

46. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริ  ฯทัษ 25 ์ธนัพาภมุก  2564 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ป 2563
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BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เกีย่วกับรายงานฉบับนี้

 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited (BAM) เปนบริษัทบริหารสินทรัพยขนาดใหญของไทย ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มาเปนหลัก 
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม BAM มีบทบาทสําคัญในการ “พลิกฟนสินทรัพย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยการบริหารจัดการ 
สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) เพื่อใหลูกหนี้ไดทรัพยหลักประกัน ซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไป หรือสามารถพลิกฟนคืนธุรกิจกลับเปนหนี้
ที่มีคุณภาพ เพื่อใหหมดภาระหนี้ในที่สุด พรอมทั้งบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPA) ใหมีสภาพดี พรอมขายในราคาที่เปนธรรม 
ตามนโยบายการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการดูแลชวยเหลือสังคมในทุกมิติอยางตอเนื่อง 

 ในป 2563 ที่ผานมา ถือเปนปท่ีทาทายความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ทามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจโดยรวมอยางหลีกเล่ียงไมได ซึ่ง BAM ยังคงบทบาทในการทําหนาที่แกไข
ปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ และฟนฟูอสังหาริมทรัพย เพื่อชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในประเทศกลับมาฟนตัวโดยเร็ว ดวยการปรับ 
กลยุทธและแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ ท้ังการจัดทําโครงการตาง ๆ รวมทั้งการจัดมหกรรมขายทรัพย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยการลดราคาอสังหาริมทรัพย ชวยเหลือประชาชนและนักลงทุนในชวงภาวะเศรษฐกิจซบเซาใหสามารถเปนเจาของอสังหาริมทรัพย
ไดงายขึน้ นอกจากนีย้งัปรบัลดอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือทกุประเภท เพือ่บรรเทาภาระคาใชจายของลกูคาปรบัโครงสรางหนี ้และลกูคาท่ีซือ้ทรพัย 
แบบผอนชาํระกบั BAM รวมท้ังการออกมาตรการพกัชาํระเงนิตน และดอกเบีย้ใหกับลกูคาท่ีไดรบัผลกระทบจากวิกฤติเชือ้ไวรสั COVID-19                
 
 ขณะเดียวกนั BAM ยังไดดูแลความปลอดภัยใหกบัพนักงาน ลกูคา คูคา และพนัธมติรทกุภาคสวน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุอยางเครงครดั อาทิ กําหนดใหมจีดุคดักรองทีอ่าคารสาํนกังานใหญและสาํนกังานภมูภิาค ตดิตัง้เครือ่งจายนํา้ยาฆาเชือ้
อัตโนมัติ และเจลแอลกอฮอลลางมือไวท่ีบริเวณทางเขาของทุกชั้นภายในอาคารสํานักงานใหญ ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อภายในสํานักงานใหญ 
ทําความสะอาดลิฟท ทุกครึ่งช่ัวโมง และทุกจุดสัมผัสของพื้นที่สวนรวม พรอมทั้งแจกหนากากอนามัย รวมถึงการใหพนักงานทํางาน
ที่บาน (Work From Home) และเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 BAM ยังไดมอบเงินเพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองชวยหายใจชนิดเคลื่อนยาย อุปกรณการแพทย และกระบวนการที่เก่ียวของกับการรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใหกับ 
โรงพยาบาลของรัฐ พรอมทั้งใหใชทรัพยสินรอการขายของ BAM เปนโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) เพื่อรองรับการชวยชีวิตผูปวย 
รวมถึงมอบถุงยังชีพใหแกผูเดือดรอนจากสถานการณดังกลาวอีกดวย 

 จากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มุงม่ันตั้งใจใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติ โดยวางแนวคิดนโยบาย และเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง ESG ทําให BAM ไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ มากมาย อาทิ รางวัล Business Excellence ประเภท Best 
Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 
และไดรับการประกาศผลสํารวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจําป 2563 ของ
บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ไดรับผลประเมินในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” (ชวงคะแนน 80% - 89% จากคะแนน 
100%) คะแนน CGR ประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งการไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัท
จดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ในทําเนียบกลุมบริษัทวิถียั่งยืนที่นาลงทุน หรือ ESG Emerging  List  จากสถาบันไทยพัฒน  และรางวัล  Best  Strategic  CSR  และ  Best  
Senior Management IR Support จากผลโหวตของนักลงทุน สถาบัน และ นักวิเคราะหในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจําป 
2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต Alpha Southeast Asia   
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 นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวัลยอดเยี่ยม สําหรับบริษัทฯ ผูออกระดมทุน 
จากการระดมทุนผาน เสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งสิ้น 30,888 ลานบาท ( 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) จากงาน 
14th Deal & Solution Awards จัดโดย  Alpha Southeast Asia และรางวัล Best Privatization รางวัลธุรกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหากิจ
ที่ดีที่สุด โดยระดมทุนผานการเสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งส้ิน 30,888 ลานบาท การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และไดรับความสนใจจองซื้อเปนอยางสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทย ตางประเทศ และนักลงทุนรายยอย จัดโดย 
The Asset จากงาน The Asset Country Awards 2020 

 ตลอดระยะเวลากวา 22 ป ท่ี BAM ดําเนินธุรกิจตามเจตนารมณในการมุงสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ 
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ควบคูไปกับการดูแลชวยเหลือผูมีสวนไดเสีย ภายใตแนวคิด 5 ดี 
ของ BAM ประกอบดวย ดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน และดีตอพนักงาน เพื่อสรางการเติบโตในทุกมิติ
ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน

BAM มุงม่ันทีจ่ะดาํรงบทบาทสําคัญในการพลกิฟนสินทรพัยดอยคุณภาพของประเทศ

ชวยใหระบบเศรษฐกจิมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื ผานการบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล
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ดีตอ
ประเทศ

ดีตอ
สังคม

ดีตอ
ผูถือหุน

ดีตอ
พนักงาน

ดีตอลูกคา
หรือลูกหนี้

BAM อยูภายใตการกํากับดแูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
ดาํเนินการรบัซ้ือรับโอนหนีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
มาบริหารจัดการอยางมืออาชีพ รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรพัยสินรอการขายไดอยางมปีระสทิธิภาพและครบวงจร  
โดยมุงสรางประโยชนเพือ่พลิกฟนคืนเศรษฐกจิของประเทศ 
ใหพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน

1. ดีตอประเทศ

BAM ใหความสาํคญัดานความรับผดิชอบตอสงัคม สงเสรมิ 
สนับสนุน ชวยเหลอื และรวมทาํประโยชน เพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาสังคมไทย ดําเนินกิจกรรม
ภายใตขอบขายและแนวปฏิบตัใินการสรางความสมัพนัธ
ทีด่กีบัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประสานความรวมมอื
ในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และเปนรูปธรรมอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด

2. ดีตอสังคม  

BAM ชวยเหลอืใหลกูหนีห้รอืลูกคามโีอกาสพลิกฟนคนืสู
การเปนผูมเีครดติทีด่ ีดวยการปรบัโครงสรางหนี ้เพือ่ให
ลกูหนีไ้ดรบัคนืเครดติ รวมทัง้ไดรับคนืทรพัยหลักประกนั 
และธุรกิจการคากลับไป มีการบริหารทรัพยสินรอการ
ขาย ดวยการปรับปรุงทรัพยใหมีคุณภาพดี และจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย ใหไดซื้อทรัพยดีในทําเลท่ีใช 
ภายในงบประมาณและราคาที่เหมาะสม

3. ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้

BAM ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู ถือหุน มีการบริหาร
จัดการหนี้ท่ีโปรงใส สุจริต การนําหุนเขาจดทะเบียนใน               
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือเปนการเปดกวาง
สูการเปนบริษัทมหาชนอยางแทจริง การระดมทุนเพื่อ
เปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาสรางความมัน่คงตอเศรษฐกิจ สรางผลตอบแทน
ที่เหมาะสมตอนักลงทุน 

4.  ดีตอผูถือหุน

BAM ใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และวางแผนการอบรม
เสรมิสรางทกัษะความรู พฒันาความสามารถของพนกังาน
ใหสอดคลองกบัทศิทางการเตบิโตของธรุกจิอยางมรีะบบ 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการครบถวนตามกฎหมาย อีกทั้ง
ยงัสงเสรมิใหพนักงานรวมมอืรวมใจ สรางพฤตกิรรมการเปน
ผูให จัดทํากจิกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสงัคม

5.  ดีตอพนักงาน

 แนวคิด 5 ดี ของ BAM
 
 BAM บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ กับบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตอไป
อยางยัง่ยนื โดยเชือ่มัน่มาตลอดวา ความยัง่ยนืของธรุกจิมพีืน้ฐานจากการดาํเนนิธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสิง่แวดลอม เศรษฐกจิ สงัคม 
และมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทําใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีสวนรวม
พัฒนาการที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ ซึ่งยังเชื่อมโยงโครงการ 5 ดี ของ BAM ไปสูดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน 
และดีตอพนักงาน ดังนี้
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 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 
เกีย่วของกับการบริหารจัดการเพือ่ความยัง่ยนื อันเก่ียวโยงกบัประเดน็ 
ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ BAM ไดจัดทําและเผยแพร 
ขอมูล โดยอางอิงการจัดทํารายงานใหมีความสอดคลองตามดัชนี 
ชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI 
Standard 2018) และ UN Sustainability Development Goals 

 แนวทางการจัดทํารายงานความยัง่ยืน

 โดยเนื้อหาและสาระสําคัญของการรายงานป 2563 นี้ มุงเนนการดําเนินงานตามทิศทางการดําเนินธุรกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธ
องคกร หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของปรัชญาในการทํางาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงาน
ใหเปนคนดี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
 

 โครงสรางการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ
 
 ภายใตการบรหิารงานของคณะกรรมการ BAM ทีโ่ปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดวยการมุงเนนการพฒันาทีย่ัง่ยนืแบบบรูณาการ 
จึงไดจัดโครงสรางองคกรใหมีคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกาํกับความเสีย่ง ในการกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อนําพา BAM สูความสําเร็จที่ยั่งยืน

คณะทํางานดาน
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกํากับ

ความเสีย่ง

คณะกรรมการกาํกบั
ดแูลกจิการทีด่แีละ

ความรบัผดิชอบตอสงัคม
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

โครงสรางองคกร



BAM
วัฒนธรรมองคกร

BAM TOUCH
หลักคิดสูความสําเร็จ

TOUCH
คานิยมองคกร
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 วัฒนธรรมองคกร BAM

BAM  B = Betterment  การพัฒนาปรับเปล่ียนใหดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเน่ือง
 A  =  Achievement  การมุงมั่น รวมมือใหบรรลุผลสําเร็จ
 M  =  Management  การมีคน/ระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีความเปนเลิศ

 ทิศทางการดําเนินธุรกิจ
  
 BAM บูรณาการตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยครอบคลุมทั้งคนดี สินคาดี สังคมดี สูการพัฒนากระบวนการจัดการ
ดวยการเชื่อมโยงความรับผิดชอบตอสังคมเขากับยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ

 ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ

 BAM  เชื่อมั่นวาการดําเนินธุรกิจที่ดีตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีหลักคิดสูความสําเร็จ คือ BAM TOUCH  อันประกอบ
ดวยวัฒนธรรมองคกร และคานิยม ท่ีเปนรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อขับเคลื่อนใหการดําเนินธุรกิจ
มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

 หลักคิดสูความสําเร็จ BAM TOUCH

 BAM TOUCH เปนแนวทางที่พึงปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน ในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปนการ
สรางคุณคาคนดี ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร และคานิยมของ BAM สําหรับถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี 
5 ประการที่กลาวขางตน คือ ดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหน้ี ดีตอผูถือหุน และดีตอพนักงาน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการ
เดินหนาสูเปาหมายแหงความสําเร็จ และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหกาวตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงภาพลักษณที่มีธรรมาภิบาลไดอยางชัดเจน
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Trust : วางใจ   
 เปนที่นาไววางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกตองตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 
ทําตามท่ีรับปากเพื่อสรางใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจซ่ึงกันและกัน ชี้แจงเปดเผยขอมูลอยางจริงใจ โปรงใส อันจะทําใหเกิดภาพการทํางาน 
ภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางพรอมเพรียงกัน
 
Openness : เปดใจ 
 การเปดใจกวางสรางความตาง หมายถึง การตระหนักวาความเปลี่ยนแปลงคือ ความกาวหนา จึงเปดใจรับและชวยใหผูอ่ืนยอมรับ
ดวยความยินดี โดยรวมคนหาโอกาสที่แฝงอยูในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสรางความแตกตางหรือความแปลกใหมใหการทํางาน รวมทั้ง
เปดใจรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยทัศนคติที่เปนบวก เพื่อชวยขยายมุมมองใหกวางขึ้น

Unity : รวมใจ   
 รวมใจเปนหน่ึงเพื่อองคกร หมายถึง การเชื่อม่ันในพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคนในองคกร จึงใหความเคารพและใหเกียรติ
ซึง่กันและกนั ใชทรัพยากรทีม่อียูอยางเตม็ประสิทธภิาพ และรวมมือรวมใจทีจ่ะทาํงานใหบรรลุเปาหมาย โดยไมยดึตดิกับงานทีต่นรบัผดิชอบ
เพียงอยางเดียว แตยึดถือประโยชนองคกรเปนที่ตั้ง

Customer Focused : เขาใจ   
 เขาใจความปรารถนาของลูกคา หมายถงึ การทาํความเขาใจและคาดคะเนความตองการของลูกคาทัง้ภายในและภายนอก รวมคนหา
และสนองตอบความตองการเหลาน้ัน โดยตระหนักวาสินคาและบริการที่เปยมคุณภาพสามารถยกระดับความเปนอยูของลูกคา รวมทั้ง
สรางความมั่นคงใหเศรษฐกิจและสังคมไทยได

High Performance : ใสใจ   
 ใสใจในการสรางความเปนมืออาชีพ หมายถึง ความมุงม่ันรับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหมีทักษะที่หลากหลาย
ดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ สรางความคิดตอยอดที่เปนประโยชนตอการทํางานใหดียิ่งขึ้น กลาคิดกลาแสดงออกอยางสรางสรรค และ
มุงทํางานเชิงรุก เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรอยางตอเนื่อง

TOUCH

 คานิยมองคกร TOUCH
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วิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน (Vision) : 
 เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและมลูคาเพิม่จากการบรหิารสนิทรพัยครบวงจร เพือ่การเตบิโตและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม
อยางยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) : 
 1. ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 2. ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพื่อลูกคาและทุกภาคสวน  
 3. สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกคาอยางบูรณาการ 
 4. สรางคนใหเชี่ยวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคิดใหมๆ 
 5. กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการสิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

นโยบายการดําเนินธุรกิจ 
 ป 2563 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ภายใต “BAM มุงมั่นที่จะ
ดํารงบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ ชวยใหระบบเศรษฐกิจ มีความเขมแข็งและยั่งยืน ผานการบริหาร
จัดการองคกรที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล”

เปาหมายธุรกิจ   
 1. สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน
  ดวยระบบการบริหารจดัการทีเ่ปนเลศิ จากการเพิม่ขนาดสินทรพัย สงผลให BAM มผีลประกอบการดขีึน้อยางตอเนือ่งและยัง่ยนื
 2. สรางการยอมรบัของผูมสีวนไดเสยีวา BAM เปนองคกรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการบรหิารสนิทรพัยทีม่คีวามโปรงใส ซือ่สตัยสจุรติ
 3. ยกระดับศักยภาพของพนักงาน โดยสงเสริมความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ืองและปลูกฝงใหพนักงาน
  ยึดมั่นตอคานิยม และวัฒนธรรมองคกร

จุดมุงหมายองคกร   
 มุงหวงัเปนองคกรสาํคญัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพ โดยมสีวนชวยเหลอืลกูหนีท้ีส่จุรติใหกลบัสูเครดติทีด่อีกีครัง้ และ
รวมแกปญหาหนีด้อยคณุภาพในระบบสถาบนัการเงนิ รวมท้ังชวยฟนฟธูรุกจิอสังหารมิทรพัย โดยการพฒันาทรพัยสนิรอการขายใหมศีกัยภาพ 
ไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด และสรางโอกาสใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสเปนเจาของที่อยูอาศัย ในราคาที่สามารถเปนเจาของได

 กระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ
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 รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ 

