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ที่ทำใหเรา ไมหยุดยั�งที่จะพัฒนา

องคกร

WE WILL 
GO TOGETHER…

BAM เปนองคกรชั�นนำในการบร�หารและพัฒนาสินทรัพย
อยางมีประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล อยูในใจลูกคา 
สรางคุณคาสูสังคมไทย

BAM is a leading organization in the management 
and development of non-performing assets; 
both with efficiency and good corporate governance; 
getting into customers’ mind, and creating 
value for Thai society.
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BAM has played an important role in resolving distressed 

assets problem in the economic system of the country by 

purchasing and acquiring non-performing loans (NPL) 

from other financial institutions for management through 

the process of debt restructuring negotiations. This is  

intended to obtain optimum benefits to all concerned  

parties. In addition, BAM efficiently manages a large port 

of nonperforming assets (NPA) to increase the value of 

assets to meet the market demand and create customers’ 

satisfaction completely and efficiently. Then BAM can return 

the qualified assets to the normal economic system.

BAM ดำ�รงบทบ�ทสำ�คัญในก�รแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยก�รรับซื้อรับโอนหนี้    

ด้อยคุณภ�พ (NPL) จ�กสถ�บันก�รเงินต่�งๆ ม�บริห�รจัดก�ร 

โดยเน้นแนวท�งก�รเจรจ�ประนอมหนี้เป็นหลัก เพื่อให้ได้   

ข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน นอกจ�กนั้นยังได้ว�ง

แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ย (NPA) ที่มี

อยู่เป็นจำ�นวนม�กให้เกิดประสิทธิภ�พและครบวงจร โดย    

มุ่งเน้นก�รพัฒน�ปรับปรุงทรัพย์ ให้มีสภ�พดีพร้อมอยู่      

เพื่อเป็นก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมและตอบสนองคว�มต้องก�รของ

ลูกค้� ซึ่งจะทำ�ให้ทรัพย์เป็นที่ต้องก�รของตล�ดม�กข้ึน    

ด้วยแนวท�งดังกล่�วจะเป็นก�รช่วยเพิ่มคุณภ�พเข้�ไปใน

สินทรัพย์ที่ เคยด้อยคุณภ�พให้กลับม�มีคุณภ�พและ

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (BAM) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีกองทุนเพ่ือการฟื้นฟู       

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นทั้งจำานวน 

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. (BAM) is a state enterprise, wholly 

owned by Financial Institutions Development Fund, and under the supervision of the Bank 

of Thailand. 

    ข้อมูลองค์กร
 Company Information
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    ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 Financial Highlight

หมายเหตุ	:	ปี	2554	มีการเปลี่ยนแปลง	
  หมวดบัญชีและจ่ายเงินปันผลพิเศษ
Remark	 :	In	2012	change	account	and
		 	 pay	special	dividend

สินทรัพย์รวม / Total assets

2010 2011 2012
2553 2554 2555

2010 2011 2012
2553 2554 2555

2010 2011 2012
2553 2554 2555

70
,5

58

64
,3

67

73
,3

90

42
,0

61

38
,0

46

45
,7

65

 หนี้สินรวม / Total liabilities  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและมูลค่าตามบัญชี / 
Total shareholders’ equity 

and Book value

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

มูลค่าตามบัญชี

28
,4

97
52

.1

48
.1

2

50
.5

26
,3

21

27
,6

25

2,602

2,935

3,262

กำาไรสุทธิ 2010/2553

กำาไรสุทธิ 2011/2554

กำาไรสุทธิ 2012/2555

กำาไรสุทธิต่อหุ้น

4.76

5.37

5.96

2010/2553 2011/2554 2012/2555

กำาไรสุทธิและกำาไรสุทธิต่อหุ้น / 
Net profit and Net profit per share
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ดร.อัจนา ไวความดี
ประธานกรรมการ

Dr. Atchana Waiquamdee
Chairman
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    สารจากประธานกรรมการ
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BAM เป็นกลไกของภ�ครัฐในก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์         
ด้อยคุณภ�พ ช่วยเหลือลูกหนี้ แก้ไขปัญห�สถ�บันก�รเงิน ถือว่�
เป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยพัฒน�ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ม�กว่� 15 ปี ปี 2555 เป็นปีแห่งก�รฟื้นฟูธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ 
หลังเกิดคว�มเสียห�ยจ�กเหตุก�รณ์มห�อุทกภัยครั้งใหญ่        
ในปล�ยปี 2554 โดยมีก�รปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์ ใน
โครงก�รต่�งๆ หล�ยพ้ืนที่ทุกภูมิภ�คทั่วประเทศ พร้อมกำ�หนด
ม�ตรก�ร ช่วยเหลือลูกหนี้หรือลูกค้�ซื้อทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ
และคว�มเดือดร้อนจ�กสถ�นก�รณ์นำ้�ท่วม และได้ปรับกลยุทธ์ 
ในก�รทำ�ก�รตล�ดและจำ�หน่�ยทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภ�วะ
เศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง
 
ในขณะที่ก�รดำ�เนินกลยุทธ์โดยภ�พรวมของ BAM นอกจ�กก�ร
เพิ่มขน�ดสินทรัพย์ด้วยก�รเข้�ประมูลทรัพย์ทั้ง NPL และ NPA 
ม�บริห�รจัดก�รเป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และยังประสบ
คว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดีกับก�รปรับปรุงโครงสร้�งหน้ีกับลูกหนี้ 
รวมถึงก�รเร่งรัดเงินที่ ได้รับ 
จ�กก�รข�ยทอดตล�ดทรัพย์
จ�กกรมบังคับคดี ส่วนก�ร
บริห�รจัดก�ร NPA มีก�ร
จัดสรรงบประม�ณจำ�นวนกว่� 
200 ล้�นบ�ท เร่งพัฒน�และ
ปรับปรุงทรัพย์สินรอก�รข�ยที่ 
มีศักยภ�พท�งก�รตล�ดใน
โครงก�รต่�งๆ ให้มีคุณภ�พดี 
สร้�งมูลค่�เพิ่มให้เป็นทรัพย์
พร้อมอยู่  พร้อมใช้ ภ�ยใต้ 
Brand “บ้าน	BAM” ซึ่งได้รับ
ก�รตอบรับจ�กลูกค้�ที่ต้องก�รที่อยู่อ�ศัยหรือซื้อเพื่อก�รลงทุน
เป็นอย่�งดี นับว่�เป็นประโยชน์ในก�รช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจ
ในภ�คอสังห�ริมทรัพย์ให้เกิดก�รหมุนเวียนและเจริญเติบโต 
พร้อมทั้งส่งผลให้เกิดก�รจ้�งง�นในภ�คธุรกิจก่อสร้�งเพิ่มม�กขึ้น  
                 
จ�กผลประกอบก�รที่มีอัตร�ก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่องทุกปี 
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภ�พในก�รว�งกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น และ
ปัจจัยสำ�คัญอย่�งยิ่งคือก�รได้รับคว�มร่วมมือและก�รตอบรับที่ดี
จ�กผู้ถือหุ้น หน่วยง�นที่เป็นพันธมิตรท�งธุรกิจ ตลอดจนลูกค้� 
และพนักง�นของ BAM ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร
ผลักดันให้ BAM เจริญรุดหน้� พร้อมก้�วสู่ก�รเป็นองค์กร
มห�ชนที่ยึดมั่นในนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�เศรษฐกิจ
ของประเทศควบคู่ไปกับก�รช่วยเหลือและแก้ไขปัญห�สังคมไทย 
ให้สมกับวิสัยทัศน์ที่ว่� BAM เป็นองค์กรชั้นนำ�ในก�รบริห�รและ
พัฒน�สินทรัพย์อย่�งมีประสิทธิผล และมีธรรม�ภิบ�ล อยู่ในใจ
ลูกค้� สร้�งคุณค่�สู่สังคมไทย

BAM is a mechanism of public sector for management and 
development of non-performing assets, help debtors, solve 
financial institutions’ problem. It is deemed to be a part of 
economic development for more than 15 years. In 2011, real 
estate business was recovered from serious flooding during 
the end of 2010. Many projects nationwide were improved 
and repaired. In addition, BAM also introduced measures for 
helping debtors or buyers who were affected from the flooding. 
Moreover, BAM keeps developing new marketing and sales 
strategy in accordance with economic situation.

Regarding the overall strategy, BAM not only increased     
assets by joining the bidding of Non-Performing Loan (NPL) 
and Non-Performing Assets (NPA) to manage them according 
to the target but also achieve in debt restructuring for debtors 
including accelerate the payment of sold assets from         

Legal Execution Department. For NPA 
management, BAM has arranged more 

than 200 million Baht budget to develop 
and renovate non-performing assets 

of each project to be more valuable 
and ready to use under the 
brand of “BAM	house”. This 

project has received very good         
response from the customers who 

wish to purchase accommodations   
for living or investment. As a result,  

the project can help to move real estate 
economy forward for its circulation and growth then increase 
employment in construction business.

BAM’s sustainable growth over the past several years has 
been derived not only from having an efficient operational 
strategy, but also from good cooperation and support from 
shareholders, business alliances, customers, and BAM’s 
employees. They play important role in moving BAM forward 
for being a public organization that is committed to the policy 
for national economic development along with solving Thai 
social problems. This go along with BAM’s vision which    
presented that BAM is one of the leading companies in the 
management and development of non-performing assets; 
both with efficiency and good corporate governance; getting 
into customers’ mind, and creating value to Thai society.

จากผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนื่องทุกปี สะท้อนให้เห็นถึง

ศักยภาพในการวางกลยุทธ์การดำาเนินงาน

BAM’s sustainable growth over the 

past several years has been derived 

not only from having an efficient 

operational strategy. 
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    Message from the Chairman
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นายกฤษณ์ เสสะเวช
กรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Krit Sesavej
President
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ก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�งท�งเศรษฐกิจของไทยเป็นไปอย่�ง
รวดเร็วและมีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจ
มุ่งเน้นก�รรับมือกับภ�วะที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้�งท้�ท�ย ในปี 2555 
BAM ได้สร้�งผลกำ�ไรเกินเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และเป็นปีที่มีกำ�ไร
สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งม�เป็นเวล� 14 ปี BAM มีกำ�ไรสุทธิรวม 
3,262 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 2,935 
ล้�นบ�ท หรือมีอัตร�ก�รเติบโตถึงร้อยละ 11

นอกจ�กนี้ BAM ยังคงมุ่งเน้นก�รขย�ยตัวเพื่อทำ�กำ�ไรอย่�งยั่งยืน 
ด้วยก�รเพิ่มขน�ดสินทรัพย์ โดยก�รรับซื้อรับโอนสินทรัพย์    
ด้อยคุณภ�พ (NPL) และทรัพย์สินรอก�รข�ย (NPA) จ�กสถ�บัน
ก�รเงินและบริษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยในปี 2555 มี
มูลค่�สูงถึงจำ�นวน 153,863 ล้�นบ�ท รวมสินทรัพย์ที่อยู่ในคว�ม
ดูแลทั้งสิ้น ปัจจุบัน ณ เดือนธันว�คม 2555 เป็นจำ�นวน 412,480 
ล้�นบ�ท ซึ่ง BAM มุ่งหวังว่�จะนำ�องค์กรก้�วสู่บริษัทมห�ชน 
เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัวในก�รระดมทุนได้ด้วยตนเองและยัง
เพิ่มโอก�สในก�รทำ�ธุรกิจม�ก
ยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อภ�ครัฐ 
ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ในปี 2556 มีเป ้�หม�ยและ  
แผนง�นที่จะเพิ่มขน�ดสินทรัพย์
เพื่อให้ BAM มีก�รเติบโต โดย
กำ�หนดเป้�หม�ยก�รลงทุนเพิ่ม
ทั้งในส่วนของ NPL และ NPA 
ประกอบกับมีแผนพัฒน�บุคล�กร
เพื่อรองรับก�รขย�ยธุรกิจ รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภ�พระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�รที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ก�รดำ�เนินง�นของ BAM 
มุ่งเน้นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Governance) เป็นสำ�คัญ 
โดยก�รปรับกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจไปต�มสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น 
ต้องมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยอย่�งรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งจะ
ส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม รวมถึงพัฒน�
ประสิทธิภ�พในก�รบริห�รง�นเพื่อบรรลุเป้�หม�ยขององค์กร

ผมในฐ�นะตัวแทนของผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนจะมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทในก�รดำ�เนินธุรกิจของ BAM ต�มวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ต�มที่ได้ประก�ศไว้ นอกจ�กนี้ขอถือโอก�สขอบคุณทุกท่�นที่ได้
ให้ก�รสนับสนุน BAM ให้มีผลสำ�เร็จในตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� 
จึงขอขอบคุณเป็นอย่�งสูงม� ณ โอก�สนี้

Thai economic structure has rapid and complicated changes. 
The economic growth emphasizes in encountering the    
challenge situation. In 2011, the net profit was 3,262 million 
baht, increase from 2,935 million baht in 2010 or equivalent 
11% growth. It showed that BAM could make the highest 
profit of 14 years operation which was higher than the target.

Moreover, BAM still focus on expansion for sustainable 
growth by increasing assets size. We plan to purchase and 
transfer Non-Performing Loan (NPL) and Non-Performing 
Assets (NPA) from financial institutions and Thai Asset   
Management Corporation (TAMC). In 2011, those values 
were 153,863 million baht and 412,480 million baht               
included operating assets as of December, 2011. BAM 
wishes to be a public corporation for liquidity in mobilization; 
promoting business chances; then bringing optimum           

benefits for government, economic          
system and overall society.

In 2013, BAM targets and plans  
to increase the assets for     

continued growing by setting 
the target for NPL and      

NPA investment and human 
resource development  plan to 

support business expansion.   
Moreover, we also develop information 

techno logy sys tem fo r be t te r               
administration. In addition, BAM focuses mainly on good 
governance by adapting the business strategy in accordance 
with the sudden event. We set our policy carefully and     
prudentially, then we can make good risk management      
including increase management efficiency for our target.
 
I, on behalf of BAM’s management and employees, will     
focus and dedicate for BAM business operation to go along 
with the vision and mission. In addition, I would like to take 
this opportunity to thank you everyone for your continued 
support to BAM’s success during the past. All of your          
supports are very much appreciated.

ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคนจะมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำาเนินธุรกิจ

ของ BAM ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตามที่ได้ประกาศไว้

I, on behalf of BAM’s management and 

employees, will focus and dedicate for 

BAM business operation to go along 

with the vision and mission.
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    Message from the President
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ดร.อัจนา ไวความดี
ประธานกรรมการ
Dr. Atchana Waiquamdee
Chairman

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
Mr. Anon Sirisaengtaksin
Director

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
กรรมการ
Mr. Bunyong Visatemongkolchai
Director

นายอรินทร์ จิรา
กรรมการ
Mr. Arin Jira
Director

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
Mr. Anant Sirisaengtaksin
Director

นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์
กรรมการ
Mr. Vichan Amornrojanavong
Director
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    คณะกรรมการบริษัท
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นายพิชา ดำารงค์พิวัฒน์
กรรมการ
Mr.Bhichar Damrongpiwat
Director

นายสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
กรรมการ
Mr. Somphan Eamrungroj
Director

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
กรรมการ
Miss Kornpranom Wongmongkol
Director

นายกฤษณ์ เสสะเวช
กรรมการ
Mr. Krit Sesavej
Director

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
Mr. Krisada Chinavicharana
Director

นายพงศธร มณีพิมพ์
เลขานุการคณะกรรมการ
Mr. Phongsathon Maneepim
Secretary
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    Board of Directors
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ BAM

คณะกรรมการบริษัท  

1.  ดร.อัจน� ไวคว�มดี ประธ�นกรรมก�ร

2.  น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมก�ร

3.  น�ยอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมก�ร

4.  น�ยอรินทร์ จิร� กรรมก�ร

5.  น�ยอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมก�ร

6.  น�ยวิช�ญ อมรโรจน�วงศ์ กรรมก�ร

7.  น�ยพิช� ดำ�รงค์พิวัฒน์ กรรมก�ร

8.  น�งส�วกรประณม วงษ์มงคล กรรมก�ร

9.  น�ยกฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ กรรมก�ร

10. น�ยสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมก�ร

11. น�ยกฤษณ์ เสสะเวช กรรมก�ร

12. น�ยพงศธร มณีพิมพ์ เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร

คณะกรรมการบริหาร 

1.  น�ยบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  น�งส�วกรประณม วงษ์มงคล กรรมก�ร

3.  น�ยกฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ กรรมก�ร

4.  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กรรมก�รและเลข�นุก�ร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  น�ยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  น�ยพิช� ดำ�รงค์พิวัฒน์ กรรมก�ร

3.  น�ยอรินทร์ จิร� กรรมก�ร

4.  ผู้อำ�นวยก�ร เลข�นุก�ร

 ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

BAM’s Committees

Board of Directors

1. Dr. Atchana Waiquamdee Chairman

2. Mr. Bunyong Visatemongkolchai Director

3. Mr. Anant Sirisaengtaksin Director

4. Mr. Arin Jira Director

5. Mr. Anon Sirisaengtaksin Director 

6. Mr. Vichan Amornrojanavong  Director

7. Mr. Bhichar Damrongpiwat Director

8. Miss Kornpranom Wongmongkol Director

9. Mr. Krisada Chinavicharana Director

10. Mr. Somphan Eamrungroj Director

11. Mr. Krit Sesavej Director 

12. Mr. Phongsathon Maneepim Secretary

Executive Board

1. Mr. Bunyong Visatemongkolchai Chairman

2. Miss Kornpranom Wongmongkol Director

3. Mr. Krisada Chinavicharana Director

4. President Director 

  and Secretary

Audit Committee

1. Mr. Anant Sirisaengtaksin Chairman 

2. Mr. Bhichar Damrongpiwat Director

3. Mr. Arin Jira Director 

4.  Vice President of Internal  Secretary

 Audit Department  
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    คณะกรรมการและผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. น�ยอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธ�นคณะกรรมก�ร

2. น�งส�วกรประณม วงษ์มงคล กรรมก�ร

3.  น�ยสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมก�ร

4.  น�ยกฤษณ์ เสสะเวช กรรมก�ร

5. ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�องค์กร เลข�นุก�ร

 และบริห�รคว�มเสี่ยง

  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.  น�ยอรินทร์ จิร� ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  น�ยพิช� ดำ�รงค์พิวัฒน์ กรรมก�ร

3.  น�ยกฤษฎ� จีนะวิจ�รณะ กรรมก�ร

4.  ผู้อำ�นวยก�ร เลข�นุก�ร

 ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล    

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. น�ยวิช�ญ อมรโรจน�วงศ์ ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  น�ยสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมก�ร

3.  น�ยอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมก�ร

4.  น�ยวิบูลพร พันธุ์กระวี เลข�นุก�ร

Risk Management Committee

1. Mr. Anon Sirisaengtaksin Chairman 

2. Miss Kornpranom Wongmongkol Director

3. Mr. Somphan Eamrungroj Director 

4. Mr. Krit Sesavej Director

5.  Vice President of  Secretary

 Organization Development 

 and Risk Management Department

Nomination and Remuneration Committee

1. Mr. Arin Jira Chairman 

2. Mr. Bhichar Damrongpiwat Director

3. Mr. Krisada Chinavicharana Director 

4.  Vice President of  Secretary

 Human Resources Department

The Corporate Governance & 

Social Responsibilities Committee

1. Mr. Vichan Amornrojanavong Chairman 

2. Mr. Somphan Eamrungroj Director

3. Mr. Anon Sirisaengtaksin Director 

4.  Mr. Vibulporn Bhandhukravi  Secretary
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    Committees and Management Team
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คณะกรรมการพัฒนาสินทรัพย์

1.  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร 

 ส�ยจำ�หน่�ยและจัดก�รทรัพย์ 

3.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์สำ�นักง�นใหญ่ 

4.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 

5.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยสนับสนุนธุรกิจ  

6.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ 1  

7.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กรรมก�ร 

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 1    

8.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 2  

9.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร

 ส�ยสนับสนุนธุรกิจ 2  

10. ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคดี 2  กรรมก�รและเลข�นุก�ร

11. ผู้อำ�นวยก�ร ผู้สังเกตก�รณ์

 ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

Loan Restructuring Committee

1. President  Chairman 

2. Senior Executive Vice President,  Member

 Sales & Property Management Group

3. Senior Executive Vice President,  Member

 Head office Loan Restructuring Group

4. Senior Executive Vice President,  Member

 Regional Loan Restructuring Group

5.  Senior Executive Vice President,  Member

    Business Supporting Group

6. Executive Vice President,   Member

 Loan Restructuring Group 1   

7. Executive Vice President,    Member

 Regional Loan Restructuring Group1  

8. Executive Vice President,    Member

 Regional Loan Restructuring Group2   

9. Executive Vice President,   Member

 Business Supporting Group2

10. Vice President of   Member and

 Litigation Department 2  Secretary

11. Vice President of  Observer

 Internal Audit Department   

           

 คณะกรรมการและผู้บริหาร 
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์

1. กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  ประธ�นคณะกรรมก�ร

2.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยจำ�หน่�ยและจัดก�รทรัพย์ 

3.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์สำ�นักง�นใหญ่ 

4.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 

5.  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยสนับสนุนก�รปฏิบัติง�น 

6.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยจัดก�รทรัพย์  

7.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�รและเลข�นุก�ร

 ส�ยจำ�หน่�ยทรัพย์ 

8.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  กรรมก�ร 

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 1    

9.  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   กรรมก�ร

 ส�ยพัฒน�สินทรัพย์ภูมิภ�ค 2  

10. ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยกฎหม�ย  กรรมก�ร

11. ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยประเมินร�ค�  กรรมก�ร

12. ผู้อำ�นวยก�ร  ผู้สังเกตก�รณ์

 ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 

Properties for sale Management Committee

1. President Chairman

2. Senior Executive Vice President, Member

 Sales & Property Management Group

3. Senior Executive Vice President, Member

 Head office Loan Restructuring Group

4. Senior Executive Vice President, Member

 Regional Loan Restructuring Group

5. Senior Executive Vice President,  Member

 Operation Supporting Group  

6. Executive Vice President,  Member

 Property Management Group  

7. Executive Vice President,  Member and 

 Sales Group Secretary  

8. Executive Vice President,   Member

 Regional Loan Restructuring Group1  

9. Executive Vice President,   Member

 Regional Loan Restructuring Group2  

10. Vice President of Legal Department Member

11. Vice President of  Member

 Property Appraisal Department       

12. Vice President of  Observer

 Internal Audit Department       

           

 Committees and Management Team
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01 นายกฤษณ์ เสสะเวช  กรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Krit Sesavej  President

02 นายสุเมธ มณีวัฒนา  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

  ด้านการบริหารจัดการ 

                                    สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

 Mr. Sumate Maneewattana  Asset Management 

  Specialist

03 นายศักดิ์ ศรีสนั่น  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Sak Srisanan  Senior Executive 

  Vice President

04 นายกฤษณะ สนิทนราทร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Krishana Sanitnrathorn  Senior Executive 

  Vice President

05 นายสมพร มูลศรีแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Somporn Moonsrikaew  Senior Executive 

  Vice President

06 นายสันธิษณ์ วัฒนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Suntis Wattanakul  Executive Vice President

07 นายสมมาตร วิมลรัตน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Sommatr Wimolrat  Executive Vice President
 

08 นายวิบูลพร พันธุ์กระวี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Vibulporn Bhandhukravi  Executive Vice President

09 นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

  Mr. Soomboon Ruangsurakait  Executive Vice President

10 นายพงศธร มณีพิมพ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Phongsathon Maneepim  Executive Vice President

11 นายวีระ ดิษยะกมล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Weera Dhissayakamol  Executive Vice President

12 นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Choopong Phokhasawadi  Executive Vice President

13 นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Nopharat Ounjatturaporn  Executive Vice President 

14 นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Somsak Thienwiwatnukul  Executive Vice President

15 นายบุญฤทธิ์ หนูนิมิตร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 Mr. Boonyarithi Nunimitr  Executive Vice President

    คณะผู้บริหาร
 Management Team
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board Of Directors

ฝายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department 

ผูเช�่ยวชาญพ�เศษ
Advisor 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบตอสังคม
The Corporate Governance & 

Social Responsibilities Committee 

คณะกรรมการสรรหา 
และพ�จารณาคาตอบแทน

Nomination and 
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Economy overview in 2012

In 2012, Thailand enjoyed higher economic growth rate. 

It was expected that Gross Domestic Product (GDP) 

would grow up approximately 5.7% better than the           

previous year. It was speculated that the year 2012 would 

experience surplus balance of trade around 9.5 billion 

USD while current account would present surplus at         

3.0 billion USD compared with 17.0 and 5.8 billion USD,       

respectively, in 2011. Inflation rate decreased from that 

of 2011 and was expected to be 3.0% in 2012. The key

    ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปี 2555 

Thailand Economic Condition in 2012 
and the Outlook for 2013  

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในปี 2555

ในปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมมีก�รเติบโต       

ที่สูงขึ้น โดยค�ดว่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมภ�ยในประเทศ (GDP) 

จะขย�ยตัวได้ 5.7% ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554              

ที่ผ่�นม� ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รฟื้นตัวกลับเข้�สู่ภ�วะปกติ 

หลังจ�กในปีที่ผ่�นม�เกิดผลกระทบอย่�งรุนแรงจ�กวิกฤต

อุทกภัย ทำ�ให้ภ�คก�รผลิตและก�รจ้�งง�นที่อยู่ในเกณฑ์ดี  

โดยในปี 2555 ประม�ณก�รว่�จะมีก�รเกินดุลก�รค้�อยู่ที่  

9.5 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐอเมริก� ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัด 

จะเกินดุลอยู่ที่ 3.0 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐอเมริก� จ�กที่เกินดุล 

ENVIRONMENT 
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17.0 และ 5.8 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐอเมริก� ในปี 2554 

ในส่วนของอัตร�เงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทย มีก�ร

ปรับตัวลดลงจ�กปี 2554 โดยค�ดก�รณ์ว่�จะมีค่�เท่�กับ 

ร้อยละ 3.0 ในปี 2555 ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำ�ให้อัตร�เงินเฟ้อ

มีค่�ลดลงม�นั้น เนื่องม�จ�กส�เหตุหลักของร�ค�นำ้�มัน

เช้ือเพลิงและสินค้�โภคภัณฑ์ในตล�ดโลกมีแนวโน้ม

ขย�ยตัวในอัตร�ชะลอลงอันเป ็นผลม�จ�กอุปสงค์          

ในตล�ดโลกที่อ่อนแอลง ประกอบกับผลที่ม�จ�กแนวท�ง

ก�รดูแลร�ค�นำ้�มันข�ยปลีกของภ�ครัฐด้วย

factor for such decrease of inflation rate was higher           

oil price and consumable in the world market caused 

by global demand reduction, including the result of 

retail oil sale guideline of government sector.