 BAM มีนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่จะพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน มีการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ภายใตหลักธรรมาภิบาล อันเปนสวน
สําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานอยางมีบูรณาการ สงผลใหไดรับรางวัลแหงความสําเร็จมากมาย และถือ
เปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ที่ยืนยันมาตรฐานทั้งในประเทศและสากล

ป 2563

 BAM รบัมอบโลเกยีรตคิณุในกลุมรางวลั Business 
Excellence รางวลัยอดเยีย่มดานการระดมทนุ (Deal of 
the Year Awards) ในงาน “SET Awards 2020” ซึง่ 
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสาร 
การเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
สําหรับผลการตัดสินพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางการเงนิ (Deal) ทีโ่ดดเดน สรางความเปลีย่นแปลงหรอื 
นวตักรรมครัง้สาํคญั ใหกบัตลาดทนุ

 รางวัล Corporate Management Excellence 
ดานความเปนเลศิในการบรหิารจัดการโดยรวม จากพลเอก 
ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีประธานในพธิ ีในงาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย 
สมาคมการจดัการธุรกจิแหงประเทศไทย (TMA) และสถาบนั
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สําหรับผลการตัดสินรางวัลมาจากการสํารวจความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับสูงจากองคกรภาคธุรกิจในประเทศไทย 
(Thailand Corporate Excellence Survey 2020) 
ที่รวมกันคัดเลือกองคกรจากผลการดําเนินงานในชวงที่
ผานมา

15 ธันวาคม 2563

26 พฤศจิกายน 2563
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 BAM รับประกาศนียบัตรสมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ 
ใหมปีระสิทธภิาพและโปรงใส (การรบัรองการเปนสมาชกิโครงการ ตัง้แต
วันที่ 30 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2566)

 รางวัลประกาศนียบัตร “Certificate of ESG Emerging 
Company” BAM วิถียั่งยืนที่นาลงทุน จากสถาบันไทยพัฒน โดยไดรับ
การคัดเลือกใหเขาอยูในทําเนียบ “BAM วิถียั่งยืนที่นาลงทุน” หรือ ESG 
Emerging List และเปนหลักทรัพยใน Universe ของกลุมหลักทรัพย
ESG 100 ประจําป พ.ศ. 2563  

 รางวัล Best Senior Management IR Support และรางวัล   
Best Strategic CSR จากการประกาศผลการจัดอันดับ 10th  Annual  
poll Institutional Invester Corporate Awards 2020 ของนิตยสาร 
Alpha Southeast Asia ของสถาบัน Alpha ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปน 
นิตยสารเกี่ยวกับการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรางวัลไดรับ
จากการสาํรวจ ความเหน็ของนักลงทนุสถาบัน และนกัวิเคราะหในภมูภิาค
เอเชีย อเมริกา และยุโรป 

 รางวัล Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวลัยอดเยีย่ม 
สําหรับบริษัทฯ ผู ออกระดมทุน จากการที่บริษัทบริหารสินทรัพย 
กรงุเทพพาณชิย จํากัด (มหาชน) ระดมทุนผานเสนอขายหุนแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งสิ้น 30,888 ลานบาท (1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ) จากงาน 14th Deal & Solution Awards จัดโดย Alpha 
Southeast Asia 

30 กันยายน 2563

28 สิงหาคม 2563

28 สิงหาคม 2563

24 ธันวาคม 2563
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 รางวลั Best Privatization รางวลัธรุกรรมการแปรรปูรฐัวิสาหกจิ
ที่ดีที่สุด โดยบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ระดมทุนผานการเสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคา
รวมทัง้สิน้ 30,888 ลานบาท การแปรรูปรัฐวสิาหกจิทีใ่หญทีส่ดุในประเทศไทย 
และไดรับความสนใจจองซื้อเปนอยางสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทย 
ตางประเทศและนักลงทุนรายยอย จัดโดย The Asset จากงาน The 
Asset Country Awards 2020

25 ธันวาคม 2563

 รางวัลโลประกาศเกียรติคุณองคกรและเกียรติบัตรจากมูลนิธิ
สงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ในการนําเสนอบทความประเภท TQM 
Best Practices ป 2563 เรื่องกลยุทธ CRM ที่เติมเต็มความพึงพอใจให
แกลูกคา ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 

Symposium on TQM-BEST Practices in Thailand ป 2563

17 สิงหาคม 2563

 รางวลั “บธูสวยงามยอดเยีย่ม (Best Design Excellence Award)” 
ประเภทพ้ืนทีข่นาดกลาง 200-262 ตร.ม. ภายใตแนวคดิ “BAM SEAMLESS 
EXPERIENCE” จากการประกวดบูธสวยงามในงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 
20 (MONEY EXPO 2020) ประจาํป 2563 จดัโดยวารสารการเงินธนาคาร 

18 ธันวาคม 2563
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16 ธันวาคม 2562

 ในป 2562 BAM แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําพิธีเปดการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เมื่อวันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2562 ทําราคาเปดตลาดอยูที่ระดับ 18.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท 
หรือ เหนือจอง 5.14% จากราคา IPO ที่ 17.50 บาท มีมูลคาการซื้อขาย 1,495.24 ลานบาท BAM ถือเปนผูนําในธุรกิจบริหารสินทรัพยที่มี 
ขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป มีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย และมีการจายเงินปนผลอยางตอเน่ือง 
สําหรับผลประกอบการในชวง 3 ปที่ผานมา

 รับมอบประกาศนยีบตัรสมาชิกแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย  
ในการตอตานการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส

 รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2018 ดานบุคลากร 
ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานอาคารควบคุมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน กระทรวงพลังงาน

7 มิถุนายน 2561

27 สิงหาคม 2561

 รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562) 



341
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

 โลประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะองคกร 
ทีท่าํประโยชนใหกบัสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนษุย

 รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2017 ดานบุคลากร 
ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงานอาคารควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคาร 
ควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน

4 ตุลาคม 2560

21 สิงหาคม 2560

6 ธันวาคม 2559
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 นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน
  
 พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพา BAM ไปสูความสําเร็จ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหแข็งแกรงเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
การดาํเนนิธรุกจิจาํเปนตองอาศยัผูทีม่คีวามรู ความสามารถ และทักษะการทาํงานทีห่ลากหลาย เพือ่ใหสามารถรองรบัการปฏบิตังิานไดอยาง
มปีระสทิธภิาพในสภาวการณการแขงขนัทางธรุกิจในปจจบุนั โดย BAM ใหผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยงัสงเสรมิ สนบัสนนุ 
ใหโอกาสทางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สรางความเขาใจ 
ใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมาย  

 การพัฒนาอยางมีประสิทธิผล เพิ่มพูนทักษะ และองคความรู BAM มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ดวยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งใน
ประเทศไทยปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน ท้ังนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผลักดัน
ใหเกดิความกาวหนาในตาํแหนงงาน สรางความมัน่คงในสายงานอาชพี และเปนการเตรยีมความพรอมดานการสรรหาบคุลากรตอการเกษียณ
อายุการทํางาน และรองรับกับการเจริญเติบโตของ BAM ในอนาคต 

 การกําหนดแผนงานการสัมมนาและการอบรมใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสม ใหรองรับกับการกาวสูองคกรที่ดําเนินงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนเรื่องที่ BAM ใหความสําคัญ ดังนั้น จึงทําการ 
ศกึษาการพัฒนาพนกังานกลุมตาง ๆ ทกุระดบั เพือ่เตมิเต็มในสวนทีข่าด และเสรมิสรางใหสมบรูณ เพือ่การดาํเนินธรุกจิขององคกรไดเปนไป
ตามแผนกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังพนักงานสายธุรกิจ พนักงานสายสนับสนุน ในระดับจัดการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานท่ีเปน 
Successor เพื่อกําหนดหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน การบริหารงาน และการบริหารคน เติมเต็ม
ชองวางใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน หลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะหรือเพิ่มทักษะอื่น
เพือ่สนบัสนนุการทาํงาน รวมถงึหลกัสตูรทีก่ฎหมายกาํหนด ผานการอบรมภายในและอบรมภายนอก การจัดฝกอบรมพนกังาน (Corporate 
Training) เปนกระบวนการพฒันาความรู และเสรมิทกัษะใหกบัพนกังานในดานตาง ๆ  ใหมปีระสทิธภิาพตอการปฏบิตังิาน เกดิความกาวหนา
ในตําแหนงงาน

 ป 2563 การอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงาน แบงเปน 3 ระดับ คือระดับพนักงาน หัวหนางาน และผูบริหาร โดยมีเปาหมายตอระดับ
เปนจํานวนหลักสูตรและจํานวนชั่วโมง
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ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
จํานวนพนักงาน 16 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 331 ชั่วโมง

ผูอํานวยการ
จํานวนพนักงาน 37 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 1,187 ชั่วโมง

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  7 หลักสูตร
ภายนอก  8 หลักสูตร
รวม   15  หลักสูตร

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  4 หลักสูตร
ภายนอก  2 หลักสูตร
รวม   6  หลักสูตร

การอบรม 32.08 ชั่วโมงตอคน

การอบรม 20.69 ชั่วโมงตอคน

การอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน

เจาหนาที่ 4 - 7
จํานวนพนักงาน 990 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 18,072 ชั่วโมง

รองผูจัดการ - ผูจัดการ
จํานวนพนักงาน 243 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 3,027 ชั่วโมง

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  13 หลักสูตร
ภายนอก  16 หลักสูตร
รวม   29  หลักสูตร จํานวนหลักสูตร

ภายใน  7 หลักสูตร
ภายนอก  19 หลักสูตร
รวม   26  หลักสูตร

การอบรม 18.25 ชั่วโมงตอคน

การอบรม 12.46 ชั่วโมงตอคน
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 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

 “BAM สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีความเขมแข็ง อยูอยางพอเพียง มีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต มีความสามารถ
ในการชําระหนี้ ถือเปนสวนสําคัญที่จะแกไขปญหาและสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจ (ชุมชนพื้นฐาน) มีความเขมแข็งมากขึ้น” 

                กิจกรรมที่มีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดวยกลยุทธ 4 ดาน ประกอบดวย
  1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนื่อง
  2. ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
  3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพื่อตอยอด และพัฒนาองคความรู
  4. ดานการติดตามผล และชวยเหลือสังคมเพื่อใหอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน

1 ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนือ่ง

 กลยุทธทีมุ่งเนน สนบัสนนุการชวยเหลอืผูดอยโอกาส และผูไดรบัความเดอืดรอนในสงัคม เชน ผูพกิาร ผูประสบภยัพบิตัติาง ๆ 
และสถานการณโรคระบาด

 ในป 2563 ทามกลางภาวะวิกฤติของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลกระทบตอความเปนอยูของคน
ในสังคม รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง BAM ตระหนักถึงความสําคัญตอบทบาทหนาท่ีที่มีตอลูกคาและสังคม ดวย
การใหความชวยเหลือเปนเรื่องเรงดวน ดําเนินมาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับผลกระทบ บรรเทาปญหาและความเดือดรอนอยางเต็มท่ี  
เพื่อใหลูกคาสามารถผานชวงเวลาท่ียากลําบาก ท้ังการออกมาตรการผอนปรนการชําระหนี้ ชวยเหลือทั้งลูกคาปรับโครงสรางหนี้และลูกคา
ที่ซ้ือทรัพย นอกจากน้ียังไดรวมสนับสนุนใหประเทศไทยฝาวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปดวยกัน โดยการจัดทําโครงการ BAM ปนสุข สูภัย 
COVID-19 ประกอบดวยกิจกรรมการบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณการแพทย การสนับสนุนใหใชสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน และการ
มอบถุงปนสุข บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใชในการยังชีพ 

กลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม
(คาใชจายตามจริงปงบประมาณ 2563)

การใชงบประมาณดาน CSR

11,311,657.99 บาท

ตอยอด 9.76%

เยียวยา 29.81% ยั่งยืน 1.86%

เสริมสราง 58.57%
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1.1 โครงการ BAM ปนสุข สูภัย COVID-19  

 1.1.1 การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย  
 BAM บรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุการจัดซือ้เครือ่งชวยหายใจชนิดเคลือ่นยาย อปุกรณการแพทย และกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัการรกัษา
ผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID - 19 รวมจํานวนเงิน 2,500,000 บาท ใหกับโรงพยาบาลของรัฐ 5 แหง ในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี แหงละ 
500,000 บาท ไดแก โรงพยาบาลศริิราช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนับาํราศนราดรู พรอมเปน
กาํลงัใจใหกบัทกุหนวยงานท้ังภาครฐั และเอกชน โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย และคนไทยทกุคน ใหสามารถฝาวกิฤติในครัง้นีไ้ปดวยกนั

 1.1.2 การสนับสนุนใหใชสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน
 BAM นาํทรพัยสนิรอการขายดดัแปลงเปนโรงพยาบาลสนามชัว่คราว เพือ่ใชเปนพืน้ทีค่วบคมุโรคในชวงการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั  
COVID-19 (State Quarantine) โดยไมคดิคาใชจายใด ๆ  ทัง้ส้ิน พรอมบรจิาคเงนิเพือ่จดัซือ้อปุกรณการแพทยตาง ๆ  สําหรบัรองรบัการดูแล
รักษาผูปวยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เปนเงิน 532,000 บาท 

 โครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB จังหวัดนครนายก อาคารมีขนาดพื้นที่สามารถรองรับจํานวนผูปวยประมาณ 
150 ราย พรอมทัง้บรจิาคเงนิจดัซือ้เครือ่งวดัความดนัโลหติอตัโนมัต ิเพือ่การบรหิารจดัการสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19    
ใหแกศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2563

3 สิงหาคม 2563
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 โรงพยาบาลเมืองเพชร จังหวัดเพชรบูรณ โรงพยาบาลมีขนาดพื้นที่สามารถรองรับ
จํานวนประมาณ 75 ราย และเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยังไดบริจาคเงิน 
ใหกับสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดเคล่ือนยาย 
พรอมอุปกรณการแพทย ที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยจากเชื้อไวรัส COVID - 19 

 1.1.3 มอบถุงปนสุข  
 การมอบถงุปนสขุบรรจเุครือ่งอปุโภคบรโิภค เพือ่ใชในการยงัชพี บรรเทาความเดอืดรอนแกประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 จํานวน 10 ชมุชน ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจงัหวัด ประกอบดวยเขตดอนเมอืง เขตยานนาวา เขตสาทร และชมุชนใน
จงัหวดันครนายก  

15 เมษายน 2563

13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
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17 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563 8 กันยายน 2563

12 กุมภาพันธ 2563 13 มีนาคม 2563 14 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

2  ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกีย่วกับปจจัยพื้นฐาน 

 กลยุทธที่มุงเนน สนับสนุนการชวยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เชน การบริจาค การมอบทุน 
การใหเงินทุนเริ่มตน 

2.1. โครงการมอบทุนการศึกษาประจําป   

 BAM สงเสริมและสนบัสนุนการศกึษาอนัเปนพ้ืนฐานตอการพฒันาเยาวชนไทยอยางตอเนือ่ง โดยมุงหวงัใหเยาวชนทีเ่รยีนด ีประพฤตดิี  
แตขาดแคลนทนุทรพัย ไดรบัโอกาสในการพฒันาดานการศึกษา เพือ่ใหเตบิโตไปเปนบคุลากรทีด่ขีองประเทศชาตติอไป โดยตลอดระยะเวลา 
22 ป ดําเนินการมอบทุนการศึกษารวม 14,000 ทุน เปนเงินกวา 50,000,000 บาท

 ในป 2563 การชวยเหลือสงัคมดานการศึกษา ดวยการจัดโครงการมอบทนุการศึกษาใหกับเดก็และเยาวชนในทกุภมูภิาคท่ัวประเทศ ดงันี้ 
 2.1.1 ทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
 2.1.2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  
 2.1.3 ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับนิสิต นักศึกษา คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม จํานวน 
   5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
 2.1.4 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลภายนอกทั่วไปที่จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือ
   ศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 2,000,000 - 3,000,000 บาท (การมอบทุนขึ้นอยูกับ
   ประเทศที่เดินทางไปศึกษา)
 2.1.5 ทุนการศึกษาพิเศษ ในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลใหกับโรงเรียน หนวยงานรัฐ
   และเอกชนตาง ๆ จํานวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
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2.2   โครงการพัฒนาสถานศึกษา   