ในปี 2555 เศรษฐกิจของประเทศไทย 

โดยรวมมีการเติบโตที่สูงขึ้น โดยคาดว่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

จะขยายตัวได้ 5.7% ปรับตัวเพิ่มข้ึน        

เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา   

In 2012, Thailand enjoyed higher 

economic growth rate. It was          

expected that Gross Domestic 

Product (GDP) would grow up  

approximately 5.7% better than 

the previous year.
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แนวโน้มของเศรษฐกิจในปี 2556

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 ค�ดว่�น่�จะมีอัตร�ก�ร

เติบโตลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่�นม� โดยได้มี

ก�รประม�ณก�รก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจอยู ่ ในระดับ        

4.5-5.5% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจ�กก�รขย�ยตัวของ

ก�รลงทุนภ�ครัฐที่ค�ดว่�น่�จะขย�ยตัวได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 

14.0 อันมีปัจจัยสนับสนุนจ�กทั้งร�ยจ่�ยงบประม�ณและ 

ร�ยจ่�ยต�มแผนบริห�รจัดก�รนำ้�ในระยะย�วของภ�ครัฐ            

ที่ค�ดว่�จะเริ่มมีก�รทยอยก�รลงทุนได้ม�กขึ้นในปี 2556  

อย่�งไรก็ต�มในปี 2556 อัตร�เงินเฟ้อทั่วไปค�ดว่�จะอยู่ที่

ร้อยละ 3.0 ต�มร�ค�นำ้�มันในตล�ดโลกที่ค�ดว่�จะขย�ยตัว

ในอัตร�ชะลอลงจ�กปีก่อน เนื่องจ�กอุปท�นนำ้�มันใน        

ตล�ดโลกจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังมีปัจจัยต่�งๆ ทั้งจ�กภ�ยนอก 

และภ�ยในประเทศที่อ�จจะเกิดขึ้น ย่อมจะส่งผลต่อก�ร

Economic Trend in 2013

Thailand’s economy in 2013 is expected to have lower 

growth compared to that of 2012, at the approximate 

level of 4.5-5.5%. The major supportive factor is an         

investment in government sector which is expected to 

have high growth rate of 14.0% from budgeting and       

planning expenditure of water management in long term 

plan starting from 2013. However, inflation rate was        

expected to be 3.0% in 2013 based on the global oil price 

which is expected to have lower growth rate from 2012 

due to global oil demand increase. In a nutshell, there   

are both internal and external factors which will inevitably 

have an impact on the country’s economic growth in 

2013. However, the government has put in place certain 

           

 ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ 

ECONOMIC 
TREND IN 2013
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21ตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำาคัญ

Table demonstrating key economic indicators

 
รายละเอียด / Description

 ข้อมูลเบื้องต้น / Based data ข้อมูลประมาณการ / Estimated data

 2554 / 2011  2555 / 2012 2556 / 2013   

1. อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ (%) 0.1 5.7 4.5-5.5
 GDP growth rate (%) 

2. ด้�นก�รลงทุน
 Investment
 2.1 ภ�คเอกชน (%) 7.2 16.1 9.2
  private sectors (%) 
 2.2 ภ�ครัฐ (%) -8.7 8.5 14.0
  public sectors (%) 

3. ด้�นก�รบริโภค
 Consumption
 3.1 ภ�คเอกชน (%) 1.3 5.6 3.9
  private sectors (%) 
 3.2 ภ�ครัฐ (%) 1.1 6.7 3.5
  public sectors (%) 

4. อัตร�เงินเฟ้อ 3.8 3.0 2.5-3.5
 Inflation rate 

5. ก�รค้�ระหว่�งประเทศ
 International trade
 5.1 ก�รส่งออก อัตร�ก�รขย�ยตัว (%) 9.5 3.0 6.6
  Export growth rate (%) 
 5.2 ก�รนำ�เข้� อัตร�ก�รขย�ยตัว (%) 13.7 6.1 5.6
  Import growth rate (%) 
 5.3 ดุลก�รค้� (พันล้�นดอลล�ร์ สรอ.) 17.0 9.5 9.4
  Balance of trade (Billion USD) 
 5.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้�นดอลล�ร์ สรอ.) 5.8 3.0 2.1
  Current account (Billion USD) 
  สัดส่วนต่อ GDP (%) 3.8 0.8 0.5
  per GDP ratio (%) 

ที่ม� : สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง
Source : Fiscal Policy Office

เติบโตของภ�วะเศรษฐกิจในปี 2556 อย่�งหลีกเล่ียงไม่ได้   

แต่อย่�งไรก็ต�มภ�ครัฐได้ว�งนโยบ�ยเพื่อให้เศรษฐกิจของ

ประเทศส�ม�รถขย�ยตัวได้อย่�งต่อเนื่อง ดังนั้นจึงค�ดว่�

ภ�วะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2556 จึงน่�จะยังขย�ยตัวได้

ในอัตร�ที่ค่อนข้�งทรงตัว และจะทำ�ให้ก�รเติบโตปรับตัว       

ลดลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2555 ที่ผ่�นม�

policies to maintain such economic growth. The economic 

growth rate in 2013 is therefore expected to be in slow 

pace and a little bit reduce the growth compared with that 

of 2012.
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 ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ 

ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2555 
และแนวโน้มปี 2556

ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2555

ในปี 2555 นี้ ก�รทำ�ตล�ดในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ยังมีก�ร

แข่งขันที่สูงม�ก เนื่องจ�กในช่วงครึ่งปีแรกยังได้รับผลกระทบ

จ�กเหตุก�รณ์ปัญห�อุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปล�ยปี 2554        

ท่ีผ่�นม� โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์มีทิศท�งที่ขย�ยตัวม�กขึ้น เห็นได้จ�กที่อยู่

อ�ศัยจดทะเบียนในช่วงเดือนมกร�คมถึงตุล�คมมีจำ�นวน

ประม�ณ 88,000 หน่วย ในขณะที่ในช่วงเวล�เดียวกันของ      

ปี 2554 มีที่อยู่อ�ศัยจดทะเบียน 71,545 หน่วย หรือมีอัตร�

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยประเภทที่อยู่อ�ศัยที่มีก�รจดทะเบียน

ม�กที่สุดจะเป็นที่อยู่อ�ศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่มีจำ�นวน 

4.9 หมื่นหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 56 รองลงม�จะเป็น       

Real Estate Business Overview 
in 2012 and Trend in 2013 

Real Estate Business Overview in 2012

The real estate marketing in 2012 was quite tough due  

to high competition and effect of serious flooding in          

the end of 2011. During the first 10 months of 2012,        

real estate business showed continual growth evidenced 

by registration record during January to October for the 

amount of 88,000 units while the same period of 2011 

figure was around 71,545 units or 23.0% increase. Sector 

showing highest growth was condominiums with 49,000 

units or 56%, followed by 27,000 units of houses              

or equivalent to 30%, while there were 8,000 units of 

townhouses or equivalent to 9%. After flood, by the end 

REAL ESTATE BUSINESS 
OVERVIEW IN 2012 
AND TREND IN 2013
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บ้�นเดี่ยวที่มี 2.7 หมื่นหน่วย หรือร้อยละ 30 ส่วนท�วน์เฮ้�ส์

จะอยู่ที่ 8 พันหน่วย คิดเป็นร้อยละ 9 ส�เหตุที่อยู ่อ�ศัย

คอนโดมิเนียมมีก�รจดทะเบียนสูง เนื่องม�จ�กปัญห�นำ้�ท่วม 

ในช่วงปล�ยปี 2554 ทำ�ให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป

จ�กเดิมที่นิยมที่อยู ่อ�ศัยแนวร�บก็หันม�อยู ่ที่อยู ่อ�ศัย

ประเภทแนวสูงม�กขึ้น จึงทำ�ให้ประม�ณก�รว่�จะมียอด      

จดทะเบียนอยู่ที่ 112,000 หน่วย ซึ่งมีอัตร�ก�รขย�ยตัวเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีจำ�นวนอยู่ที่ 82,353 

หน่วย

แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2556

แนวโน้มของธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ในปี 2556 ค�ดก�รณ์         

ผู้ประกอบก�รจะหันม�พัฒน�โครงก�รที่อยู ่อ�ศัยประเภท

แนวร�บในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลม�กขึ้น หลังจ�กที่ได้

มีก�รชะลอก�รเปิดตัวม�ตั้งแต่ปี 2555 เน่ืองม�จ�กส�เหตุที่

ได้รับผลกระทบม�จ�กนำ้�ท่วมตั้งแต่ปล�ยปี 2554 และ          

ในปี 2556 นี้ ก�รแข่งขันของผู้ประกอบก�รยังมีอยู่สูง ในขณะที ่

ภ�พรวมร�ค�สินค้�ในปี 2556 น่�จะมีก�รขยับร�ค�ขึ้นไป

ต�มภ�วะต้นทุนค่�วัสดุก่อสร้�งและค่�แรงที่มีก�รปรับตัว     

สูงขึ้น แต่จ�กภ�วะในตล�ดที่ยังคงมีก�รแข่งขัน ค�ดว่�         

ผู้ประกอบก�รน่�จะไม่ปรับร�ค�สูงม�กนัก และในปี 2556      

ผู้ประกอบก�รต้องคำ�นึงถึงก�รบริห�รต้นทุนและก�รบริห�ร

สภ�พคล่องเป็นสำ�คัญม�กกว่�กลยุทธ์ด้�นร�ค� เพร�ะ      

เป็นส่วนสำ�คัญในก�รที่จะสร้�งคว�มเติบโตให้กับธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์ต่อไป และค�ดก�รณ์ว่�ในปี 2556 ธุรกิจ

อสังห�ริมทรัพย์น่�จะมีสภ�พของตล�ดโดยรวมที่เติบโต       

ขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กปี 2555 

โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางท่ีขยายตัวมากข้ึน        
เห็นได้จากที่อยู่อาศัยจดทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมมีจำานวนประมาณ 88,000 
หน่วย
 
During the first 10 months of 2012, real estate business showed continual 
growth evidenced by registration record during January to October for the 
amount of 88,000 units
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of 2011, consumer behavior changed by preferring in 

vertical residence than horizontal residence then caused 

high registration of condominium. Initial figure is presented 

through number of house registration at 112,000 units 

which was 36.0% increase compared with that of 2011  

at 82,353 units.

Real Estate Business Trend in 2013

Trend of real estate industry in 2013 is expected to have 

more development of horizontal accommodation                 

in Bangkok and territory after decelerating in 2012.         

Such was a result of flooding during the end of 2011. 

From the overall perspective in this 2013, with intense 

competition, product price should increase to correspond 

to cost of construction material and wages rate.             

However, from certain degree of market competition, it is 

therefore speculated that price would not be materially 

increased. The year 2013 would be another year in        

which the enterprise has to take into account effective 

cost and liquidity management more than price strategy 

which will play a key role in growth of real estate sector. 

It is speculated that real estate market in 2013 should 

have more continual growth than that of in 2012.
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การดำาเนินงานของบริษัท

ในปี 2555 BAM มีผลก�รดำ�เนินง�นโดยรวมเกินกว่�            

เป้�หม�ย โดยมีร�ยได้จ�กก�รปรับโครงสร ้�งหน้ีและ  

จำ�หน่�ยทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,762 ล้�นบ�ท ซึ่งมีอัตร�โตกว่�

เป้�หม�ยทั้งปีที่ว�งไว้จำ�นวน 12,000 ล้�นบ�ท ถึงร้อยละ 15 

และมีกำ�ไรสุทธิรวม 3,262 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554        

ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 2,935 ล้�นบ�ท หรืออัตร�ก�รเติบโต

ถึงร้อยละ 11

ในส่วนของก�รเพิ่มขน�ดสินทรัพย์ BAM ได้รับซื้อรับโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ (NPL) และทรัพย์สินรอก�รข�ย (NPA) 

จ�กสถ�บันก�รเงินรวม 153,863 ล้�นบ�ท โดยเป็นก�รรับซื้อ 

จ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ ไทย (บสท.) สูงถึงจำ�นวน 

135,388 ล้�นบ�ท และปัจจุบัน BAM มี NPL อยู่ในคว�มดูแล 

ทั้งสิ้น 55,922 ร�ย คิดเป็นมูลค่� 376,234 ล้�นบ�ท ขณะที่มี 

NPA จำ�นวน 12,703 ร�ยก�ร คิดเป็นมูลค่� 36,246 ล้�นบ�ท 

รวมสินทรัพย์ที่อยู่ในคว�มดูแลทั้งสิ้น 412,480 ล้�นบ�ท

Performance Report

In 2012, BAM’s performance exceeded expectations, 

generating revenue of Baht 13,762 million from debt        

restructuring and selling of properties, a total of which 

accounted for 15% more than the expected target of  

Baht 12,000 million with a net profit of Baht 3,262 million. 

This is a dramatic increase from that of 2011 worth        

Baht 2,935 million equivalent to 11% growth rate.

As for the expansion of asset size, BAM purchased           

NPLs and NPAs amounting to Baht 153,863 million from 

other financial institutions, one of which is from Thai       

Asset Management Corporation (TAMC) accounting for 

Baht 135,388 million. At present, BAM has taken over the 

NPLs worth Baht 376,234 million from 55,922 accounts. 

It also acquired 12,703 NPAs valued Baht 36,246 million, 

altogether amounting to Baht 412,480 million.

Performance 
Report
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	ธ.กรุงไทย
Krungthai Bank Plc. 2.08

ธ.กรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhya Plc. 2,839.96

บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
Thai Asset Management Corporation

8,918.86 126,468.83

บบส.กรุงศรีอยุธยา
Ayudhya Asset Management Co., Ltd. 1,100.36

ธ.ไทยพาณิชย์
The Siam Commercial Bank Plc. 934.92

ธ.อาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank 3,159.26

ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
The Thai Credit Retail Bank Plc. 524.80

ธ.ยูโอบี
UOB Bank (Thai) Plc. 4,019.14

NPL
NPA

5,894.50ธ.ทหารไทย
TMB Bank Plc.

การเพิ่มขนาดสินทรัพย์ปี 2555
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รวม NPL 144,941.77 
Total NPA  8,920.94

หน่วย : ล้านบาท
Unit : million Baht

ในปี 2555 BAM มีผลการดำาเนินงานโดยรวมเกินกว่า

เป้าหมาย โดยมีรายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้และ

จำาหน่ายทรัพย์รวมทั้งสิ้น 13,762  ล้านบาท 

In 2012, BAM’s performance exceeded                       
expectations, generating revenue of Baht 
13,762 million from debt restructuring and 
selling of properties
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การปรับโครงสร้างหนี้ 

ก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รปรับโครงสร้�งหนี้ของ BAM มุ่งเน้น

ก�รเจรจ�ประนอมหนี้กับลูกหนี้บนพื้นฐ�นของคว�มร่วมมือกัน 

และพิจ�รณ�จ�กคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ 

เป็นหลัก เพื่อห�ข้อยุติให้ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน         

ทั้งสองฝ่�ย แม้จะเป็นหนี้ที่อยู่ในระหว่�งก�รบังคับคดี BAM 

ก็เป ิดโอก�สให้ลูกหน้ีกลับเข ้�ม�เจรจ�ประนอมหนี้ ได ้          

ทุกขั้นตอนด้วยก�รใช้ม�ตรก�รที่หล�กหล�ย เพื่อให้เหม�ะสม 

กับลูกหนี้แต่ละร�ย หรือบ�งครั้งอ�จจะต้องใช้วิธีผสมผส�น

หล�ยๆ ม�ตรก�รเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�ร 

ต่อไปได้ 

Debt Restructuring 

BAM’s policy on debt restructuring is aimed at debt        

negotiation with debtors on the basis of cooperation, 

considering their repayment capability for mutual           

benefit. Even if the debts are under the foreclosure        

process, BAM still provides the debtors with every         

opportunity to negotiate at any stage of the process           

either by applying various measures to suit the individual 

or, by integrating them thus enabling the debtors to go   

on with their businesses. 

ในปี 2555 ปัจจัยสำ�คัญในก�รผลักดันให้กระบวนก�ร          

ก�รปรับโครงสร้�งหนี้ของ BAM เป็นไปต�มเป้�หม�ย เกิดจ�ก 

ก�รว�งแผนง�นก�รประนอมหนี้ที่มีประสิทธิภ�พ โดย BAM 

ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ผลเรียกเก็บที่เป็นเงินสดจ�กก�รปรับ

โครงสร้�งหนี้เป็นเงิน 6,057 ล้�นบ�ท และก�รโอนตีทรัพย์

ชำ�ระหนี้อีกจำ�นวน 1,444 ล้�นบ�ท 

In 2012, an important factor carrying BAM’s debt               

restructuring towards its goal was the effective plan        

devised for debt negotiation, which yielded revenues of 

Baht 6,057 million from debt restructuring and Baht       

1,444 million from Collaterals transferring for debt         

repayment. 

ณ 31 ธันวาคม 2555 BAM 

สามารถเจรจาประนอมหนี้   

จนได้ข้อยุติแล้ว 40,583 ราย 

คิดเป็นภาระหนี้  223,017 

ล้านบาท

As of December 31, 

2012, BAM was able to 

reach a conclusion with 

40,583  accounts and the 

amount of the settled 

debt restructuring is 

Baht 223,017 million.

อยู่ระหว่างการหาข้อยุติและ

ปรับปรุงเงื่อนไข 4,579 ราย 

ภาระหนี้ 5,348 ล้านบาท

Also, 4,579 accounts 

with a total unpaid        

outstanding balance of 

Baht 5,348 million

อยู่ระหว่างดำาเนินคดี 309 ราย 

ภาระหนี้ 2,138 ล้านบาท

were under negotiation 

terms and conditions      

review. At the same 

time, 309 accounts with 

a total unpaid outstanding 

balance of Baht 2,138 

million

และอื่นๆ (รวม บสท.) 10,451 

ราย ภาระหนี้ 145,731 

ล้านบาท

were in the process        

o f  l e g a l  e x e c u t i o n   

while 10,451 accounts 

(including TAMC) with       

a total unpaid outstanding 

balance of Baht 145,731 

million were in progress. 

           

 การดำาเนินงานของบริษัท 
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สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 /

non-performing loans as of 31 December 2012

หมายเหตุ	:	NPL	มีทั้งหมด	55,922	ราย	

	 ภาระหนี้	376,234	ล้านบาท

Remark	:	 NPL	total	55,922	accounts	

	 and	376,234	million	baht

           

 Performance Report

One of the measures that encouraged debtors with          

a small amount of outstanding principal debt to                 

negotiate debt restructuring with BAM was the                  

Collateral Release Project which provided debtors with 

outstanding principal debt of not exceeding Baht 5          

million an opportunity to join regardless of whether          

lawsuits had been filed against them or not. The project                

candidates had the option to pay the debts off in an 

amount of not less than 70% of the appraisal price of        

the collateral; or pay the debts by installments in an 

amount of not less than 80% of the appraisal price of        

the collateral within a period of not more than 5 years 

without any accrued interest.

หนึ่งในม�ตรก�รที่เป็นแรงจูงใจให้ลูกหน้ีร�ยย่อยเข้�ม�

ประนอมหนี้กับ BAM คือ โครงก�รคืนทรัพย์ให้คุณ เนื่องจ�ก

เป็นโครงก�รที่เปิดโอก�สให้ลูกหนี้ร�ยย่อยที่มีภ�ระหนี้         

เงินต้นคงค้�งไม่เกิน 5 ล้�นบ�ท ทั้งที่ผ่�นหรือไม่ผ่�น

กระบวนก�รท�งกฎหม�ยส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รได้ ผู้เข้�

ร่วมโครงก�รส�ม�รถเลือกชำ�ระหนี้เสร็จสิ้นครั้งเดียว ไม่ตำ่�กว่� 

70% ของร�ค�ประเมินหลักประกัน หรือผ่อนชำ�ระไม่ตำ่�กว่� 

80% ของร�ค�ประเมินหลักประกัน ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 5 ปี 

และงดคิดดอกเบี้ย 

126,469 TAMC

104 AMCS
111 FIDF

351 FC
504 TNP

525 TCRB
591 ICBC

629 SCIB

778 RAC

703 LH

89,129 AMC 37,814 BBC 

24,946 TMB 

21,951 PAMC 

15,164 BT 

9,110 BAY 

8,042 GHB 

7,847 SCNB 

7,534 STAMC 

7,244 SCB 
5,595 KAMC 

4,185 RAM 

4,019 UOB 

1,510 SMC 

1,379 CITI 
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การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

BAM ว�งแผนบริห�รจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ยที่หล�กหล�ย 

เริ่มตั้งแต่ก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดทรัพย์ ทำ�ทะเบียนควบคุม 

ออกสำ�รวจสภ�พทรัพย์ พร้อมทั้งติดตั้งป้�ยประก�ศข�ย  

โดยในปี 2555 BAM ได้ติดตั้งป้�ยประก�ศ ณ ที่ตั้งทรัพย์      

ร้อยละ 90 ของทรัพย์ที่โอนเข้�ม�ทั้งหมด 2,180 ร�ยก�ร ซึ่ง

เป็นช่องท�งในก�รประก�ศข�ยทรัพย์ที่นับว่�ได้ผลที่สุด        

อีกท�งหนึ่ง นอกจ�กนั้น BAM ยังดูแลรักษ�และปรับปรุง

ซ่อมแซมทรัพย์สินในเบ้ืองต้นให้อยู ่ ในสภ�พพร้อมข�ย    

และไม่เสื่อมค่�ลงรวมทั้งสิ้น 1,031 ร�ยก�ร คิดเป็นเงิน 110 

ล้�นบ�ท ขณะเดียวกันเพื่อเป็นก�รรักษ�คว�มปลอดภัยใน

ทรัพย์สินรอก�รข�ยที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพ�ะทรัพย์สิน     

ที่มีของมีค่� BAM ได้จัดจ้�งพนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย  

(รปภ.) หรือผู้ดูแลต�มคว�มเหม�ะสม

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย์สินรอก�รข�ยที่นับว่�ประสบผลสำ�เร็จ 

เป็นที่น่�พอใจ คือ โครงก�รพัฒน�ทรัพย์สินรอก�รข�ย           

ในรูปแบบของโครงก�รที่ก่อสร้�งยังไม่แล้วเสร็จให้เสร็จสมบูรณ์ 

เพ่ือเป็นบ้�นคุณภ�พที่ได้ม�ตรฐ�น พร้อมอยู่ พร้อมใช้      

ต�มนโยบ�ย “โครงก�รบ้�น BAM” ซึ่งก�รพัฒน�โครงก�ร

ครั้งละม�กๆ ทำ�ให้ได้ประโยชน์จ�ก Economy of Scale และ

ส�ม�รถลดต้นทุนโดยรวมได้ โครงก�รบ้�น BAM นี้ ถือเป็น 

ก�รสร ้�งมูลค ่�เพิ่มให ้กับทรัพย ์ที่ถูกทิ้งร ้�งให ้กลับม�

หมุนเวียนในธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์อีกด้วย ในแต่ละปี BAM 

ได้จัดงบประม�ณกว่� 200 ล้�นบ�ท ในก�รปรับปรุงและพัฒน� 

ทรัพย์ที่มีศักยภ�พท�งก�รตล�ดให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้รับก�ร

ตอบรับจ�กผู ้บริโภคเป็นอย่�งดี โดยมีร�ยละเอียดของ

โครงก�รดังนี้ 

Management of Properties for Sale 

BAM devised various steps in order to manage                

properties for sale starting from making a record of         

the NPAs, conducting a survey of the NPA, and fixing 

signs to the NPAs. In 2012, BAM fixed signs to 90% of 

the transferred properties in 2,180 accounts. This proved 

to be another very effective channel for advertising the 

properties for sale. In addition, BAM was responsible for 

the maintenance and repairs of the NPAs to make them 

in the ready-for-sale condition which accounted for 1,031 

items at Baht 110 million. Meanwhile, to provide safety to 

the NPAs located across the country, especially those 

with valuables, BAM arranged the hiring of security 

guards or caretakers as appropriate.

The most satisfactory plan in the management of              

properties for sale was the NPA development project        

in terms of the completion of the unfinished construction 

projects making them ready to use, thus meeting the 

quality and standard according to the “BAM’s Home       

Project” policy. Development of various projects in the 

same period will gain benefit from the Economy of        

Scale and will also help reduce the overall cost.              

Additionally, this project will add value to the abandoned 

properties and return such properties to the real estate 

business. Each year, BAM allocates a budget of more 

than Baht 200 million for the development of the NPAs 

which are deemed to have market potential. This was 

well-received by consumers. The details are as follows: 
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ที่ดินเปล่า/Vacant Lands

อพาร์ทเม้นท์/Apartments

สังหาริมทรัพย์ /Chattel

อื่นๆ (โรงแรม,รีสอร์ท)/Others (Hotel, Resort)

บ้านเดี่ยว/Single Houses

โรงงาน/Factories

อาคารพาณิชย์/Commercial Buildings

ห้องชุดอาศัย/Condominiums

ทาวน์เฮ้าส์/TownHouses

หลักทรัพย์/Stocks

อาคารสำานักงาน/Office Buildings

ห้องชุดสำานักงาน/Office Condominiums 

20,850

5,939

2,665

1,486

1,349

1,050

876

803

511

482

166

69

ปริมาณทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Amount of properties for sale as of 

31 December 2012
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หน่วย : ล้านบาท
Unit : million Baht

หมายเหตุ : NPA มีทั้งหมด 12,703 รายการ มูลค่า 36,246 ล้านบาท
Remark : NPA total 12,703 items and 36,246 million baht

 โครงการ จำานวนที่ขายได้ (ยูนิต) ยอดขาย (ล้านบาท)
 Project  Number of Sales (Volume units)  Sales Volume (million baht) 
   
สม�ร์ท ท�วน์โฮม บ�งน� 167 144
Smart Townhome Bangna

ก�ร์เด้นโฮม ช้อปปิ้งพล�ซ่� ดอนเมือง 43 133
Garden Home shopping plaza Donmueang

สินบดี บ�งบัวทอง  24 54
Sinbodee Bang Bua Thong

ร่มโพธิ์ บ�งกรวย-ไทรน้อย 20 24
Rompoh Bang Kruay-Sai Noi



การจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ ในปี 2555 มีทิศท�งก�รเติบโต         

อย่�งต่อเนื่อง ผู้ประกอบก�รต่�งต้องเร่งเสนอแคมเปญออก

ม�เพื่อดึงดูดลูกค้� ดังนั้น  BAM จึงต้องมีก�รทำ�ตล�ดเชิงรุก

เพื่อสร้�งยอดจำ�หน่�ยทรัพย์ โดยได้กำ�หนดแผนก�รตล�ด

และว�งกลยุทธ์ในก�รส่งเสริมก�รตล�ดและก�รจำ�หน่�ย

ทรัพย์อย่�งเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบก�รประมูล ก�รข�ยตรง 

และก�รเพิ่มช่องท�งก�รข�ยเพื่อเป็นก�รขย�ยฐ�นลูกค้� 

และเป็นโอก�สในก�รออกไปพบกลุ่มเป้�หม�ยโดยตรง 

Selling of Properties for Sale

Real estate business in 2012 continuously grew causing 

developers to launch campaigns aimed at attracting  

customers. In response, BAM conducted a proactive 

marketing plan aimed at increasing sales volume to   

meet the targets in a number of ways: first, by setting       

the marketing plan, promotion and sales strategies;       

second by using practical selling methods like auctions, 

direct sales: third, by expanding the NPA’s distribution 

channel to expand customer base and, lastly by taking 

the opportunity to meet the target groups.
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As for strategies for reaching the prospect, BAM met       

the target groups which included real estate developers, 

investors, customers who were residents in the area, 

present customers and new customers in both private 

and governmental sectors who were identified through       

a survey to be prospective. Moreover, BAM constantly         

organized various road shows, joined real estate                 

exhibitions, and conducted sales promotion throughout 

2012. , BAM also adopted a new advertising and selling 

channel by launching BAM Mobile Application on smart 

phone screen to assist the customers.

สำ�หรับกลยุทธ์ก�รเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�โดยตรงนั้น  BAM ได้เข้�

พบกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็นนักพัฒน�อสังห�ฯ นักลงทุน ตลอดจน 

ลูกค้�ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทรัพย์ของ BAM ตั้งอยู่ ลูกค้�เดิมของ 

BAM หรือลูกค้�ใหม่ทั้งภ�ครัฐและเอกชนซึ่ง BAM ได้สำ�รวจ

แล้วว่�มีแนวโน้มที่จะสนใจทรัพย์นั้นๆ นอกจ�กนี้ BAM ยังจัด

กิจกรรม Road Show ในรูปแบบต่�งๆ และร่วมออกบูธแสดง

สินค้�ในง�นอสังห�ริมทรัพย์หรือห้�งสรรพสินค้�ทั่วประเทศ

อย่�งต่อเนื่อง ตลอดจนก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ย  

ตลอดทั้งปี 2555 รวมทั้งยังได้เพ่ิมช่องท�งก�รสื่อส�รและ

จำ�หน่�ยทรัพย์ด้วยก�รเปิดตัว BAM Mobile Application      

บนหน้�จอ Smart Phone เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้

กับลูกค้�อีกด้วย
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การออกบูธปี 2555

Booth Exhibitions

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
Bangkok and Perimeter

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
Bangkok and Perimeter

ภูมิภาค
Province

ภูมิภาค
Province

จำานวนออกบูธ (ครั้ง)
Number of Exhibitions (time)

ยอดเสนอซื้อ (ล้านบาท)
Sales Volume (million baht)

14

86

1,677.79

1,314.52

2,992.31100
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นอกจ�กน้ี BAM ยังมีม�ตรก�รและโครงก�รต่�งๆ สำ�หรับ

สนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้�ร�ยย่อย/ผู้มีร�ยได้น้อย อ�ทิ

ก�รขย�ยเวล�โครงก�รข�ยทรัพย์แบบผ่อนชำ�ระ เพื่อให้

ลูกค้�ที่ไม่ส�ม�รถขอสินเชื่อจ�กสถ�บันก�รเงินได้ ส�ม�รถ

ซื้อทรัพย์ด้วยวิธีผ่อนชำ�ระโดยตรงกับ BAM ระยะเวล�ไม่เกิน 

10 ปี โดยวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ดอกเบี้ย         

MLR-3% ตลอดอ�ยุสัญญ� แต่ถ้�วงเงินกู้เกิน 1 ล้�นบ�ท      

ถึง 2 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ดอกเบี้ย MLR-3% เป็นเวล� 2 ปีแรก 

หลังจ�กนั้นคิดอัตร�ดอกเบี้ย MLR  

ก�รว�งแผนและกำ�หนดกลยุทธ์เชิงรุกในปี 2555 ทำ�ให้ BAM 

ส�ม�รถสร้�งร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์ได้เป็นจำ�นวน      

ทั้งสิ้น 7,705 ล้�นบ�ท คิดเป็นที่ดินเปล่� 4,557 ล้�นบ�ท 

บ้�นเดี่ยว 564 ล้�นบ�ท ท�วน์เฮ้�ส์ 238 ล้�นบ�ท ห้องชุดอ�ศัย 

216 ล้�นบ�ท อ�ค�รพ�ณิชย์ 392 ล้�นบ�ท โรงง�น 276 ล้�นบ�ท 

และอื่นๆ (ห้องชุดสำ�นักง�น, อพ�ร์เม้นท์, อ�ค�รสำ�นักง�น 

เป็นต้น) 1,462 ล้�นบ�ท

In addition, BAM provided a number of measures and 

projects to support and assist retail customers or            

low-income earners. For example, BAM extended the 

duration of the “Sale-by-Installment Project” which           

enabled customers who were unable to obtain the loan 

facility from any financial institution to purchase the   

NPAs by directly paying the installments to BAM for           

a period not exceeding 10 years within a credit limit of 

Baht 1 million at the interest rate of MLR-3% throughout 

the contract term. For those with a credit limit of over   

Baht 1 million but not more than Baht 2 million, the           

interest rate was set at MLR-3% for the first 2 years        

and at MLR for the rest of the loan period.