 การพฒันาโรงเรยีนซึง่เปนสถานศกึษาทีใ่หการศกึษาแกเดก็และเยาวชน การจดัอาคารสถานทีแ่ละการปรบัสภาพแวดลอมใหสวยงาม 
มีบรรยากาศที่ดี โดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จะสงผลตอการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม นับวาเปนอีกปจจัยสําคัญที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงโรงเรียนในชุนชนหลายแหง
ยงัขาดงบประมาณในการกอสราง หรอืซอมแซม บาํรงุรักษา ดังน้ัน เพือ่เปนการสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ สงเสรมิ
ใหนักเรียนมสีขุภาพกายและจติท่ีแจมใส รวมทัง้เกดิสวัสดภิาพท่ีด ีBAM จงึจดัทาํโครงการพฒันาสถานศกึษา ใหการสนบัสนนุท้ังการปรับปรงุ
อาคารเรียน การกอสรางโครงหลังคาสนามกีฬา การซอมแซมสนามเด็กเลน สรางถังเก็บนํ้า ฯลฯ 

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

ภาคเหนือตอนบน

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

ภาคเหนือตอนลาง

ภาคใตตอนบน

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

มอบทุนการศึกษา 105 ทุน รวมเปนเงิน 400,000 บาท

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออก

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

ภาคกลาง

มอบทุนการศึกษา 5 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 540,000 บาท

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

ภาคใตตอนลาง

โครงการมอบทุนการศึกษา
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 2.3.1 โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดนาน บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อ
อุปกรณการแพทย เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 
(Ultrasound Portable System) ทดแทนเครื่องเดิมท่ีมีปญหาการใชงาน และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายไปใชงานกับผูปวยที่นอนรักษาในแผนกผูปวยใน

• สนบัสนนุการจดัซือ้โตะอเนกประสงคและอปุกรณกฬีา
 ใหกับโรงเรียนบานทรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา   
• ปรบัปรงุอาคารเรียน ศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา
 แมฟาหลวง บานขุนแมฮุ จังหวัดแมฮองสอน 
• การจัดสรางถังเก็บนํ้าแบบมาตรฐานใหกับโรงเรียน
 ศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม  
• สนับสนุนการสรางโดมอเนกประสงค โรงเรียนบาน
 โคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย  
• ปรับปรุงสนามเด็กเลน โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน 
 จังหวัดมหาสารคาม  
• สนับสนุนการกอสรางอาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม) 
 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา
• สนับสนุนคาใชจายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใน
 โอกาสปรบัปรงุหองสมดุ แหลงเรยีนรูเทคโนโลยสีาํหรบั
 นักเรียน โรงเรียนวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2.3  โครงการดานสาธารณสุข    

 ปจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐ มจํีานวนผูปวยเขารบับรกิารเปนจํานวนมาก ทําใหอปุกรณการแพทยทีม่อียูไมเพยีงพอ อีกทัง้เกดิการชาํรดุ 
หรอืมสีภาพเกาไมไดมาตรฐาน จึงมโียบายในการมสีวนรวมดแูลสขุภาพของคนในสงัคม ดวยการสนบัสนนุเงนิบรจิาคแกโรงพยาบาลตาง ๆ 
ของรัฐ ปละ 10 แหง โดยใหครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่มีความจําเปนและมีความทันสมัย รองรับ
การปฏิบตังิานของคณะแพทยและพยาบาล ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลมากขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุการปฏบัิตงิานการบรกิารชวยเหลอื 
ชีวิตผูปวย ดวยการบริจาครถตูพยาบาลฉุกเฉินพรอมติดตั้งชุดอุปกรณชวยชีวิตแบบมาตรฐาน สําหรับใชในการบริการรับสงตอผูปวยไปยัง
โรงพยาบาลไดอยางปลอดภัย และบริจาคสมทบทุนจัดซื้อรถตูพยาบาล ยานพาหนะ ใหกับโรงพยาบาล หนวยงานสาธารณสุข รวมกับ
องคกรอื่น ๆ อีกหลายแหง  
  
  ในป 2563 BAM บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ตามโครงการ BAM ปนสุข สูภัย COVID-19  
จํานวน 7 แหง นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่ขาดแคลนใหกับโรงพยาบาลในภูมิภาคตาง ๆ อีก 3 แหง รวมเปนเงิน 
1,130,700 บาท ไดแก 

11 มกราคม 2563

12 กุมภาพันธ 2563 13 มีนาคม 2563

8 เมษายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563

30 มีนาคม 2563
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 2.3.2 โรงพยาบาลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมบริจาคสมทบทุน 
เพื่อจัดซื้อรถตู (รถพยาบาล) พรอมอุปกรณชวยชีวิตครบชุดแบบมาตรฐาน เพื่อรับ-สง 
ผูปวยเขารบัการรักษาพยาบาลไปยงัโรงพยาบาลแมขายใหไดรับความสะดวกและปลอดภยั 
มากขึ้น

 2.3.3 โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อ 
อุปกรณการแพทย ดานทันตกรรม เครื่องดูดละอองฝอยกําลังสูง (extra-oral aerosol 
suction) จาํนวน 3 เครือ่ง สําหรบัใชภายในชองปาก เพือ่รองรบักบัปริมาณของการรกัษา
ผูปวยไดมากขึน้ รวมท้ังลดปญหาและการแพรกระจายเชือ้ผานละอองฝอย จากสถานการณ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

2.4  การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ตามโครงการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีตอสังคม  

 การบริจาคเงิน สิ่งของ รถตู อุปกรณกีฬา และคอมพิวเตอร เพื่อนําไปพัฒนาหรือใชประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียน 
หนวยงานรัฐ สถาบัน มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห ตอไป

 2.4.1 การบริจาคเงิน
 -  บริจาคเงินในโอกาสเปดสํานักงานภูเก็ต สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมของหมูบานเด็กตะวันฉาย มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุภูเก็ต 

 - บรจิาคเงนิในโอกาสเปดสาํนกังานดอนเมอืง สนบัสนนุการดาํเนนิ
กิจกรรมของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  
โรงพยาบาลประชาธิปตย และสถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช 

8 เมษายน 2563

2 พฤศจิกายน 2563

20 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563
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 2.4.3 การบริจาคอุปกรณกีฬา โรงเรียนตาง ๆ ในชุมชนทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รฐับาลในจาํนวนทีจ่าํกัด ทาํใหประสบปญหาขาดสือ่การเรยีนการสอน จึงใหมกีารบรจิาคอปุกรณกฬีา ใหกบัโรงเรยีนตาง ๆ  เปนประจาํทุกป
เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนการสงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนให
เกิดประโยชน ไดเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางสมวัย มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

- สนบัสนนุโตะอเนกประสงคและอปุกรณกีฬา ใหกบัโรงเรยีนบานทรงธรรม
 จงัหวดันครราชสมีา

- โรงเรยีนวดัหนองแฟบ จังหวดัอทัุยธานี 

- โรงเรยีนบานหนองมวง จงัหวัดอุทัยธานี 

 2.4.2 การบรจิาครถตู BAM ทีค่รบอายกุารใชงานตามระเบยีบวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของ BAM สภาพใชงานไดดี ใหกับมูลนิธิ
คามินเลี่ยนอนุสรณ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เพื่อสงมอบตอใหกับสถาน
สงเคราะหบานเด็กกําพราลอเรนโซ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนสถาน
สงเคราะหในเครือขายดูแล สําหรับรับ-สงเด็กนักเรียนในอุปการะเดินทางไป
ศึกษายังโรงเรียนตาง ๆ ในโอกาสเปดภาคการศึกษาใหมของป 2563 ทดแทน
รถกระบะคันเดิมที่มีสภาพเกา และชํารุดทรุดโทรม

7 กรกฎาคม 2563

10 มีนาคม 2563

10 ตุลาคม 2563

10 ตุลาคม 2563
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 2.4.4  การบริจาคเงินสนับสนุนดานตาง ๆ 
            ดานดนตรี
  - งานคอนเสิรตการกศุล VieTrio in Concert with Thai Youth Orchestra ของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ เพือ่การสนบัสนนุ
   การจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ และการปรับปรุงโรงเรียนในชนบท  
  - งานคอนเสิรตการกุศล ฉลองวาระครบรอบ 90 ป งาน 90th Anniversary Fundraising Dinner ของสโมสรโรตารี 
   กรงุเทพฯ เพือ่จดัหาทนุซือ้เครือ่งฟอกไตใหโรงพยาบาลพระจอมเกลาฯ จังหวัดเพชรบรุ ีการผาตดัเดก็ปากแหวงเพดานโหว 
   และเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย 

     ดานกีฬา 
  - การแขงกอลฟการกุศลโครงการหมอนํ้าเงินขาว ชวยชาวบาน จังหวัดเชียงใหม 
  - การแขงกอลฟการกุศล มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต จังหวัดนนทบุรี

           ดานศาสนา
- ทําบุญทอดผาปาสามัคคี วัดกลาง จังหวัดนาน
- อปุถมัภทุนการศึกษา “สงเสรมิการศกึษาพทุธศาสตร สรางทายาทพระศาสนา” 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- อปุถมัภทนุกจิกรรมวันแม เทศนมหาชาต ิ“เวสสันดรชาดก” ของมหาวทิยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคเงินบูรณะลานจอดรถ ใหกับวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
- บรจิาคเงนิบาํรงุและปรบัปรงุภมูทิศันรอบอโุบสถวดับานหงาว จงัหวดัระนอง
- รวมเปนเจาภาพสมทบทุนในการดําเนินการกอสรางลานบุญดานขางอุโบสถ 
 วัดทุงครุ กรุงเทพฯ
- ทําบุญสมทบปจจัยถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญสุวรรณาราม
  จังหวัดเพชรบุรี ของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี 
- รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร 
 กรุงเทพฯ ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ทําบุญในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ป 2563 วัดสรอยทอง กรุงเทพฯ 
  ของสํานักงานศาลปกครอง กรุงเทพฯ
- สมทบทุนบูรณะซอมแซมหลังคาศาลาการเปรียญของวัดศิริพุทธาราม
 จังหวัดนครพนม
- ทําบุญในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
 กรงุเทพฯ ของสาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาํป 2563       
- อุปถัมภทุนจัดงานกิจกรรมวันพอและเทศนมหาชาติ "ภูริทัตชาดก" ของ
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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 โครงการ No Plastic Bag จดัทาํตอเนือ่งเปนปที ่2 โดยรณรงคเสรมิสรางความรูแกพนกังาน
ใหตระหนัก และเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
เชญิชวนเขารวมโครงการลด ละ เลกิใชถงุพลาสตกิ แลวเปลีย่นมาใชถงุผากนัใหมากขึน้ และใชอยาง
จริงจัง ซ่ึงสวนหน่ึงของการจัดทําโครงการ ไดมีการจัดทําแบบสํารวจพรอมทั้งแจกกระเปาผา BAM  
ใหกบัพนกังานสาํหรบันาํไปใชใสของทดแทนการใชถงุพลาสตกิในการจับจายซือ้ของจากรานคาตาง ๆ 
รวมทัง้รานคาบรเิวณพืน้ทีห่องอาหารภายในอาคาร อาทิ รานอาหาร รานขายผลไม กาแฟ นํา้ดืม่ เปนตน 

 จากการจดัทําแบบสาํรวจพนกังาน โดยมกีารกาํหนดเปาหมายความสําเรจ็ของการใชถงุพลาสติก
ลดนอยลงจากปที่ผานมา ซึ่งผลจากการสํารวจพบวาพนักงานทุกคนที่จัดทําแบบสํารวจ นับเปน
รอยละ 100  ใหความสําคัญ และสามารถปฏิบติัตามแนวทางการลดใชถุงพลาสตกิ อกีท้ังรบัทราบถึง
ประโยชนของการลดใชถุงพลาสตกิ รวมไปถงึลดการใชผลติภณัฑทีย่อยสลายยาก อาท ิแกวพลาสตกิ 
หลอดพลาสตกิ กลองโฟม และใหความรวมมือในการใชถุงผา และผลิตภัณฑจากธรรมชาตใิหบอยขึน้ 
จากแนวทางปฏบิติันบัวาลดลงอยางเปนนยัสาํคญั ซึง่ในป 2562 จากการจดัทาํโครงการ No Plastic 
Bag #1 การใชพลาสตกิลดลงไมนอยกวารอยละ 15 และในป 2563 การจดัทาํโครงการ No Plastic 
Bag #2 การใชพลาสติกลดลงไมนอยกวารอยละ 20 รวมไปถึงรานคาตาง ๆ ภายในอาคารไดใช 
ภาชนะชานออย ซึ่งเปนบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทดแทนการใชกลองโฟม
 
 การดาํเนินโครงการทาํใหสามารถลดปรมิาณพลาสตกิ และขยะยอยสลายยากไดเปนอยางมาก 
สงผลใหจํานวนการใชพลาสติกในชีวิตประจําวันนอยลง ลดภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม

30 กันยายน 2563
- บริจาคเงินในการจัดซ้ือลําโพง 1 ชุด พรอมสายไฟ สําหรับใชในหองขาย
 ทอดตลาด เพือ่ประโยชนในการสงเสรมิการขายทอดตลาด ของสํานกังานบงัคบั
 คดีจังหวัดนนทบุรี
- สนบัสนนุและพฒันาคุณภาพชีวติสัตวปา เพือ่ใหเปนแหลงเรยีนรูนอกหองเรยีน
 ตามธรรมชาตขิองเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ดวยการมอบงบประมาณ
 คาอาหารสัตว ใหกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย หนวยงานในสังกัด
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําป 2563 ของ
 สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย เพื่อนํารายไดสมทบกองทุน
 ดําเนินงานชวยเหลือ สงเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในดานตาง ๆ 

 ดานอื่น ๆ 

  - บรจิาคเงนิสนบัสนนุการจดักจิกรรมยกระดบัธรรมาภบิาลตลาดทนุไทยของสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย ในการปฏบิตัภิารกจิ
   ในดานการพัฒนานักลงทุนไทย อันมีสวนในการสรางความยั่งยืนใหกับตลาดทุนไทย

26 สิงหาคม 2563

3  ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพือ่ตอยอด และพัฒนาองคความรู

 กลยุทธมุงเนนการพัฒนาความรู เพ่ือการประกอบอาชพี รวมถึงสนบัสนนุการใหความรูแกชมุชน เพือ่สรางมลูคาเพิม่ในผลิตภณัฑ 
เชน พัฒนา packaging สงเสริมชองทางการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น

 BAM ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบตอสังคม โดยมุงเนนพฒันาองคความรูขัน้พืน้ฐานของชมุชนและสงัคมซึง่เปนหวัใจสาํคญัในพฒันา 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และดําเนินชีวิตไดอยางครบวงจร ดวยการจัดทําโครงการตาง ๆ 

3.1 โครงการ No Plastic Bag #2
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 BAM เปนสวนหน่ึงของภาคเอกชน เขารวมสนบัสนนุกองทุนเพ่ือการยัง่ยนื
ภมูปิญญาของชมุชน ตามโครงการปรบัปรงุศนูยสงเสริมและพัฒนาสนิคา OTOP 
จังหวัดขอนแกน ของมูลนิธิชุมชนขอนแกนทศวรรษหนา ซึ่งเปนหนึ่งในหลาย
โครงการที่ใหการชวยเหลือชุมชนใหมีอาชีพ มีรายไดจากฝมือภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยสวนราชการจังหวดัขอนแกนมนีโยบายในการปรบัปรงุศนูยจัดจาํหนายสนิคา  
OTOP ใหเหมาะสมกับ New Normal ชีวิตหลังสถานการณระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID - 19 และเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมูลนิธิชุมชนขอนแกน
ทศวรรษหนาในการขับเคล่ือนภาคสังคมไปพรอม ๆ กับภาครัฐ อันเปนภาคสวน
สําคัญของตนแบบ “ขอนแกนโมเดล” ที่ขับเคลื่อนเมืองมานานกวา 10 ป 

 

3.2 การสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนยสงเสริม และพัฒนาสินคา OTOP จังหวัดขอนแกน

3.3  การสนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอน

 การสนับสนุนจอทีวี QLED สมารททีวีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี 
Quantum Dot ขนาด 55 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้งจํานวน 2 ชุด สําหรับใชเปน
สื่อการเรียนการสอนใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.4 การบริจาคคอมพิวเตอร   เคร่ืองพิมพเอกสาร ซึ่งเปนทรัพยสินสภาพดีที่ไมไดใชแลว ใหกับหนวยงาน สํานักงานตํารวจภูธร

ดานขุนทด ในการใชปฏิบัติงานบริการชุมชน รวมท้ังการบริจาคใหกับโรงเรียนตาง ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด สําหรับ
ใชเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอน เสริมสรางความรูทักษะในการใชคอมพิวเตอร และความรูดานเทคโนโลยี จํานวน 22 โรงเรียน