As a result of such proactive strategies and plans, BAM 

was able to generate income from the sale of properties 

accounting for a total of Baht 7,705 million, comprising 

Baht 4,557 million from land, Baht 564 million from           

detached houses, Baht 238 million from townhouses, 

Baht 216 million from condominiums, Baht 392 million 

from commercial buildings, Baht 276 million from             

factories and Baht 1,462 million from others (Commercial 

Buildings, Apartments, Office Buildings etc). 
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การพัฒนาบุคลากร

ปี 2555 เป็นปีที่ BAM เร่งผลักดันแผนง�นด้�นบุคล�กร  

อย่�งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อ�ทิ แผนก�รพัฒน�บุคล�กร 

เพ่ือให้ก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคลเป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ส�กล และเป็นก�รรองรับกับก�รแปรรูปบริษัทและนำ�หุ้นเข้�

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกัน 

ยังมีแผนก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรอย่�งต่อเนื่อง       

เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 

รวมทั้งรณรงค์และถ่�ยทอดพฤติกรรมหลักภ�ยใต้ค่�นิยม       

ที่กำ�หนดลงสู่พนักง�นทุกคน อีกทั้งยังมีแผนก�รสร้�งจิตสำ�นึก 

ในเรื่องธรรม�ภิบ�ล ซ่ึงเป ็นก�รปลูกฝ ังพนักง�นให้มี           

คว�มซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

นอกจ�กน้ัน BAM ยังมีนโยบ�ยในก�รดูแลพนักง�น               

ทั่วประเทศอย่�งเป็นธรรม โดยพิจ�รณ�คว�มส�ม�รถ         

ในก�รทำ�ง�นเป็นเกณฑ์ เพื่อเปิดโอก�สให้พนักง�นมี           

คว�มก้�วหน้�ในตำ�แหน่งหน้�ที่ รวมทั้งยังได้ปรับปรุง         

ค ่�ตอบแทนและสวัสดิก�รให ้เหม�ะสมและสอดคล้อง          

กับภ�วะเศรษฐกิจ รวมทั้งคว�มจำ�เป็นในก�รครองชีพ        

เพ่ือเป็นก�รสร้�งขวัญและกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นให้กับ

พนักง�น

Human Resource Development

2012 was a year that BAM continuously and concretely 

pushed forward the personnel plans including personnel 

development plan to standardize human resources         

administration and support privatization and listing on 

The Stock Exchange of Thailand (SET). Meanwhile, BAM 

plans to continuously strengthen the organization culture 

to promote it to the public, as well as encourage and 

educate its staff to gain the preferred behaviors basing  

on the core values. Also, there is a plan to create the 

awareness of good corporate governance which is to 

cultivate honesty among its personnel.  

Apart from these values, BAM has a policy to take very 

good care of its employees by considering their ability in 

the promotion process to provide all of them with the       

opportunity to progress in their career path. BAM also 

adjusts the salary and benefit package commensurate 

with current economic condition and the cost of living. 

This promotes morale, loyalty and higher motivation 

amongst the staff.
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ณ 31 ธันวาคม 2555 BAM  
As of December 21, 2012

มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,225 คน
BAM had total employees of 
1,225 persons

จำานวน 26 สำานักงาน
26 offices.

 



BAM กับความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม

ภ�รกิจหลักของ BAM นอกเหนือจ�กหน้�ที่ในก�รบริห�รจัดก�ร

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พและทรัพย์สินรอก�รข�ย ภ�ยใต้หลัก

จริยธรรมและก�รจัดก�รที่ดีแล ้ว BAM ยังมีนโยบ�ยใน                  

ก�รทำ�ธุรกิจควบคู ่กับแนวคิดใน        

ก�รช่วยเหลือเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ซึ่งได้ให้คว�มสำ�คัญและถือปฏิบัติ

อย่�งต่อเนื่องม�โดยตลอด อ�ทิ  

ก�รให้คว�มช่วยเหลือแก้ไขปัญห�

ลูกหนี้ร�ยย่อยที่ประสบคว�มเดือดร้อน      

ในก�รผ่อนชำ�ระหนี้และช่วยเหลือ 

ลูกหนี้ร�ยใหญ่ให้ส�ม�รถดำ�เนิน

ธุรกิจต่อไปได้และกลับไปหมุนเวียน

ในร ะบบ เศรษฐกิ จปก ติอี กครั้ ง 

นอกจ�กนั้นยังช่วยเหลือคนดีที่ย�กจน หรือประสบคว�มเดือดร้อน 

โดยในช่วงปี 2551 ที่ผ่�นม�จนถึงปัจจุบัน BAM ยังได้จัดทำ�

ส�รคดีสั้น “เติมฝัน ปันนำ้�ใจ กับ BAM” เพ่ือร่วมระดมนำ้�ใจ        

คนไทยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในสังคม ซ่ึงได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�

โครงก�รดังกล่�วต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยออกอ�ก�ศในช่วงเวล� 

ของร�ยก�รบ�งอ้อ สถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

 

BAM and Corporate Social 
Responsibility

In addition to the management of NPLs and NPAs according 

to the principles of sound ethics and good governance,        

BAM also places a high value on supporting the Thai         

economy and society. For example, 

it assisted retail debtors who         

encountered problems in    

paying installments and 

enabled major debtors 

t o  c o n t i n u e  t h e i r          

business and remain a 

part of normal economic          

circulation.. Furthermore, BAM 

helps poor people who face         

hardship. In fact, since 2008, BAM has been raising funds  

from the public to help people with difficulties in life by         

way of a short documentary, the “Fulfillment of Dreams and 

Share of Kindness with BAM.”  The project has been on air 

for 5 consecutive years in “Bang Or” show on Modern          

Nine TV.

34 CORPORATE 
 SOCIAL RESPONSIBILITY



ในปี 2555 BAM ยังได้ให้ก�รสนับสนุนนโยบ�ยรัฐ โดยร่วมกับ

สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (พอช.) ช่วยเหลือผู้มีร�ยได้น้อยให้มี

ที่อยู่อ�ศัยและที่ดินทำ�กินทั้งในเขตเมืองและชนบท แก้ไขปัญห�

ชุมชนแออัดระยะย�ว พร้อมทั้งสร้�งระบบก�รจัดก�รที่ดิน พัฒน�

ที่อยู่อ�ศัยและที่ดินทำ�กิน สร้�งคว�มมั่นคงให้กับชุมชน ต�ม

โครงก�รบ้�นมั่นคงของ พอช. ด้วยก�รให้ข้อมูลทรัพย์ จัดห�

ทรัพย์สินรอก�รข�ยประเภทที่ดินเปล่�ในพื้นที่มีคว�มเหม�ะสม

สำ�หรับโครงก�ร 

ตลอดระยะเวล�ของก�รดำ�เนินธุรกิจ BAM จัดทำ�กิจกรรมม�กม�ย 

เพื่อตอบแทนสังคม มีส่วนร่วมพัฒน�และบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมในด้�นต่�งๆ สร้�งคุณภ�พชีวิตและส่งเสริมให้เด็กและเย�วชน 

ได้รับก�รศึกษ�เล่�เรียน อ�ทิ จัดทำ�โครงก�รมอบทุนก�รศึกษ� 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำ�ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปีละ 1 พันทุนๆ ละ 

3,000 บ�ท รวมเป็น 3,000,000 บ�ท คิดเป็นทุนก�รศึกษ�ตลอด 

5 ปี 15,000,000 บ�ท ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐ�นะย�กจน              

ท่ัวประเทศ นอกจ�กน้ัน ยังได้มอบรถตู้พย�บ�ลพร้อมติดต้ัง

อุปกรณ์ช่วยชีวิตครบชุด ให้กับโรงพย�บ�ลด่�นขุนทด เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ประสบภัยต่�งๆ มอบคอมพิวเตอร์ให้

หน่วยง�นต่�งๆ รวมทั้งก�รสนับสนุนกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์  

เพื่อสังคมให้กับวัด ชุมชนหน่วยง�นร�ชก�ร และองค์กรธุรกิจอื่นๆ 

อีกด้วย

In 2012, BAM supported governmental policy by collaborating 

with Community Organizations Development Institute (CODI) 

in assisting low-income earners to own a residence and a 

piece of land in urban and rural areas; solving long-term 

problems in slums; devising a system of land management; 

developing housing and land; and building up stability to the 

community through the “Baan Mankong Collective Housing 

Program”. Through this program, BAM gave details about 

asset, and supplied NPAs which are empty land in an           

appropriate area.

Integrating a philosophy of corporate responsibility in all        
areas of its business, BAM has organized numerous activities 
as a way of giving back to the community and the society. 
Indeed BAM has actively taken part in civic development  
and volunteerism in different aspects, raised the standard of 
living and supported children and youths to receive education 
by, for example, granting poor students around the country 
with 1,000 scholarships, 3,000 baht each, accounting for a 
total of 3,000,000 baht which amounts to 15,000,000 baht   
in total for 5 consecutive years. Moreover, BAM has donated 
ambulances well-equipped with life-saving equipment to  
Dan Koon Thod Hospital to help patients and victims in crisis, 
contributed computers to many departments, and sponsored 
social programs to temples, communities, governmental 
departments and other business bodies.

CSR activities all over the country
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมทั่วประเทศ
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    การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (BAM) 

ตระหนักดีว่�กระบวนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีคือปัจจัยสำ�คัญ

ของก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งมั่นคงและยั่งยืน จึงได้ให้  

คว�มสำ�คัญ และมุ ่ งมั่นตลอดม�ที่จะสร ้�งม�ตรฐ�น        

ก�รจัดก�ร เพื่อสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและก่อประโยชน์ให้กับ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้กำ�กับดูแล สถ�บันก�รเงิน        

ลูกหนี้ ลูกค้� และรัฐบ�ล รวมถึงส�ธ�รณชน เป็นต้น โดยได้

มีก�รกำ�หนดโครงสร้�งของบริษัทที่มีกลไกก�รตรวจสอบและ       

ถ่วงดุลอำ�น�จ มีก�รแบ่งอำ�น�จหน้�ที่ระหว่�งคณะกรรมก�ร

บริษัท คณะกรรมก�ร และฝ่�ยจัดก�ร อย่�งชัดเจน ให้คว�ม

เป็นอิสระในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รแต่ละคณะ         

มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใส อีกทั้งยังให้คว�มสำ�คัญกับ

กรอบก�รควบคุมภ�ยในที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมก�ร 

ตรวจเงินแผ่นดินว่�ด้วยก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รควบคุม

ภ�ยใน พ.ศ. 2544 และให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมพนักง�น 

ทุกระดับยึดมั่นและตระหนักในหลักของก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ที่ดีอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย

> คว�มสำ�นึกและเข้�ใจในหน้�ที่ (Accountability) 

> คว�มรับผิดชอบต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ (Responsibility)

> คว�มเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีคำ�อธิบ�ยได้  

 (Equitable Treatment)

> คว�มโปร่งใส ส�ม�รถอธิบ�ยและตรวจสอบได้ 

 (Transparency)

> ก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และคว�มมุ ่งมั่นของ 

 องค์กรในก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน 

 (Vision to Create Long-term Value)

> ก�รมีจริยธรรม คุณธรรม และคว�มซื่อสัตย์ (Ethics)

> คว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศช�ติ 

 (Social Awareness)

ในปี 2555 BAM ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  

ที่ดีและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผู้แทนจ�กคณะกรรมก�ร 

บริษัทเป็นองค์คณะ เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงกับนโยบ�ยบริษัท  

คณะกรรมก�รฯ มีบทบ�ทหน้�ที่สำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ย 

Good Governance

Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd.    

(BAM) is confident that good governance is the key        

factors for sustainable business growth and thus it has 

always been giving priority and determining to create                  

management standard that can establish creditability      

and bring the optimum benefit to the shareholders and 

stakeholders including financial institutions, debtors,  

customers, the government and the public at large.          

To achieve that, the company has set out its organization 

with mechanism for check and balance. Functions           

are clearly divided between the Board of Directors           

and the management where each committee is given 

independency to perform their assignment with               

transparent information disclosure. In addition, BAM  

runs its internal control in accordance with the regulation 

on internal control standards B.E. 2544 prescribed by  

the State Audit Commission and encourages its               

employees to uphold and realize significance of good 

governance principles which consist of:

> Accountability

> Responsibility

> Equitable Treatment

> Transparency

> Vision to Create Long-term Value

> Ethics

> Social Awareness

In 2012 BAM has set up the Corporate Governance and 

Social Responsibility Committee by assigning the        

Company’s directors as the members to comply with        

the Company’s policies. The Committee has main duty  

in setting up the policies, good governance and social 

and environmental responsibility regulations, together 

with creating employees’ awareness and participation       
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    Good Corporate Governance 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักธรรม�ภิบ�ล คว�มรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักง�นตระหนักและมี 

ส่วนร่วมในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมทั้งกำ�กับดูแลและ

ติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของ BAM ให้เป็นไปต�มนโยบ�ย

และแผนง�น

การดำาเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (BAM) ได้ให้

คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลัก

ของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมุ ่งเน้นให้มีก�รระวัง   

เตรียมก�รป้องกัน หรือรับมือกับเหตุก�รณ์ไม่แน่นอนต่�งๆ 

ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคว�มสำ�เร็จของก�รบรรลุ 

เป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยให้ก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงเป ็นส ่วนสำ�คัญในก�รสร ้�งโอก�สและสร ้�ง          

มูลค่�เพิ่มให้แก่องค์กรอย่�งยั่งยืน มีก�รบูรณ�ก�รก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงกับก�รบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร

ที่ดี และปลูกฝังให้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ 

ก�รดำ�เนินง�นต�มปกติจนกล�ยเป็นวัฒนธรรมองค์กร       

(Risk Culture) 

ในปี 2555 BAM ได้ดำ�เนินก�รปรับปรุง พัฒน�ระบบก�รบริห�ร 

คว�มเสี่ยงอย่�งต่อเนื่อง และบูรณ�ก�รก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่�ยง�น และระดับปฏิบัติก�ร ด้วย

ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ช่วยสนับสนุนก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง ให้ผู้บริห�รส�ม�รถติดต�มสถ�นะคว�มเส่ียง       

ในแต่ละระดับได้ (MIS) และเชื่อมโยงระบบบริห�รคว�มเสี่ยง

กับฐ�นข้อมูลของบริษัท อีกทั้งได้มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง โดยมีผู้แทนจ�กคณะกรรมก�รบริษัทเป็น

องค์คณะ เพื่อให้เกิดก�รเชื่อมโยงกับระดับนโยบ�ยของบริษัท 

และเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ด้วย รวมทั้งได้จัดให้มีก�รพัฒน�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และ 

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้กับบุคล�กร

ของ BAM ทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�ร 

ก�รติดต�ม และประเมินผล เพื่อลดคว�มเสี่ยงให้อยู่ระดับที่

องค์กรยอมรับได้มีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ของ BAM ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มต่อเนื่อง  

ท�งธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) กรณี

เกิดภ�วะวิกฤติ เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมให้กับบริษัท 

ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญได้อย่�งต่อเนื่องในเวล�ที่เหม�ะสม 

in good governance, and following up BAM’s operation  

to be in line with the policies and action plans.

Operation on Risk Management

Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd.   

(BAM) places importance on risk management which         

is one of the key components of good governance by 

emphasizing prevention, preparation and dealing with 

uncertainty which may occur and affect achievement of 

the goals and objectives either at organization level or 

project level. Risk management is implemented with        

the view that it can play an important role in creating        

opportunity and value added for the organization in         

sustainable manner. Risk management is integrated   

with information technology management for good        

management and is also fostered to be part of routine 

operation to ultimately become organizational culture.

In 2012 BAM has improved and developed its risk          

management system and had it integrated with the          

operation in organization, department and operation       

level. By applying Management Information System 

(MIS), it can help the management in following up         

each risk level and synchronizing risk management        

system with the Company’s database. The directors       

have been assigned to the risk management committee 

to comply with the Company’s policies and promote        

operational efficiency in risk management. At the            

same time, knowledge and understanding about risk                 

management have been consistently developed and  

disseminated to all personnel in BAM with an aim to  

limit risk at acceptable level. Moreover, the risk               

management of BAM always focuses on Business            

Continuity Management (BCM) to continue running the 

major business of the company although in crisis.
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    รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบบริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อให้

เป็นกลไกสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยกรรมก�รบริษัท 3 ท่�น ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ท�งด้�นก�รบัญชี ก�รเงิน กฎหม�ย และก�รบริห�รองค์กร ดังนี้

 1. น�ยอนันต์  สิริแสงทักษิณ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 2. น�ยอรินทร์  จิร� กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยพิช�  ดำ�รงค์พิวัฒน์ กรรมก�รตรวจสอบ

 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ในปี 2555 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัดให้มีก�รประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภ�รกิจต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร 

บริษัทและต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยในก�รประชุมได้เชิญผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทเข้�ร่วมก�รประชุม

เพื่อตอบข้อซักถ�มและชี้แจงประเด็นข้อสังเกตต่�งๆ และร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลต่อคณะกรรมก�รบริษัท โดยสรุปส�ระ

สำ�คัญได้ดังนี้

 1. สอบท�นและประเมินคว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินร�ยไตรม�ส งบก�รเงินงวดหกเดือนและงบก�รเงินประจำ�ปี  

  เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทได้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและข้อกำ�หนดของท�งก�รที่เกี่ยวข้อง

 2. สอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มวัตถุประสงค ์

  และเป้�หม�ยของบริษัทอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 3. สอบท�นระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่�บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มเส่ียงในด้�นต่�งๆ และ       

  จัดให้มีกระบวนก�รในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ เพื่อให้คว�มเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 4. สอบท�นและประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในง�นด้�นต่�งๆ และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยข้อกำ�หนดขององค์กรที ่

  กำ�กับดูแล และระเบียบปฏิบัติง�นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ เหม�ะสม และ 

  เป็นไปต�มข้อกำ�หนดหรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

 5. กำ�กับดูแลและสอบท�นง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยพิจ�รณ�อนุมัติแผนปฏิบัติง�นและงบประม�ณประจำ�ปี 2556  

  ของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งมุ่งเน้นให้ครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงที่สำ�คัญในแต่ละกระบวนก�รหรือกิจกรรมและ            

  อ�จมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของบริษัท และสอบท�นผลก�รตรวจสอบและข้อเสนอแนะของ         

  ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน โดยได้ให้คว�มเห็นและคำ�แนะนำ�สำ�หรับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญอย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน 

  ด้�นคว�มเป็นอิสระและคว�มมั่นใจในคุณภ�พของง�นตรวจสอบภ�ยใน เพื่อให้ง�นตรวจสอบภ�ยในเป็นไปต�ม 

  ม�ตรฐ�นส�กลและมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

 6. จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยก�รประเมินตนเอง (Self- Assessment)         

  ทั้งในรูปคณะกรรมก�รและร�ยบุคคล 

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรอบคอบ มีคว�มเป็นอิสระ และโปร่งใสต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ภ�ยใต้ข้อกำ�หนด 

ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง          

ที่เหม�ะสม เพียงพอและมีประสิทธิภ�พ ตลอดจนมีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทอย่�งถูกต้องและเหม�ะสม และส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

                                                                        

    

    (นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ)

                                                                        ประธานกรรมการตรวจสอบ
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    Report of the Audit Committee  

The Audit Committee, Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd. is appointed by the resolution reached by 

the Board of Directors to be the key driving force for good governance. It consists of 3 company’s directors who are 

qualified in financial, legal and organization management area as follows:

 1. Mr. Anant  Sirisaengtaksin  Chairman of the Audit Committee

 2. Mr. Arin  Jira  Member of the Audit Committee

 3. Mr. Bhichar  Damrongpiwat Member of the Audit Committee

 Director of Internal Audit Department acts as a Secretary of the Audit Committee.

In 2012 the Audit Committee held totaling 12 meetings to carry out functions as assigned by the Board of Directors       

and as required by the Charter of the Audit Committee. Executives were invited to attend the meeting to clarify             

any inquiry and provide information for certain observation. In short, the Committee reported auditing results to the Board 

of Directors as follows:

 1. Audit and evaluate reliability of quarterly, half-year, and annual financial statements to ensure that the  

  company’s financial statements have been prepared in accordance with accounting standard and relevant  

  official requirements.

 2. Audit compliance with the company’s policies to ensure that the operation is efficiently done in consistent  

  to the company’s objectives and goals.

 3. Audit the company’s risk management system to ensure that the company has realized possible risks and  

  put in place measures for effective risk management to maintain risk in acceptable level.

 4. Audit and assess internal control system in each operation area and compliance with law and requirements  

  of regulating body and rules and regulations of the company to ensure that the company has adequate  

  internal control system and in compliance with requirements or relevant law.

 5. Regulate and audit internal audit works through the approval of action plan and budget for the year 2013 of  

  the internal audit department to cover significant risks which may affect the company’s objectives and  

  goals. Review audit results and suggestion by the internal audit department by giving comment and              

  recommendation for significant issue. Support independency and credibility of the operation results of the  

  internal audit work in order that it will be more efficient and in accordance with international standards.

 6. Cause to have Self - Assessment of the operation of the Audit Committee either at committee or                    

  individual level. 

The Audit Committee has performed in functions prudently, independently and transparently in accordance with               

good governance principle and subject to the Charter of the Audit Committee. This will facilitate the company to have 

appropriate, adequate and efficient internal control and risk management system to ensure that the company’s business 

operation is conducted in accordance with law, rule and regulations to successfully achieve the objectives and goal. 

                                                                        

    

    Mr. Anant Sirisaengtaksin

                                                                        Chairman of the Audit Committee
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    ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ดร.อัจนา  ไวความดี  
ประธานกรรมการ 
 

 การศึกษา : 

  Advanced Management Program มห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด

  สหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�เอก เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (เกียรตินิยมดีม�ก) 

  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ องค์ก�รเภสัชกรรม

  กรรมก�ร องค์ก�รเภสัชกรรม

  ที่ปรึกษ�ประจำ� คณะกรรม�ธิก�รก�รเงิน ก�รคลัง ก�รธน�ค�ร 

  และสถ�บันก�รเงิน

  รองศ�สตร�จ�รย์และที่ปรึกษ�คณบดี คณะเศรษฐศ�สตร์ 

  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 ประสบการณ์ : 

  รองผู้ว่�ก�ร ด้�นเสถียรภ�พก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  รองผู้ว่�ก�ร ด้�นบริห�ร ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยเศรษฐกิจในประเทศ 

  ส�ยนโยบ�ยก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ที่ปรึกษ� บริษัท Consolidated Press Holdings, Australia

  ที่ปรึกษ� สถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�แห่งประเทศไทย

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยวิจัย องค์ก�รเพื่อก�รปฏิรูประบบ

  สถ�บันก�รเงิน

  กรรมก�รผู้จัดก�ร ฝ่�ยวิจัยธุรกิจและว�งแผน 

  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ

  รองศ�สตร�จ�รย์ คณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  

Board of Directors’ Profile

Dr.Atchana Waiquamdee  
Chairman 
 

 Education : 

  Advanced Management Program, Harvard University, USA

  Ph.D. of Economics, University of Michigan, USA

  Master of Economics, Thammasat University

  Bachelor of Economics (First Class Honor),  

  Thammasat University

 Other Position : 

  Chairman of Audit Committee, 

  Government Pharmaceutical Organization

  Director of the Government Pharmaceutical Organization

  Advisor of Committee on Monetary, Finance, Banking 

  and Financial Institution

  Associate Professor and Dean Advisor of Faculty of 

  Economics, Chiang Mai University

 Experience : 

  Deputy Governor, Financial Stability, Bank of Thailand

  Deputy Governor, Bank of Thailand

  Assistant Governor, Monetary Policy Group, 

  Bank of Thailand

  Senior Director, Monetary Policy Group, Bank of Thailand 

  Advisor of Consolidated Press Holding Company, Australia

  Advisor of Thailand Development Research Institute

  Director of Research Department, 

  Financial Sector Restructuring Authority (FRA)

  Management Director of Research and Business Planning, 

  GF Securities Co., Ltd.

  Associate Professor, Faculty of Economics, 

  Thammasat University
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    General Information

นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย  
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โทท�งกฎหม�ย Temple University, School of Law,  

  Philadephia, Pennsylvania, USA 

  ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  Mini MBA จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  วิทย�ลัยก�รปกครอง (นปอ. รุ่น 48)

  สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน (วตท. รุ่นที่ 5)

 ประสบการณ์ : 

  กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ

  บริษัทหลักทรัพย์ อ�ร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

  ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษด้�นก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ

  บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด

  กรรมก�รบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย

  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�ร 

  บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด

  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน

  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกฎหม�ย บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย 

  Line Supervisor บริษัท ซิกเนติกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

  ปลัดอำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

  

นายอนันต์  สิริแสงทักษิณ  
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 การศึกษา : 

  Cert., International Tax Program, Harvard University 

  ประเทศสหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�โท (MBA) Eastern New Mexico University 

  ประเทศสหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�ตรี ก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

Mr. Bunyong Visatemongkolchai   
Director and Chairman of the Executive Board

 Education :  

  Master of Law, Temple University, School of Law, 

  Philadephia, Pennsylvania, USA.

  Bachelor of Law, Thammasat University

  Mini MBA, Chulalongkorn University

  Certificate in Administration Development, 

  Institute of Administration Development 

  Certificate in Leadership Program, Capital Market Academy  

  by the Stock Exchange of Thailand (Class of 5th)

 Experience : 

  Independent Director & Audit Committee Member, 

  RHB OSK Securities (Thailand) PCL.

  Asset Management Specialist, 

  Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd.

  Board of Directors, Thai Asset Management Corporation

  President and Director, 

  Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd.

  Executive Vice President,  Asset Management Corporation

  Deputy Vice President of Law office, 

  Kasikorn Bank Public Co., Ltd. 

  Line Supervisor, Signatics (Thailand) Co., Ltd.

  Deputy District Chief, Chienyai District, 

  Nakornsrithamarat Province
  

Mr. Anant  Sirisaengtaksin  
Director and Chairman of the Audit Committee

 Education : 

  Cert., International Tax Program, Harvard University, USA

  MBA, Eastern New Mexico University, USA

  Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University
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 ประสบการณ์ :  

  รองอธิบดี กรมสรรพ�กร

  สรรพ�กรภ�ค (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นสรรพ�กร 9) 

  สำ�นักง�นสรรพ�กรภ�ค 6

  สรรพ�กรพื้นที่ (เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นสรรพ�กร 9) 

  สำ�นักง�นสรรพ�กรพื้นที่ 14 

  ผู้อำ�นวยก�รส่วน ส่วนก�รว�งแผนและประเมินผล 

  (นักวิช�ก�รภ�ษี 8) สำ�นักง�นสรรพ�กรภ�ค 1

  ผู้ชำ�น�ญก�รด้�นก�รจัดเก็บภ�ษี (นักวิช�ก�รภ�ษี 8) 

  สำ�นักม�ตรฐ�นกรรมวิธีภ�ษีอ�กร

  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร 

  บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน (บบส.)
  

นายอรินทร์  จิรา   
กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท MBA University of California Berkeley 

  ประเทศสหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�ตรี Chemical Engineering 

  University of California Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริก�

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ม�บต�พุดอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

  ประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�ธุรกิจอ�เซียนประเทศไทย

  กรรมก�รบริห�ร บริษัท บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

  รองประธ�นสภ�หอก�รค้�และอุตส�หกรรมอ�เซียน

  รองประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

  ที่ปรึกษ�กิติมศักดิ์กลุ่มอุตส�หกรรมเคมี 

  สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

 ประสบการณ์ :  

  อดีตประธ�นสภ�ที่ปรึกษ�ธุรกิจอ�เซียน

  อดีตเลข�ธิก�ร สภ�หอก�รค้�และอุตส�หกรรมอ�เซียน

  กรรมก�รสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

  รองประธ�นกลุ่มเคมี สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

  กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

  กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท Exxon Chemical Thailand จำ�กัด

  ผู้อำ�นวยก�ร ก�รตล�ดผลิตภัณฑ์พล�สติก สำ�นักง�นใหญ่ 

  ณ ฮ่องกง บริษัท Exxon Chemical Asia Pacific จำ�กัด

  

 Experience :  

  Deputy Director General, Revenue Department

  Regional Revenue Director (Revenue Administration Officer 9),  

  Regional Revenue Office 6

  Area Revenue Director (Revenue Administration Officer 9),  

  Area Revenue  Office Area 14 

  Director, Planning and Evaluation Division 

  (Tax Technical Officer 8), Regional Revenue Office 1

  Tax Expert (Tax Technical Officer 8), 

  Tax Standard Procedure Bureau 

  Director and Executive Director, 

  Asset Management Corporation (AMC)
  

Mr. Arin  Jira   
Director and Chairman of the Nomination 

and Remuneration Committee

 Education : 

  MBA, University of California Berkeley, USA

  Bachelor Degree in Chemical Engineering, 

  University of California Berkeley, USA

 Other position : 

  Chairman, Map Ta Phut Industrial Gas Co.,Ltd. 

  Chairman-Thailand, ASEAN Business Advisory Council 

  Executive Director, Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd. 

  Vice President, ASEAN Chambers of Commerce and Industry

  Vice Chairman, the Federation of Thai Industries

  Honorary Advisor, Chemical Industry, 

  the Federation of Thai Industries 

 Experience :  

  Former Chairman and Co-Chairman, 

  ASEAN Business Advisory Council

  Former Secretary General, 

  ASEAN Chambers of Commerce and Industry

  Director, the Federation of Thai Industries

  Vice Chairman, Chemical Group, 

  the Federation of Thai Industries

  MD, Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd. 

  MD, Exxon Chemical Thailand Limited

  Regional Marketing Manager, Polyolefins, Exxon Chemical  

  Asia Pacific Headquarters, Hong Kong
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นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ  
กรรมการและ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การศึกษา : 

  รัฐประศ�สนศ�สตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

  มห�วิทย�ลัยกรุงเทพธนบุรี ปี 2553

  ปริญญ�โท พ�ณิชยศ�สตรมห�บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

  ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน)

  กรรมก�รสภ�สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

  เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง

 ประสบการณ์ : 

  น�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

  ประธ�นบริห�รคว�มเสี่ยงกลุ่ม ปตท.    