7 พฤศจิกายน 2563

9 กรกฎาคม 2563

27 พฤศจิกายน 2563

7 สิงหาคม 2563
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วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
 การดาํเนนิโครงการมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหชุมชนไดศกึษาเรยีนรู และเขาใจการทาํการเกษตรอยางถกูตองยิง่ขึน้ อาท ิการปลกูพชืผกั และ 
เลีย้งไกไข โดยการแนะนาํจากวทิยากรผูมคีวามรูงานดานเกษตร ปลกูฝงการดาํรงชวิีตแบบเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้เพือ่สงเสรมิโภชนาการท่ีดี  
โดยผลผลิตจากการจัดทาํแปลงเกษตร การเลีย้งไกไข นําไปจดัทาํอาหารสาํหรับคนในชุมชน เปนการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพดวยการบริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ รวมไปถึงการแจกเมล็ดพันธุผักใหกับเกษตรกรนําไปปลูกเพื่อบริโภค ลดรายจายในครัวเรือน สงเสริมหลักวิถีการทําเอง 
กินเอง เหลือจําหนาย โดยคนในชุมชนรูและเขาใจการตลาด สามารถแปรรูปสินคาเกษตรเปน OTOP ผลผลิตการเกษตรสวนที่แบงจากการ
นําไปประกอบอาหาร จัดสรรออกจําหนาย ทําใหมีรายไดและเก็บเปนเงินออม สรางวินัยทางการเงิน โดยนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุผัก
เพิ่มเพื่อนํามาปลูกหมุนเวียนตอไป สามารถสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนไดจริง

• กลุมสงเสรมิการทาํเกษตรพชืผักปลอดสารพษิบานหวยลึก อาํเภอบานลาด
 จังหวัดเพชรบุรี
• กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมฮักนํ้าจางชุมชน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
• กลุมปลูกผักอินทรียบานทาแร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
• กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัด
 ระยอง
• กลุมกสิกรรมไรสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

4 ดานการติดตามผล และใหความชวยเหลือสังคมเพือ่อยูไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน
 
 กลยุทธมุงเนนการติดตามความคืบหนาของโครงการท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือ ในการจัดทําการเกษตร สรางรายได
ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 BAM สงเสริมใหชุมชนอยูอยางพอเพียง ดวยการจัดทําโครงการชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน (Green Community) ตามแนวทาง 
การดําเนินงาน CSV (Creating Shared Value) การพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสรางคุณคาทางธุรกิจ โดยการใชแนวคิดและทรัพยากร 
เพือ่สรางคณุคาเชงิเศรษฐกิจและสงัคมไปพรอมเพรยีงกนั โดยมีการประเมนิ ตดิตาม ปรบัปรงุ พฒันาหรอืแลกเปลีย่นเรียนรู การดําเนนิงาน
ภายใตโครงการชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน 5 แหง ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค มีดังนี้



35
6

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

 2
56

3

ความสําเร็จและความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
 การดาํเนินงานโครงการชมุชนตนคดิ ชวีติยัง่ยนื ทาํใหชมุชนไดศกึษาเรยีนรูและเขาใจการทาํเกษตรอยางถกูตอง ปลกูฝงการดาํรงชวีติ
แบบเศรษฐกจิพอเพียง การมโีภชนาการท่ีด ีโดยผลผลิตจากการทาํแปลงเกษตร นาํไปจัดทาํอาหารสําหรบัคนในชุมชนและครอบครวั เปนการ
พฒันาพฤติกรรมสขุภาพดวยการบรโิภคพชืผักปลอดสารพษิ เพิม่ทกัษะนาํความรูไปปลกูเพือ่บรโิภค แปรรปูจาํหนาย ลดรายจายในครวัเรอืน  
ซึง่ชมุชนนาํหลกัวถิกีารทาํเอง กนิเอง เหลอืจาํหนาย นาํผลผลติทางการเกษตรสวนท่ีแบงจากการนาํไปประกอบอาหาร จดัสรรออกจาํหนาย 
และสรางรายไดตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชชมุชนเปนสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน สรางเสรมิทกัษะในการประกอบอาชพี  
ศึกษาคนควาหาความรู อาทิ วิธีการเลี้ยงไก กบ วิธีการทําเกษตร โรงเรือน การเตรียมดิน การจัดทําปุยอินทรีย การออกแบบบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑแปรรูป การใชเทคโนโลยีดานการเกษตร และหลักโภชนาการที่มีความทันสมัยมากขึ้น

 BAM  ใหการสนับสนุนการจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการสนับสนุนระบบนํ้า แผงโซลาเซลล สราง
โรงเรีอนเลี้ยงไก โรงเรือนผลิตปุย และการพัฒนาผลิตภัณฑชุนชนออกสูตลาด เพื่อการสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการ
ดําเนินงานของกลุมชุมชน จากการเขารวมโครงการชุมชน ตนคิด ชีวิตยั่งยืน   

1. กลุมสงเสริมการทําเกษตรพืชผักปลอดสารพิษบานหวยลึก อําเภอ
 บานลาด จังหวัดเพชรบุรี                          
 จากดําเนินงานพัฒนาดานการเกษตร ดวยการสงเสริมใหคนในกลุมฯ 
จดัทาํแปลงเกษตร ปลูกพชืผกัตาง ๆ หลากหลายชนดิ สาํหรบัเพือ่การบริโภคของ
คนในชุมชน และเชงิธรุกจิ คอืการนาํไปจาํหนาย สามารถสรางรายได สรางความสขุ
ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียง พออยูพอกิน 
พึ่งพาตนเองได การพัฒนาพื้นที่ศูนยการเกษตรเปนฐานการเรียนรู การปลูกผัก
แบบผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน การจัดทําปุยอินทรีย รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ 
ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการพื้นที่ 
การเพาะปลูกตลอดทั้งป การปรับปรุงหนาดิน และการจัดระบบการใหนํ้า ซึ่งมี 
การจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเปนตนแบบ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางเขาศึกษา 
เรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติใชในพื้นที่ของตนเองตอไป

2. กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมฮักนํ้าจางชุมชน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
 การจัดทําเกษตรอินทรีย มีทั้งผักพื้นบานและพืชผักทั่ว ๆ ไป เพื่อบริโภค 
และการจําหนายการจัดทําปุยอินทรีย การถนอมอาหารจากผลผลิตทางเกษตร 
อาทิ การอบแหง การกล่ันและแปรรูปสมุนไพร การจัดทําใบชา การแปรรูปผัก
เชยีงดา อาหารพืน้บานปลอดภัยเปนเครือ่งดืม่บรรจภัุณฑ โดยใหการสงเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาดานบรรจุภัณฑที่มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม มีการจัดทําผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพจากมาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดจําหนาย สรางรายไดใหกับชุมชน
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 การปฏบิตัภิารกจิเปนไปตามโครงการพฒันาพืน้ทีต่นแบบการพฒันาคณุภาพชวีติ โดยทาํการศกึษาปญหา และแนวทางในการพฒันา
การปลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิเชงิคณุภาพ ใหไดมาตรฐาน การพฒันาผลผลติ เพือ่สรางอาํนาจในการตอรองราคา การเพิม่ชองทางการขาย  
และวิธีการสงเสริมการขาย มีการสรางตราสินคาเปนการรับรองคุณภาพ และสรางความเชื่อถือใหผูบริโภค ใหชุมชนบริหารคาใชจาย จัดทํา 
บัญชีครัวเรือน เปนตน

4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 รายงานกลุมเกษตรกรทีใ่ชปุยอินทรยี พบวาตนไมและผลผลิตทางการเกษตรเจรญิเติบโตไดด ีมผีลผลติทีสู่งขึน้ ตนทนุการผลติลดลง 
ดินมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงอยูของสัตวในดินมากขึ้น อีกท้ังพรอมตอยอดนวัตกรรมเคร่ืองชวยเก็บผลไมใหกลุมเกษตรกรตอไป 
นอกจากนี้ยังไดรับความสนใจจากเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ เขามาศึกษาดูงานการผลิตปุยอินทรีย เพื่อนําไปเปนโมเดลในการจัดทํา 
ปุยอินทรีย รวมทั้งยังมีกลุมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพาเขาศึกษาดูงานการทําแปลงเกษตร และปุยอินทรีย เพื่อนําไปประยุกตใชตอไป

3. กลุมปลูกผักอินทรียบานทาแร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
 การติดตามผลการดาํเนนิงานพัฒนาชมุชนในพืน้ทีข่องกลุมปลูกผกัอนิทรยี
บานทาแร จังหวัดขอนแกน การพัฒนางานดานการเกษตร ประสบผลสําเร็จใน 
การรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ การรวมกลุมสงโรงคัดแยกและจําหนายใหกับ
หางสรรพสนิคา ซึง่จากการจาํหนายผกัทาํใหชมุชนมรีายไดเพิม่ขึน้ มกีารปรบัปรงุ
โรงเรอืนปุยอนิทรยี การตดิตัง้โซลาเซลล การสรางศนูยเรยีนรูการปลกูผกัอนิทรยี  
ปลกูผกัแปลงใหญ โดยบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืผักตาง ๆ อยางเหมาะสม  
สามารถบริการผูเขาศึกษาและเยี่ยมชมแกผูสนใจ

5. กลุมกสิกรรมไรสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
 การรายงานถึงการจัดทําปุยหมัก ปุยอินทรีย 100 % และการปรับสภาพดินเค็มที่มีปญหามา
3-4 ป ซึ่งจากสภาพเดิมที่เคยเกิดปญหาดินเค็มทําใหไมสามารถปลูกผักได หรือปลูกผักเหลือง เนื่องจาก
ไดรบัผลกระทบจากบอกุง โดยจากการดาํเนนิโครงการชุมชนตนคิด ชีวติยัง่ยืน ไดมีการฟนฟสูภาพดินเคม็
ทําใหปจจุบันชาวเกษตรกรสามารถสรางผลผลิตไดอยางงดงาม พืชผักอุดมสมบูรณ จําหนายไดราคาสูง 
ทาํใหมรีายไดทีเ่พิม่ขึน้ รวมท้ังมหีนวยงานราชการตาง ๆ  ใหความสนใจ เดินทางเขาเย่ียมชมการปลกูพชืผัก 
และการใชปุยหมักอีกดวย

 จากการประเมินและติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทําการสํารวจชุมชน 5 แหง หลังจากการ 
จดัทาํโครงการชุมชนตนคดิ ชวีติยัง่ยืน โดยไดผลสรปุวาคนในชุมชน ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกร ปจจบุนั
มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืนอยูระหวาง 5,000 - 10,000 บาท สวนใหญยังมีหน้ีสนิ ซ่ึงหลังจากเขารวมโครงการ 
คนในชุมชนมีรายไดเพียงพอ สามารถนํามาใชจายภายในครอบครัว มีหน้ีสินลดลง และมีเงินเก็บออม
มากขึ้น
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1. เปนผูให หมายถึง การปลูกฝงใหพนักงานมีนํ้าใจ รูจักการใหและแบงปนความสุข เสริมสรางพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี ภายใต 
กิจกรรมตาง ๆ  
 1.1 กิจกรรมบรจิาคปฏทินิเกา การชวยสรางความรูใหมใหผูพกิารทางสายตา โดยเชิญชวนใหพนกังานบรจิาคปฏิทนิตัง้โตะของปเกา
เปนประจําทุกป เพื่อรวบรวมบริจาคใหกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ ดําเนินการผลิตสื่ออักษรเบรลล บริการสมาชิกผูพิการทางสายตาทั่วประเทศ พรอมทั้งบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องผลิตสื่อภาพนูนอักษรเบรลล

 ความรับผิดชอบตอสังคมกับการกาวสูความสําเร็จทีย่ัง่ยืน
  
 BAM กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืนเปนหลักในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงในทุกมิติ ครอบคลุม คนดี สินคาดี 
สังคมดี เพื่อใหการบูรณาการเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง

 คนดี (Good People) 

 มุงเนนการเสรมิสรางใหบคุลากรเปนคนดใีนการดาํเนนิชวีติและการทาํงานบนพืน้ฐานของความซือ่สตัยสจุรติ ไมเอาเปรยีบผูมสีวนไดเสยี
สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางใหพนักงานมีศักยภาพและ
ความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

16 มีนาคม 2563

บริจาคปฏิทินเกา
1,225 อัน

บริจาคปฏิทินเกา
1,316 อัน

บริจาคปฏิทินเกา
1,332 อัน
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1.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากตองการโลหิต
เพื่อการรักษา แตปริมาณโลหิตที่รับบริจาคของสภากาชาดไทยน้ันยังไม 
เพยีงพอตอการรกัษาผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ  การบริจาคโลหติจึงเปน 
หนึ่งในนโยบายตอบแทนสังคม ท่ีใหความสําคัญกับการเปนผูให โดยจัด 
กิจกรรมรวมกบัคณะแพทยศาสตร วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช   
เชิญชวนผูบริหารและพนักงานรวมกันบริจาคโลหิต ชวยชีวิตเพื่อนมนุษย
ทุก 3 เดือน ตอเนื่องเปนประจําทุกป

10 กันยายน 2563

2.  เปนผูเสียสละ หมายถึง การสงเสริมใหพนักงานเปนผูมีจิตสาธารณะ รวมมือรวมใจเสียสละตนเอง

2.1 โครงการ HAPPY SOCIETY ใจฟา ผานกิจกรรมแชรกันปนสุข  
เชญิชวนพนกังานรวมบรจิาคเงนิและเครือ่งอปุโภค บรโิภคตาง ๆ รวมทัง้ 
สนับสนุนสินคาจากการออกรานจําหนายสินคาของวัดพระบาทนํ้าพุ  
จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ของผูปวย HIVS เด็กกําพรา คนชรา และผูยากไร  

26 สิงหาคม 2563

ป 2561
บรจิาคโลหติ 188 คน
72,900 cc

ป 2562
บรจิาคโลหติ 249 คน
102,600 cc

ป 2563
บรจิาคโลหติ 405 คน
166,897 cc

กิจกรรมบริจาคโลหิต
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3. เปนผูมีจิตที่เปนสมาธิ หมายถึง สนับสนุนใหพนักงานฝกปฏิบัติตนใหมีจิตใจที่ตั้งมั่น มีอารมณที่แนวแน มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการพัฒนางาน และการบริการที่ดี ผานการจัดบรรยายธรรมเรื่อง “ความสวย ความรวย และความฉลาด” โดยหลวงพอสุทัศน โกสโล  
วัดกระโจมทอง บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สรางสมาธิใหกับพนักงาน  
เตือนใจใหระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งม่ันปฏิบัติตนใหเปนคนดีของสังคม

 สินคาดี  (Good Product)

 การดําเนินงานที่ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม CSR in process เคียงคูไปกับการดําเนินธุรกิจของ BAM โดยบูรณาการ 
หลักความรับผิดชอบเขาไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียทั้งลูกหนี้หรือลูกคา 
เปนไปตามนโยบายในการดาํเนนิธุรกจิควบคูไปกับแนวคดิในการชวยเหลอืเศรษฐกจิและสงัคมไทย ภายใตหลกัจรยิธรรมและการจดัการท่ีดี   
การรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ทีมี่ผลประโยชนตอผูมสีวนไดเสยี อนัจะนาํไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 BAM บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) ใหกลับมาเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทําใหได 
พบวามลีกูหน้ีหลายรายทีป่ระสบความเดอืดรอน โดยเฉพาะลกูหน้ีทีม่ภีาระหนีสิ้นมากซึง่แกไขยาก รวมทัง้ประชาชนทีม่รีายไดนอย ซึง่ปรารถนา
จะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง แตประสบปญหาในการผอนชําระหนี้ ดังนั้น ในการแกไขปญหาของลูกหนี้ จึงมุงเนนใหลูกหนี้รายยอยได
หลักประกันอันหมายถึงที่อยูอาศัยหรือท่ีทํากินกลับคืนไป การชวยเหลือลูกหน้ีรายยอยที่ประสบปญหาในการผอนชําระหนี้ ดวยการจัดทํา
โครงการชวยเหลือลูกหนี้ หรือมาตรการตาง ๆ สวนลูกหน้ีรายใหญชวยเหลือใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางปกติ ผานมาตรการ
ประนอมหนีท้ีอ่ยูบนพ้ืนฐานความสมคัรใจ บนแนวทางการประนอมหน้ี บนพ้ืนฐานความรวมมอืระหวางกนั เพือ่ใหไดขอยตุ ิและผลประโยชน
รวมกันท้ังสองฝาย โดยผานการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ตาง ๆ อาทิ ชวยเหลือลูกหน้ีรายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต), โครงการ 
โอนทรัพยปลดหนี้, โครงการชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติ, โครงการคืนทรัพยใหคุณ, โครงการ BAM สุขใจไดบานคืน และโครงการ 
BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ ในขณะท่ีการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPA) มุงเนนการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมีคุณภาพดี เพื่อจําหนาย 
ใหกับประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดยการสงเสริมการขายผานโครงการชวยเหลือผูซื้อทรัพย  