  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ กลยุทธ์และพัฒน�องค์กร 

  บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่จัดห�และจำ�หน่�ยก๊�ซ 

  กลุ่มธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

  รองผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโสจัดห�และจำ�หน่�ยก๊�ซ 

  ธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ ก�รปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  

นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ์ 
กรรมการและประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

  ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

  ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 ประสบการณ์ : 

   ผู้ช่วยผู้ว่�ก�รส�ยว�งแผน ดูแลง�นฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน 

  ฝ่�ยงบประม�ณและบริห�รคว�มเสี่ยง ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล 

  และฝ่�ยพัฒน�องค์กร ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยจัดก�รกองทุน ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

Mr. Anon  Sirisaengtaksin   
Director and 

Chairman of the Risk Management Committee

 Education : 

  The Honorary Degree of Doctor of Public Administration  

  from Bangkokthonburi University, Thailand.

  Master’s Degree in Commerce, Thammasat University  

  Bachelor of Science, Chulalongkorn University  

 Other position : 

  CEO, PTT Global Chemical Plc. 

  Member of the Council of King Mongkut’s Institution of 

  Technology, Lad Krabung

 Experience : 

  President of Listed Company Association of Thailand

  Chairman of Risk Management Committee, PTT Group 

  Executive Vice President, Strategy and

  Organization Development, PTT Plc. 

  Senior Vice President, Gas Procurement and 

  Distribution, Gas Business Group, PTT Plc.

  Executive Vice President, Gas Procurement and Distribution,  

  Gas Business Group, Petroleum Authority of Thailand
  

Mr. Vichan  Amornrojanavong 
Director and Chairman of the Corporate 

Governance & Social Responsibilities Committee

 Education : 

  Master Degree of Business Administration, 

  Thammasat University 

  Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

  Bachelor of Laws Program, Thammasat University 

 Experience : 

   Assistant Governor, Strategic Capabilities Group in charge  

  of Planning Budgeting and Risk Management Department,  

  Financial and Accounting Department, Human Resources  

  and Organization Development Department, Bank of Thailand  

  Senior Director, Financial Institution Development 

  Fund Management Group, Bank of Thailand
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  ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักง�นภ�ค (ส�ข�) ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกำ�กับและตรวจสอบสถ�บันก�รเงิน 

  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

  ผู้บริห�ร ฝ่�ยกำ�กับและตรวจสอบธน�ค�รพ�ณิชย์ 

  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 

  ผ่�นประสบก�รณ์ก�รเข้�แก้ไขปัญห�วิกฤตระบบ

  สถ�บันก�รเงินปี 2527 และปี 2540
  

นายพิชา  ดำารงค์พิวัฒน์  
กรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท MBA ส�ข�ก�รเงินและบัญชี 

  Kellogg School of Management, Northwestern University  

  ประเทศสหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�โท M.C.L ส�ข�กฎหม�ยพ�ณิชย์ 

  University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริก�

  เนติบัณฑิต สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 

  ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ (เกียรตินิยม) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  ที่ปรึกษ� บริษัท BCS Group จำ�กัด

 ประสบการณ์ :  

  กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

  ผู้จัดก�ร ส�ข�กรุงลอนดอน และ Vice President 

  ฝ่�ยต่�งประเทศ บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย

  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และ CFO 

  กลุ่มธุรกิจนำ้�มันและพลังง�น เครือเจริญโภคภัณฑ์

  EVP และ CFO บมจ. อุตส�หกรรมปิโตรเคมีกัลไทย 

  อนุกรรมก�รรับหลักทรัพย์ (Listing) 

  ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  

นางสาวกรประณม  วงษ์มงคล 
กรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท ก�รบริห�ร Southeast Missouri State University

  สหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ) 

  มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

  ปริญญ�ตรี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  Director, Regional Office (Branch), Bank of Thailand

  Director, Financial Institutions Supervision and Examination,  

  Bank of Thailand

  Executive, Commercial Banks Supervision and Examination,  

  Bank of Thailand 

  Experience Crisis Financial Institution System Resolution  

  and Rehabilitation In 1984 and 1997
  

Mr. Bhichar  Damrongpiwat 
Director

 Education : 

  MBA, Finance and Accountancy, Kellogg School of 

  Management, Northwestern University, USA

  M.C.L, Business Law, University of Michigan, USA

  Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar 

  Association

  LL.B. (Honour), Chulalongkorn University 

 

 Other position : 

  Consultant, BCS Group Co.,Ltd.

 Experience :  

  President, Government Housing Bank

  Manager, London Branch and Vice President of 

  International Affairs, Kasikorn Bank Plc.

  Executive Vice President and CFO of Oil and 

  Energy Business Group, CP Group 

  EVP and CFO of TPI Plc.  

  Sub-committee (Listing), Stock Exchange of Thailand

  

Ms. Kornpranom  Wongmongkol 
Director

 Education : 

  Master of Arts in Ed., Southeast Missouri State University,  

  USA

  MBA (English Program), 

  University of Thai Chamber of Commerce

  Bachelor Degree, Chulalongkorn University
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 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  รองผู้อำ�นวยก�ร ธน�ค�รออมสิน

  กรรมก�ร องค์ก�รตล�ด กระทรวงมห�ดไทย

  กรรมก�ร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

 ประสบการณ์ : 

  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ส�ยง�นบริห�รคว�มเสี่ยง ธน�ค�รออมสิน

  รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�ร 

  บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน (บบส.)

  กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร 

  บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน (บบส.)

  กรรมก�ร บมจ. จี สตีล

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยพ�ณิชย์ธนกิจ ธน�ค�รยูโอบี

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยสินเชื่อธุรกิจ บมจ. ธน�ค�รดีบีเอสไทยทนุ 

  เจ้�หน้�ที่วิเคร�ะห์สินเชื่อ อ�วุโส 

  ธน�ค�ร เอบีเอ็น แอมโร สิงคโปร์

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง บมจ. ธน�ค�รเอเชีย 
  

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  
กรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ 

  Master of Business Administration M.B.A. สหรัฐอเมริก�

  ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  ที่ปรึกษ�ด้�นเศรษฐกิจก�รเงิน สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง

  ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�รกฎหม�ยธุรกิจ 

  สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย

  คณะกรรมก�รจัดก�รกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟู

  และพัฒน�สถ�บันก�รเงิน

  คณะกรรมก�ร บมจ. ธน�ค�รกรุงไทย

 ประสบการณ์ :  

  คณะกรรมก�รบริษัท บริห�รสินทรัพย์พญ�ไท จำ�กัด

  คณะกรรมก�รตรวจสอบ ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์

  คณะกรรมก�รธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย

  คณะทำ�ง�นปรับปรุงคุณภ�พสินทรัพย์ 

  บริษัท บริห�รสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด

 Other position : 

  Senior Executive Vice President, Government Savings Bank

  Director, The Market Organization, the Ministry of Interior

  Director, Tip Life Insurance Plc.

 Experience : 

  EVP, Risk Management, Government Savings Bank

  Acting Managing Director, 

  Asset Management Corporation (AMC)

  Director, Asset Management Corporation (AMC)

  Director, G Steel Plc. 

  VP, Head of Commercial Banking Group, UOB Bank

  Director, Head of Corporate Credit Group, 

  DBS Thai Dhanu Bank

  Senior Credit Analyst, ABN AMRO Bank Singapore

  VP, Head Risk Management, Bank of Asia Plc. 

  

Mr. Krisada  Chinavicharana  
Director

 Education : 

  Master of Business Administration, M.B.A., USA

  LL.B., Chulalongkorn University 

 

 Other position : 

  Financial Policy Advisor, Fiscal Policy Office

  Consultant, Business Law Committee, 

  Board of Trade of Thailand

  Financial Institution Development Fund Committee

  Board of Directors, Krungthai Bank

 Experience :  

  Committee, Phayathai Asset Management 

  Company Limited

  Audit Committee, Government Housing Bank

  Board of Directors, Islamic Bank of Thailand

  Disposition Memorandum of Credit Committee, 

  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.
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  คณะอนุกรรมก�รฝ่�ยกฎหม�ย 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

  ที่ปรึกษ�คณะกรรม�ธิก�ร ก�รคลัง ก�รธน�ค�ร 

  และสถ�บันก�รเงิน วุฒิสภ�

  กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ

  ก�รประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. .... 

  วุฒิสภ�และสภ�ผู้แทนร�ษฎร  

  กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 

  ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� พ.ศ. .... สภ�ผู้แทนร�ษฎร

  กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติซื้อข�ยล่วงหน้�  

  (ฉบับที่..) พ.ศ. .......สภ�ผู้แทนร�ษฎร

  กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติธุรกิจ

  สถ�บันก�รเงิน พ.ศ. ....สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ

  กรรม�ธิก�รวิส�มัญพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติ

  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ

  อ�จ�รย์พิเศษคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  

นายสมพันธ์  เอี่ยมรุ่งโรจน์  
กรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท MIS, Finance Kellogg’s School of Management,  

  Northwestern University, USA 

  ปริญญ�ตรี คณะพ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี 

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

 ตำาแหน่งงานอื่น : 

  รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�

  แห่งประเทศไทย

 ประสบการณ์ : 

  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�

  แห่งประเทศไทย

  กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

  บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำ�กัด

  ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำ�กัด

  รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยคอมพิวเตอร์ ธน�ค�รกสิกรไทย

  รองผู้จัดก�ร ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข� London, U.K.

  Vice president, Thai Farmers Finance & Investment Ltd.,  

  Hong Kong 

  รองผู้จัดก�รส�ข� สำ�นักเสือป่� ธน�ค�รกสิกรไทย
  

  Sub-committee on Legal Affairs, 

  Securities and Exchange Commission Thailand

  Advisor, Financial, Banking, and Financial Institution 

  Committee, the Senate 

  Ad Hoc Committee on Drafting Credit Bureau Business 

  Act (No. ..) B.E. ...., 

  the Senate, House of Representatives  

  Ad Hoc Committee on Drafting Amendment to Criminal  

  Code Act B.E. ...., House of Representatives

  Ad Hoc Committee on Drafting Futures Exchange Act 

  (No. ..) B.E. ...., House of  Representatives

  Ad Hoc Committee on Drafting Financial Institution Business  

  B.E. ...., 

  National Legislative Assembly Ad Hoc Committee on 

  Drafting Bank of Thailand Act B.E. ...., 

  National Legislative Assembly Lecturer, 

  Faculty of Law, Thammasat University
  

Mr. Somphan  Eamrungroj   
Director

 Education : 

  Master’s degree in Management Information Systems (MIS),  

  Finance Kellogg’s School of Management, 

  Northwestern University, USA

  Bachelor of Commerce and Accountancy, 

  Chulalongkorn University

 Other Position : 

  Senior Executive Vice Presient, Export-Import 

  Bank of Thailand

 Experience : 

  Executive Vice Presient, Export-Import Bank of Thailand

  President and Executive Vice President of 

  United Securities Co., Ltd.

  General Manager of Modernform Group Co., Ltd.

  Deputy Vice President of IT Department, Kasikorn Bank 

  Deputy Manager, Kasikorn Bank, London Branch, U.K.

  Vice president, Thai Farmers Finance & Investment Ltd.,  

  Hong Kong 

  Deputy Manager, Kasikorn Bank Thanon Suapa Main Branch
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 General Information

นายกฤษณ์  เสสะเวช   

กรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�โท M.A. (Management) Catholic University USA

 ประสบการณ์ :  

  รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

  บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด

  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

  บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด

  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน

  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยธุรกิจหลักทรัพย์ บล. เอกธำ�รง

  ผู้ช่วยผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย 
  

นายพงศธร  มณีพิมพ์    
เลขานุการคณะกรรมการ

 การศึกษา : 

  ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  เนติบัณฑิต สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�

 ประสบการณ์ :

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยโครงก�รพิเศษ

  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกฎหม�ย

  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกฎหม�ย 

  บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน

  ผู้ช่วยหัวหน้�ส่วนสำ�นักกฎหม�ย บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย

  

Mr. Krit  Sesavej    

Director

 Education : 

  M.A. (Management) Catholic University USA

 Experience :  

  Senior Executive Vice President, BAM

  Executive Vice President, BAM

  Executive Vice President, Asset Management Corporation

  Vice President, Securities Business, Securities One  Plc.

  Assistant Manager, Business Development, 

  Kasikorn Bank Plc. 

  

Mr. Phongsathon  Maneepim    
Secretary

 Education : 

  LL.B., Thammasat University

  Barrister-at-Law, Institute of Legal Education 

  Thai Bar Association

 Experience :

  Vice President, Special Project Department

  Vice President, Legal Department

  Assistant Director, Legal Department, 

  Asset Management Corporation

  Assistant to Head of Section, Legal Office, 

  Kasikorn Bank Plc. 
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    คำาอธิบายผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน

ในปี 2555 ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีอัตร�ก�รเติบโต 

เกินกว่�เป้�หม�ย ส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรสุทธิได้ถึง 3,262 

ล้�นบ�ท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่ 

2,935 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.14 โดยมีร�ยได้ดอกเบี้ย

ในปี 2555 จำ�นวน 1,088 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2554 ซึ่งมี

จำ�นวน 1,227 ล้�นบ�ท ปรับตัวลดลงเท่�กับ 139 ล้�นบ�ท 

หรือลดลงร้อยละ 11.3 เน่ืองจ�กมีก�รโอนทรัพย์หลักประกัน

ม�เป็นทรัพย์สินรอก�รข�ยส่งผลให้เกิดผลกำ�ไรท�งด้�น

ทรัพย์สินรอก�รข�ยแทน โดยร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2555 

เพิ่มขึ้นจ�ก 4,890 ล้�นบ�ท ในปี 2554 เป็น 5,958 ล้�นบ�ท 

เพิ่มขึ้นถึง 1,068 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.84         

โดยร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยประกอบไปด้วย กำ�ไรจ�กเงินลงทุน

ในลูกหนี้จำ�นวน 1,919 ล้�นบ�ท และกำ�ไรจ�กก�รข�ย

ทรัพย์สินรอก�รข�ย 3,640 ล้�นบ�ท ท้ังน้ีเป็นผลม�จ�ก 

BAM ใช้นโยบ�ยเชิงรุกและก�รดำ�เนินก�รต�มแผนกลยุทธ์

ของบริษัททั้งด้�นก�รประนอมหนี้และก�รจำ�หน่�ยทรัพย์  

จนส่งผลทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งร�ยได้สูงกว่�เป้�หม�ยท่ีได้ว�งไว้ 

ในขณะที่ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยในปี 2555 มีจำ�นวน 780 ล้�นบ�ท 

เพิ่มขึ้นจ�กปี 2554 ที่มีจำ�นวน 562 ล้�นบ�ท ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เท่�กับ 218 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.79 เนื่องจ�ก

ก�รลงทุนรับซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พและทรัพย์สินรอก�รข�ย 

จ�กสถ�บันก�รเงินต่�งๆ เข้�ม�เพิ่มเติม เพื่อเป็นก�รขย�ย

ธุรกิจก�รบริห�รจัดก�รสินทรัพย์อย่�งต่อเนื่อง 

ในขณะที่สินทรัพย์รวมในปี 2555 อยู่ที่ 73,390 ล้�นบ�ท 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9,023 ล้�นบ�ท จ�กปี 2554 เนื่องจ�กมี  

ก�รลงทุนในลูกหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งม�จ�กก�รซื้อหนี้ด้อยคุณภ�พ

จ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย (บสท.) เป็นหลัก ส่งผลทำ�ให้ 

หนี้สิน รวมเพิ่มขึ้นจ�ก 38,046 ล้�นบ�ท เป็น 45,765 ล้�นบ�ท 

เนื่องม�จ�กก�รชำ�ระร�ค�ซื้อด้วยตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

In year 2012 presented the growth in operation results        

of the company, BAM could make high net profit in the 

amount of 3,262 million baht which increased by 11.14% 

compared with figures in 2009 of 2,935 million baht.         

The income from interest in 2012 amounted to 1,088  

million baht, which was 139 million baht or equivalent        

to 11.3% decreased from 1,227 million baht in 2011.  

This income mainly resulted from transferring of               

collateral to nonperforming assets for sales and then 

generated the profit. Non-interest income increased  

from 4,890 million baht in 2011 to 5,958 million baht           

in 2012, increased by 1,068 million baht or equivalent         

to 21.84%. This non-interest income consisted of              

profit from investment in receivable in the amount of 

1,919 million baht and profit from sales of nonperforming 

assets in the amount of 3,640 million baht. However,         

the implementation of proactive policies and strategies 

on debt negotiation and sale of assets could help              

the company make income higher than its target. In 2012,   

the company had interest expense at amount of               

780 million baht, increased by 218 million baht or up 

38.79% compared to the previous year at amount of       

562 million baht. The mentioned increasing was due         

to the expansion of assets size by purchasing and           

acquiring NPL and NPA from other financial institutions 

consecutively.

The total assets, in 2012, amounted to 73,390                   

million baht, an increase of 9,023 million baht from 2011.             

This mainly resulted from investment in TAMC.              

Therefore, the total liabilities rose from 38,046 to          

45,765 from the promissory note for payment of NPL and 

NPA from TAMC.
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    Overall Performance and Financial Position

ข้อมูลฐานะทางการเงินที่สำาคัญ

Data for Financial Position

  ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ

 รายละเอียด 2012 2011 2010 % increase / (decrease)

 Description (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) ปี 2555 ปี 2554
  (million baht) (million baht) (million baht) 2012 2011

ร�ยได้ดอกเบี้ย
Interest Income 1,088 1,227 1,201 (11.33) 2.16

ร�ยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
Non-interest Income 5,958 4,890 4,820 21.84 1.45

ร�ยได้รวม
Total Income 7,046 6,117 6,021 15.19 1.59

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย
Interest Expense 780 562 419 38.79 34.13

ค่�ใช้จ่�ยที่มิใช่ดอกเบี้ย
Non-interest Expense 2,185 2,028 1,874 7.74 8.22

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นอื่น
Other Operating Expense 819 592 1,126 38.34 (47.42)

ค่�ใช้จ่�ยรวม
Total Expense 3,784 3,182 3,419 18.92 (6.93) 

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ
Net Profit (Loss) 3,262 2,935 2,602 11.14 12.80

รายไดรวม
Total Income

7,046 
ลานบาท/(million baht)

กำไรสุทธิ
Net Profit 
3,262 

ลานบาท/(million baht)

รายไดรวม
Total Income
6,117
ลานบาท/(million baht)

กำไรสุทธิ
Net Profit
2,935
ลานบาท/(million baht)

2555
2012 2554

2011
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    รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของ และงบกระแสเงินสด          

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควร ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินท่ีปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่        

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของสำ�นักง�น          

ก�รตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซ่ึงกำ�หนดให้สำ�นักง�นก�ร

ตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเช่ือมั่นอย่�งสมเหตุ 

สมผลว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบ       

ก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ      

ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ผู้สอบบัญชี

พิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มท่ีควรของกิจก�ร เพ่ือออกแบบวิธีก�ร

ตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร 

ก�รตรวจสอบรวมถึง ก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชี

ที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือใช้เป็น

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
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    Auditor’s Report  

TO THE SHAREHOLDERS OF BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

The Office of Auditor General of Thailand has audited the financial statements of Bangkok Commercial Asset Management 

Co., Ltd. which comprise the statements of financial position of the company as at December 31, 2012, the statements of 

comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the year then ended and a          

summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s responsibility

The Office of the Auditor General of Thailand’s responsibility is to express an opinion on these financial statements base on 

our audit. The Office of the Auditor General of Thailand conducted our audit in accordance with Thai Standards on Auditing. 

Those standards require that the Office of the Auditor General of Thailand complies with ethical requirements and plans and 

performs the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial           

statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor           

considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design 

audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 

of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 

statements.

The Office of the Auditor General of Thailand believes that the audit evidence the Office of the Auditor General of Thailand 

has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
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ความเห็น

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด            

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญ 

ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้สังเกตหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 4.2 เงินลงทุนในลูกหน้ี-สุทธิ ซ่ึงในงวดบัญชีนี้บริษัท      

รับซื้อสิทธิเรียกร้องเงินลงทุนในลูกหนี้จ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย (บสท.) และสถ�บันก�รเงินอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบ 

และปรับปรุงร�ค�ทรัพย์สินระหว่�งกัน ซึ่งอ�จจะทำ�ให้มูลค่�เงินลงทุนในลูกหนี้ ทรัพย์สินรอก�รข�ย และตร�ส�รหนี้ท่ีออก มีก�ร

เปลี่ยนแปลงได้

ก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต่องบก�รเงินมิได้เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินขอให้

สังเกตข้�งต้น

 

    

    (นางสาวธรรมลักษณ์  เลิศภัทรพงศ์)

    ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่ 3

    (นางผกามาศ  มังกรพันธุ์)

    ผู้อำานวยการกลุ่ม

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่  26  มีนาคม  2556
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Opinion

In the opinion of the Office of the Auditor General of Thailand the financial statements referred to above present fairly, in all 

material respects, the financial positions of Bangkok Commercial Asset Management as at December 31, 2012 and its results 

of operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Emphasis of matter 

 The Office of the Auditor General of Thailand Notice Note 4.2 to the notes to the financial statements, investments in         

receivables-net in this accounting period, the Company agreed to acquire the right to claim in investments in receivables from 

Thai Asset Management Corporation (TAMC) and other financial institutions and is currently under the process of auditing 

and adjustment of assets price and may result in changes of the value of investments in receivables, properties foreclosed, 

and debt issued instruments.

The opinion of the Office of the Auditor General of Thailand regarding the financial statements did not relate to the Office of 

the Auditor General Notice above.

 

    

    Thammaluck Lertpatarapong

    (Miss Thammaluck Lertpatarapong)

    Director of Financial Audit Office No. 3

    Pakarmas Mangkornpant

    (Mrs. Pakarmas Mangkornpant)

    Division Director

Office  of  the  Auditor  General

26  March  2013
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                    หน่วย : บ�ท

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 

   สินทรัพย ์    

เงินสด     5,513,362.71  5,231,491.64  

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน  4.1 2,469,820,280.71  973,026,112.48  

เงินลงทุนสุทธิ        

 เงินลงทุนในลูกหนี้   61,431,572,935.30  47,370,183,502.39  

 หัก เงินชดเชยจ�ก 

  บริษัทบริห�รสินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด รอตัดบัญชี   (2,953,180,038.25) (3,000,460,588.51) 

 หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้   (10,447,747,079.37) (9,864,284,019.53)

  เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ  4.2 48,030,645,817.68  34,505,438,894.35

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์   1,507,458,595.86  1,495,159,989.58  

 หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนทั่วไป   (502,324,789.72) (499,324,789.72) 

 หัก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่�ของเงินลงทุน   (147,997,003.29) (195,277,805.11)

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ  4.3 857,136,802.85  800,557,394.75

 เงินลงทุนในบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย  4.4  -    3,922,429,509.66

  รวมเงินลงทุน - สุทธิ   48,887,782,620.53  39,228,425,798.76 

ลูกหนี้ข�ยผ่อนชำ�ระ    2,493,248,746.83  1,558,315,435.36  

หัก กำ�ไรขั้นต้นลูกหนี้ผ่อนชำ�ระรอตัดบัญชี   (691,786,990.61) (561,567,214.11)

 ลูกหนี้ข�ยผ่อนชำ�ระ - สุทธิ  4.5 1,801,461,756.22  996,748,221.25

ทรัพย์สินรอก�รข�ย - สุทธิ  4.6 18,550,797,724.20  18,037,532,903.27  

ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ - สุทธิ  4.7 1,302,546,315.20  1,227,808,368.44  

ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน)    4,718,252,735.48  4,718,252,735.48  

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (4,718,252,735.48) (4,718,252,735.48)

 ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) - สุทธ ิ 4.8    -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  4.9 10,336,866.05  9,719,871.97 

สินทรัพย์อื่น   4.10 361,477,363.98  326,731,804.90

รวมสินทรัพย์    73,389,736,289.60  60,805,224,572.71

       

           

งบแสดงฐานะการเงิน 
          
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     
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                    UNIT : BAHT

 Note 31 December 2012 31 Deccember 2011

 

   Assets    

Cash     5,513,362.71  5,231,491.64  

Cash deposit in financial institutions  4.1 2,469,820,280.71  973,026,112.48  

Investment        

 Investment in receivable   61,431,572,935.30  47,370,183,502.39  

 Less Deferred reimbursement 

  from Phayathai Asset Management Co.,Ltd.  (2,953,180,038.25) (3,000,460,588.51) 

 Less Allowance for impairment of investment in receivable   (10,447,747,079.37) (9,864,284,019.53)

  Investment in receivable - net   4.2 48,030,645,817.68  34,505,438,894.35

 Investment in securities   1,507,458,595.86  1,495,159,989.58  

 Less Allowance for impairment of investment in Securities   (502,324,789.72) (499,324,789.72) 

 Less Allowance for valuation of in Securities   (147,997,003.29) (195,277,805.11)

  Investment in securities- net  4.3 857,136,802.85  800,557,394.75

 Investment in Thai Asset Management Corporation  4.4  -    3,922,429,509.66

  Total investment - net   48,887,782,620.53  39,228,425,798.76 

Installment sales receivable    2,493,248,746.83  1,558,315,435.36  

Less  Deferred gross margin from installment sales receivable  (691,786,990.61) (561,567,214.11)

    Installment sales receivable - net   4.5 1,801,461,756.22  996,748,221.25

Properties foreclosed - net   4.6 18,550,797,724.20  18,037,532,903.27  

Property, plant and equipment - net  4.7 1,302,546,315.20  1,227,808,368.44  

Bangkok Commercial Plc. receivable     4,718,252,735.48  4,718,252,735.48  

Less   Allowance for debtful  (4,718,252,735.48) (4,718,252,735.48)

    Bangkok Commercial Plc. receivable - net 4.8    -  - 

Intangible assets - net  4.9 10,336,866.05  9,719,871.97 

Other assets  4.10 361,477,363.98  326,731,804.90

Total assets    73,389,736,289.60  60,805,224,572.71

       

           

Statement of Financial Position  
          
At 31 December 2012 

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 

Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements   
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
          
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     
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                    หน่วย : บ�ท

 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

   หนี้สินและส่วนของเจ้าของ      

   

หนี้สิน        

 ตร�ส�รหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  4.11 42,016,854,604.73   31,308,879,472.22 

 ดอกเบี้ยค้�งจ่�ย  4.12 207,896,673.29   186,052,415.98

 ประม�ณก�รหนี้สิน  4.13  446,561,793.01   441,259,686.99 

 หนี้สินอื่น   4.14  3,093,476,478.79   2,548,279,571.42

รวมหนี้สิน    45,764,789,549.82  34,484,471,146.61

ส่วนของเจ้�ของ       

 ทุนเรือนหุ้น   4.15    

  ทุนจดทะเบียน      

      หุ้นส�มัญ 547,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 25 บ�ท   13,675,000,000.00   13,675,000,000.00 

  ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว      

      หุ้นส�มัญ 547,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 25 บ�ท   13,675,000,000.00   13,675,000,000.00

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ      

  ส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย   1,331,502,198.27  1,574,763,838.56

  ส่วนตำ่�กว่�ทุนจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�เงินลงทุน   (147,997,003.29) (195,277,805.11)

 กำ�ไรสะสม       

  จัดสรรแล้ว      

     สำ�รองต�มกฎหม�ย   1,172,589,800.00   1,025,832,850.00

    สำ�รองอื่น   876,608,231.58   876,608,231.58

  ยังไม่ได้จัดสรร   10,717,243,513.22   9,363,826,311.07

รวมส่วนของเจ้�ของ   27,624,946,739.78   26,320,753,426.10

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   73,389,736,289.60   60,805,224,572.71

    

       

 

 (นายกฤษณ์  เสสะเวช) (นายสันธิษณ์  วัฒนกุล)    

 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่    
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Statement of Financial Position (Cont.) 
          