 โดยในป 2563 BAM ชวยเหลือลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ และลูกคาซื้อทรัพย  ผานการจัดทําโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ

22 ตุลาคม 2563
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 1.2 โครงการ BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ โครงการชวยเหลือลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท โดยลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่มีภาระหนี้เงินตนตอรายไมเกิน 20 ลานบาท เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนี้ และนําทรัพยหลักประกันกลับคืนไปงายขึ้น 
โดยสามารถชําระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกันตามหลักเกณฑของ BAM ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ป เลือกชําระครั้งเดียว
ภายใน 90 วัน หรือผอนชําระไมเกิน 10 ป

 1.3 มาตรการชวยเหลือลูกคาสถานการณไวรัส (COVID-19) เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 BAM ยังไดออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับลูกคาปรับโครงสรางหนี้ และลูกคาที่ซื้อทรัพยแบบผอนชําระ ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทําใหความสามารถในการผอนชําระลดลง จนถึงขั้นไมมีความสามารถในการผอนชําระในชวงเวลา
ดังกลาวได โดยหากลูกคารายใดประสบปญหาจากเหตุการณดังกลาว ก็จะพิจารณาผอนปรนการชําระหนี้ โดยพิจารณาเปนรายกรณี โดย 
ลูกคาสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการชวยเหลือที่เหมาะสมกับความเปนไปไดในการผอนชําระของตนเอง ไดแก 1. พักชําระเงินตนและ 
ดอกเบี้ย เปนเวลา 3 เดือน 2. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เปนเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชําระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน (ชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ย) 3. พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ เพื่อขอผอนปรน
เงื่อนไขการผอนชําระ คือ ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ซึ่งลูกคาปรับโครงสรางหนี้กับ BAM ทั้งลูกคา รายยอยและลูกคา 
SME รวมถึงลูกคาที่ซื้อทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระกับ BAM สามารถขอเขารวมโครงการดังกลาวได

2.    โครงการชวยเหลือผูซื้อทรัพย 
 2.1 โครงการคอนโดราคามหาชน เพื่อผูมีรายไดนอย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพย และ
ชวยเหลือผูมีรายไดนอย และไมมีเงินดาวน แตตองการซื้อที่อยูอาศัยเปนของตนเอง อาทิ โครงการ “คอนโดโดนใจ สบายกระเปา” ซื้อ
ถูกกวาเชา โดยนําคอนโดราคาไมเกิน 5 แสนบาท กวา 60 โครงการ หลากหลายทําเลทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดมาจําหนาย พรอม 
จัดทําโครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระ กับ BAM เพื่อสรางโอกาสและชวยเหลือใหกลุมคนที่รายไดนอย ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ       
     
3.  โครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM กิจกรรมสงเสริมการขาย สําหรับลูกคาซื้ออสังหาริมทรัพยกับ BAM ที่ราคาขายไมเกิน 
3 ลานบาท รับอัตราดอกเบ้ียต่ํา 0% นาน 2 ป จากน้ัน MLR ตลอดอายุสัญญา เพ่ือชวยเหลือลูกคารายยอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

4. โครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัย โดยการนําระบบ IOT (Internet of Things) มาใชในบานของ BAM ภายใต CONCEPT 
“Digital Living Home”  ที่เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในบานผาน Application บนหนาจอโทรศัพทมือถือ

1.1 โครงการ BAM สุขใจไดบานคืน เปนโครงการที่ชวยเหลือลูกหน้ี ประเภทสินเชื่อ 
ที่อยูอาศัย ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาที่ปรับโครงสรางหน้ีกับ BAM โดยมีภาระหน้ีเงินตนตอราย
ไมเกนิ 10 ลานบาท เพือ่เปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนีแ้ละนาํทรพัยหลกัประกนั 
ซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไปงายขึ้น โดยสามารถชําระหน้ีในอัตรา 80% ของราคาประเมิน 
หลักประกันตามหลักเกณฑของ BAM ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ป เลือกชําระครั้งเดียวภายใน 
90 วัน หรือผอนชําระไมเกิน 20 ป

1. โครงการชวยเหลือลูกหนี้ 
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5. โครงการบานสวนสขุใจ อาทิ กิจกรรมบานสวนสขุใจ กบัสมนุไพรในบานเรา เอาใจคนรักสุขภาพ ทีเ่นนการปลกูพชืสมนุไพรรอบบาน  
กินอาหารเปนยา เพื่อการอยูอาศัยทามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส Concept “Digital Living Home” และเนนการประหยัด 
พลังงาน โดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผงโซลาเซลล และกิจกรรมบานสวนสุขใจ กับการสรางรายไดในครอบครัว ตอบโจทยใหกับ 
ชีวิตในยุค New Normal

 นอกจากนี้ BAM ยังปรับกลยุทธการขายทรัพย จัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยชวยเหลือประชาชน และนักลงทุนในชวงภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา ใหสามารถเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดงายขึ้น รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และสื่อสารการตลาดผาน Online 
Platform เพือ่ใหลกูคาหรอืผูสนใจซือ้ทรพัยไดรบัความสะดวก สามารถเขาถงึชองทางการจาํหนายของ BAM ไดในทกุที ่ทกุเวลา โดยรวมมือ

ทางธุรกิจกับ Shopee Thailand Co.,Ltd. ซึ่งเปนตลาดอีคอมเมิรซ 
ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน เปดตัวโครงการ                  
“BAM x Shopee Partnership - The Digital Shopping for The 
New Normal” เปนการสงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเกิดความคลองตัว  
ชวยเหลือลูกคาหรือผูสนใจในยุค New Normal ไดซื้อทรัพยพรอมอยู 
พรอมใช ผานชองทาง Online ในราคาพิเศษ พรอมรับโปรโมชั่นสวนลด 
ในการซือ้ทรพัยสงูสดุ 30% และรับของแถมบัตรกาํนลั พรอมฟรคีาธรรมเนยีม
การโอนกรรมสิทธิ์ สงผลใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น สรางผลดีตอภาพรวม
ของภาคอสังหาริมทรัพย ชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

1 มิถุนายน 2563

 สังคมดี (Good Society)
   
 BAM สนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสูสังคมท่ีเขมแข็ง โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ 
ชวยเหลอืผูดอยโอกาส เพือ่สามารถสรางรายไดและสรางชมุชนใหมีความเจรญิกาวหนาไปพรอมกับความยัง่ยนื ครอบคลุมกจิกรรมดานตาง ๆ  
ทั้งดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม และดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน ดนตรี 
กฬีา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และสิง่แวดลอม เปนสวนหนึง่ของการดแูลรบัผดิชอบตอสงัคม สิง่แวดลอม (CSR after process) การดาํเนนิกจิการ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นอกเหนือจากนโยบายบรรเทาความเดือดรอนของลูกคาหรือลูกหน้ีในเชิงธุรกิจแลว BAM มีแนวทางดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สิ่งสําคัญคือการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการ 
มีสวนรวมสรางประโยชนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางสรรคโครงการหรือกิจกรรม 
โดยใหความชวยเหลือครอบคลุมทุกชุมชนในภูมิภาคทั่วประเทศมาโดยตลอด ดูแลประชาชนทั้งในจังหวัดที่มีสํานักงานของ BAM ตั้งอยู 
และพืน้ทีใ่กลเคยีง รวมทัง้ยงัมุงเสรมิสรางใหผูบริหารและพนกังาน รวมถงึลกูคาไดเขาใจถงึบทบาทของการตอบแทนสงัคม ดวยการปลกูฝง 
รวมพลงัการทาํด ีมจีติอาสาใหมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชนตอสวนรวมใหบรรลเุปาหมาย โดยไดจดัทาํโครงการและกจิกรรม
ครอบคลุมแผนงาน CSR โดยเนน 4 ดานหลัก คือ
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1.  ดานการศึกษา  

 1.1 โครงการมอบทุนการศึกษา
  การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา โดยจัดทําโครงการมอบทุนการศึกษาประจําป สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปนปที่ 13 โดยกําหนดการมอบทุนใหครอบคลุมในทุกระดับชั้น  
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ  
อนัจะเปนการชวยแบงเบาภาระทางการเงนิของผูปกครอง อกีทัง้ยงัมุงหวงัใหเด็กและเยาวชนนาํเงนิทุนท่ีไดรบัไปเปนคาใชจายในการพฒันา
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือไดเลาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น นับเปนการมอบทุนไปแลว 15,000 ทุน รวมเปนเงินกวา 50,000,000 
บาท (รายละเอียดกิจกรรมอยูหนาที่ 16-18 )  
 
  1.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษา  
  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร หองสมุด หองน้ํา โครงหลังคาสนามกีฬา สนาม
เด็กเลน ถังเก็บนํ้า ฯลฯ ทั้งนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทําใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลตอคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้ของนกัเรยีน ใหสามารถอยูอยางปลอดภยั และมสีขุอนามยัทีด่ ีนอกจากนี ้BAM ยงัมนีโยบายมอบอปุกรณการเรยีน ส่ือการเรยีนการสอน 
คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณกีฬา ใหกับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาดานการเรียนการสอน (รายละเอียด 
กิจกรรมอยูหนาที่ 19-20 )

2. ดานสาธารณสุข  

 โครงการจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดย BAM เล็งเห็นวาโรงพยาบาลของรัฐหลายแหง มีผูปวย 
เขารับบริการในแตละวันเปนจํานวนมากและมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหโรงพยาบาลประสบปญหาขาดแคลนอุปกรณที่สําคัญในการรักษา
พยาบาลและชวยชีวิตไดทันทวงที ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่ตองการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของคนในสังคม รวมทั้งเพื่อเปนการ 
สนบัสนนุใหการปฏบิตังิานของคณะแพทยและพยาบาลไดรบัความสะดวก รวดเรว็และเกิดประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ จงึกาํหนดใหมกีารบรจิาค
เงินแกโรงพยาบาลตาง ๆ ของรัฐปละ 10 แหง โดยใหครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่มีความจําเปน 
ไดมาตรฐาน และมีความทันสมัย นอกจากน้ียังไดบริจาครถตูพยาบาลพรอมติดตั้งอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน และบริจาคสมทบทุนจัดซื้อรถตู
พยาบาลใหกบัโรงพยาบาล หนวยงานราชการ รวมกบัองคกรอืน่ ๆ  อกีหลายแหง รวมบรจิาคเงนิเพ่ือจดัซือ้อปุกรณการแพทยใหกบัโรงพยาบาล
ตาง ๆ ไปมากกวา 70 แหง รวมเปนเงิน 34,600,000 บาท นอกจากนี้ยังไดมอบนํ้าด่ืม พรอมกระเปา BAM บรรจุของใชสําหรับผูปวย 
มอบใหกับผูปวยในและผูปวยนอกอีกดวย (รายละเอียดกิจกรรมอยูหนาที่ 20)

3. ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม

 จากการมุงมัน่และยดึมัน่ในพนัธกจิของ BAM กลายเปนแรงผลกัดนัทีจ่ะสรางสรรคกจิกรรมเพือ่สงัคม ใหมสีวนรวมในการใหในรปูแบบ
ตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม หน่ึงในนโยบายของเรา คือ ตองการมีสวนชวยเหลือดูแลประชาชนและตอบแทนสังคมทั้งในทุกพื้นท่ี รวมไปถึง
ชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดวยการจัดทําโครงการและกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมบริจาคเงินและของขวัญในวันเด็กแหงชาติ 
การบริจาคเงินเพ่ือการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาใหโรงเรียน หรือหนวยงาน เพื่อเปนส่ือการเรียนการสอน และสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง การเติมโอกาสแกคนดีท่ีไดรับความเดือดรอนในสังคม ชวยเหลือคนดีใหตอยอดการทําความดี (รายละเอียดกิจกรรม
อยูหนาที่ 21-22)

4. ดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณกุศล สาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  

 การจัดกิจกรรม การใหความรวมมือ และชวยเหลือองคกร มูลนิธิ หนวยงาน ชุมชนตาง ๆ เพื่อสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน  
รวมไปถึงการสงเสริม สนบัสนุนดานดนตรี กฬีา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ถอืเปนการจดัทาํกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 
สรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสรางการมีสวนรวมของพนักงาน ผูมีสวนเกี่ยวของในการเปนกําลังสําคัญอาสา
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ BAM จัดขึ้น เพื่อสรางสังคมแหงการแบงปน เพิ่มความภูมิใจ และสรางคุณคาในตนเอง นับเปนอีกหนึ่งภารกิจที่ให
ความสาํคญั และยังคงยดึม่ันท่ีจะรบัผิดชอบ รวมดแูลชวยเหลอื เพ่ือพฒันาสังคมไทยใหมีคุณภาพตอไป (รายละเอยีดกจิกรรมอยูหนาที ่23-26)
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 BAM เล็งเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือและตอบแทนสังคมเสมอมา ซึ่งในแตละปยังคงสงเสริมการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษา องคกร มูลนิธิ หนวยงานตาง ๆ ซึ่งยังคง
มุนมั่นที่จะสรางสรรคสิ่งท่ีดีกลับคืนสังคม ยกระดับรายไดและพัฒนาความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น สงตอความหวงใย และแบงปนความสุข
ไปยังทุกพื้นที่ของสังคมไทย

1. การสรางโอกาสทาง
 การศึกษาแกเยาวชน

2. การพัฒนาคูคา
 ทองถิ่น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 และสิ่งแวดลอมในชุมชน

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แกผูดอยโอกาส

5. การสืบสานประเพณี
 ทองถิ่น

6. รวมเปนเครือขายกับ
 หนวยงานตาง ๆ

โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ

1.  การสรางโอกาสทางการศกึษาแกเยาวชน

2. การพัฒนาคูคาทองถ่ิน    

 BAM สรางโอกาสความเทาเทียมทางการศึกษา ดวยการมอบทุนการศึกษาใหกับ
เด็กและเยาวชนในทุกชุมชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาดาน
การศึกษาใหอนาคตที่ดี และสรางบุคลากรที่มีคุณภาพตอไป

14 กันยายน 2563

 BAM ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับคูคา ในการ
เขาเปนแนวรวมตอตานการทุจริต โดยจัดสัมมนาหลักสูตร “การขยายแนวรวมตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ” ใหกับคูคา ณ หองประชุม อาคาร BAM สํานักงานใหญ 

7 สิงหาคม 2563
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3. การพฒันาคุณภาพชีวติและสิง่แวดลอมในชมุชน      

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส   

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น  

• บริจาคเงินโครงการจัดหาอุปกรณ สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ ใหกับสมาคม
 คนพิการกรุงเทพมหานคร 
• เจาภาพโครงการผาปามหากศุล ชวยคนตาบอดทัง้แผนดิน ใหรูหนงัสือและมงีานทาํ 
 มูลนิธิคนตาบอดไทย กรุงเทพฯ 
• สนับสนุนโครงการกายอุปกรณ มูลนิธิคนพิการไทย     
• สนับสนุนกิจกรรม The Bridge of Hope ครั้งที่ 9 ศูนยชวยเหลือผู ติดเอดส
 มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลฯ จังหวัดระยอง
• รวมทอดผาปาสามัคคี “กองทุนนมผงเพื่อเด็กดอยโอกาส” เพื่อสมทบทุนจัดซ้ือ
 นมผงใหเด็ก ๆ สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพฯ
• สมทบทนุจดังานเทศกาลครสิตมาสและปใหมมลูนิธบิานนกขมิน้ เขตบงึกุม กรงุเทพฯ 
 เพื่อสนับสนุนการจัดบูธอาหาร บูธเกมส และซ้ือของขวัญแจกใหเด็กและเยาวชน 
 ในความอุปถัมภของมูลนิธิบานนกขมิ้น รวมท้ังเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจน
 ในชุมชนตาง ๆ ที่เขารวมงาน

• บรจิาคเงินเพือ่จดัซ้ือถังเกบ็นํา้บนดนิ ขนาด 2,000 ลติร ใหกบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก
 บานผาลั้ง จังหวัดเชียงราย 
• สนับสนุนการจัดซ้ือรองเทานักเรียน และจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบานสันทะ 
 จังหวัดนาน

11 มกราคม 2563

 BAM รวมอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ดวยการสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลแหงความรกัทีส่รางความประทบัใจและระลึกถึงวนัสาํคญัวันหนึง่ของชวีติสมรส 
ในงาน "รัตนโกสนิทร แผนดนิแหงความรัก" ของสาํนกังานเขตบางรกั และสภาวฒันธรรม 
ณ ศูนยโทรคมนาคม กสทช. 