At 31 December 2012 

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 

Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements    
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                    UNIT : BAHT

 Note  31 December 2012 31 Deccember 2011

   Liabilities and Shareholders’ Equity      

    

Liabilities       

 Debt Issued and borrowing   4.11 42,016,854,604.73   31,308,879,472.22 

 Accrued interest payable  4.12 207,896,673.29   186,052,415.98

 Provisions   4.13  446,561,793.01   441,259,686.99 

 Other liabilities  4.14  3,093,476,478.79   2,548,279,571.42

Total liabilities    45,764,789,549.82  34,484,471,146.61

Shareholders’ equity      

 Share capital   4.15    

  Authorized share capital      

       547,000,000 common share, Baht 25 par value   13,675,000,000.00   13,675,000,000.00 

  Issued and paid-up share capital      

        547,000,000 common share, Baht 25 par value    13,675,000,000.00   13,675,000,000.00

 Other Components of Shareholders’ equity      

  Premium on cost from properties foreclosed   1,331,502,198.27  1,574,763,838.56

  Revaluation (defict) on investments    (147,997,003.29) (195,277,805.11)

 Retained earnings       

  Appropriated      

    Legal reserve   1,172,589,800.00   1,025,832,850.00

    Other reserves  876,608,231.58   876,608,231.58

  Unappropriated   10,717,243,513.22   9,363,826,311.07

Total shareholders’ equity   27,624,946,739.78   26,320,753,426.10

Total liabilities and shareholders’ equity   73,389,736,289.60   60,805,224,572.71

    

       

 

 (Mr. Krit Sasavej) (Mr.Suntis Wattanakul)    

 President  Executive Vice President     



รา
ย

งา
น

ป
ระ

จำา
ป

ี 2
55

5

58

           

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
          
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     

                    หน่วย : บ�ท

  2555 2554

 

ร�ยได้ดอกเบี้ย     

 เงินลงทุนในลูกหนี้ 962,078,150.21 1,060,532,924.26  

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 53,998,570.33  97,240,127.20  

 เงินลงทุนในบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 38,683,752.04  58,588,390.01

 เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน 33,305,653.12  10,536,414.88

 รวมร�ยได้ดอกเบี้ย 1,088,066,125.70  1,226,897,856.35

ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย     

 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่�ยตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 772,866,100.97  536,054,579.94

 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้ยืม 6,914,575.47  25,787,773.97

 รวมค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย 779,780,676.44  561,842,353.91

ร�ยได้ดอกเบี้ย - สุทธิ 308,285,449.26  665,055,502.44

ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�ร -     1,620,203.21

ค่�ใช้จ่�ยค่�ธรรมเนียมและบริก�ร 18,257,716.75   14,972,909.33

 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมและบริก�รสุทธิ (18,257,716.75) (13,352,706.12)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 30,456,180.68   (185,683.24)

กำ�ไรจ�กเงินลงทุนในลูกหนี้ 1,919,350,491.77   2,251,808,757.06

กำ�ไรจ�กก�รข�ยทรัพย์สินรอก�รข�ย 3,639,768,259.84   2,421,621,044.67

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ     

 ร�ยได้จ�กเงินปันผล 50,930,346.13   41,022,062.75

 ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ  318,055,552.23   174,156,198.04

 รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นอื่น 368,985,898.36   215,178,260.79

รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 6,248,588,563.16   5,540,125,175.60
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Statements of Comprehensive Income 
          
As of 31 December 2012

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements     

                    UNIT : BAHT

  2012 2011

 

Interest Income     

 Investment in reveivable 962,078,150.21 1,060,532,924.26  

 Investment in securities 53,998,570.33  97,240,127.20  

 Investment in Thai Asset Management Corporation 38,683,752.04  58,588,390.01

 Deposits in financial institutions 33,305,653.12  10,536,414.88

 Total Interest Income 1,088,066,125.70  1,226,897,856.35

Interest expenses     

 Interest and discount of promissory notes 772,866,100.97  536,054,579.94

 Interest paid  6,914,575.47  25,787,773.97

 Total interest expenses 779,780,676.44  561,842,353.91

Interest Income - net 308,285,449.26  665,055,502.44

Fees and service income -     1,620,203.21

Fees and service expenses 18,257,716.75   14,972,909.33

 Fee and Service income - net (18,257,716.75) (13,352,706.12)

Gain on investment in securities 30,456,180.68   (185,683.24)

Gain on investment in receivable 1,919,350,491.77   2,251,808,757.06

Gain on sales of properties foreclosed  3,639,768,259.84   2,421,621,044.67

Other operating income     

 Income dividend 50,930,346.13   41,022,062.75

 Other operating income 318,055,552.23   174,156,198.04

 Total other operating income 368,985,898.36   215,178,260.79

Total operating income 6,248,588,563.16   5,540,125,175.60
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 
          
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     

                    หน่วย : บ�ท

  2555 2554

 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอื่น    

 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 1,461,775,523.50  1,312,030,268.68  

 ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 11,135,000.00  8,920,000.00  

 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�ร สถ�นที่ และอุปกรณ์ 211,846,102.15   199,009,005.62  

 ค่�ภ�ษีอ�กร  332,055,812.11  292,077,418.46  

 ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย 13,335,976.55  50,974,420.95  

 ค่�ใช้จ่�ยอื่น  155,165,529.60  165,155,464.41

 รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอื่น 2,185,313,943.91   2,028,166,578.12

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้ 780,577,360.24  548,736,170.27

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้ 3,282,697,259.01  2,963,222,427.21

ภ�ษีเงินได้  21,183,106.86  28,083,508.06

กำ�ไรสุทธิ  3,261,514,152.15   2,935,138,919.15

กำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    

 ก�รเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย (243,261,640.29) (38,800,998.35)

 กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย 47,280,801.82  (108,825,645.38)

 รวมกำ�ไร (ข�ดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (195,980,838.47) (147,626,643.73)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม  3,065,533,313.68   2,787,512,275.42

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น 5.96   5.37

      

      

      

      

     

 (นายกฤษณ์  เสสะเวช) (นายสันธิษณ์  วัฒนกุล)    

 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่    
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Statements of Comprehensive Income (Cont.) 
          
As of 31 December 2012

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements     

                    UNIT : BAHT

  2012 2011

 

Expenses of other operations    

 Employee expenses 1,461,775,523.50  1,312,030,268.68  

 Director’s remuneration 11,135,000.00  8,920,000.00  

 Premise and equipment expenses 211,846,102.15   199,009,005.62  

 Taxes and duties 332,055,812.11  292,077,418.46  

 Impairment Less on properties foreclosed 13,335,976.55  50,974,420.95  

 Other expenses 155,165,529.60  165,155,464.41

 Total other operations expenses 2,185,313,943.91   2,028,166,578.12

Impairment Less on investment in receivable 780,577,360.24  548,736,170.27

Operting profits before income tax expenses 3,282,697,259.01  2,963,222,427.21

Income tax expenses 21,183,106.86  28,083,508.06

Net Profit  3,261,514,152.15   2,935,138,919.15

Other comprehensive income    

 Change in permium on cost from properties foreclosed (243,261,640.29) (38,800,998.35)

 Gain (loss) on remesurement of availiable-for-Sale Invesment 47,280,801.82  (108,825,645.38)

 Total other comprehensive income (195,980,838.47) (147,626,643.73)

Total Comprehensive income 3,065,533,313.68   2,787,512,275.42

Basic earning per share (Baht) 5.96   5.37

      

      

      

      

     

 (Mr. Krit Sasavej) (Mr.Suntis Wattanakul)    

 President  Executive Vice President     
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งบกระแสเงินสด 
          
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     

                    หน่วย : บ�ท

  2555 2554
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน    

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้ 3,282,697,259.01  2,963,222,427.21  

 ร�ยก�รปรับกระทบกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนภ�ษีเงินได้

  เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น    

   ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยตัดบัญชี  89,926,868.27  93,312,204.49  

   ร�ยได้ค้�งรับลดลง 148,418.23  50,065,078.78  

   ร�ยได้รับล่วงหน้�เพิ่มขึ้น(ลดลง) 3,292,886.10  (4,792,921.90) 

   ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ยเพิ่มขึ้น 66,786,539.85  27,997,415.12  

   ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ถ�วรจ�กบัญชี 18,227.39  851,146.32  

   ประม�ณก�รหนี้สินเพิ่มขึ้น 54,544,248.00  53,066,336.00  

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ถ�วร (7,572,377.50) (10,339,715.24) 

   กำ�ไรจ�กก�รข�ยผ่อนชำ�ระ (117,511,767.92) (83,036,365.76) 

   กำ�ไรจ�กก�รยึดคืนทรัพย์สินข�ยผ่อนชำ�ระ (20,364,820.85) (1,377,598.67) 

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (33,456,180.68) (11,018,312.16) 

   ผลเสียห�ยจ�กก�รทุจริตของพนักง�น 513,359.99  -  

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้ 780,577,360.24  548,736,170.27  

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของทรัพย์สินรอก�รข�ย 13,335,976.55  50,974,420.95  

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3,000,000.00  11,203,995.40  

   ร�ยได้ที่ได้รับชดเชยผลข�ดทุนต�มสัญญ� (42,717,767.47) (16,735,429.24)

    4,073,218,229.21   3,672,128,851.57

   ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ (308,285,449.26) (665,055,502.44) 

   ร�ยได้เงินปันผลสุทธิ (50,930,346.13) (41,022,062.75) 

   เงินสดรับดอกเบี้ย 1,131,830,487.39  1,198,719,425.12  

   เงินสดรับเงินปันผล 50,930,346.13  41,022,062.75  

   เงินสดจ่�ยดอกเบี้ย (756,614,752.30) (499,762,286.84) 

   เงินสดจ่�ยภ�ษีเงินได้ (31,375,912.93) (20,656,086.38)

 กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�ร เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 4,108,772,602.11   3,685,374,401.03

  และหนี้สินดำ�เนินง�น  

 สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

   เงินลงทุนในลูกหนี้ 2,656,203,328.98  3,721,626,655.25  

   ทรัพย์สินรอก�รข�ย 3,603,825,687.16  2,991,204,529.11  

   สินทรัพย์อื่น 302,509,087.78  (183,419,755.33) 

 หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   หนี้สินอื่น 655,029,157.93  (88,596,679.06)

 เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 11,326,339,863.96  10,126,189,151.00
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Statement of Cash Flow
          
As of 31 December 2012

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 

 Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements

                    UNIT : BAHT

  2012 2011
 

Cash flow from operating activities    

 Operating profit before Income tax expenses 3,282,697,259.01  2,963,222,427.21  

 Items to reconcile profit (loss) from operating before

 income tax expenses to cash received (paid) from operating activities     

   Depreciation and amortization 89,926,868.27  93,312,204.49  

   Decreased inaccrued income 148,418.23  50,065,078.78  

   Increased (decreased) indeferred income 3,292,886.10  (4,792,921.90) 

   Increased inaccrued expenses  66,786,539.85  27,997,415.12  

   Loss from write off premises and equipment 18,227.39  851,146.32  

   Increased in provision 54,544,248.00  53,066,336.00  

   Gain on disposal of assets (7,572,377.50) (10,339,715.24) 

   Gain on installment sales (117,511,767.92) (83,036,365.76) 

   Gain on confication from installment sales (20,364,820.85) (1,377,598.67) 

   Gain on disposal of investment (33,456,180.68) (11,018,312.16) 

   Damage on corruption of employees 513,359.99  -  

   Loss on impairment of investment in receivable 780,577,360.24  548,736,170.27  

   Loss on impairment of foreclosed properties 13,335,976.55  50,974,420.95  

   Loss on impairment of investment in securities  3,000,000.00  11,203,995.40  

   Income from loss reimbursement by contract (42,717,767.47) (16,735,429.24)

    4,073,218,229.21   3,672,128,851.57

   Net income from interest (308,285,449.26) (665,055,502.44) 

   Dividend income (50,930,346.13) (41,022,062.75) 

   Proceeds from interest income 1,131,830,487.39  1,198,719,425.12  

   Proceeds from dividend income 50,930,346.13  41,022,062.75  

   Cash paid on interest expenses (756,614,752.30) (499,762,286.84) 

   Cash paid on income tax (31,375,912.93) (20,656,086.38)

 Profit from operation before changes in operating assets  4,108,772,602.11   3,685,374,401.03

  and liabilities  

 Increased (decreased) in operating assets     

   Investment in receivable 2,656,203,328.98  3,721,626,655.25  

   Properties foreclosed 3,603,825,687.16  2,991,204,529.11  

   Other assets 302,509,087.78  (183,419,755.33) 

 Increase (decrease) in operating liabilities    

   Other liabilities 655,029,157.93  (88,596,679.06)

 Net cash provided by operating activities 11,326,339,863.96  10,126,189,151.00
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
          
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     

                    หน่วย : บ�ท

 หมายเหตุ 2555 2554
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจ่�ยในก�รซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (140,832,568.81) (54,087,425.30)

 เงินสดจ่�ยซื้อตร�ส�รหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด (32,230,398,608.75)  (27,162,274,239.41)

 เงินสดจ่�ยซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,138,781.00) (2,957,582.30)

 เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้เจ้�หนี้กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูฯ -     (201,100,000.00)

 เงินสดจ่�ยค่�ซื้อสินทรัพย์รับโอนจ�กสถ�บันก�รเงิน (4,647,282,768.10)  (5,419,026,118.45)

 เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย (3,406,484.00)  (12,770.00)

 เงินสดรับจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ถ�วร  7,652,585.51  11,400,000.00

 เงินสดรับจ�กตร�ส�รหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด 31,731,155,088.75   31,256,509,669.99

 เงินสดรับจ�กเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้เผื่อข�ย 443,118,212.07   14,664,000.00

 เงินสดรับจ�กเงินลงทุนในบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย -     1,164,763,730.36

 เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย 92,076,974.90   14,568,118.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,754,056,349.43)  (377,552,617.11)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดรับจ�กก�รกู้ยืมธน�ค�ร 16,562,500,000.00   7,743,750,000.00

 เงินสดจ่�ยชำ�ระหนี้เงินกู้ระยะสั้น (19,880,180,213.73)  (13,498,622,976.45)

 เงินสดจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (1,761,340,000.00)  (4,561,432,998.22)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน (5,079,020,213.73)  (10,316,305,974.67)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1,493,263,300.80   (567,669,440.78)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นงวด 974,366,522.64   1,542,035,963.42

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันสิ้นงวด 4.19  2,467,629,823.44  974,366,522.64 
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Statement of Cash Flow (Cont.)
          
As of 31 December 2012

BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 

Note to Financial Statements forms an integral part of these Financial Statements    

                    UNIT : BAHT

 Note 2012 2011
 

Cash flows from investing activities    

 Purchase of premises equipment (140,832,568.81) (54,087,425.30)

 Purchase of held- to maturity debt securities (32,230,398,608.75)  (27,162,274,239.41)

 Purchase of intangible asset (6,138,781.00) (2,957,582.30)

 Repayment of Financial institutions Developent Fund -     (201,100,000.00)

 Purchase of assigned assets from financial institution (4,647,282,768.10)  (5,419,026,118.45)

 Purchase available for sale investment (3,406,484.00)  (12,770.00)

 Proceeds from disposal of premises and equipment  7,652,585.51  11,400,000.00

 Proceeds from redemption held- to maturity debt securities 31,731,155,088.75   31,256,509,669.99

 Proceeds from disposal of available for sale investment 443,118,212.07   14,664,000.00

 Proceeds from investment in Thai Asset Management Corporation -     1,164,763,730.36

 Proceeds from disposal of available for sale investment 92,076,974.90   14,568,118.00

Net cash provided by (used in) investing activities (4,754,056,349.43)  (377,552,617.11)

Cash flows from financing activities    

 Proceeds from long-term borrowings 16,562,500,000.00   7,743,750,000.00

 Repayment of short-term borrowings (19,880,180,213.73)  (13,498,622,976.45)

 Dividend paid-ordinary share (1,761,340,000.00)  (4,561,432,998.22)

Net cash used in financing activities (5,079,020,213.73)  (10,316,305,974.67)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 1,493,263,300.80   (567,669,440.78)

Beginning balance of cash and cash equivalents 974,366,522.64   1,542,035,963.42

Ending balance of cash and cash equivalents 4.19  2,467,629,823.44  974,366,522.64 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
          
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 

1. ความเป็นมา

บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (บสก.) 

จัดตั้งขึ้นต�มแผนฟื้นฟูระบบสถ�บันก�รเงินของ 

กระทรวงก�รคลัง ต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 

สิงห�คม 2541 โดยบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด 

(มห�ชน) (เดิมชื่อ ธน�ค�รกรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร 

จำ�กัด (มห�ชน)) เป็นผู้จัดตั้ง บริษัทบริห�รสินทรัพย์ 

กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (บสก.) ซึ่งบริษัท กรุงเทพฯ 

พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) มีกองทุนเพ่ือก�รฟื้นฟู

และพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินเป็นผู้ถือหุ้นอัตร�      

ร้อยละ 96.53

เมื่อวันที่ 7 มกร�คม 2542 บสก.ได้จดทะเบียนเป็น

บริษัทจำ�กัด ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ 

โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) เป็น

ผู้ถือหุ้นอัตร�ร้อยละ 99.99 และเมื่อวันที่ 28 มกร�คม 

2542 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริห�รสินทรัพย์ ต�ม 

พระร�ชกำ�หนดบริห�รสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยมี

วัตถุประสงค์ก�รจัดตั้งเพื่อบริห�รสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ 

ของ ธน�ค�รกรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 13,675 ล้�นบ�ท

เมื่อวันที่ 29 มีน�คม 2545 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม

วัตถุประสงค์ ในก�รดำ�เนินก�รบริห�รสินทรัพย์          

ด้อยคุณภ�พและเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำ�ระหนี้

ต�มพระร�ชกำ�หนดบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ ไทย        

พ.ศ. 2544 และรับฝ�กดูแลบริห�รจัดก�รเก็บรักษ�

ทรัพย์สิน เอกส�รก�รโอนสินทรัพย์หรือเอกส�รต่�งๆ 

พร้อมทั้งร�ยละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อวันที่ 4 กุมภ�พันธ์ 2546 เจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์

มีหม�ยแจ้งคำ�สั่งที่ 1338/2546 มีผลทำ�ให้บริษัท 

กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) จะต้องนำ�หุ้น

ทั้งหมดของบริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ 

จำ�กัด ซึ่งมีมูลค่�ต�มบัญชีจำ�นวน 546,999,993 หุ้น 

มูลค่�หุ้นละ 25 บ�ท เป็นเงินรวม 13,674,999,825 

บ�ท โอนให้แก่กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบ

สถ�บันก�รเงิน ทำ�ให้กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�

ระบบสถ�บันก�รเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 

 2.1 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้รูปแบบงบก�รเงิน

ต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย กำ�หนดขึ้นสำ�หรับ 

บริษัทเงินทุนต�มข้อกำ�หนดในประก�ศธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย ที่ สนส.24/2552 ลงวันที่            

11 ธันว�คม 2552 เรื่อง ก�รกำ�หนดสินทรัพย์

ด้อยคุณภ�พและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริห�ร

สินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำ�ขึ้นต�มหลัก 

ก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติ

ก�รบัญชี พ.ศ. 2543

 2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี ในก�รจัดทำ�        

งบก�รเงินเพื่อให้เป็นไปต�มหลักก�รบัญชีที่ 

รับรองทั่วไป บริษัทต้องใช้ประม�ณก�รและต้ัง

ข้อสมมติฐ�นหล�ยประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อ

จำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับร�ยได้ ค่�ใช้จ่�ย สินทรัพย์

และหนี้สิน และก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สินทรัพย์และหน้ีสินอ่ืนที่อ�จจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่

เกิดขึ้นจริง อ�จแตกต่�งจ�กที่ประม�ณไว้
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1. Background

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 

(BAM) was established under the financial                 

institutions development plan, Ministry of Finance, 

pursuant to resolution of the Council of Minister 

dated August 14, 1998 directing that Bangkok 

Commerce Plc. (originally named as “Bangkok 

Bank of Commerce Plc.”) established Bangkok 

Commercial Asset Management Co., Ltd. (BAM) 

while 96.53% of Bangkok Commerce Plc. shares 

are owned by the Financial Institutions Development 

Fund.

Bangkok Commercial Asset Management Co., 

LTD. (BAM) was first registered as a limited          

company on January 7, 1999 pursuant to the Civil 

and Commercial Code of which its 99.99%          

shares were owned by Bangkok Commerce Plc. 

On January 28, 1999, it was then registered as an 

asset management company pursuant to the 

Emergency Decree on Asset Management B.E. 

2541 with authorized capital amount of 13,675         

million Baht. Its main objectives were to manage 

non-performing asset of Bangkok Bank of Commerce 

Plc.

On March 29, 2002, the Company added more of 

its objectives in respect of the management of  

non-performing asset and being an agent for debt 

collection pursuant to the Emergency Decree on 

Thai Asset Management Corporation B.E. 2544 

and custody and management of assets, transfer 

documents including other documents and relevant 

matters. 

On February 4, 2003, the official receiver issued a 

warrant of order no. 1338/2546 which required 

Bangkok Commerce Plc. to transfer all shares held 

by Bangkok Commercial Asset Management Co., 

Ltd., totaling 546,999,993 shares, par value               

25 Baht, total amount 13,674,999,825 Baht to         

Financial Institutions Development Fund which 

made the latter to become a direct shareholder of 

the Company.

2. Basis for preparation of 
 financial statements 
 

 2.1 These financial statements are prepared in 

accordance with financial statement format 

as defined by the Bank of Thailand (BOT) for 

Asset Management Companies according to 

the BOT Notification No. SorNorSor 24/2552 

dated December 11, 2009 Re: Non-Performing 

Asset and Rules to be complied with by Asset 

Management Companies. Moreover, these 

financial statements are prepared in conformity 

with generally accepted accounting principles 

under Accounting Act B.E. 2543 (2000). 

 2.2 Accounting estimates used in preparing          

financial statements in accordance with  

generally accepted accounting principles        

require the Company to use various estimates 

and assumptions which may affect amount of 

revenues, expenses, assets and liabilities 

and disclosure of possible assets and liabilities 

while the actual results may differ from these 

estimates.

           

Notes to The Financial Statements  
          
For the year ended December 31, 2012

Bangkok Commercial Asset Management Co., LTD. 
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 2.3 การจัดประเภทรายการใหม่

  งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 

ได้มีก�รแสดงรูปแบบใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์          

ในก�รเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับก�รนำ�

เสนอในงบก�รเงินสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันว�คม 2555

 2.4 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้ว

แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

  สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศเกี่ยวกับม�ตรฐ�น

ก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่มี

ผลบังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 

เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

  

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้

  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) 

เรื่อง ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�

แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

  ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8 

เรื่อง ส่วนง�นดำ�เนินง�น

  บริษัทได้ประเมินผลกระทบในเบ้ืองต้นแล้ว       

เห็นว่�ห�กนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12  

เรื่องภ�ษีเงินได้และ ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 

เรื่องผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�

แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ ม�ถือปฏิบัติ     

จะไม่มีผลกระทบต่องบก�รเงินของบริษัทอย่�ง

เป็นส�ระสำ�คัญ ในส่วนของม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนง�น

ดำ�เนินง�น ห�กบริษัทนำ�ม�ถือปฏิบัติจะมีผล 

กระทบต่อก�รเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยบริษัท 

ต้องเปิดเผยข้อมูลต�มส่วนง�นที่ ใช้บริห�ร

จัดก�รภ�ยใน

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 

 3.1 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

  ก�รรับรู ้ร�ยได ้ของเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู ้

ดอกเบี้ยเป็นร�ยได้เมื่อได้รับชำ�ระเงินจ�กลูกหนี้ 

โดยคำ�นวณจ�กอัตร�ผลตอบแทนร�ยปี (Yield 

Rate) ที่คำ�นวณจ�กกระแสเงินที่ค�ดว่�จะได้รับ

ชำ�ระจ�กลูกหนี้แต่ละร�ยที่ซื้อม�คูณด้วยมูลค่�

ของลูกหนี้คงเหลือแต่ละร�ยต�มร�ค�ทุนคงเหลือ 

โดยคำ�นวณต�มระยะเวล�ค้�งชำ�ระตั้งแต่วันที่ได้

รับโอนจนถึงวันที่ได้รับชำ�ระเงิน ถ้�จำ�นวนเงินที่

ได้รับชำ�ระตำ่�กว่�ดอกเบี้ยที่คำ�นวณได้ จะรับรู้

ดอกเบี้ยเป็นร�ยได้ไม่เกินจำ�นวนเงินที่ได้รับ

ชำ�ระ

  กรณีเงินลงทุนในลูกหน้ีที่มีร�ค�ต้นทุนรับซื้อ

เท่�กับศูนย์แล้ว แต่บริษัทยังมีสิทธิเรียกร้อง       

ให้ลูกหนี้ชำ�ระหนี้ต�มสัญญ�ได้ บริษัทจะรับรู้

ส่วนต่�งดังกล่�วเมื่อได้รับชำ�ระเงินจ�กลูกหนี้

เป็นกำ�ไรจ�กก�รรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ใน      

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  - รับรู้ค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รรับซื้อ หรือ  

 รับโอนลูกหนี้ เป็นค่�ใช้จ่�ยทั้งจำ�นวนใน       

 รอบระยะเวล�บัญชีที่เกิดร�ยก�ร

  - ค่�ใช้จ่�ยอื่นรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง

 3.3 เงินลงทุนในลูกหนี้

  ลูกหนี้ด้อยคุณภ�พที่รับซื้อม�จะบันทึกมูลค่�

ของลูกหนี้แต่ละร�ยด้วยร�ค�ทุนที่รับซื้อและ      

ใช้เป็นฐ�นในก�รคำ�นวณก�รรับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ย 

ก�รคำ�นวณค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน      

ในลูกหน้ี ก�รกำ�หนดอัตร�ผลตอบแทน (Yield 

Rate) โดยลูกหนี้ร�ยที่มีสินเชื่อหล�ยประเภท

จะบันทึกรวมเป็นลูกหนี้ร�ยก�รเดียว
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 2.3 Reclassification of Accounts

  The statement of financial position for the 

year ended December 31, 2011 is reclassified 

in conformity with the financial statement for 

the year ended December 31, 2012.

 2.4 The New and Revised Thai Accounting 

Standards (TAS) and Thai Financial Reporting 

Standards (TFRS) Announced but not yet  

Effective

  The Federation of Accounting Professions 

has announced accounting standards and 

financial reporting standards effective for  

annual reporting periods beginning on or after 

January 1, 2013 as follows:

  

  TAS 12 Income Taxes

  TAS 21 (Revised 2009) The Effects of  

  Changes in Foreign Exchange Rates

  TFRS 8 Operating Segments

  The Company has already considered adopting 

TAS 12 and TAS 21 will not have any           

significant For on the Company’s financial 

statements, however, for TFRS 8 Operating 

Segments, the Company has to disclose   

additional information about its internal      

operating segments.

3. Significant Accounting Policies
 

 3.1 Recognition of interest income

  Recognition of income from investment in  

receivables via interest when paid by            

receivable is calculated based on Yield Rate 

from cash flow expected to be paid from each 

acquired receivable multiplied with value of 

each outstanding receivable according to            

outstanding cost. Calculation is made on 

overdue period from the date of receipt of 

transfer to payment date. If payment amount 

is lower than calculated interest, recognition 

of interest income will not exceed the    

amount received for payment. 

  If acquired receivable has already made full 

payment but the Company still has right to 

demand performance by debtor according to 

the agreement, the Company will recognize 

such difference when payment is made by 

debtor as profit from buying investment in 

receivables in Statement of Comprehensive 

Income. 

 3.2 Recognition of expenses

  - Recognition of expenses arisen from the  

 purchase or receipt of transfer of receivables  

 covers the whole amount occurred in such  

 accounting period. 

  - Other expenses are recognized on accrual  

 basis.

 3.3 Investments in receivables

  Value of each non-performing debtor acquired 

will be recorded based on cost price which 

will be used as a basis for calculation of         

interest recognition, allowance for impairment 

of investment in receivables. Determination 

of Yield Rate of any receivable with different 

credits will be collectively recorded as single 

item.
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 3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้

  ลูกหนี้ด้อยคุณภ�พที่บริษัทรับซื้อม�จะประม�ณ

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้ สำ�หรับ 

ลูกหนี้ที่ค้�งชำ�ระเป็นระยะเวล�รวมกันเกินกว่� 

3 เดือน นับแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระต�มสัญญ� 

โดยใช้วิธีก�รประเมินมูลค่�ปัจจุบัน (PV) ของ

กระแสเงินสดที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รจำ�หน่�ย

หลักประกันเป็นมูลค่�ยุติธรรมต�มแนวท�งก�ร

กันสำ�รองต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีระหว่�งประเทศ 

(International Accounting Standard - IAS) 

ฉบับที่ 39 ที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยได้นำ�ม�

กำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ก�รจัดชั้นและก�รกันเงิน

สำ�รองของสถ�บันก�รเงินโดยปรับใช้ให้สอดคล้อง 

กับธุรกรรมของบริษัท

 3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

  เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นเงิน

ลงทุนชั่วคร�ว สำ�หรับเงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือ       

ไว้เกิน 1 ปีจัดเป็นเงินลงทุนระยะย�ว

  เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ทุกชนิดและตร�ส�ร     

ทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดที่เป็นหลักทรัพย์

เผื่อข�ยแสดงด้วยมูลค่�ยุติธรรม กำ�ไรหรือ

ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กก�รปรับมูลค่�ของ

หลักทรัพย์เผื่อข�ย จะแสดงเป็นร�ยก�รแยก

ต่�งห�กในส่วนของเจ้�ของจะรับรู้ในงบกำ�ไร

ข�ดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้จำ�หน่�ยเงินลงทุนนั้น

 

  เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�ร

ของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วย

ร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงิน

ลงทุน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุน      

จะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

  ตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนด แสดงด้วย

ร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย ส่วนเกินหรือส่วนลดจ�ก

ก�รปรับมูลค่�ของตร�ส�รหน้ี จะโอนปรับกับ

ร�ยได้ดอกเบี้ยต�มวิธีอัตร�ผลตอบแทนที่  

แท้จริง 

 3.6 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

  เป็นเงินลงทุนในตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่จะได้รับจ�ก

ก�รโอนลูกหนี้ด้อยคุณภ�พให้บรรษัทบริห�ร

สินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยมีกองทุนเพื่อก�ร

ฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินเป็นผู้อ�วัล 

ถือเป ็นเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะต ้องถือ        

จนครบกำ�หนดแสดงด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 

บริษัทรับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยตั๋วสัญญ�ใช้เงินต�ม

เกณฑ์คงค้�ง โดยใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กถัวเฉลี่ย 

ถ่วงนำ้�หนักของธน�ค�รพ�ณิชย์ห้�แห่ง ผล 

กระทบจ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยที่ใช้

ในก�รคำ�นวณจะปรับปรุงกับกำ�ไรข�ดทุนใน 

งวดปัจจุบัน สำ�หรับก�รปันผลกำ�ไรข�ดทุนจ�ก

ก�รบริห�รสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ เมื่อสิ้นปีที่ 5 

หรือสิ้นปีที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎ�คม 2544 

เป็นต้นไป บริษัทจะพิจ�รณ�ตั้งสำ�รองค่�เผื่อ  

ผลข�ดทุนที่อ�จได้รับปันส่วนจ�ก บสท. ต�ม

ร�ยง�นประม�ณก�รผลข�ดทุนที่ได้รับแจ้งจ�ก 

บสท.

 3.7 ทรัพย์สินรอการขาย

  ทรัพย์สินรอก�รข�ยที่ได้รับจ�กก�รรับชำ�ระหนี้

จ�กลูกหนี้ แสดงมูลค่�ด้วยร�ค�ที่รับโอนจ�ก 

ลูกหนี้ รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนให้ได้ม�ซึ่ ง

ทรัพย์สินน้ันหักค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของทรัพย์สิน

รอก�รข�ย ส่วนต่�งระหว่�งมูลค่�ของทรัพย์สิน

รอก�รข�ย กับยอดคงเหลือต�มบัญชีของลูกหนี้ 

จะบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�

ทรัพย์สินรอก�รข�ย แสดงไว้ในส่วนของเจ้�ของ 

ส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�ทรัพย์สินรอก�รข�ย 

จะรับรู้เป็นร�ยได้ เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน

รอก�รข�ย
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 3.4 Allowance for impairment of investments in 
receivables

  Non-performing debtor acquired by the  
Company is subject to allowance for           
impairment of investment in receivables 
those have been in overdue for more than        
3 months from due date under the agreement 
based on present valuation method (PV) of 
cash flow expected to receive from proceeds 
of sale of securities in fair value which is in 
accordance with reserve guideline of            
International Accounting Standard-IAS No. 
39 applied by the Bank of Thailand for rating 
and reserve of financial institution adapted  
to the Company’s transaction.

 3.5 Investments in securities
  Investment intended to be held for not        

more than 1 year is categorized as temporary 
investment and for the same intended to be 
held for more than 1 year categorized as 
long-term investment. 

  Investment in all kinds of debt instruments 
and equity instruments under market demand 
which are non-performing securities are        
presented by fair value. Profit or loss not       
appreciated from revaluation of non-             
performing securities will be separately        
presented in shareholders’ equity recognized 
in comprehensive income statement when 
discharging such investment. 

 
  Investment in equity instruments not under 

market demand is seen as general investment 
and presented in net cost from allowance for 
impairment of investment. Loss from impairment 
of investment is recognized in Statement of 
Comprehensive Income. 

  Debt instruments to be held until maturity    
are presented by amortized cost. Surplus or       

discount from revaluation of debt instruments 
is reconciled with interest income by method 
of real rate of return.

 3.6 Investments in Thai Asset Management  
Corporation 

  It is an investment in promissory note to       
obtain from transfer of non-performing debtor 
to Thai Asset Management Corporation 
(TAMC) guaranteed as aval by the Financial 
Institutions Development Fund. It is seen       
as investments in debt instruments to be  
held until maturity which is presented by       
amortized cost. The Company recognizes 
interest income of promissory note on          
accrual basis by applying average weighted 
interest rate of five commercial banks.          
Impact from changes in interest rate used in 
the calculation will be reconciled with profit/
loss in current accounting period. With           
respect to allocation of profit/loss from the 
management of non-performing assets       
upon completion of year 5th or 10th from July 
1, 2001, the Company will provide reserve for 
allowance of loss possibly allocated from 
TAMC according to estimates of loss notified 
by TAMC.

 3.7 Properties foreclosed
  Properties foreclosed acquired from debtor 

are presented in transfer price from debtor 
including expenses for transfer and less by 
allowance for impairment of non-performing 
asset and outstanding amount of receivable 
will be recorded as cost surplus from revaluation 
of non-performing assets presented in   
shareholders’ equity. Cost surplus from          
revaluation of non-performing assets will    
be recognized as income when disposing 
non-performing assets.
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  ทรัพย์สินรอก�รข�ยที่ได้จ�กก�รประมูลทรัพย์

ของลูกหน้ีจะแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ที่ประมูลได้

รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนให้ได้ม�ซึ่งทรัพย์สินนั้น 

จำ�นวนเงินที่บริษัทจะต้องชำ�ระค่�ทรัพย์สินที่

ประมูลได้ให้แก่ลูกหนี้ จะนำ�ม�หักรับชำ�ระหนี้

จ�กลูกหนี้ ส่วนต่�งระหว่�งมูลค่�ของทรัพย์สิน

ที่ประมูลได้กับยอดคงเหลือต�มบัญชีของลูกหนี้ 

จะบันทึกเป็นส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�

ทรัพย์สินรอก�รข�ย แสดงไว้ในส่วนของเจ้�ของ 

ส่วนเกินทุนจ�กก�รปรับมูลค่�ของทรัพย์สิน       

รอก�รข�ยจะรับรู้เป็นร�ยได้เมื่อมีก�รจำ�หน่�ย

ทรัพย์สินรอก�รข�ย

  ทรัพย์สินรอก�รข�ยที่รับโอนจ�กบริษัทบริห�ร

สินทรัพย์และสถ�บันก�รเงิน แสดงด้วยร�ค�     

รับโอน (ต้นทุนที่รับซื้อ) รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รโอน

ให้ได้ม�ซึ่งสินทรัพย์นั้น

  ทรัพย์สินรอก�รข�ยแสดงด้วยร�ค�ทุนที่รับโอน

ม�รวมค่�ใช้จ่�ยในก�รโอนให้ได้ม�ซึ่งทรัพย์สินนั้น 

หักค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของทรัพย์สินรอก�รข�ย 

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของทรัพย์สินรอก�รข�ย

จะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.8 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ

  ลูกหนี้ข�ยผ่อนชำ�ระเกิดจ�กก�รข�ยทรัพย์สิน

รอก�รข�ยโดยก�รให้ผ่อนชำ�ระ โดยบริษัทจะ 

บันทึกส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ยและต้นทุนของ

ทรัพย์สินรอก�รข�ยเป็นกำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ย

ผ่อนชำ�ระรอตัดบัญชี และจะทยอยรับรู้เป็น        

ร�ยได้ต�มงวดที่ได้รับชำ�ระ

 3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

  แสดงด้วยร�ค�ทุนหลังหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม 

ค่�เส่ือมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุ 

ก�รใช้ง�นโดยประม�ณของสินทรัพย์แต่ละ

ประเภท ดังนี้

    อัตร�ร้อยละ

  อ�ค�ร 5

  อุปกรณ์ 20

  รถยนต์ 20

  คอมพิวเตอร์ 20, 33.33

 3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรม

คอมพิวเตอร์แสดงในร�ค�ทุนหลังหักค่�ตัด 

จำ�หน่�ยสะสม ค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณด้วยวิธี

เส้นตรงในอัตร�ร้อยละ 20 ต่อปี และรับรู้เป็น      

ค่�ใช้จ่�ยในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

 3.11 กำาไรจากการรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้

  จำ�นวนเงินที่ได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ ซึ่งเป็น 

ลูกหนี้ที่มีต้นทุนรับซื้อเท่�กับศูนย์แล้ว บริษัทจะ

รับรู้เป็นกำ�ไรจ�กก�รรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้

 3.12 การรับรู้รายได้จากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

ไป บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 

  บริษัทรับรู้กำ�ไรจ�กก�รโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ         

ไป บสท. โดยคำ�นวณจ�กส่วนต่�งของร�ค�รับโอน 

ลูกหนี้ด้อยคุณภ�พกับร�ค�ทุนของลูกหนี้ที่รับซื้อ 

คงเหลือ ณ วันโอน ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงยอด

ลูกหนี้ที่โอนให้ บสท. ซึ่งมีผลกระทบต่อกำ�ไร

ข�ดทุนจ�กก�รโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พไป 

บสท. จะปรับปรุงกับกำ�ไรข�ดทุนในงวดปัจจุบัน 

 3.13 การประมาณการหนี้สิน 

3.13.1 บริษัทรับรู้ประม�ณก�รหนี้สินซึ่งเกิด

จ�กก�รโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พให้

บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย (บสท.) 

โดยบริษัทจะประม�ณผลข�ดทุนท่ีอ�จ 

เกิดขึ้นต�มจำ�นวนที่ ได้รับแจ้งจ�ก 

บสท.
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  Value of non-performing assets acquired 
from auction will be presented in auction 
price including expenses for transfer of such 
asset. Amount to be paid by the Company  
for auction price to Debtor will deduct          
from debt payment by debtor. Difference       
between value of non-performing asset and 
outstanding amount of receivable will be       
recorded as cost surplus from revaluation      
of non-performing assets presented in  
shareholder’s equity. Cost surplus from        
revaluation of non-performing assets will       
be recognized as income when disposing 
non-performing assets.

  Non-performing assets received from transfer 
from asset management companies and       
financial institutions will be presented in 
transfer price (cost of requirement) including 
expenses for transfer of such assets.

  Non-performing assets are presented in 
transferred cost price including expenses       
for transfer of such assets and less by        
allowance for impairment of non-performing 
assets loss recognized in statement of        
comprehensive income. 

 3.8 Installment sale receivables
  Installment sale receivables occur from        

selling non-performing assets by installment 
payment . The Company wi l l  record                  
difference between selling price and cost        
of non-performing assets as deferred gross 
profit from installment sales and gradually 
recognized as income after each installment 
payment.

 3.9 Premises and Equipment - Net
  They are presented in cost after accumulated 

depreciation. Depreciation is calculated by 
use life linear method on the estimate of  
each asset as follows:

    Percentage
  Building 5
  Equipment 20
  Car  20
  Computer 20, 33.33

 3.10 Intangible Assets
  Intangib le assets compr ise computer           

software presented in cost after deduction of 
accumulated amortization. This amortization 
is calculated by use life linear method on 
20% per year, and entry as an expense in 
statement of comprehensive income.

 3.11 Gain on investments in receivables
  Amount of debt payment from debtors cost 

of acquirement of which have become zero 
will be recognized by the Company as profit 
from acquiring investment in receivables. 

 3.12 Recognition of income from transfer of non-
performing assets to Thai Asset Management 
Corporation (TAMC) 

  The company will recognize profit from      
transfer of non-performing assets to TAMC 
by calculating difference between transferred 
price of non-performing debtor and outstanding 
cost of such asset on transfer date. If         
there is any change to receivable amount 
transferred to TAMC which may affect profit/
loss from non-performing asset transfer         
to TAMC, it will reconciled with profit/loss in 
current period. 

 3.13 Provisions 
3.13.1 The Company recognized estimated 

liabilities resulted from transfer of 
non-performing assets to Thai Asset 
Management Corporation (TAMC) 
from estimated loss which may        
possibly occurred based on amount 

informed by TAMC.
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3.13.2 โครงก�รผลประโยชน์พนักง�น บริษัท

จัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์เพื่อจ่�ย 

ให้แก่พนักง�นหลังออกจ�กง�นต�ม         

ข้อตกลงของก�รจ้�งง�น ก�รประม�ณ

ก�รหนี้สินผลประโยชน์ของพนักง�น

คำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณ

ก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) 

ซึ่งได้นำ�ข้อมูลท�งสถิติม�เป็นปัจจัย 

ในก�รประม�ณก�รจ�กมูลค่�ปัจจุบัน

ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์     

ที่ค�ดว่�จะต้องจ่�ยในอน�คต และ

คำ�นวณคิดลดโดยใช้ อัตร�ดอกเบี้ย  

ของพันธบัตรรัฐบ�ลที่มีกำ�หนดเวล�

สอดคล้องกับระยะเวล�ของหนี้ สิน       

ดังกล่�ว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ

ประม�ณก�รหนี้สิน ผลแตกต่�งที่เพิ่ม

ขึ้นหรือลดลงจ�กประม�ณก�รต�มหลัก 

คณิตศ�สตร์ประกันภัยในแต่ละงวด

บัญชีจะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยหรือร�ยได้ใน

งวดนั้น

 3.14 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการรับบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

(บสท.)

  บริษัทรับรู้ร�ยได้จ�กก�รรับบริห�รหนี้ด้อยคุณภ�พ 

จ�ก บสท. ในอัตร�ค่�จ้�งต�มที่กำ�หนดในสัญญ� 

โดยพิจ�รณ�จ�กยอดคงค้�งของมูลค่�ต�มบัญชี

ที่รับโอนของลูกหนี้ที่มีข้อสรุปโดยบริษัท 

  ค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นในก�รบริห�รสินทรัพย์แต่ละ

ร�ยก�ร ซึ่งมิใช่ค่�ใช้จ่�ยโดยตรงที่จะนำ�ม�คำ�นวณ 

เป็นค่�จ้�ง เช่น ค่�เบี้ยประกันภัยของหลักประกัน 

ค่�ธรรมเนียมศ�ล ฯลฯ เป็นค่�ใช้จ่�ยเกิดขึ้นจริง 

และเกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รบริห�รสินทรัพย์ 

ของ บสท. และบริษัทได้ทดรองจ่�ยค่�ใช้จ่�ย  

ดังกล่�วไปแล้ว บสท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ย 

ดังกล่�วรวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม โดย บสท. จะต้อง

ชำ�ระให้บริษัทพร้อมกับค่�จ้�งในแต่ละครั้ง

 3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

  ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�

เป็นเงินบ�ทต�มอัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด 

ร�ยก�รนั้น สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตร�

ต่�งประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่� 

เป็นเงินบ�ทด้วยอัตร�แลกเปลี่ยนอ้�งอิงต�ม

ประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น กำ�ไร 

หรือข�ดทุนจ�กก�รแปลงค่�รับรู้เป็นร�ยได้หรือ

ค่�ใช้จ่�ยในงวดบัญชีนั้น

 3.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  ต�มพระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวล

รัษฎ�กร ว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร (ฉบับที่ 362) 

พ.ศ. 2542 กำ�หนดให้บริษัทบริห�รสินทรัพย์ 

กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้

นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จ�กก�รบริห�ร

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พที่รับซื้อหรือรับโอนจ�ก

สถ�บันก�รเงิน

 3.17 กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

  กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดย

ก�รห�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิสำ�หรับปีด้วยจำ�นวน 

หุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกและ

เรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว
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3.13.2 Employee Benefits Project, the 

Company set up a compensation 

project to pay employee for post-

retirement according to employment 

agreement. Estimated liabilities of 

employee benefits is calculated       

according to mathematics of insurance 

by Projected Unit Credit Method using 

statistic data as a factor in estimating 

present value of future benefits out 

flow. Discount rate is calculated by 

using government bond interest rate 

of which its duration period is the 

same as debt period. The calculated 

amount will be presented as part of 

estimated liabilities. The surplus or 

loss from estimation, according to 

mathematics of insurance, in each 

accounting period will be recorded 

as revenue or expense of that period.

 3.14 Recognition of income and expenses in          

relation to engagement in management of 

non-performing loans from Thai Asset         

Management Corporation (TAMC)

  The Company recognizes income from         

engagement in management of non-           

performing loans from TAMC based on the 

fee set out in the contract from the outstanding 

amount of book value of transferred loans 

summarized by the Company. 

  Necessary expenses for management of 

each asset item which are not direct              

expenses to be included in the fee e.g.         

premium insurance of securities, court fee 

etc., actually paid and directly involved         

with asset management of TAMC and which 

have been paid in advance by the Company; 

will be responsible by TAMC including VAT 

which will be paid to the Company with each 

fee. 

 3.15 Foreign currency transactions

  Foreign currency transactions are translated 

into Thai Baht at the rates of exchange        

prevailing at the transaction dates. Outstanding 

assets and liabilities in foreign currency on 

the date of balance sheet are converted into 

Thai Baht based on the announcement of the 

Bank of Thailand on that date. Profit or loss 

from conversion is recognized as income or 

expenses in that period. 

 3.16 Corporate income tax

  The Royal Decree issued by the virtue of       

the Revenue Code RE: Tax Exemption        

(No. 362) B. E. 1999 provided that Bangkok 

Commercial Asset Management Co., Ltd. 

shall be exempted from corporate income 

taxes for net profit earned from management 

of non-performing assets acquired or            

transferred from financial institution.

 3.17 Basic earnings (loss) per share

  Basic earnings (loss) per share are computed 

by dividing net income by weighted average 

number of issued and paid-up ordinary 

shares.
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินฝากสถาบันการเงิน

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินฝ�กระหว่�งท�ง 1.21 66.68

เงินฝ�กธน�ค�รในประเทศ

 เงินฝ�กกระแสร�ยวัน 33.89 39.21

 เงินฝ�กออมทรัพย์ 529.83 566.06

 เงินฝ�กประจำ�  1,900.19 300.19

 ดอกเบี้ยค้�งรับ 4.70 0.89

รวมเงินฝ�กธน�ค�รในประเทศ 2,468.61 906.35

  รวม 2,469.82 973.03

 บริษัทมีเงินฝ�กออมทรัพย์ จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท คำ้�ประกันก�รใช้ไฟฟ้�ของบริษัท

 4.2 เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินลงทุนในลูกหนี้ยกม�ต้นงวด 47,370.18 46,951.53

บวก รับซื้อเพิ่ม 18,297.09 5,789.26

หัก ร�ยก�รรับชำ�ระหนี้และปรับปรุงสุทธิ (4,235.70) (5,370.61)

คงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้ 61,431.57 47,370.18

หัก เงินชดเชยจ�ก บบส. พญ�ไท รอตัดบัญชี (2,953.18) (3,000.46)

หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้ (10,447.75) (9,864.28)

เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ 48,030.64 34,505.44

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในลูกหนี้จำ�นวน 61,431.57 ล้�นบ�ท และ 47,370.18 ล้�นบ�ท 

ต�มลำ�ดับ แต่บริษัทมีสิทธิเรียกร้องจ�กลูกหนี้ต�มสัญญ�คิดเป็นมูลค่� จำ�นวน 395,569.28 ล้�นบ�ท และ 241,187.75 

ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

ในงวดบัญชีนี้บริษัทรับซื้อสิทธิเรียกร้องเงินลงทุนในลูกหนี้จ�กธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 

จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทบริห�รสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธย� จำ�กัด ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 

ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน) และธน�ค�รไทยเครดิตเพื่อร�ยย่อย จำ�กัด (มห�ชน) 

มีมูลค่�รับซ้ือต�มสัญญ�จำ�นวน 347.93 ล้�นบ�ท 2,027.53 ล้�นบ�ท 285.49 ล้�นบ�ท 1,281.67 ล้�นบ�ท        

11,438.70 ล้�นบ�ท 2,004.48 ล้�นบ�ท 585.89 ล้�นบ�ท และ 325.40 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ ซึ่งมูลค่�เงินลงทุนใน      

ลูกหน้ีที่บริษัทรับโอนม�ดังกล่�วอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับก�รปรับปรุงร�ค�สินทรัพย์ ซึ่งอยู่ระหว่�งก�ร       

ตรวจสอบของบริษัท
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4. Additional information

 4.1 Deposit in financial institutions

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Deposit in transit 1.21 66.68

Deposits in domestic bank

 Current account 33.89 39.21

 Savings account 529.83 566.06

 Fixed account  1,900.19 300.19

 Accrued interest receivable 4.70 0.89

Total deposits in domestic bank 2,468.61 906.35

  Total 2,469.82 973.03

 The Company has used savings account for amount of Baht 3 million to guarantee the Company’s electricity use.

 4.2 Investments in receivables - net

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Beginning balance of investments in receivable 47,370.18 46,951.53

add increased purchasing 18,297.09 5,789.26

less received debt payment items and net adjustment (4,235.70) (5,370.61)

Balance of investments in receivable 61,431.57 47,370.18

less deferred damages to be paid by AMC-Phayathai (2,953.18) (3,000.46)

less allowance for impairment of investments in receivables (10,447.75) (9,864.28)

Investments in receivables - net 48,030.64 34,505.44

As of December 31, 2012 and 2011, the Company had investment in receivables for an amount of Baht 
61,431.57 million and Baht 47,370.18 million, respectively but the Company had the right of claim against 
debtor under the contracts for the total amount of Baht 395,569.28 million and Baht 241,187.75 million,               
respectively.

In this accounting period, the Company has acquired the right to claim in investment in receivables from Siam 
Commercial Bank Plc., Bank of Ayudhya Plc., Ayudhya Asset Management Co., Ltd., GH Bank, Thai Asset        
Management Corporation, TMB Bank Plc., UOB Bank Plc., and Thai Credit Retail Bank Plc. for the contract price 
of Baht 347.93 million, Baht 2,027.53 million, Baht 285.49 million, Baht 1,281.67 million, Baht 11,438.70 million, 
Baht 2,004.48 million, Baht 585.89 million, and Baht 325.40 million, respectively. Such investment value in          
debtors acquired by the Company may be subject to change depending on the adjustment of assets price which 
is currently under the process of auditing by the Company. 
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 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 บริษัทมีค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในลูกหนี้มีร�ยละเอียด ดังนี้

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ยอดยกม�ต้นงวด 9,864.28 9,593.67

ร�ยก�รปรับปรุง (197.11) (278.12)

ตั้งเพิ่มในงวดนี้ 780.58 548.73

  รวม 10,447.75 9,864.28

 4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์  - สุทธิ

 หน่วย : ล้�นบ�ท
      

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

 ราคาทุน/ มูลค่า ราคาทุน/ มูลค่า

 ราคาทุน ยุติธรรม ราคาทุน ยุติธรรม

 ตัดจำาหน่าย  ตัดจำาหน่าย

 1. หลักทรัพย์เผื่อข�ย

  ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศ 381.26 233.24 469.19 273.88

  ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ - 0.02 - 0.03

  หัก ค่�เผื่อก�รปรับมูลค่� (148.00) - (195.28) -

  รวม 233.26 233.26 273.91 273.91

 2. ตร�ส�รหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด

  หลักทรัพย์รัฐบ�ลและรัฐวิส�หกิจ 499.95  399.72 

  ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน 49.70  49.70

  หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (49.70)  (49.70)

  รวม 499.95  399.72

 3. เงินลงทุนทั่วไป

  ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด 576.55  576.55

  หัก ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (452.62)  (449.62)

  รวม 123.93  126.93

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 857.14  800.56

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 ตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดในประเทศจำ�นวน 576.55 ล้�นบ�ท ได้รวมเงิน

ลงทุนในหุ้นส�มัญ บริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด ซึ่งมีร�ค�ทุน 0.95 ล้�นบ�ท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.94) และนอกจ�กนี้

บริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด ยังมีเงินลงทุนในกิจก�รต่�งๆ อีก 20 แห่ง จึงทำ�ให้บริษัทมีกิจก�รในเครือทั้งท�งตรงและ       

ท�งอ้อม รวม 21 แห่ง ดังนี้
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 As of December 31, 2012 and 2011, allowances for impairment of investment in receivables were as follows:

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Balance at the beginning of the year 9,864.28 9,593.67

Adjusted entry (197.11) (278.12)

Additional amount for this period 780.58 548.73

  Total 10,447.75 9,864.28

 4.3 Investments in securities - net

 Unit : Million Baht
      

 31 December 2012 31 December 2011

 Cost Value/ Fair  Cost Value/ Fair 

 Amortized  Value Amortized  Value

 Cost Value  Cost Value

 1. Available-for-Sale Securities

  Domestic marketable equity securities 381.26 233.24 469.19 273.88

  Warrants - 0.02 - 0.03

  Less Allowance for revaluation (148.00) - (195.28) -

  Total 233.26 233.26 273.91 273.91

 2. Held-to-Maturity Debt Securities

  Government & state enterprise securities 499.95  399.72 

  Private enterprise debt securities 49.70  49.70

  Less Allowance for impairment (49.70)  (49.70)

  Total 499.95  399.72

 3. General Investments

  Domestic non-marketable equity securities 576.55  576.55

  Less Allowance for impairment (452.62)  (449.62)

  Total 123.93  126.93

Total investments in securities - net 857.14  800.56

As of December 31, 2012, non-marketable equity securities-domestic for an amount of Baht 576.55 million 

included investments in ordinary shares of Rojthip Co., Ltd. for cost amount of Baht 0.95 million (the Company 

holds 99.94% of its total shares). Furthermore, Rojthip Co., Ltd. has also invested in other 20 business entities 

and thus allowing the Company to have affiliated businesses, directly and indirectly, totaling 21 entities as         

follows:
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  สัดส่วนที่ สัดส่วนที่ 

 กิจการในเครือ  บริษัทถือหุ้น บ.โรจน์ทิพย์ จำากัด จำานวนเงิน

  (ร้อยละ) ถือหุ้น (ร้อยละ) (บาท)

1. บริษัท ใบย�เอเซียอ�คเนย์ จำ�กัด - 66.17 -

2. บริษัท สิงหช�ติ จำ�กัด - 99.40 -

3. บริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด 99.94 - 947,331.26

4. บริษัท มโหสถ จำ�กัด - 99.94 -

5. บริษัท โฆษณ�น�น�ภัณฑ์ จำ�กัด - 99.40 -

6. บริษัท พืชผลอุตส�หกรรม จำ�กัด - 99.40 -

7. บริษัท เน�วนิตก�รเกษตร จำ�กัด - 99.40 -

8. บริษัท ทศชัย จำ�กัด - 99.40 -

9. บริษัท ตะวันตกธุรกิจ จำ�กัด - 99.40 -

10. บริษัท ก�รค้�ก�รบัญชี จำ�กัด - 99.40 -

11. บริษัท ศิริกรณ์ จำ�กัด - 99.99 -

12. บริษัท วิทย์พล จำ�กัด - 99.94 -

13. บริษัท ตล�ดขนส่งพิษณุโลก จำ�กัด - 99.98 -

14. บริษัท วันทน�ก�ร จำ�กัด - 99.99 -

15. บริษัท สย�มพินิจ จำ�กัด - 99.45 -

16. บริษัท พรหมอำ�นวย จำ�กัด - 99.98 -

17. บริษัท ฟิวเจอร์ซัพพล�ยส์ จำ�กัด - 99.94 -

18. บริษัท ทร�ยง�มก่อสร้�ง จำ�กัด - 99.99 -

19. บริษัท ทร�ยง�มปิโตรเลียม จำ�กัด - 99.98 -

20. บริษัท ทร�ยง�มคอนกรีต จำ�กัด - 99.80 -

21. หจก.รุ่งเรืองทร�ยง�มเชียงใหม่ - 76.00 -

          รวม   947,331.26

กิจก�รในเครือดังกล่�วอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รชำ�ระบัญชีเลิกกิจก�รยกเว้น หจก.รุ่งเรืองทร�ยง�มเชียงใหม่ ซึ่งยังคง

ดำ�เนินกิจก�รอยู่ ส่วนเงินลงทุนในหุ้นส�มัญของบริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด จำ�นวน 0.95 ล้�นบ�ท บริษัทมีวัตถุประสงค์      

ที่จะถือเงินลงทุนไว้เพียงชั่วคร�วและได้ตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนเต็มจำ�นวน

ค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนจำ�นวน 502.32 ล้�นบ�ท เป็นค่�เผ่ือก�รด้อยค่�ของตร�ส�รหน้ีที่ถือจนครบกำ�หนด 

จำ�นวน 49.70 ล้�นบ�ท และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนทั่วไปจำ�นวน 452.62 ล้�นบ�ท ที่มีผลก�รดำ�เนินง�น

ข�ดทุนเกินทุน จึงตั้งค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนทั่วไปเต็มจำ�นวน
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  Shareholding ratio Ratio held by 

 Affiliated businesses  by the Company Rojthip Co., Ltd. Amount

  (percentage) (percentage) (Baht)

1. SEA Tobacco Co., Ltd. - 66.17 -

2. Singhachat Co., Ltd. - 99.40 -

3. Rojthip Co., Ltd. 99.94 - 947,331.26

4. Mahosot Co., Ltd. - 99.94 -

5. Koatsana Nanaphan Co., Ltd. - 99.40 -

6. Phuetphon Industry Co., Ltd. - 99.40 -

7. Naowanit Agriculture Co., Ltd. - 99.40 -

8. Thossachai Co., Ltd. - 99.40 -

9. Tawantok Business Co., Ltd. - 99.40 -

10. Trading Accounting Co., Ltd. - 99.40 -

11. Sirikorn Co., Ltd. - 99.99 -

12. Witphon Co., Ltd. - 99.94 -

13. Phitsanulok Terminal Market Co., Ltd. - 99.98 -

14. Wanthanakarn Co., Ltd. - 99.99 -

15. Siam Phinit Co., Ltd. - 99.45 -

16. Phromamnuay Co., Ltd. - 99.98 -

17. Future Supplies Co., Ltd. - 99.94 -

18. Sai-ngam Construction Co., Ltd. - 99.99 -

19. Sai-ngam Petroleum Co., Ltd. - 99.98 -

20. Sai-ngam Concrete Co., Ltd. - 99.80 -

21. Rungruang Sai-ngam Chiangmai Limited Partnership - 76.00 -

          Total   947,331.26

Such affiliated businesses are under winding up and liquidation process except Rungruang Sai-ngam Chiangmai 

Limited Partnership which is still active in its business. Investment in ordinary shares of Rojthip Co., Ltd. for an 

amount of Baht 0.95 million is intended to be held temporarily by the Company and full amount of allowance 

for impairment has been fixed.