14 กุมภาพันธ 2563
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6. รวมเปนเครอืขายกบัหนวยงานตาง ๆ 

• การบริจาคเงิน นํา้ด่ืม และสิง่ของตาง ๆ เพือ่จดักจิกรรมวันเดก็แหงชาติป 2563 ใหกบัศนูยเยาวชน หนวยงานตาง ๆ ทัง้ในกรงุเทพฯ 
และตางจังหวัด รวม 37 แหง รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมออกบูธเลนเกมส มอบของขวัญและนํ้าดื่มในงานวันเด็กแหงชาติของพิพิธภัณฑเด็ก 
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)

 

• บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม เพื่อเปนทุนการศึกษาแก
บตุร ธดิาของขาราชการและเจาหนาทีใ่นสงักดักระทรวงพาณชิย ในโอกาส 
วันคลายวันสถาปนาครบรอบ 100  ป กระทรวงพาณิชย

• บริจาคเงินสมทบทุนเขากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อนําไปใชใน
กจิกรรมสาธารณกศุล ในโอกาสวนัคลายวันสถาปนาสาํนกังานบรหิารหนี้
สาธารณะ ครบรอบ 18 ป 

• บริจาคเงินสมทบทุนใหแกโรงพยาบาลทหารผานศึก (อผศ.) เพื่อ 
การจดัซือ้อุปกรณการแพทย ในโอกาสวันคลายวนัสถาปนา ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กาวสูปที่ 19

20 สิงหาคม 2563

18 ธันวาคม 2563

17 ตุลาคม 2563

12 มกราคม 256311 มกราคม 2563
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 การพัฒนาองคกรทีย่ัง่ยืน

 BAM ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ปจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ือง มั่นคง และยั่งยืน 
จึงไดใหความสําคัญและมุงม่ันตลอดมาท่ีจะสรางมาตรฐานการจัดการที่ดีเพื่อสรางความเชื่อถือ และกอประโยชนใหแกผูที่เกี่ยวของและ
ผูมีสวนไดเสียของ BAM

 1. การกํากับดูแลกิจการ 2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม 6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

 7. การพัฒนาชุมชนและสังคม  8. การจดัการทรพัยากรสิง่แวดลอมและพลงังาน  9. การวิจัยและพัฒนา 

1 การกํากับดูแลกิจการ

 แนวปฏิบัติที่ดี
 1.  BAM มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการสรางประโยชนใหแกผูมีสวนไดเสีย
โดยรวม 
 2. คณะกรรมการ ผูบรหิาร พนักงานทกุระดบั มุงมัน่ทีจ่ะยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ตีามมาตรฐาน
สากลทั้ง 7 ประการ อันไดแก 
  (1) Accountability (ความยอมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่) 
  (2) Responsibility (ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ) 
  (3) Equitable Treatment  (การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม) 
  (4) Transparency (ความโปรงใสในการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูล สามารถตรวจสอบได) 
  (5) Value Creation (การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) 
  (6) Ethics (การสงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศมีจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ) 
  (7) Social Awareness (การมีสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการดําเนินงาน)
 3. BAM จะดูแลสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
 4. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความทุมเทและรับผิดชอบ มีความเปนอิสระและมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ไวชัดเจน
โดยจะกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ BAM และคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
 5. คณะกรรมการจะเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ BAM
และกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
 6. BAM ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก BAM อาทิ ผูถือหุน ภาครัฐ ลูกคา เจาหนี้ 
พันธมติรทางธรุกิจ คูแขง สังคมและสิง่แวดลอม คณะกรรมการ BAM และพนกังาน โดยจะปฏิบติัตอแตละฝายใหสอดคลองกับความตองการ
ของฝายตาง ๆ อยางเหมาะสม
 7. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทัน
ตอสถานการณ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน
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ผลการดําเนินงานในป 2563  
 1. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทั้งสํานักงานใหญ และสํานักงานในภูมิภาค
ทั่วประเทศ รวม 26 แหง รวมกันปฏิญาณตนใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนคนดี มีความโปรงใสในการทํางาน ยึดมั่นที่จะตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2. ทบทวน นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption) และประกาศใช เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 3. ทดสอบความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับผูบริหารและพนักงาน 
 4. ส่ือสารประชาสัมพันธหลักการกํากับดูกิจการท่ีดีผานชองทางตาง ๆ ของ BAM เพ่ือสรางความตระหนัก และการรับรู 
อยางตอเนื่อง

เปาหมาย ป 2564
 BAM ดําเนินการพัฒนาและยกระดับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อสรางการรับรู และตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนการสงเสริมใหพนักงานประพฤติตน ปฏิบัติตนอยูบนความถูกตอง ยึดมั่นในคานิยมของ
องคกร รวมทั้งเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ดวยการแสดงเจตนารมณในการ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกิจกรรม BAM CG Day มีดังนี้
 1. กิจกรรม BAM CG Day สําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ในสํานักงานใหญ
 2. กิจกรรม BAM CG สัญจร สําหรับผูบริหาร พนักงานฝายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค

 8. กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานของฝายงานตาง ๆ อยางมีอิสระ
 9. BAM ใหความสาํคญักบัแนวทางประพฤตปิฏบิตัทิีถ่กูตองเหมาะสมของบคุลากรทุกระดับในการปฏิบตังิานใหเกดิประสิทธิภาพ
และไดรับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป
 10. กําหนดใหคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีดี่ กํากบั ตดิตามการปฏบิตังิานตามนโยบายดานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ีตลอดจน 
รายงานความคืบหนาและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ BAM ตามความเหมาะสม

10 มกราคม 2563
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2 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติ
 1 คณะกรรมการ BAM กาํหนด “หามมิให กรรมการและบคุลากรทกุระดับของ BAM ยอมรบัการทจุรติประพฤติมชิอบ (Corruption) 
ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ไดแก การใหหรือรับ เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค 
และผลประโยชนอื่นใด ใหแกตนเองหรือบุคคลอื่น จากการทําธุรกิจกับ BAM” โดยใหครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดใหบุคลากรทุกระดับของ BAM ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ดังนี้
  (1) ปฏิบัติงานตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ BAM โดย
   ตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
  (2) มีหนาท่ีชวยกันสอดสองดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบวามีการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไมวา
   บุคลากรท่ีกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้นจะมีตําแหนงหนาที่ใด BAM จะดําเนินการพิจารณาและ
   ลงโทษโดยเทาเทยีมกนั
  (3) ไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือทราบการกระทําที่เขาขายการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ที่เก่ียวของกับ
   BAM โดยถอืเปนหนาทีท่ีต่องรายงานใหผูบงัคบับญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบไดทราบ และใหความรวมมอืในการตรวจสอบ
   ขอเทจ็จรงิตาง ๆ  
  (4) ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย โดยมลัีกษณะเปนการสมยอม ซึง่เก่ียวของกับเจาหนาทีภ่าครฐั บคุคลอืน่ 
   หรือหนวยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออม และตองไมมีผลประโยชนอื่นใดแอบแฝง ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งของ
   สวนตน ครอบครัว และพวกพองเดียวกันกับ BAM  เชน กระทําการใด ๆ เพื่อขายสินคาและบริการใหกับ BAM หรือเปน
   คูแขงขันกับ BAM
  (5) หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองที่ไมเหมาะสม จากผูที่เกี่ยวของกับ BAM หรือจากผูอื่น ซ่ึงอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงาน
   ของบุคลากรของ BAM 
  (6) ไมเสนอให หรือไมรับ เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล รางวัล หรือผลประโยชนอื่นใด ที่เปนการตอบแทนการปฏิบัติท่ี
   เอ้ือประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของ BAM และการติดตองาน
   กับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

   ท้ังนี ้BAM กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายการตอตานการทจุริตประพฤติมชิอบ (Corruption) เปนประจาํ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
 2. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ดังนี้
  (1) มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใหมีความโปรงใส เพื่อใหมีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได และมีการคํานึง
   ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ในการดําเนินงาน โดยมีการติดตามดูแลอยางใกลชิดและ
   สมํ่าเสมอ
  (2) หากพบวามีเหตุการณการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้น เกิดขึ้นภายในหนวยงาน ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
   หรือแจงเบาะแสตามชองทางท่ี BAM กําหนด โดยใหถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือจรรยาบรรณ
   ทางธุรกิจของ BAM
 3. BAM ไดกาํหนดใหมชีองทางการรบัเรือ่งรองเรยีน/แจงเบาะแส สาํหรบัพนกังาน และ ลกูคา/บคุคลภายนอก ทีพ่บเหน็การกระทํา
การทจุริตประพฤตมิชิอบ (Corruption) ทีเ่ก่ียวของกบั BAM โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่จดัใหมกีระบวนการจดัการเกีย่วกบัเรือ่งรองเรยีนจนได
ขอยุติ ไดแก การตรวจสอบขอเท็จจริง การปรับปรุง/แกไขดานบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และใหมีการรายงานผลการจัดการเรื่อง
รองเรียนตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม (CG) เพื่อทราบ
 4. กรรมการ และบคุลากรทกุระดบัของ BAM ทีก่ระทาํการทจุรติประพฤตมิชิอบ (Corruption) ถอืเปนการกระทาํทีผิ่ดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ BAM ซึง่ตองไดรบัการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบที ่BAM กําหนดไวและโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย  



37
0

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

 2
56

3

 5. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ทั่วทั้งองคกร
เปนประจําทุกป
 6. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของ BAM ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติ การใหหรือการรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด 
 7. การบรจิาคเพ่ือการกศุล และการใหเงนิหรอืสิง่ของเพือ่การสนบัสนนุ การให/การรบัเงนิหรอืส่ิงของบรจิาคเพือ่การกศุล และเงนิ
หรอืสิง่ของเพ่ือการสนับสนนุตองเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมัน่ใจวาเงินหรือสิง่ของบริจาค และเงนิหรอืสิง่ของท่ีสนบัสนนุ
ไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3)
 8. การไมสนับสนุนทางการเมือง BAM ตองดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลาง จะไมเขาไปมีสวนรวมและฝกใฝพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของ BAM ไปใชสนับสนุน ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ
 9. การสรางความสมัพนัธทางธุรกิจและการดาํเนนิการจดัซือ้จัดจาง BAM ไมติดสินบน ในการดาํเนนิธรุกิจทกุชนิดกบัคูคา คูสญัญา 
หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจกับ BAM ตองดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 
 10. BAM ตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกท่ีดีให กรรมการ และบุคลากรทุกระดับของ BAM ใหมีความตระหนักท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตนเอง หรือเอื้อผลประโยชนใด ๆ ใหกับคนอื่น 
 11. BAM ตองใหความสําคัญในการเผยแพร สงเสริมความรูความเขาใจกับบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับ BAM และผูมีสวนไดเสีย  
เพื่อนําไปสูการสรางจิตสํานึกที่ดี
 12. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการรับขอรองเรียน/การแจงเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน ลูกคา และบุคคลภายนอก พบเห็น
พฤติกรรมหรือเหตุการณใด ๆ ที่เปนการฝาฝนหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดแก
  - การทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายใน BAM 
  - การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชนใด ๆ อันมิชอบใหแกลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง หรือผูมี
   สวนไดเสีย
  - ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - แนะนําสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบ 
  - ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงที่อางวาไดมีการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตาม
   จรรยาบรรณทางธุรกิจ
  - การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 13.  BAM ไดกําหนดชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส สําหรับพนักงานโดยผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
  - คณะกรรมการ BAM   
  - กรรมการผูจัดการใหญ   
  - ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
  - สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
  - ฝายทรัพยากรบุคคล
  - ฝายตรวจสอบภายใน
 ทั้งนี้ พนักงานสามารถดําเนินการรองเรียน/แจงเบาะแส ผานทางไปรษณีย/Mail/การเขาพบ/โทรศัพท/โทรสาร และอื่น ๆ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 4)
 14. สําหรับลูกคา/บุคคลภายนอก สามารถรองเรียน/แจงเบาะแส ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
  - คณะกรรมการ BAM    
  - กรรมการผูจัดการใหญ    
  - ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร    
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  - คณะกรรมการตรวจสอบ
  - สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
  - ฝายสื่อสารองคกร (ศูนยลูกคาสัมพันธ)
  - เว็บไซตของ BAM http://www.bam.co.th
  - ธนาคารแหงประเทศไทย
 ทั้งนี้ ลูกคา/บุคคลภายนอก สามารถดําเนินการรองเรียน/แจงเบาะแส ผานทางไปรษณีย/Mail/การเขาพบ/โทรศัพท/ โทรสาร/
ชองทางอิเล็กทรอนิกส (Internet / Website) และอื่น ๆ 
 15. คณะกรรมการ BAM กําหนดแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงตามกฎเกณฑ และขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย พรอมดําเนินการแกไข ปรับปรุง กําหนดโทษ ซึ่งการรับขอรองเรียนนี้ 
BAM จะใหความคุมครองและปกปดรายชื่อ ผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส เปนความลับทั้งกอนและหลังการดําเนินการ ดังนี้
  (1) การประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล ผูรบัขอรองเรียน/แจงเบาะแส ดาํเนินการสอบทานหลักฐานและขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมได 
   พรอมกลัน่กรองและประมวลผลตามกฎเกณฑและขัน้ตอนที ่BAM กาํหนด ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ดวยความโปรงใสและ
   เปนธรรมแกทุกฝาย โดยใหความคุมครองและปกปดรายชื่อผูรองเรียน/แจงเบาะแส เปนความลับทั้งกอนและหลังการ
   ดําเนินการ ซึ่งหากพบการกระทําความผิด จะดําเนินการรายงานตอบุคคลที่มีอํานาจ เพื่อดําเนินการตอไป
  (2) การกําหนดมาตรการเพื่อระงับผลกระทบจากขอรองเรียน/แจงเบาะแส ผูรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส กําหนดมาตรการ
   ดําเนนิการเพือ่ระงบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิ และบรรเทาความเสยีหายใหกบัผูทีไ่ดรบัผลกระทบ
   โดยคาํนงึถงึความเดอืดรอนเสยีหายโดยรวม ซึง่ในกรณทีีเ่ปนเหตกุารณทีม่คีวามสาํคญัและผลกระทบตอธรุกจิโดยรวม จะมี
   การรายงานผลตอกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ BAM เชน เหตุการณที่สง
   ผลกระทบตอชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของ BAM หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ BAM
   หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน 
  (3) ผูรบัขอรองเรยีน/แจงเบาะแส แจงผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ตอผูรองเรยีน/แจงเบาะแส เม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการพจิารณา 
   เพื่อทราบโดยเร็ว
 16.  คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการใหสิทธิ หรือความคุมครองผูรองเรียน/แจงเบาะแส 
  BAM พงึใหคาํมัน่สญัญาวาจะรบัฟงทกุขอรองเรยีน/แจงเบาะแส อยางเสมอภาค โปรงใส และเอาใจใส รวมทัง้ใหความเปนธรรม
แกทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ โดยชื่อผูรองเรียน/แจงเบาะแส จะถูกปดเปนความลับ และจะไดรับความคุมครองจากการ 
ถูกกล่ันแกลง ทัง้ในระหวางการตรวจสอบขอเทจ็จริง และภายหลังเสรจ็สิน้กระบวนการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ โดยแนวทางการใหความคุมครอง 
มีดังนี้
  (1) ผูรองเรียน/แจงเบาะแส สามารถเลอืกทีจ่ะไมเปดเผยตนเองได หากเหน็วาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิดความไมปลอดภยั หรือ
   เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม หากมีการเปดเผยตนเองก็จะทําให BAM สามารถรายงานความคืบหนา
     แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  (2) BAM จะถือวาขอมูลที่เก่ียวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
   ของผูรองเรียน/แจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
  (3) กรณทีีผู่รองเรยีน/แจงเบาะแส เห็นวาตนเองอาจไมปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอนเสยีหาย ผูรองเรยีน/แจงเบาะแส 
   สามารถรองขอให BAM กําหนดมาตรการหรือแนวทางการใหความคุมครองทีเ่หมาะสมได ทัง้นี ้BAM จะมกีารออกมาตรการ
   หรอืแนวทางใหความคุมครองแกผูรองเรยีน/แจงเบาะแส โดยทนัท ีแมวาจะไมมกีารรองขอ หากเหน็วาเปนเรือ่งทีม่แีนวโนม
   ที่จะเกิดความเดือดรอน หรือความไมปลอดภัยอยางกวางขวาง  
  (4) หากผูรองเรยีน/แจงเบาะแส ไดรบัความเดอืดรอนเสียหาย จะไดรบัการบรรเทาความเสียหาย ดวยกระบวนการทีเ่หมาะสม
   และเปนธรรมโดยเร็ว
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ผลการดําเนินงานในป 2563