Allowance for impairment of investment for an amount of Baht 502.32 million is fixed for debt instruments for 

Baht 49.70 million and for general investment for Baht 452.62 million. Allowance for impairment of general  

investment is fixed for full amount as it may affect the operation and result in loss or surplus.
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 4.4 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

  เงินลงทุนในบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย เป็นตั๋ว 

สัญญ�ใช้เงินที่ได้รับจ�กบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 

(บสท.) ซ่ึงเกิดจ�กบริษัทได้โอนสินทรัพย์        

ด้อยคุณภ�พต�มพระร�ชกำ�หนดบรรษัทบริห�ร

สินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ให้แก่ บสท. ต�ม

สัญญ�โอนสินทรัพย์ลงวันที่ 12 ตุล�คม 2544 

ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ข้อ 4.20 และ

เมื่อ บสท.ยืนยันร�ค�รับโอนแล้ว บสท.จะออก 

ตั๋วสัญญ�ใช้เงินประเภทตร�ส�รหนี้ที่ต้องถือ  

จนครบกำ�หนด 10 ปี เพ่ือชำ�ระหน้ีสินทรัพย์ 

ด้อยคุณภ�พ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2554 เงินลงทุนในบรรษัท

บริห�รสินทรัพย์ไทย จำ�นวน 3,922.43 ล้�นบ�ท 

เป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่ได้รับจ�ก บสท.จำ�นวน       

19 ฉบับ และดอกเบี้ยค้�งรับจำ�นวน 55.09   

ล้�นบ�ท

  เม่ือวันที่ 1 สิงห�คม 2555 บริษัทได้ลงน�มใน

สัญญ�โอนสินทรัพย์และสัญญ�ซื้อข�ยทรัพย์สิน

รอก�รข�ยกับบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ ไทย 

(บสท.) โดยบริษัทในฐ�นะผู้รับโอนหรือผู้ซื้อ

ตกลงรับโอน และ บสท.ในฐ�นะผู้โอนหรือผู้ข�ย

ตกลง โอนสิ นทรั พย์ ด้ อ ยคุณภ�พด้ วยค่ �

ตอบแทนก�รโอนจำ�นวน 11,438.70 ล้�นบ�ท 

และทรัพย์สินรอก�รข�ยร�ค�ซื้อ 4,318.47  

ล้�นบ�ท รวมค่�ตอบแทนที่ตกลงต้องชำ�ระ

จำ�นวน 15,757.17 ล้�นบ�ท โดยบริษัทได้นำ� 

ต๋ัวสัญญ�ใช้เงินที่ได้รับจ�ก บสท.ทั้ง 19 ฉบับ 

จำ�นวน 3,922.43 ล้�นบ�ท บวกดอกเบี้ยค้�งรับ

สุทธิหลังภ�ษีคำ�นวณถึงวันที่ทำ�สัญญ�จำ�นวน 

92.84 ล้�นบ�ทรวมทั้งสิ้นชำ�ระร�ค�ในส่วนแรก

จำ�นวน 4,015.27 ล้�นบ�ท ก�รชำ�ระร�ค�โอน

สินทรัพย์และร�ค�ซื้อทรัพย์สินรอก�รข�ยส่วนที่

เหลือที่ต้องชำ�ระรวมจำ�นวน 11,741.90 ล้�นบ�ท 

บริษัทตกลงชำ�ระเป็นร�ยงวด (ร�ยปี) รวม 5 งวด 

โดยก�รออกตั๋ วสัญญ�ใช้ เงินให้แก่  บสท.           

(ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4.11.3) 

และกรณีที่บริษัท(ผู้ รับโอน) ได้ รับส่วนแบ่ง          

ผลกำ�ไรในก�รบริห�รสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ     

ของ บสท.(ผู้โอน) ต�มพระร�ชกำ�หนดบรรษัท

บริห�รสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 บริษัทตกลงให้

นำ�ส่วนแบ่งผลกำ�ไรฯ ม�เป็นส่วนหนึ่งของก�ร

ชำ�ระร�ค�โอนสินทรัพย์และร�ค�ทรัพย์สิน    

รอก�รข�ยส่วนที่เหลือ โดยหักลดกับตั๋วสัญญ�

ใช้เงินของ บสก.งวดที่ 5 จนถึงงวดที่ 1 สำ�หรับ

ก�รปรับปรุงร�ค�ที่ซื้อข�ยที่จะต้องปรับปรุง 

เพิ่มหรือลดให้แล้วเสร็จภ�ยใน 120 วันนับถัดจ�ก 

วันลงน�มในสัญญ�

  สำ�หรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 

บริษัทรับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินลงทุนใน บสท.

ต�มอัตร�เฉล่ียของดอกเบี้ยเงินฝ�กถัวเฉลี่ย  

ถ่วงนำ้�หนักของเงินฝ�กทุกประเภทของธน�ค�ร

พ�ณิชย์ห้�แห่งจำ�นวน 38.68 ล้�นบ�ท บริษัทได้ 

นำ�ตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่รับจ�ก บสท.และดอกเบี้ย

ค้�งรับที่คิดคำ�นวณจนถึงวันที่ลงน�มในสัญญ�

โอนสินทรัพย ์และสัญญ�ซื้อข�ยทรัพย ์สิน         

รอก�รข�ยระหว่�งบริษัทกับ บสท. (1 ส.ค. 2555) 

เพื่อนำ�ไปชำ�ระร�ค�ทั้งจำ�นวน จึงทำ�ให้เงินลงทุน 

ใน บสท.และดอกเบี้ยค้�งรับไม่มียอดคงเหลือ
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 4.4 Investments in Thai Asset Management  

Corporation 

  Investment in Thai Asset Management       

Corporation (TAMC) - deferred note receivables 

were the investment that the Company  

transferred non-performing assets pursuant 

to the Emergency Decree for Thai Asset 

Management Corporation B. E. 2544 to TAMC 

under asset transfer agreement dated      

October 12, 2001 as per Note to Financial 

Statements Clause 4.20 and when TAMC 

confirmed the transfer receiving price, TAMC 

then issued promissory note for debt instrument 

to be held 10 years maturity term for payment 

of non-performing assets.

  As of December 31, 2011, the investment in 

Thai Asset Management Corporation for an 

amount of Baht 3,922.43 million which        

comprising 19 promissory notes acquired 

from TAMC and accrued interest in an 

amount of Baht 55.09 million.

  On August 1, 2012, the Company entered 

assets transfer and properties foreclosed 

purchase agreement with TAMC. The Company, 

as the transferee or purchaser, and TAMC, as 

the transferor or the seller, agreed to transfer 

non-performing assets in a value of Baht 

11,438.70 million and properties foreclosed 

at the selling price of Baht 4,318.47 million, 

totaling a sum of Baht 15,757.17 million. The 

promissory notes, 19 issues in an amount of 

Baht 3,922.43 million, acquired from TAMC 

by the Company were added to net accrued 

interest receivable after tax calculation up to 

the date of contract in an amount of Baht 

92.84 million, totaling the first payment amount 

of Baht 4,015.27 million. The remaining amount 

of assets transfer and purchase of properties 

foreclosed that is still underpayment is equal 

to the sum of Baht 11,741.90 million. The 

Company agreed to make payment by            

installment (yearly) for a total of 5 terms by 

issuing promissory notes to TAMC (as per 

note No. 4.11.3 to financial statement).           

In case the Company (transferee) received 

the share of earnings from non-performing 

asset management by TAMC (transferor)         

in accordance with Emergency Decree on 

Thai Asset Management Corporation B. E. 

2544, the Company has agreed to use the 

allocated share of such earnings as part of 

the payment for the remaining assets transfer 

and properties foreclosed value by amortizing 

with the promissory notes of TAMC from the 

5th term of installment to the 1st term of            

installment to allow the adjustment of          

purchasing values to be completed within 120 

days starting from the day after the signing of 

contract.

  For the accounting period ended on December 

31, 2012, the Company recognized interest 

income from investment in TAMC based on 

weighted average interest for all kinds of bank 

account of five commercial banks for an 

amount of Baht 38.68 million. The Company 

has brought the promissory note acquired 

from TAMC and accrued interest in the 

amount as of the date on which signature has 

been affixed in the asset transfer and properties 

foreclosure purchasing contract engaged  

with Thai Asset Management Corporation 

(August 1, 2012) for full payment, resulting in 

no outstanding balance of investment in 

TAMC and accrued interest. 
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 4.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ยอดยกม�ต้นงวด 1,558.32 1,319.77

บวก ร�ยก�รเพิ่มระหว่�งงวด 1,387.17 477.48

หัก รับชำ�ระระหว่�งงวด (452.24) (238.93)

ยอดคงเหลือปล�ยงวด 2,493.25 1,558.32

หัก กำ�ไรขั้นต้นลูกหนี้ผ่อนชำ�ระรอตัดบัญชี (691.79) (561.57)

  ลูกหนี้ข�ยผ่อนชำ�ระ - สุทธิ 1,801.46 996.75

 4.6 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

  ทรัพย์สินรอก�รข�ย ประกอบด้วย สังห�ริมทรัพย์ และอสังห�ริมทรัพย์ที่ได้รับม�จ�กก�รรับชำ�ระหน้ีจ�กลูกหนี้

และจ�กก�รรับซื้อจ�กบริษัทบริห�รสินทรัพย์ และธน�ค�รดังนี้

 หน่วย : ล้�นบ�ท
 

   31 ธันวาคม 2555

  ประมูลจาก โอนทรัพย์ชำาระหนี้/

  สถาบันการเงิน ประมูลทรัพย์ รวม

   จากลูกหนี้

 4.6.1 อสังห�ริมทรัพย์

  ยอดต้นงวด 8,841.87 9,577.79 18,419.66

   เพิ่มขึ้น 4,359.59 1,390.19 5,749.78

   ลดลง (2,165.74) (2,996.45) (5,162.19)

  ยอดปล�ยงวด 11,035.72 7,971.53 19,007.25

 4.6.2 สังห�ริมทรัพย์

  ยอดต้นงวด 4.30 165.51 169.81

   เพิ่มขึ้น - (2.01) (2.01)

   ลดลง - (158.67) (158.67)

  ยอดปล�ยงวด 4.30 4.83 9.13

  รวมยอดปล�ยงวด 11,040.02 7,976.36 19,016.38

  หัก ค่�เผื่อด้อยค่�   (465.58)

  ทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ   18,550.80
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 4.5 Installment sale receivable - net

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Beginning balance 1,558.32 1,319.77

add increased item during accounting period 1,387.17 477.48

less received payment during accounting period (452.24) (238.93)

Ending balance 2,493.25 1,558.32

less deferred initial earnings from installment sale receivable (691.79) (561.57)

  Installment sale receivable - net 1,801.46 996.75

 4.6 Properties foreclosed - net

  Properties foreclosed consisted of movable properties and immovable properties gained from payment 

by receivables and purchase from asset management companies and banks as follows:

 Unit : Million Baht
 
   December 31, 2012

  Bid from Transferred from 

  financial debt repayment/ 

  institutions auction from  Total

   receivable

 4.6.1 Immovable properties

  Beginning balance 8,841.87 9,577.79 18,419.66

   Addition 4,359.59 1,390.19 5,749.78

   Disposal (2,165.74) (2,996.45) (5,162.19)

  Ending balance 11,035.72 7,971.53 19,007.25

 4.6.2 Movable properties

  Beginning balance 4.30 165.51 169.81

   Addition - (2.01) (2.01)

   Disposal - (158.67) (158.67)

  Ending balance 4.30 4.83 9.13

  Total of ending balance 11,040.02 7,976.36 19,016.38

  less allowance for impairment   (465.58)

  Properties foreclosed - net   18,550.80
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 หน่วย : ล้�นบ�ท
 

   31 ธันวาคม 2554  

  ประมูลจาก โอนทรัพย์ชำาระหนี้/

  สถาบันการเงิน ประมูลทรัพย์ รวม

   จากลูกหนี้

 4.6.1 อสังห�ริมทรัพย์ 

  ยอดต้นงวด 9,539.64 9,308.49 18,848.13

   เพิ่มขึ้น 742.12 2,628.85 3,370.97

   ลดลง (1,439.89) (2,359.55) (3,799.44)

  ยอดปล�ยงวด 8,841.87 9,577.79 18,419.66

 4.6.2 สังห�ริมทรัพย์

  ยอดต้นงวด 4.30 165.46 169.76

   เพิ่มขึ้น         - 0.10 0.10 

   ลดลง      -         (0.05) (0.05)

  ยอดปล�ยงวด 4.30 165.51 169.81

  รวมยอดปล�ยงวด 8,846.17 9,743.30 18,589.47

  หัก  ค่�เผื่อด้อยค่�   (551.94)

  ทรัพย์สินรอก�รข�ยสุทธิ   18,037.53

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

  ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้�นบ�ท
 31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน อาคาร 

 รายการ ยอด เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/ ยอด  ยอด ค่าเสื่อม 
จำาหน่าย

 ยอด และอุปกรณ์

  ต้นงวด รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด ราคา  ปลายงวด สุทธิ
   

1. ที่ดิน  728.20 11.31 - 739.51 - - - - 739.51

2. อ�ค�ร 507.82 65.80 - 573.62 118.19 27.17 - 145.36 428.26

3. อุปกรณ์ 416.29 136.05 81.30 471.04 306.31 54.50 24.55 336.26 134.78

  รวม 1,652.31 213.16 81.30 1,784.17 424.50 81.67 24.55 481.62 1,302.55
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  Unit : Million Baht
 
   December 31, 2011

  Bid from Transferred from 

  financial debt repayment/ 

  institutions auction from  Total

   receivable

  4.6.1  Immovable properties 

  Beginning balance 9,539.64 9,308.49 18,848.13

   Addition 742.12 2,628.85 3,370.97

   Disposal (1,439.89) (2,359.55) (3,799.44)

  Ending balance 8,841.87 9,577.79 18,419.66

 4.6.2 Movable properties

  Beginning balance 4.30 165.46 169.76

   Addition         - 0.10 0.10 

   Disposal      -         (0.05) (0.05)

  Ending balance 4.30 165.51 169.81

  Total of ending balance 8,846.17 9,743.30 18,589.47

  less  allowance for impairment   (551.94)

  Properties foreclosed - net   18,037.53

 4.7 Premises and equipment - net

  Premises and equipment as of December 31, 2012 and 2011 consist of : 

Unit : Million Baht
 December 31, 2012

 Cost value Accumulated Depreciation value Premises  

 Items Beginning  Additions Distribute Ending   Beginning  Depreciation  Ending  and equipment

  balance /received  /transferred balance balance value Distribute balance  - net

   of transfer
   

1. Land  728.20 11.31 - 739.51 - - - - 739.51

2. Premises 507.82 65.80 - 573.62 118.19 27.17 - 145.36 428.26

3. Equipment 416.29 136.05 81.30 471.04 306.31 54.50 24.55 336.26 134.78

  Total 1,652.31 213.16 81.30 1,784.17 424.50 81.67 24.55 481.62 1,302.55
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หน่วย : ล้�นบ�ท
 31 ธันวาคม 2554

 ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ที่ดิน อาคาร 

 รายการ ยอด เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/ ยอด  ยอด ค่าเสื่อม  ยอด และอุปกรณ์

  ต้นงวด รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด ราคา 
จำาหน่าย

 ปลายงวด สุทธิ
   

1. ที่ดิน  728.20 - - 728.20 - - - - 728.20

2. อ�ค�ร 497.10 13.04 2.32 507.82 92.36 25.90 0.07 118.19 389.63

3. อุปกรณ์ 410.92 50.24 44.87 416.29 282.03 60.22 35.94 306.31 109.98

  รวม 1,636.22 63.28 47.19 1,652.31 374.39 86.12 36.01 424.50 1,227.81

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 มีอุปกรณ์ร�ค�ทุน 217.35 ล้�นบ�ท และ139.32 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ        

ที่คิดค่�เสื่อมร�ค�ทั้งจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่

 4.8 ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) - สุทธิ

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) 4,718.25 4,718.25

หัก  ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,718.25) (4,718.25)

ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) - สุทธิ - -

  ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวน 4,718.25 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่จำ�นวน 4,705.05 ล้�นบ�ท 

เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2542 บริษัทได้รับซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภ�พจ�กบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) และ 

บริษัทได้ชำ�ระเงินค่�ซ้ือลูกหน้ีด้อยคุณภ�พให้แก่บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) เกินไปจำ�นวน 

4,705.05 ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับเงินคืนจ�กบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) และในปี 2542 

บริษัทได้จดทะเบียนลดทุน และจะต้องจ่�ยเงินค่�ลดทุนคืนให้บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน)        

(ผู้ถือหุ้นของบริษัท) จำ�นวน 41,025 ล้�นบ�ท โดยบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) ได้จำ�นำ�หุ้นของ

บริษัทเพื่อเป็นประกันหนี้ให้แก่กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน และได้โอนสิทธิในก�รรับ 

เงินคืนจ�กก�รลดทุน และเงินปันผลจ�กบริษัทให้แก่กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน แต่

เนื่องจ�ก บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) ได้ทำ�บันทึกข้อตกลงกับบริษัท ให้หักกลบลบหนี้ระหว่�ง

จำ�นวนเงินที่ชำ�ระค่�ซ้ือลูกหน้ีด้อยคุณภ�พเกินไปกับเงินลดทุน บริษัทจึงหักกลบลบหนี้กับค่�ซื้อลูกหนี้ที่บริษัท

จ่�ยเกินไปจำ�นวน 4,705.05 ล้�นบ�ท กับเงินลดทุนดังกล่�วแล้ว



A
n
n
u
al R

eport 2012

91

           

 Notes to The Financial Statements

A
n
n
u
al R

eport 2012

91

Unit : Million Baht
 December 31, 2011

 Cost value Accumulated Depreciation value Premises  

 Items Beginning  Additions Distribute Ending   Beginning  Depreciation  Ending  and equipment

  balance /received  /transferred balance balance value Distribute balance  - net

   of transfer
   

1. Land  728.20 - - 728.20 - - - - 728.20

2. Premises 497.10 13.04 2.32 507.82 92.36 25.90 0.07 118.19 389.63

3. Equipment 410.92 50.24 44.87 416.29 282.03 60.22 35.94 306.31 109.98

  Total 1,636.22 63.28 47.19 1,652.31 374.39 86.12 36.01 424.50 1,227.81

  As of December 31, 2012 and 2011, the cost value of equipment was in an amount of Baht 217.35 million 

and Baht 139.32 million, respectively, of which full depreciation value was calculated and still effective. 

 4.8 Receivable: Bangkok Commerce Plc. - net

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Receivable Bangkok Commerce Plc. 4,718.25 4,718.25

less  allowance for doubtful account (4,718.25) (4,718.25)

Receivable: Bangkok Commerce Plc. - net - -

  For receivable - Bangkok Commerce Plc. for an amount of Baht 4,718.25 million, most of them, Baht 4,705.05 

million, occurred in accounting period 1999. The Company purchased non-performing debt from Bangkok 

Commerce Plc. And paid for such non-performing debt to Bangkok Commerce Plc. in excess amount of Baht 

4,705.05 million which will be returned to the Company by Bangkok Commerce Plc. In 1999, the Company 

registered the decrease of its capital and was required to pay capital decrease to Bangkok Commerce Plc. 

(the Company’s shareholder) for an amount of Baht 41,025 million where Bangkok Commerce Plc. Pledged 

the Company’s shares as security with Financial Institution Development Fund and transferred rights to return 

money from decrease of capital and to dividends from the Company to Financial Institutions Development 

Fund. However, as Bangkok Commerce Plc. Made a memorandum with the Company to set off between 

excess money paid for the purchase of non-performing debt and money from decrease of capital, the           

Company has therefore set off such excess amount of Baht 4,705.05 million.
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  เมื่อวันที่ 15 มิถุน�ยน 2544 กองทุนเพื่อก�ร

ฟ้ืนฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน ซึ่งเป็น       

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร 

จำ�กัด (มห�ชน) ได้มีหนังสือที่ สกท. 1191/2544 

แจ้งให้บริษัท คืนเงินลดทุนจำ�นวน 4,705.05 

ล้�นบ�ท ซึ่งบริษัทได้หักกลบลบหนี้กับบริษัท 

กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) แล้วให้

แก่กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บัน

ก�รเงินโดยตรง ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 26 ตุล�คม 2544 จึงมี

มติ ให้คืน เงินลดทุนที่นำ �ม�หักกลบลบหนี้             

เมื่อปี 2542 ให้แก่กองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและ          

พัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงิน ในงวดบัญชีปี 2544  

บริษัทจึงตั้งบริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นลูกหนี้ จำ�นวน 4,705.05 ล้�นบ�ท 

ต�มมติดังกล่�ว และตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ด้วยจำ�นวนเดียวกัน เน่ืองจ�กบริษัทกรุงเทพฯ 

พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) อยู่ระหว่�งก�ร

ชำ�ระบัญชี และค�ดว่�จะเรียกเก็บเงินจ�กลูกหนี้

ไม่ได้ ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทได้รับทร�บแล้ว

ต�มร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 

ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 12 เมษ�ยน 2545

  เมื่อวันที่ 5 มิถุน�ยน 2545 ศ�ลล้มละล�ยกล�ง

ได้มีคำ�สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด บริษัท กรุงเทพฯ 

พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) ต�มหม�ยเลข

คดีแดงที่ 856/2545 โดยบริษัทได้ยื่นขอรับชำ�ระ

หนี้ต่อเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อวันท่ี 27 

กันย�ยน 2545

  ในงวดบัญชีปี 2552 บริษัทได้มีก�รตั้งค่�เผื่อ 

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจำ�นวน 13.20 ล้�นบ�ท 

สำ�หรับมูลหนี้ที่เป็นเงินทดรองจ่�ยค่�ใช้จ่�ย

ต่�งๆ ที่บริษัทจ่�ยแทนลูกหนี้บริษัทกรุงเทพฯ 

พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งศ�ลล้มละล�ย

กล�งมีคำ�สั่งให้ยกเสียทั้งหมด โดยศ�ลได้วินิจฉัย

ว่� ในสัญญ�คว�มร่วมมือต�มแผนฟื้นฟูระบบ

สถ�บันก�รเงินไม่มีข้อตกลงให้ลูกหนี้บริษัท 

กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) จำ�ต้อง

คืนเงินที่เจ้�หนี้ ได้ออกแทนค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ดำ�เนินคดีกับลูกหนี้ไป

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้�นบ�ท
 31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์ 

 รายการ ยอด เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/ ยอด  ยอด ค่าตัด จำาหน่าย/ ยอด ไม่มีตัวตน

  ต้นงวด รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด จำาหน่าย โอนออก ปลายงวด สุทธิ
   

โปรแกรม 42.79 6.57 - 49.36 33.07 5.95 - 39.02 10.34

คอมพิวเตอร์ 

  รวม 42.79 6.57 - 49.36 33.07 5.95 - 39.02 10.34
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  On June 15, 2001, the Financial Institutions 

Development Fund, a major shareholder in 

Bangkok Commerce Plc., sent a letter No. 

Sor Gor Thor. 1191/2544 informing the   

Company to return the money from decrease 

of capital for an amount of Baht 4,705.05  

million which was already set off with Bangkok 

Commerce Plc. to the Financial Institutions 

Development Fund directly. The Board’s 

meeting No. 12/2544 dated 26 October 2001 

decided to return the money from decrease 

of capital set off in 1999 to the Financial        

Institutions Development Fund in accounting 

period 2001. Furthermore, according to such 

decision, the Company then set out Bangkok 

Commerce Plc. as receivable for an amount 

of Baht 4,705.05 million and allowance for 

doubtful account for the same amount as 

Bangkok Commerce Plc. is being under           

liquidation and it is expected that money 

would not be collected from receivable. The 

Board acknowledged this matter to the          

minutes of the Board’s meeting No. 5/2545 

dated April 12, 2002.

  On June 5, 2002, the Central Bankruptcy 

Court issued a final receiving order against 

Bangkok Commerce Plc. as per Red Case 

No. 856/2545. The Company submitted a  

request for debt payment to the official          

receiver on September 27, 2002.

  In accounting period 2009, the Company  

set out additional allowance for doubtful        

account for an amount of Baht 13.20 million 

for debts resulted from advance payments 

made by the Company on behalf of receivable 

Bangkok Commerce Plc. in which the Central        

Bankruptcy Court order all of them to be        

set aside as the Court viewed that it is          

required for receivable Bangkok Commerce 

Plc. to reimburse the creditor for money paid 

by the creditor as litigation expenses against 

such receivable. 

 4.9 Intangible assets - net

  Intangible assets as of December 31, 2012 and 2011 consist of:

Unit : Million Baht
 December 31, 2012

 Cost Price Accumulated amortized value Intangible 

 Item Beginning Addition/   Distribute/  Ending  Beginning Amortized Distribute/  Ending assets - net 

  balance Received  Transfer balance balance value Transfer balance 

   from transfer
   

Computer  42.79 6.57 - 49.36 33.07 5.95 - 39.02 10.34

Software 

  Total 42.79 6.57 - 49.36 33.07 5.95 - 39.02 10.34
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หน่วย : ล้�นบ�ท
 31 ธันวาคม 2554

 ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม สินทรัพย์

 รายการ ยอด เพิ่มขึ้น/  จำาหน่าย/ ยอด  ยอด ค่าตัด จำาหน่าย/ ยอด ไม่มีตัวตน

  ต้นงวด รับโอน โอนออก ปลายงวด ต้นงวด จำาหน่าย โอนออก ปลายงวด สุทธิ
   

โปรแกรม 39.57 3.22 - 42.79 26.98 6.09 - 33.07 9.72

คอมพิวเตอร์ 

 รวม 39.57 3.22 - 42.79 26.98 6.09 - 33.07 9.72

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีร�ค�ทุน 18.61 ล้�นบ�ทและ 15.91 ล้�นบ�ท  

ต�มลำ�ดับ ที่ตัดค่�ตัดจำ�หน่�ยทั้งจำ�นวนแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่

 4.10 สินทรัพย์อื่น

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้� 7.02 3.01

ดอกเบี้ยค้�งรับ 0.08 55.26

ร�ยได้ค้�งรับ 25.08 25.14

เงินทดรองจ่�ยค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินคดี 4.17 2.09

เงินทดรองจ่�ยค่�ธรรมเนียมในก�รซื้อทรัพย์และ

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รจดทะเบียน 198.04 95.65

เงินฝ�กพนักง�น (คำ้�ประกัน) 0.22 0.22

เงินทดรองจ่�ยที่จ่�ยแทน บสท. 0.05 2.51

ลูกหนี้สวัสดิก�รพนักง�น 110.04 98.66

อื่นๆ  16.78 44.19

  รวม 361.48 326.73
 

 4.11 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 เงินกู้ยืมระยะสั้น จำ�นวน 8,892.46 ล้�นบ�ท และเงินกู้ยืมระยะย�ว จำ�นวน  33,124.39  

ล้�นบ�ท เป็นเงินกู้ยืมจ�กธน�ค�รและตร�ส�รหน้ีที่บริษัทออกให้เพื่อชำ�ระหน้ีสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พที่รับซื้อหรือ

รับโอน จำ�แนกต�มประเภทและระยะเวล� ดังนี้
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Unit : Million Baht
 December 31, 2011

 Cost Price Accumulated amortized value Intangible 

 Item Beginning Addition/   Distribute/  Ending  Beginning Amortized Distribute/  Ending assets - net

  balance Received  Transfer balance balance value Transfer balance 

   from transfer
   

Computer 39.57 3.22 - 42.79 26.98 6.09 - 33.07 9.72

Software 

 Total 39.57 3.22 - 42.79 26.98 6.09 - 33.07 9.72

  As of December 31, 2012 and 2011, the cost value of intangible assets was in an amount of Baht 18.61 

million and Baht 15.91 million, respectively, of which full amortized value was already deducted but still 

effective.