 จากการที่ BAM ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และไดผาน 
การรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต (CAC) 
แลวนั้น ซ่ึงครบกําหนดอายุสมาชิก 3 ป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 และเพื่อเปน
การแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต ในป 2563 BAM ไดดําเนินการ ดังนี้

 1. ไดยื่นขอตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และผาน 
การรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต 
(CAC) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งไดรับการรับรองการเปนสมาชิก
โครงการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 2. เสริมสรางความรูความเขาใจใหกบัคูคาของ BAM ในการเขา
เปนแนวรวมตอตานการทจุรติกบั BAM โดยจดัสมัมนาในหวัขอ “การขยาย
แนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ” ใหกับคูคา มีคูคาเขารวม
โครงการ รวม 32 ราย ท้ังนี้เพื่อประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบรวมกัน

7 สิงหาคม 2563

3

เปาหมาย ป 2564
 1. การสื่อสารใหผูบริหาร และพนักงาน ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบที่ BAM กําหนดอยาง
  เครงครัด 
 2. การขยายแนวรวมในการตอตานการทุจริตไปยังคูคา

 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. ระบุเงือ่นไข และขอตกลงตาง ๆ รวมกนัไวในสญัญา และปฏิบติัตามเง่ือนไขตาง ๆ ทีม่ตีอลูกคาอยางเครงครดักรณทีีไ่มสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
 2. ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคา การบริการ
 3. สงมอบทรัพยสินและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม ไมมุงเนนกําไรเกินควร 
 4. กําหนดนโยบายไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคูคา
 5. สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของ BAM อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการใหบริการท่ีดีแกลูกคา ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ี
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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ิชย จํากัด (มหาชน)

 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม เกิดความโปรงใส และสะทอนถึงการแขงขัน 
อยางเปนธรรมเสมอภาค มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และการรวมกับคูคา 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 
ไมนาํไปใชเพือ่ประโยชนตนเอง หรือผูทีเ่ก่ียวของโดยมชิอบ การประกอบธุรกจิ เปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนเขาถึงการซื้อทรัพยสินรอการขาย (First come First Serve) โดย BAM  
จัดประมูลทรัพยครั้งใหญในรอบป คัดทรัพยเดนบนทําเลทอง ทั้งที่ดินเปลา บานเดี่ยว 
ใหนักลงทุนและผูสนใจ ยื่นซองประมูล ณ อาคาร BAM สํานักงานใหญ 

ผลการดําเนินงานในป 2563

9 เมษายน 2563

4

เปาหมาย ป 2564
 การกําหนดข้ันตอนปฏิบติัและมาตรการตาง ๆ  โดยสงเสริมใหพนักงานตระหนกัถงึความสาํคัญของการปฏบิตัติามกฎหมายการแขงขนั 
และการแขงขันที่เปนธรรม สนับสนุนกับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในการบรรลุเปาหมายดานความรับผิดชอบตอสังคม การใหความ
ชวยเหลือเพิ่มเติม เชน ความใหความรูแกผูรับเหมารายยอยในขั้นตอนการทํางานเพ่ือใหสงมอบงานที่มีคุณภาพและลดตนทุนอันเกิดจาก
การทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. ผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังานทกุคนไดรบัการปฏบิตัดิวยความเสมอภาค มโีอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในการทาํงาน ภายใต
กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัในการทาํงาน ประกาศ และคาํสัง่ตาง ๆ ของ BAM ทีช่อบดวยกฎหมาย
 2. ผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังานทกุคนสามารถใชสิทธิของตน และไดรบัการปฏิบติัในฐานะพลเมอืง โดยชอบธรรมตาม
กฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ภายใตหลกัการ ดงันี้    
  - บคุคลยอมมสีทิธแิละเสรภีาพ และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั   
  - ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทียมกนั    
  - การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ดวยเหตุความความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
   ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
   อบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง
 3. ขอมลูสวนบคุคลของผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังาน มกีารรกัษาขอมลู โดยไมเปดเผย หรอืถายโอนขอมลูสวนตวัของ
พนกังานไปยงับคุคลอืน่ โดยไมไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลู เวนแตไดกระทาํตามกฎหมาย หรอืตามคําส่ังของเจาพนกังานผูมอํีานาจ
ตามกฎหมาย 
 4. สงเสรมิใหพนกังานทกุคน  เคารพในศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย  ไมกระทาํการใด ๆ ทีเ่ปนการละเมดิ หรอืคุกคามไมวาจะเปนทาง
วาจา หรือกระทําการใด ๆ ตอบุคคลอ่ืน ท้ังโดยทางตรงและทางออม บนพื้นฐานความแตกตางดานถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คดิเหน็ทางการเมอืง หรอืเรือ่งอืน่ใด  
 5. สงเสริมและเปดโอกาส ใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทําของ 
BAM หรอืพนกังานทีอ่าจเปนการละเมดิสทิธมินษุยชน เพือ่เปนประโยชนในการสะทอนปญหา และหาแนวทางแกไข
 6. การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานใหพึงระมัดระวังความเสี่ยงท่ีจะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการดาํเนนิธรุกจิ    
 7. เม่ือพบเหน็การละเมดิสทิธมินษุยชนในการดาํเนินธรุกจิ  หรอืไดทราบถงึการเลอืกปฏบิตั ิและ/หรอื การละเมดิตอสทิธิมนษุยชน 
ใหพนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยวาเปนการละเมิดนโยบายของ BAM หรือการละเมิดตอกฎหมาย โดยรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือแจงผาน
ชองทางการรองเรียน/การใหเบาะแสของพนกังานตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานการจดัการขอรองเรยีนที ่BAM กาํหนด ซ่ึงไดเผยแพรใน bamnet.com
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 BAM กาํหนดกรอบและแนวทางการดาํเนนิธรุกจิทีค่รอบคลมุสทิธขิัน้พ้ืนฐานตาม
กฎหมาย รวมถึงขอกําหนดตามมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชน โดยใหการปฏิบัติตอ
พนักงานดวยความเปนธรรม ทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย 
และการพัฒนาศักยภาพควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและ
จดัระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิน มีการพฒันาพนกังาน
เพือ่ฝกทกัษะ และเพิม่พนูศกัยภาพอยางทัว่ถงึ และการใหพนกังานไดรบัขาวสารของ BAM
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และ
พนกังานมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ เพ่ือเปนประโยชนในการสะทอนปญหา และ
หาแนวทางแกไข 

ผลการดําเนินงานในป 2563

5

เปาหมาย ป 2564
 การจดัทาํแนวทางผูบรหิารและพนกังาน ใหไดรบัการปฏบิตัดิวยความเสมอภาค ภายใตกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัในการทาํงาน ประกาศ 
และคําสั่งตาง ๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงใหพึงระมัดระวังความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ สงเสริม
และเปดโอกาสใหพนักงานไดรับขาวสารและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

 การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. ดานการใชแรงงานบังคับ            
  BAM จะไมกระทาํการหรอืสนบัสนนุ ใหมกีารใชแรงงานบังคับในทุกรปูแบบ และจะไมเรยีกรอง หรอืรับเงนิประกัน บัตรประจาํตวั
ประชาชน หรือเอกสารประจําตัวใด ๆ จากผูสมัครงาน/พนักงาน หรือกําหนดเปนเงื่อนไขในการรับเขาทํางาน เวนแตกฎหมายยกเวนไว   
 2. ดานการใชแรงงานเด็ก              
  BAM จะไมวาจางหรอืสนบัสนุนใหมีการวาจาง หรือใชแรงงานเดก็ทีม่อีายุตํา่กวา 15 ป และจะไมใหหรอืสนับสนุน หรอืสงเสรมิ
ใหมีการใชแรงงานเด็กทํางานใน BAM
 3. ดานการใชแรงงานหญิง             
  BAM จะไมใหพนักงานหญิง ทํางานที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย ตามท่ีกฎหมายกําหนด และสําหรับพนักงานหญิง
ทีม่คีรรภจะจดัใหอยูในสภาพแวดลอมทีไ่มเปนอนัตรายตอสุขภาพ และความปลอดภยัตอการมคีรรภ รวมทัง้ BAM จะไมเลิกจาง ลดตําแหนง 
หรือลดสิทธิประโยชนของพนักงานหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ
 4. ดานการเลือกปฏิบัติ         
  BAM จะไมกระทาํ หรอืสนบัสนนุใหมกีารเลอืกปฏบิติั อนัเนือ่งมาจากเหตเุพราะความแตกตางในเรือ่งเชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความเช่ือทางศาสนา สถานภาพการสมรส ทศันคตสิวนตวัในเรือ่งของเพศ ความพิการ การตดิเช้ือ HIV การเปนผูปวยโรคเอดส การเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการกจิการสมัพนัธของฝายลกูจาง ความนยิมในพรรคการเมอืง หรอืแนวคดิสวนบคุคลในเรือ่งตาง ๆ ไดแก การจางงาน การจาย
คาจางและคาตอบแทน การทาํงาน การใหสวสัดกิาร การใหโอกาสไดรบัการฝกอบรมและพฒันาความรูความสามารถ การพจิารณาเลือ่นขัน้
หรือตําแหนงหนาที่ การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุการทํางาน
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ิชย จํากัด (มหาชน)

  ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาค และมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการทํางาน ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของ BAM 
 5. ดานเสรีภาพ ในการเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
  BAM จะสนับสนุนและเปดโอกาสใหแกพนักงานในการลงสมัคร เพื่อการคัดเลือกหรือเลือกตั้งเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ โดย BAM จะไมกระทําการใด ๆ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิของพนักงาน รวมทั้ง 
อํานวยความสะดวก และจะใหมีการปฏิบัติตอตัวแทนนั้น โดยเทาเทียมกันกับพนักงานคนอื่น ๆ  
 6. ดานความรบัผดิชอบดแูลพนักงานเกีย่วกบัการถกูคกุคาม และ/หรอื ถกูลวงละเมดิทางเพศ รวมทัง้การใชความรนุแรงตอแรงงาน 
  BAM มีมาตรการปองกันและมิใหพนักงานถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกลวงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกดวยคําพูด ทาทาง 
รวมท้ังการใชความรุนแรงตอแรงงานหญงิ หากพนักงานถกูคุกคาม และ/หรือ ถูกลวงละเมดิทางเพศ รวมทัง้การใชความรนุแรงตอแรงงานหญงิ 
BAM จะดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผูที่กระทําผิดดังกลาว ตามขอบังคับการทํางานของ BAM อยางเครงครัด
         7. ดานคาตอบแทนการทํางาน   
  (1) BAM จะจายคาจางและคาตอบแทนจากการทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ BAM และ/หรอื กฎหมายกาํหนดไว 
  (2) BAM จะแจงใหพนกังานไดรบัทราบขอมลูเกีย่วกบัคาจาง และคาตอบแทนการทาํงานทีไ่ดรบัทัง้หมดในแตละเดอืน และจะ
   ไมหกัคาจางไมวากรณีใด ๆ  เวนแตมีระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือกฎหมายยกเวนไว   
        8. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
  (1) BAM ไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุมลักษณะงานที่มี
   แนวโนมอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และ ผูที่เกี่ยวของ โดยมีการควบคุม ปองกันให
   เปนไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานความปลอดภัยทุกสภาพแวดลอมในการทํางาน  
  (2) จัดใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ใหมี
   การสือ่สารภายใน BAM เพือ่ใหพนักงานไดรบัทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบงัคับ และคูมือดานความปลอดภัย ในการทาํงาน 
  (3) จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เชน การซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพ
   พนกังานจากเหตอุคัคภียัเปนประจาํทกุป สงเสรมิใหพนกังานไดใชอปุกรณเพือ่ความปลอดภัยทีไ่ดมาตรฐาน และเหมาะสม 
   กับลักษณะงาน      
  (4) BAM ไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยและสถานที่ในการทํางาน โดยแตงตั้งคณะทํางาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
   และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อรับผิดชอบดูแลงานในดานนี้เปนการเฉพาะ
 9.  กรณีที่ไดประสบ หรือไดทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ การละเมิดตอการปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม ใหพนักงาน
รายงานสิ่งที่ตองสงสัยวาเปนการละเมิดตอนโยบาย และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับของ BAM หรือการละเมิด
ตอกฎหมาย โดยรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือแจงผานชองทางการรองเรียน การใหเบาะแสของพนักงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการขอรองเรียนที่ BAM กําหนด ซึ่งไดเผยแพรชองทางการรองเรียนอยูใน bamnet.com

ผลการดําเนินงานในป 2563  
 BAM ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน ตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล และหลักจริยธรรมที่ดี  เพื่อนําไปสูความสงบสุขในสังคม และสรางความเจริญเติบโตใหองคกรดวยความยั่งยืน 
 1. ไมสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ไมมีการเลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากเหตุเพราะความแตกตางในเรื่องของ
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ การใหความเปนธรรมในการจางงาน เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ BAM 
 2.   การจายคาจาง คาตอบแทน มกีารแจงใหพนกังานทราบขอมลูเกีย่วกบัการจายคาจางในแตละเดอืน รวมถงึการจายคาตอบแทน
พิเศษในแตละ 3 เดือน 
 3. สวัสดิการ การใหโอกาสในการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรู การพิจารณาเลื่อนตําแหนงงาน 
 4. การพิจารณาเลื่อนตําแหนงงาน ทดแทนผูเกษียณอายุการทํางาน ระดับผูบริหาร พนักงาน
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 ป 2563 จัดโครงการตาง ๆ ชวยเหลือลูกหน้ีปรับโครงสรางหน้ี อาทิ โครงการ 
สุขใจ ไดบานคืน และโครงการ BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาท่ีปรับ 
โครงสรางหนี ้ สามารถเลือกผอนชาํระตามเงือ่นไข รวมทัง้จดัทํามาตรการชวยเหลอืลกูหนี้ 
ทีไ่ดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 รวมทัง้ชวยเหลอืลกูคา
ซื้อทรัพย อาทิ โครงการคอนโดราคามหาชน โครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระ พรอมจัด 
กิจกรรมสงเสริมการขายดวยโปรโมชั่นพิเศษ  

6

 5. ผูบรหิารและพนักงานทกุคนไดรบัการปฏบิติัดวยความเสมอภาค มโีอกาสเทาเทยีมกันในการทาํงาน ภายใตกฎระเบยีบ ขอบงัคบั
ของ BAM 
 6. การสือ่สารภายในใหรับทราบและเขาใจกฎระเบยีบ ขอบงัคบัและคูมอืดานความปลอดภยัในการทาํงาน แผนการรณรงคปองกนั
อัคคีภัย รวมทั้งการจัดใหมีการซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพพนักงานจากเหตุอัคคีภัยเปนประจําทุกป 

เปาหมาย ป 2564
 1. จัดทําแผนงานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถผูบริหารและพนักงาน  
 2. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดมาตรการลักษณะงาน ที่มีแนวโนมอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผูที่เกี่ยวของ โดยมีการควบคุม ปองกันใหเปนไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย
 3.   จัดใหมีการสื่อสารภายใน BAM เพื่อใหพนักงานไดรับทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือดานความปลอดภัย
ในการทํางาน จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมการสื่อสารภายในใหรับทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับและคูมือดานความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมทั้งการจัดใหมีการซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพพนักงานจากเหตุอัคคีภัย

 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. เคารพในสิทธิการไดรับการตอบสนองความตองการดานพื้นฐานของลูกคา
 2.    คุมครองสิทธิดานความปลอดภัยของลูกคา
 3.   ไมจํากัดสิทธิดานขอมูลขาวสารของลูกคา
 4.    เคารพสิทธิในการเลือกของลูกคา
 5.   เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกคา
 6.   คุมครองสิทธิที่จะไดรับการชดเชยของลูกคา
 7.   คุมครองสิทธิการศึกษาขอมูลของลูกคา
 8.   ใหสิทธิในการอยูภายใตสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพที่ดีของลูกคา

ผลการดําเนินงานในป 2563 
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เปาหมาย ป 2564
 จัดทําโครงการสนับสนุนใหลูกคาหรือลูกหนี้ไดมีโอกาสพลิกฟนคืนสูการเปนผูมีเครดิตที่ดีผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้ใหสําเร็จ พรอมทั้งจําหนายทรัพยสินรอการขายที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

 การพัฒนาชุมชนและสังคม

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. สรางการมีสวนรวมของชุมชน   
 2. การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม  
 3. สรางการจางงาน และพัฒนาทักษะ   
 4. สรางสุขภาพที่ดีของคนในสังคม   
 5.  สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน

 นอกจากนี ้ยงัไดออกแบบโครงการ “บานสวนสขุใจ” ดวยแนวคดิ
ที่จะสานฝนใหกับลูกคา หรือผูท่ีอยากมีบานในสวนเพื่อใชชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ ผสมผสานกับการเกษตร
ทฤษีใหม และระบบเทคโนโลยี Smart Home, Smart Farm และ 
Smart Energy เพื่อความปลอดภัย แกผูที่อยูอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ  
การประหยัดพลังงาน โดยใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยผานแผง
โซลาเซลล 

 รวมไปถึงการจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ เชิญชวนลูกคาเขารวม
กจิกรรมบานสวนสขุใจ กบัการสรางรายไดในครอบครัว โดย BAM จดัทํา
แปลงสาธิต และใหความรูเก่ียวกับการปลกูผกัเคล สําหรับรบัประทาน และ
สรางรายไดใหกบัสมาชิกในครอบครัว เนนถึงการสงเสรมิผูใชชวีติในบานสวน 
และการสรางรายไดในยคุ New Normal ณ แปลงสาธติบาน BAM หมูบาน
เมืองเอก รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ BAM ยังไดใหความรูในเรื่องของ
การจําหนายสินคาบนชองทาง Online เพื่อชวยสงเสริมใหทุกธุรกิจมี
การปรับตัวในยุค New Normal อีกดวย

14 ธันวาคม 2563
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 การสนับสนุนเงินรางวัลใน โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง   
(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมปภาคอีสาน ฯ ของโรงเรียนมูลมัง
หลวงปูชอบฐานสโม จังหวัดเลย เพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป รวมกนัสืบสานการแสดงดนตรพีืน้เมอืงภาคอสีาน อนัเปน
มรดกของชาตทิีม่คีณุคาใหคงอยูสืบไป อกีทัง้ยงัเปนการสนบัสนุนใหเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีเวทีในการแสดงออกอยางสรางสรรค  
โดย BAM ใหความสําคัญกับการรวมอนุรักษ และสืบทอดมรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานประเพณีอันดีงามเปนประจําทุกปตอเนื่อง 
เปนปที่ 3 ซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยมอันดีงามใหเยาวชนไทยใดเกิดความ
ภาคภูมิใจอยางแทจริง  

13 กุมภาพันธ 2563

8

เปาหมาย ป 2564
 BAM กําหนดแผนงานและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตอไป อาทิ กิจกรรมประกวดดนตรีไทย กิจกรรมวาดภาพจิตรกรรม กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  
ผานกิจกรรมที่จัดขึ้นของสถาบันการศึกษา หนวยงานตาง ๆ 

 การจัดการทรัพยากร สิง่แวดลอม และพลังงาน

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. พัฒนาและแสวงหาความรูเพื่อจัดการ และปองกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอยางครบถวน
 2. ตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
 3. สงเสริมการทํางานในกิจกรรม เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกรอนใหกับสิ่งแวดลอม
 4. สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และไดปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรม
  องคกร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน

ผลการดําเนินงานในป 2563
 การกาํหนดกรอบหลกัการและแนวทางการเพิม่มลูคาและสรางความยัง่ยนืใหกบัธุรกจิ โดยพฒันากิจกรรมเกีย่วกบัการรกัษาส่ิงแวดลอม 
และลดการใชทรัพยากร รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง BAM มีโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ
 1. โครงการบานประหยัดพลังงาน 
  การบรหิารจดัการทรพัยสนิรอการขาย โดยคาํนงึถงึการรกัษาสิง่แวดลอม  ดวยการจัดทาํโครงการ บานสวนสขุใจ ซึง่เปนไปตาม
แนวคิดของการจัดทําบานประหยัดพลังงานและแปลงสาธิต การสรางและปรับปรุงที่อยูอาศัย โดยการประยุกตและผสมผสานการเกษตร
อินทรียที่เนนเรื่องสุขภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก หรือมีระบบจัดการ 3S ที่ทันสมัย คือเทคโนโลยี
ระบบ Smart Home Smart Farm และ Smart Energy สําหรับในสวน มีการใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผงโซลาเซลล โครงการ
บานสวนสุขใจของ BAM มีหลักการในการออกแบบบานประหยัดพลังงานที่งายตอการดูแลรักษาและทําความสะอาด จัดการของเสียไดดี    
รวมไปถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการออกแบบ การกอสราง และการตกแตง เชน การเลือกใชฉนวนกันความรอน เปนตัวชวย 
สะทอนความรอนที่ผานจากหลังคา การเลือกสวนเสริมของตัวบาน การเลือกใชสีกึ่งเงา (Semi-Gloss) เพื่อชวยสะทอนรังสีความรอนจาก
แสงแดดและลดความรอนใหผวิปนู การเลือกใชเชงิชาย Smart Board ชนดิมรีรูะบายอากาศเพือ่ชวยใหอากาศหมนุเวียนใตหลังคา การเลอืก
ใชกระจกเขียวตัดแสงชวยลดแสงและความรอนจากภายนอก การเลือกใชชุดดวงโคมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสซึ่งชวยประหยัดไฟไดมากกวา
รอยละ 30.0 และการเลอืกใชชักโครก 2 ระบบแยกหนกัเบาเพือ่ประหยัดนํา้ เปนตน นอกจากนี ้ยงัไดคดัเลอืกผูขายสนิคาทีใ่สใจสิง่แวดลอม
ในแตละขั้นตอนการผลิตอีกดวย

ผลการดําเนินงานในป 2563  
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 2. โครงการอนุรักษพลังงาน
  การอนรุกัษพลงังานในอาคารสาํนกังาน ควบคมุดแูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน และเปนมติร
กับสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน จัดทํานโยบายของการจัดการพลังงาน 
มีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของ BAM มีการ
แตงตัง้คณะทํางาน กาํหนดเปาหมายและแผนดาํเนนิงาน จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ การตรวจตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการดาํเนนิงาน  
แผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน อาทิ การศึกษาดูงานอนุรักษพลังงานนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม การอบรมสรางความรูเรื่องการอนุรักษพลังงาน การรณรงคใหพนักงานเกิดความรวมมือ รวมใจ ใชพลังงานอยางประหยัด 
รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการอนุรักษพลังงาน เพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป

การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกลดสภาวะโลกรอน คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

 BAM ใหความสําคัญดานการอนุรักษพลังงาน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550) BAM ไดมุงมั่นในการดําเนินการอนุรักษพลังงานใหสอดคลองกับการมีสวนรวมชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
อยางตอเนือ่งยัง่ยนื เปนมิตรกับสิง่แวดลอม และคณุภาพชีวติของบคุลากรทีด่ขีึน้ตามพันธกิจหลกั และไดใหความรวมมือเขารวมโครงการตาง ๆ 
จากกระทรวงพลังงานมาโดยตลอด ซึ่งในป พ.ศ. 2563 ทาง BAM ไดมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง ขนาด 390 
ตัน จํานวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 70 kWp เปนจํานวนเงิน 12,159,000.00 บาท 
มีผลประหยัดดานพลังงานไฟฟา 425,126.70 kWh/ป สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากการปลอยคารบอนไดออกไซดได 
210,607.77 kg CO2/ป ดังตารางที่ 1

 ตารางที ่1 มาตรการอนรุกัษพลงังานทีด่าํเนนิการในป พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 1 มาตรการเปลีย่นเครือ่งทํานํา้เยน็ แบบ Magnetic Bearing รูปที ่2 มาตรการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย Solar Cell

 1 มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง แบบ Magnetic Bearing 9,000,000.00 318,602.70 157,835.78
  ขนาด 390 ตัน จํานวน 1 ชุด

 2 มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Solar Cell พิกัด 70 kWp 3,159,000.00 106,524.00 52,771.99

   รวม 12,159,000.00 425,126.70 210,607.77 

 ลําดับ มาตรการ Investment
 Energy Saving CF

    kWh/ป kg CO
2
/ป 
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 BAM มีการใชพลังงานไฟฟา เดอืนมกราคม - สิงหาคม ป พ.ศ. 2563 เทียบกับ เดือนมกราคม - สงิหาคม ป พ.ศ. 2562 ลดลง 
126,000.00 kWh สามารถลดการปลอยกาซเรอืนกระจกทีม่าจากการปลอยคารบอนไดออกไซดได 62,483.40 kg CO2 ดงัตารางที ่2 

 ตารางที ่2 การใชพลงังานไฟฟาของอาคาร BAM เดอืนมกราคม - สงิหาคม ป พ.ศ. 2562 และ ป พ.ศ. 2563

9

เปาหมาย ป 2564
 1. กําหนดกิจกรรมครอบคลุม 4 สวนสําคัญคือ (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (3) การลดและปรับตัว
ใหเขากับภาวะโลกรอน และ (4) การปกปองสิ่งแวดลอม ใหตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
 2. ดาํเนนิการสือ่สารสรางความรูแกผูบรหิารและพนกังาน การจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ ดานการจัดการพลงังาน ดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 3.  การอบรมใหเกิดความรู และสรางความรวมมือรวมใจในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  
 4.  การดูงานอนุรักษพลังงานนอกสถานที่

 การวิจัยและพัฒนา

 แนวปฏิบัติที่ดี
 BAM กําหนดการพฒันานวตักรรมท่ีนําไปสูการเพิม่มาตรฐาน กระบวนการทาํงานใหมปีระสทิธิภาพ รวมถึงปลูกจติสํานกึใหพนกังาน
ใน BAM เปนผูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของ BAM กับการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล

 ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

 ป พ.ศ. 2562 213,000.00 199,000.00 227,000.00 226,000.00 228,000.00 212,000.00 233,000.00 232,000.00 1,770,000.00

 ป พ.ศ. 2563 229,000.00 198,000.00 228,000.00 208,000.00 190,000.00 204,000.00 194,000.00 193,000.00 1,644,000.00

     Energy Saving (kWh)     126,000.00

     CF (kg CO2)     62,483.40

 นอกจากนี้ยังมีการจัดใหองคกรมีสภาพแวดลอมและระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน 
สําหรับการดูแลความปลอดภัยใหกับพนักงาน ลูกคา คูคา และพันธมิตร 
ทุกภาคสวนในสถานการณ COVID-19 นั้นเปนไปตามมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด เชน กําหนดใหมีจุด               
คัดกรองที่อาคารสํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาค ติดตั้งเคร่ืองจาย
นํ้ายาฆาเชื้ออัตโนมัติ และเจลแอลกอฮอลลางมือไวที่บริเวณทางเขาของ
ทกุช้ันภายในอาคารสํานกังานใหญ ฉดีพนนํา้ยาฆาเชือ้ภายในสํานกังานใหญ 
ทําความสะอาดลิฟท และทุกจุดสัมผัสของพื้นที่สวนรวม พรอมท้ังแจก
หนากากอนามัย การจัดใหพนักงานทํางานที่บาน (Work From Home) 
เปนตน รวมถึงการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให
หางไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19
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และสามารถนําไปปรบัใชประโยชนไดจรงิอยางเหมาะสม เปนผลงานของตนเอง ไมเคยสงเขาประกวดทีใ่ดและไมละเมดิลขิสทิธ์ิงานของผูอืน่   
ซึ่งผลงานที่สงเขาประกวดถือเปนกรรมสิทธิ์ของ BAM โดยจะรวบรวมผลงานจัดทําเปนรูปเลม สําหรับแจกเปนตนแบบแนวความคิดใหกับ
ลูกคาหรือผูสนใจทั่วไป 

 การจัดทําโครงการถือเปนเวทีสนับสนุนนิสิตใหไดนําองคความรู ทักษะ ความสามารถ รวมไปถึงการแสดงความคิดสรางสรรค   
ดานสถาปตยกรรมศาสตรจากการศึกษาสูสาธารณชน ทําใหมีผลงานเปนของตนเอง สําหรับผลงานของผูไดรับการคัดเลือกชนะการแขงขัน 
จะไดรับรับรางวัลเปนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล เปนเงิน 80,000 บาท ซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจ
ในการศกึษาและการปฏบัิตงิานตามสายงานวชิาชพีของตนเองในภายภาคหนาตอไป โดยผลงานของนสิิตจะนาํไปประยกุตใชในการปรบัปรงุ 
และออกแบบตกแตงทรัพยสินรอการขายของ BAM ใหมีความนาสนใจ สามารถเพิ่มมูลคา ซึ่งลูกคาจะไดรับมอบบานที่ดีมีคุณภาพ ในราคา
ที่เปนธรรม

เปาหมาย ป 2564
 1. การสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร โดยเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนวคิดที่สรางสรรค
สิ่งใหม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน

 รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยอางอิงกรอบแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable 
Development Goals ซึ่ง BAM มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยในป 2563 BAM ยังคงมุงม่ันใน
การดําเนินธุรกิจภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืนใหครอบคลุมกรอบ GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals มากที่สุด

 2. การจัดโครงการ BAM Property Design Contest 
โดยรวมกับภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย จดัขึน้ตอเนือ่งเปนปที ่5 โดยในป 2563 จดัโครงการ 
BAM Property Design Contest # 5: Green Smart Concept ตาม
แนวคิดนวตักรรมบานรกัษโลก ท้ังนี ้เพือ่เปนการสรางสรรคงานทางวชิาการ
และพฒันาดานการศกึษาออกแบบสถาปตยกรรม รวมทัง้เปดโอกาสใหนสิติ
ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปที่ 3-4 ภาควิชาสถาปตยกรรม ภายในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เขารวมการแขงขนั แสดง
ความรู ความคิดสรางสรรคดานการปรับปรุงและออกแบบตกแตงภายใน
ภายนอกใหมคีวามสวยงามนาสนใจ เปนไปตามเกณฑการพจิารณาตดัสนิ

 1. การประกวดทตูพลงังาน BAM (BAM Energy Ambassador 
2020) เพื่อทําหนาที่เปนผูนําส่ือสารประชาสัมพันธกิจกรรมอนุรักษ 
พลังงานทัง้ภายในและภายนอก โดยเปนตวัแทนทีจ่ะชวยขยายองคความรู
หรือกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะเปนการเพิ่มทัศนคติที่ดี ทําให
พนกังานมีสวนรวมในการอนรุกัษพลงังาน รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพของพนกังาน
ดานความเปนผูนําในกิจกรรมตาง ๆ

27 พฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ผลการดําเนินงานในป 2563
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สรุปตําแหนงของรายการที่กําหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจําป 2563

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 24

2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 38

3.    ปจจัยความเสี่ยง 76

4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 92

5. ขอพิพาททางกฎหมาย 105

6. ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอื่น 106

7. ขอมูลหลักทรัพยและนโยบายจายเงินปนผล 110

8. โครงสรางการจัดการ 112

9. การกํากับดูแลกิจการ 148

 - รายงานของคณะกรรมการบริหาร

 - รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม

 - รายงานของคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง

 - รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  174

 - รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2563

12. รายการระหวางกัน  182

13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 198 

14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  210

10. ความรับผิดชอบตอสังคม  330

 หัวขอ หนา



สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา

ครอบคลุม
ทั ่วประเทศ

26 สำนักงาน
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7

8
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6

2

กรุงเทพมหานคร
2 สำนักงาน

ภาคกลาง
4 สำนักงาน

ภาคตะวันออก
3 สำนักงาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 สำนักงาน

ภาคใตตอนลาง
3 สำนักงาน

ภาคใตตอนบน
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนลาง
3 สำนักงาน

ภาคเหนือตอนบน
4 สำนักงาน
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