 4.10 Other assets

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Prepaid expenses 7.02 3.01

Accrued interest receivable 0.08 55.26

Accrued income 25.08 25.14

Advance for litigation expenses 4.17 2.09

Advance for expenses for asset acquiring and Registration fee 198.04 95.65

Employees deposit (guarantee amount) 0.22 0.22

Advance paid on behalf of TAMC 0.05 2.51

Receivable employees welfare 110.04 98.66

Others  16.78 44.19

  Total 361.48 326.73
 

 4.11 Debts issues and Borrowing

  As of December 31, 2012, short-term loan, Baht 8,892.46 million, and long-term loan, Baht 33,124.39 

million, are those borrowed from banks and debt instruments issued by the Company to repay for             

non-performing debt acquired for received from transfer details of which are as follows:
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 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555   31 ธันวาคม 2554

  ระยะสั้น   ระยะยาว   รวม   ระยะสั้น   ระยะยาว   รวม

  ตั๋วเงินจ่�ย               

 บบส.พญ�ไท จำ�กัด  152.20 16,116.35 16,268.55 152.21   16,289.65   16,441.86

 บรรษัทบริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงิน  2,058.00   1,772.10   3,830.10   2,058.00 3,830.10   5,888.10   

 บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย  2,348.38   9,393.52   11,741.90 -   -    -     

 สถ�บันก�รเงิน (ต�มบันทึกข้อตกลง

  เพื่อซื้อข�ย             ทรัพย์สินรอก�รข�ย (NPA) 

  ฉบับลงวันที่ 9 ต.ค. 49)  173.33   556.30   729.63   209.15   728.03   937.18

 บริษัท ทิพยสิน จำ�กัด     -   -   -   218.51 -   218.51

 ธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน)  2,596.13 3,192.37   5,788.50   992.54   4,186.94   5,179.48

  ธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด (มห�ชน)  439.42   -   439.42        -   -    -  

 รวมตั๋วเงินจ่�ย  7,767.46   31,030.64   38,798.10   3,630.41   25,034.72   28,665.13  

เงินกู้ยืมธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด  1,125.00   2,093.75   3,218.75   625.00   1,718.75   2,343.75

เงินกู้ยืมธน�ค�รออมสิน    -   - -   300.00   -   300.00

 รวมเงินกู้ยืม  1,125.00   2,093.75   3,218.75   925.00   1,718.75   2,643.75

   รวม  8,892.46   33,124.39   42,016.85   4,555.41   26,753.47   31,308.88  

4.11.1 ตั๋วเงินจ่�ย บบส. พญ�ไท จำ�กัด จำ�นวน 

16,268.55 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย

 1. ตั๋วเงินจ่�ย จำ�นวน 1 ฉบับ จำ�นวน  

 15,681.56 ล้�นบ�ท เกิดจ�กตั๋วเงิน  

 จ่�ยเดิม 4 ฉบับ จำ�นวน 19,712.18  

 ล้�นบ�ท จ�กก�รชำ�ระหนี้ลูกหนี้ 

 ด้อยคุณภ�พจำ�นวน 16,813.05  

 ล้�นบ�ท และทรัพย์สินรอก�รข�ย  

 จำ�นวน 2,899.13 ล้�นบ�ท ซึ่ง 

 บริษัทรับซื้อม�จ�ก บบส. พญ�ไท  

 จำ�กัด ต�มหม�ยเหตุประกอบ         

 งบก�รเงินข้อ 4.21 เมื่อวันที่ 28  

 ธันว�คม 2553 บริษัทได ้มีก�ร         

 ลงน�มในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ  

 ก�รแบ่งปันผลกำ�ไรหรือข�ดทุน 

 ระหว่�งกันก่อนสิ้นปีที่สิบสอง นับแต่ 

 วันทำ�สัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์โดย 

 ได้มีก�รนำ�ตั๋วเงินรับที่ผู้โอนออกให้ 

 จำ�นวน 1,010.62 ล้�นบ�ท รวมกับ 

 ผลข�ดทุนต�ม สัญญ�ซื้ อข�ย 

 สินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คต 

 จำ�นวน 3,020 ล้�นบ�ท รวมเป็น  

 เงิน 4,030.62 ล้�นบ�ท ม�หักกลบ 

 ลบหนี้ กั บ ต๋ั ว เ งิ น จ ่ � ย เ ดิ มแล ะ      

 ออกตั๋วเงินจ่�ยฉบับใหม่จำ�นวน  

 15,681.56 ล้�นบ�ท ตั๋วเงินจ่�ย       

 ดังกล่�วจะครบกำ�หนดชำ�ระวันที่  

 30 กันย�ยน 2558 คิดดอกเบี้ย  

 ต�มอั ต ร � เฉ ล่ี ยของดอก เบี้ ย      

 เงินฝ�กถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักต�ม 

 เงินฝ�กทุกประเภท (รวมทั้งเงิน 

 ฝ�กกระแสร�ยวัน) ของธน�ค�ร 

 พ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง โดย 

 คำ�นวณเป ็นร�ยไตรม�สต�มป ี  

 ปฏิทินเริ่มคิดดอกเบี้ยวัน ท่ี 28  

 ธันว�คม 2553 กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย           

 วันที่ 1 ตุล�คม ของทุกปี จ่�ยชำ�ระ  

 ดอกเบี้ยงวดแรก 1 ตุล�คม 2554  
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 Unit : Million Baht

  December 31, 2012  December 31, 2011

  Short-term   Long-term Total Short-term     Long-term Total

Note payable               
 AMC-Phayathai  152.20 16,116.35 16,268.55 152.21   16,289.65   16,441.86
 Asset Management Corporation  2,058.00   1,772.10   3,830.10   2,058.00 3,830.10   5,888.10   
 Thai Asset Management Corporation 2,348.38   9,393.52   11,741.90 -   -    -     
 Financial Institutions (as per 
  memorandum for purchase of 
  non-performing assets (NPA)
  dated 9 Oct. 2006) 173.33   556.30   729.63   209.15   728.03   937.18
 Thipphayasin Co., Ltd.   -   -   -   218.51 -   218.51
 Thai Military Bank Plc.  2,596.13 3,192.37   5,788.50   992.54   4,186.94   5,179.48
  UOB Bank Plc. 439.42   -   439.42        -   -    -  
 Total note payable  7,767.46   31,030.64   38,798.10   3,630.41   25,034.72   28,665.13  
Loan from Bank of Ayudhya Plc. 1,125.00   2,093.75   3,218.75   625.00   1,718.75   2,343.75
Loan from Government Saving Bank   -   - -   300.00   -   300.00
 Total loan 1,125.00   2,093.75   3,218.75   925.00   1,718.75   2,643.75
   Total  8,892.46   33,124.39   42,016.85   4,555.41   26,753.47   31,308.88  

4.11.1 Note payable to AMC-Phayathai for 

the sum of Baht 16,268.55 million 

consists of:

1. Note payable 1 issue, amount  

Baht 15,681.56 million derived 

from original 4 issues, total 

amount Baht 19,712.18 million 

for payment of non-performing 

debt, amount Baht 16,813.05 

mil l ion and non-performing         

assets, amount Baht 2,899.13 

million acquired by the Company 

from AMC-Phayathai as pre Note 

to Financial Statements Clause 

4.21. On December 28, 2010, 

the Company entered into an 

agreement for sharing profit or 

loss with AMC-Phayathai before 

ending of year 12th from the date 

of assets purchase agreement. 

In this regard, note receviables 

issued by transferors for an 

amount of Baht 1,010.62 million 

in combination with loss under 

possible asset purchase agreement 

for an amount of Baht 3,020       

million, totaling Baht 4,030.62 

million, was used for setting off 

with original note payable and 

then issued a new note payable 

for an amount of Baht 15,681.56 

million. Such note payable will 

become matured on September 

30, 2015. Interest rate is based 

on average weighted interest for 

all kinds of deposit (including 

current account) of five major 

commercial banks and calculated 
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 เป็นต้นไปจนครบกำ�หนดชำ�ระต�ม 

 ตั๋วสัญญ�ใช้เงินงวดสุดท้�ยวันที่   

 30 กันย�ยน 2558 และมีดอกเบี้ย    

 ตั๋วเงินจ่�ยค้�งจ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน  

 71.54 ล้�นบ�ท 

2. ตั๋วเงินจ ่�ยชำ�ระค่�ซื้อทรัพย์สิน   

รอก�รข�ยจ�ก บบส.พญ�ไท จำ�กัด 

ต�มสัญญ�ซื้อข�ยวันที่  7 พฤษภ�คม 

2552 จำ�นวน 4 ฉบับ เป็นเงิน 

462.46 ล้�นบ�ท คิดดอกเบี้ยต�ม

อัตร�เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝ�ก  

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักต�มเงินฝ�ก

ทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�กกระแส

ร�ยวัน) ของธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ด

ใหญ่ห้�แห่ง โดยใช้อัตร�เฉลี่ย 2 

ไตรม�ส  ต�มที่ ธน�ค�รแห ่ ง

ประเทศไทยประก�ศล่�สุด ก่อนวัน

ครบกำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย 7 วัน 

โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน 

เ ริ่ มชำ � ร ะ ง วดแรก ในวั นที่  3 1 

ตุล�คม 2552 และทุกๆ สิ้นเดือน

เมษ�ยนและตุล�คม ไปจนกระทั่ง

วันครบกำ�หนดใช้เงินต�มตั๋วสัญญ�

ใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่�ยจะครบ

กำ�หนดชำ�ระในวันที่ 6 พฤษภ�คม

ขอ งทุ ก ป ี  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต ่ วั น ที่  6 

พฤษภ�คม 2553  ถึ ง วั นที่  6 

พฤษภ�คม 2559 และมีดอกเบี้ย

ค้�งจ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน 1.42 ล้�นบ�ท 

3. ตั๋ ว เงินจ่�ยจ�กก�รชำ�ระค่�ซื้อ        

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พจ�ก บบส.

พญ�ไท จำ�กัด ต�มสัญญ�ซื้อข�ย

ลงวันที่ 28 เมษ�ยน 2553 คงเหลือ

จำ�นวน 5 ฉบับ เป็นเงินรวม 124.53 

ล้�นบ�ท คิดอัตร�ดอกเบี้ย MLR 

ของธน�ค�รทห�รไทย จำ �กัด 

(มห�ชน) ลบ 2.71% - 3.88%        

ต่อปี กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุกงวด  

6 เดือน โดยเริ่มชำ�ระดอกเบี้ย       

งวดแรก ในวันที่ 31 ตุล�คม 2553 

และทุกๆ ส้ินเดือนเมษ�ยนและ

ตุล�คม ไปจนกระทั่งวันครบกำ�หนด

ใช้เงินต�มตั๋วสัญญ�ใช้เงินฉบับที่ 7 

ตั๋วเงินจ่�ยจะครบกำ�หนดชำ�ระใน

วันที่ 28 เมษ�ยนของทุกปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษ�ยน 2554 ถึง       

วันที่ 28 เมษ�ยน 2560 และมี 

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน 0.89 

ล้�นบ�ท 

4.11.2 ตั๋วเงินจ่�ย บรรษัทบริห�รสินทรัพย์

สถ�บันก�รเงิน จำ�นวน 3,830.10           

ล้�นบ�ท คิดดอกเบี้ยต�มอัตร�เฉลี่ย

ของดอกเบ้ียเงินฝ�กถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนัก 

ต�มเงินฝ�กทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�ก

กระแสร�ยวัน) ของธน�ค�รพ�ณิชย์

ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง โดยคำ�นวณเป็นร�ย

ไตรม�สปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่       

3 มกร�คม 2549 กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ย

ปีละครั้ง เป็นตั๋วเงินจ่�ยระยะสั้น 1 ฉบับ 

จำ�นวน 2,058 ล้�นบ�ทและตั๋วเงินจ่�ย

ระยะย�วจำ�นวน 1 ฉบับ จำ�นวน  1,772.10 

ล้�นบ�ท จะครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่         

3 มกร�คม ของทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่  

3 มกร�คม 2554 ถึงวันที่ 3 มกร�คม 

2557 และมีดอกเบี้ยตั๋วเงินค้�งจ่�ย           

ทั้งสิ้นจำ�นวน 66.98  ล้�นบ�ท 

4.11.3 ตั๋วเงินจ่�ย บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 

รวม 11,741.90 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย

1. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ

ทรัพย์สินรอก�รข�ยจ�ก บรรษัท

บริห�รสินทรัพย์ไทย ต�มสัญญ�

ซื้ อข�ยวันที่  1 สิ งห�คม 2555 

จำ�นวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 3,213.83 

ล้�นบ�ท คิดดอกเบี้ยต�มอัตร�

เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝ�กถัวเฉลี่ย

ถ่วงนำ้�หนักต�มเงินฝ�กทุกประเภท 
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 on a quarterly basis of calendar 
year commencing from December 
28, 2010 and interest payment 
ate is fixed to be on October 1, 
each year starting from October 
1, 2011 and henceforth until the 
last installment of promissory 
note on September 30, 2015. In 
addition, the accrued interest 
from note payables was equaled 
to Baht 71.54 million.

2. Note payable for payment of 
price of non-performing assets 
purchased from AMC-Phayathai 
under the agreement dated 7 
May 2009, remained 4 issues, 
total amount Baht 462.46 million. 
Interest rate is based on average 
weighted interest for all kinds of 
deposit (including current account) 
of five major commercial banks for 
2 quarters as lately announced 
by the Bank of Thailand 7 days 
prior to due date for interest  
payment every 6 months. The 
first payment is done on October 
31, 2009 and then every last date 
of April and October until maturity 
date of promissory note, issue 7th 
which will be due on May 6, each 
year from May 6, 2010 to May 6, 
2016 and the accrued interest 
amount is equaled to Baht 1.42 
million. 

3. Note payable from payment of the 
price of non-performing assets 
purchased from AMC-Phayathai 
under the agreement dated April 
28, 2010 has 5 issues remained, 
total amount Baht 124.53 million. 
Interest rate is calculated from 

MLR Thai Military Bank Plc.         
minus 2.71% - 3.88% p.a. Interest         
payment is due every 6 months 
starting from October 31, 2010 
and every last date of April and 
October until maturity of promissory 
note, issue 7th which will be due 
on April 28, each year from April 
28, 2011 to April 28, 2017 and        
the accrued interest amount is 
equaled to Baht 0.89 million.   

4.11.2 Notes payables to Asset Management 
Corporation for the sum of Baht 
3,830.10 million and interest rate is 
calculated based on average weighted 
interest for all kinds of deposit              
(including current account) of five 
major commercial banks on quarterly 
basis of calendar year commencing 
from January 3, 2006. Interest payment 
was fixed to be one time a year in 
short-term note payable 1 issue, 
amount Baht 2,058 mill ion and           
long-term note payable 1 issue, 
amount Baht 1,772.10 mil l ion;              
due date was on 3rd date of January 
each year commencing from January 
3, 2011 to January 3, 2014 and the 
accrued  interest is equaled to Baht 
66.98 million.

4.11.3 Note payable to Thai Asset Management 
Corporation for the sum of Baht 
11,741.90 million consists of:
1. Note payable for payment of 

price of non-performing assets 
purchased from Thai Asset   
Management Corporation under 
the agreement dated August 1, 
2012, 5 issues and total amount 
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(รวมทั้งเงินฝ�กกระแสร�ยวัน) ของ 

ธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง 

ต�มประก�ศของธน�ค�รแห ่ง

ประเทศไทยโดยคำ�นวณเป็นร�ย

ไตรม�สต�มปีปฏิทิน โดยชำ�ระ 

ดอกเบี้ยทุกๆ วันทำ�ก�รสุดท้�ยของ

เดือนมกร�คม เมษ�ยน กรกฎ�คม 

และตุล�คม โดยเริ่มชำ�ระงวดแรก

ในวันที่ 31 ตุล�คม 2555 ตั๋วสัญญ�

ใช ้ เงินจ ่�ยจะครบกำ�หนดชำ�ระ       

ในวันที่ 1 สิงห�คม ของทุกปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2556 ถึง  

วันที่  1 สิงห�คม 2560 และมี 

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยท้ังสิ้นจำ�นวน 9.77 

ล้�นบ�ท

2. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ    

สินทรัพย ์ (ลูกหนี้สินเชื่อ) จ�ก 

บร รษั ทบริ ห � รสิ นทรั พย ์ ไ ทย        

ต�มสัญญ�ซื้อข�ยวันที่ 1 สิงห�คม 

2555 จำ�นวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 

8,528.07 ล้�นบ�ท คิดดอกเบี้ย

ต�ม อัต ร � เฉลี่ ย ขอ งดอก เบี้ ย     

เงินฝ�กถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักต�ม

เงินฝ�กทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�ก 

กระแสร�ยวัน) ของธน�ค�รพ�ณิชย์ 

ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง ต�มประก�ศ

ของธน�ค�รแห่งประเทศไทยโดย

คำ �นวณเป ็นร�ยไตรม�สต�ม

ปีปฏิทิน โดยชำ�ระดอกเบี้ยทุกๆ  

วันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือน มกร�คม 

เมษ�ยน กรกฎ�คม และตุล�คม 

โดยเร่ิมชำ�ระงวดแรกใน วันที่ 31 

ตุล�คม 2555 ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน  

จ่�ยจะครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 1 

สิงห�คม ของทุกป ี เริ่มตั้ งแต ่       

วันที่ 1 สิงห�คม 2556 ถึงวันท่ี 1 

สิงห�คม 2560 และมีดอกเบี้ยค้�ง

จ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน 25.93 ล้�นบ�ท

4.11.4 ตั๋วเงินจ่�ย สถ�บันก�รเงิน จำ�นวนรวม 

729.63 ล้�นบ�ท เป็นตั๋วเงินจ่�ยที่บริษัท 

จ่�ยชำ�ระร�ค�ค่�ซื้อทรัพย์สินรอก�ร

ข�ยต�มสัญญ�จะซื้อข�ยทรัพย์สินที่

บริษัทได้ลงน�มกับสถ�บันก�รเงิน 11 

แห่งที่ตกลงจะซื้อข�ยทรัพย์สิน ซึ่งมี

เงื่อนไขเป็นไปต�มบันทึกข้อตกลงเพื่อ

ก�รซื้อข�ยทรัพย์สินรอก�รข�ย (NPA) 

ฉบับลงวันที่ 9 ตุล�คม 2549 ที่บริษัท 

ได้ร่วมลงน�มกับสถ�บันก�รเงินจำ�นวน 

16 แห่ง ตั๋วเงินจ่�ยดังกล่�วไม่มีดอกเบี้ย

จ่�ย ตั๋วเงินจ่�ยแต่ละฉบับจะมีจำ�นวน

เงินและวันครบกำ�หนดชำ�ระ (อ�ยุตั๋วเงิน

จ่�ย) แยกต�มสภ�พคล่องของกลุ ่ม

ทรัพย์สินสุทธิที่ตกลงซื้อข�ยกัน โดยมี

ตั๋วเงินจ่�ยคงเหลือต�มอ�ยุตั๋วเงินจ่�ย 

ดังนี้

 ครบกำาหนดภายใน อายุตั๋วเงินจ่าย (ปี) หน่วย : ล้านบาท

1. ปี 2555 - 2556 2 173.33

2. ปี 2557 - 2558 4 504.14

3. ปี 2559 - 2560 6 51.47

4. ปี 2562  9 0.69

  รวม  729.63
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 of Baht 3,213.83 million. Interest 
rate is based on average weighted 
interest for all kinds of deposit 
(including current account) of five 
major commercial banks as per 
the announcement of the Bank of 
Thailand on quarterly basis of 
calendar year. Interest payment 
is due every last date of January, 
April, July, and October. The first 
payment was on October 31, 
2012. The maturity of promissory 
note will be due on August 1, 
each year commencing from 
August 1, 2013 and ending on 
August 1, 2017 and accrued    
interest is equal to Baht 9.77   
million.  

2.  Note payable from payment of 
the price of assets ( loans debtor) 
purchased from Thai Asset  
Management Corporation under 
the agreement dated August 1, 
2012 has 5 issues remained,  
total amount Baht 8,528.07       
million. Interest rate is based on 
average weighted interest for        
all kinds of deposit (including 
current account) of five major 
commercial banks as per the  
announcement of the Bank of 

Thailand on quarterly basis of 
calendar year. Interest payment 
is due every last date of January, 
April, July, and October. The first 
payment was on October 31, 
2012. The maturity of promissory 
note will be due on August 1, 
each year commencing from 
August 1,2013 and ending on 
August 1,2017 and accrued       
interest is equal to Baht 25.93 
million. 

4.11.4 Notes payable to financial institutions 
for the sum of Baht 729.63 million 
were issued by the Company for   
payment of non-performing assets 
under the agreements entered into 
with 11 financial institutions the       
conditions of which were in accordance 
with the Memorandum for Purchase 
of Non-performing Assets (NPA) 
dated October 9, 2006 entered into 
between the Company and 16 financial 
institutions. Such notes payable had 
no interest payable and each had 
amount of money and due date (term 
of note payable) sort by liquidity of 
net asset group purchased. The       
outstanding notes payable based on 
term of note payable are as follows: 

 Maturity period Term of note payable (yr.) Unit : Million Baht

1. 2012 - 2013 2 173.33

2. 2014 - 2015 4 504.14

3. 2016 - 2017 6 51.47

4. 2019  9 0.69

  Total  729.63
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4.11.5 ตั๋วเงินจ่�ยธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) จำ�นวน 5,788.50 ล้�นบ�ท 

ประกอบด้วย

1. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พจ�กธน�ค�ร

ทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�ม

สัญญ�ซื้อข�ยวันที่ 7 พฤษภ�คม 

2552 คงเหลือจำ�นวน 4 ฉบับ       

เป็นเงิน 2,275.45 ล้�นบ�ท คิด

อัตร�ดอกเบี้ย MLR ของธน�ค�ร 

ทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ลบ 

2.71% - 3.88% ต่อปี กำ�หนดชำ�ระ

ดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน โดยเร่ิม

ชำ�ระดอกเบ้ียงวดแรกในวันที่ 31 

ตุล�คม 2552 และทุกๆ ส้ินเดือน

เมษ�ยนและตุล�คมไปจนกระทั่ง 

วันครบกำ�หนดใช้เงินต�มตั๋วสัญญ�

ใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่�ยจะครบ

กำ�หนดชำ�ระในวันที่ 6 พฤษภ�คม

ของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภ�คม 

2553 ถึงวันที่ 6 พฤษภ�คม 2559 

และมีดอกเบี้ยค้�งจ่�ยทั้งส้ินจำ�นวน 

16.70 ล้�นบ�ท

2. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ

ทรัพย์สินรอก�รข�ยจ�กธน�ค�ร

ทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�ม

สัญญ�ซื้อข�ยวันที่ 7 พฤษภ�คม 

2552 คงเหลือจำ�นวน 4 ฉบับ       

เป็นเงิน 464.83 ล้�นบ�ท คิด

ดอก เ บ้ี ยต�ม อัต ร � เฉ ล่ี ยของ

ดอกเ บ้ีย เงินฝ�กถั ว เฉ ล่ียถ ่ วง         

นำ้�หนักต�มเงินฝ�กทุกประเภท 

(รวมทั้งเงินฝ�กกระแสร�ยวัน)  

ของธน�ค�รพ�ณิชย ์ขน�ดใหญ่      

ห้�แห่ง โดยใช้อัตร�เฉลี่ย 2 ไตรม�ส 

ต�มที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

ประก�ศล่�สุดก่อนวันครบกำ�หนด

ชำ�ระดอกเบี้ ย  7 วัน โดยชำ�ระ

ดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน โดยเริ่ม

ชำ�ระงวดแรกในวันที่ 31 ตุล�คม 

2552 และทุกๆ ส้ินเดือนเมษ�ยน

และตุล�คมไปจนกระทั่งวันครบ

กำ�หนดใช้เงินต�มตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

ฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่�ยจะครบกำ�หนด

ชำ�ระในวันที่ 6 พฤษภ�คม ของทุก

ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภ�คม 

2553 ถึงวันที่ 6 พฤษภ�คม 2559 

และมีดอกเบี้ยค้�งจ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน 

1.42 ล้�นบ�ท

3. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พจ�กธน�ค�ร

ทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�ม

สัญญ�ลงวันที่ 28 เมษ�ยน 2553 

คงเหลือจำ�นวน 5 ฉบับ เป็นเงิน 

1,444.63 ล้�นบ�ท คิดอัตร�ดอกเบี้ย 

MLR ของธน�ค�รทห�รไทย จำ�กัด 

(มห�ชน) ลบ 2.71% - 3.88% ต่อป ี

กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุกงวด 6 

เดือน โดยเร่ิมชำ�ระดอกเบี้ยงวด

แรกในวันที่ 31 ตุล�คม 2553 และ

ทุกๆ สิ้นเดือนเมษ�ยนและตุล�คม

ไปจนกระทั่งวันครบกำ�หนดใช้เงิน

ต�มตั๋ วสัญญ�ใช ้ เ งินฉบับ ท่ี  7        

ตั๋วเงินจ่�ยจะครบกำ�หนดชำ�ระใน

วันที่ 28 เมษ�ยนของทุกปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 28 เมษ�ยน 2554 ถึง

วันที่ 28 เมษ�ยน 2560 และมี 

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยทั้งสิ้นจำ�นวน 10.34  

ล้�นบ�ท

4. ตั๋ วเงินจ ่�ยจ�กก�รชำ�ระค ่�ซื้อ

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พจ�กธน�ค�ร 

ทห�รไทย จำ�กัด (มห�ชน) ต�ม

สัญญ� ลงวันที่ 26 ธันว�คม 2555 

เป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงินประเภทไม่มี

ดอกเบี้ย จำ�นวนเงิน 1,603.59  

ล้�นบ�ท วันที่ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 

26 ธันว�คม 2555 วันที่ ครบ

กำ�หนด 25 มีน�คม 2556  
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4.11.5 Note payable to Thai Military Bank 

Plc. for an amount of Baht 5,788.50 

million consists of:

1. Note payable from payment of  

the price of non-performing assets 

purchased from Thai Military Bank 

Plc. under the agreement dated 

May 7, 2009, 4 issues, total 

amount Baht 2,275.45 million. 

Interest rate is calculated from 

MLR Thai Military Bank Plc.         

minus 2.71% - 3.88% p.a. Interest        

payment is due every 6 months 

starting from October 31, 2009 and 

every last date of April and October 

until maturity of promissory note, 

issue 7th which will be due on May 

6, each year commencing from 

May 6, 2010 to May 6, 2016 and 

the accrued interest amount is 

equaled to Baht 16.70 million.

2. Note payable from payment of 

the price of non-performing assets 

purchased from Thai Military Bank 

Plc. under the agreement dated 

May 7, 2009 4 issues, total amount 

Baht 464.83 million. Interest rate 

is calculated based on average 

weighted interest for all kinds of 

deposit (including current account) 

of five major commercial banks 

on bi-quarter basis as lately        

announced by the Bank of Thailand 

before due date for interest       

payment for 7 days which will be 

paid every 6 months commencing 

from October 31, 2009 and every 

last date of April and October 

until maturity date of promissory 

note, issue 7th which will be due 

on May 6, each year from May 6, 

2010 to  May 6, 2016 and the 

accrued interest amount is 

equaled to Baht 1.42 million.

3. Note payable from payment of 

the price of non-performing assets 

purchased from Thai Military 

Bank Plc. under the agreement 

dated April 28, 2010, 5 issues, 

total ing an amount of Baht 

1,444.63 million. Interest rate is 

calculated from MLR Thai Military 

Bank Plc. minus 2.71% - 3.88% 

p.a. Interest payment is due 

every 6 months starting from  

October 31, 2010 and every last 

date of April and October until 

maturity of promissory note, issue  

7th which will be due on April 28, 

each year commencing from 

April 28, 2011 to April 28, 2017 

and the accrued interest amount 

is equaled to Baht 10.34 million.

4. Note payable from payment of 

the price of non-performing assets 

purchased from Thai Military Bank 

Plc. under the agreement dated 

December 26, 2012 is note        

payable free of interest and is 

equal to a total amount of Baht 

1,603.59 million. The date of       

issue was December 26, 2012 

and the maturity date was on 

March 25, 2013.   
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4.11.6 ตั๋วเงินจ่�ยจ�กก�รชำ�ระค่�ซื้อสินทรัพย์

ด้อยคุณภ�พจ�กธน�ค�รยูโอบี จำ�กัด 

(มห�ชน) ต�มสัญญ� ลงวันที่ 24 ธันว�คม 

2555 เป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงินประเภทไม่มี

ดอกเบี้ย จำ�นวนเงิน 439.42 ล้�นบ�ท 

วันที่ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 24 ธันว�คม 

2555 วันที่ครบกำ�หนด 23 มกร�คม 2556

4.11.7 เงินกู ้ยืมธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 

(มห�ชน) จำ�นวน 3,218.75 ล้�นบ�ท 

ประกอบด้วย

1. เงินกู้ยืมธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นเงินกู้ยืมระยะย�ว โดย 

ก�รออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินจำ�นวน 

2,500 ล้�นบ�ท กำ�หนดชำ�ระคืนไม่

เกิน 4 ปี หรือ 16 งวด ทยอยลดภ�ระ 

หน้ีและลดวงเงินทุกครั้งที่มีก�ร  

ต่อตั๋วสัญญ�ใช้เงินทุก 3 เดือน       

(ทุกสิ้นไตรม�ส) อัตร�ดอกเบี้ยเงิน

ฝ�กประจำ�ประเภท 3 เดือน สำ�หรับ

บุคคลธรรมด�สูงสุดบวกร ้อยละ 

1.50 ต่อปี ในงวดบัญชีนี้ มีก�รชำ�ระ 

คืนเงินต้นจำ�นวน 156.25 ล้�นบ�ท  

คงเหลือภ�ระหนี้ 1,718.75 ล้�นบ�ท 

และมีดอกเบี้ยค้�งจ่�ยทั้งส้ินจำ�นวน 

1.55 ล้�นบ�ท

2. เงินกู ้ยืมธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� 

จำ�กัด (มห�ชน) เป็นเงินกู้ยืมระยะ 

ย�ว โดยก�รออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

จำ�นวน 2,000 ล้�นบ�ท กำ�หนด

ชำ�ระคืนไม่เกิน 4 ปี หรือ 16 งวด 

ทยอยลดภ�ระหนี้และลดวงเงิน  

ทุกครั้งที่มีก�รต่อตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

ทุก 3 เดือน (ทุกสิ้นไตรม�ส) อัตร�

ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ประเภท       

3 เดือน สำ�หรับบุคคลธรรมด�สูงสุด 

บวกร้อยละ 1.50 ต่อปี ในงวดบัญชี

นี้ มีก�รชำ�ระคืนเงินต้นจำ�นวน 125 

ล้�นบ�ท คงเหลือภ�ระหนี้ 1,500 

ล้�นบ�ท และมีดอกเบี้ยค้�งจ่�ย  

ทั้งสิ้นจำ�นวน 1.35 ล้�นบ�ท

4.11.8 เงินกู้ยืมธน�ค�รออมสิน จำ�นวน 100 

ล้�นบ�ท เป็นเงินกู้ยืมระยะย�วชำ�ระคืน

เงินต้นในระยะเวล�ไม่เกิน 3 ปี โดยชำ�ระ 

ทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันกู้งวดแรก อัตร� 

ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ� 12 เดือน ของ

ลูกค้�ทั่วไป (อัตร�สูงสุด) + 1.50% ต่อปี

โดยมีเงื่อนไขก�รผ่อนชำ�ระดอกเบี้ย  

ทุกงวดหนึ่งเดือนนับตั้งแต่เบิกเงินกู ้  

งวดแรก ในงวดบัญชีนี้มีก�รชำ�ระคืนเงิน 

ต้นงวดสุดท้�ยจำ�นวน 100 ล้�นบ�ท
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4.11.6 Note payable from payment of the 

price of non-performing assets        

purchased from UOB Bank Plc. under 

the agreement dated December 24, 

2012 is note payable free of interest 

and is equal to a total amount of Baht 

439.42 million. The date of issue was 

December 24, 2012 and the maturity 

date was on January 23, 2013.

4.11.7 Loans from Bank of Ayudhya Plc. for 

an amount of Baht 3,218.75 million 

consist of: 

1. Loans from Bank of Ayudhya Plc. 

are a long-term loan by issuing 

promissory notes in an amount of 

Baht 2,500 million. Its repayment 

period is not more than 4 years or 

16 terms by which the debt and 

payment amount shall be gradually 

reduced each time the promissory 

note is being continued after every 

3 months period (end of each 

quarter). The maximum interest 

rate for 3-month fixed account for 

ordinary person is added at the 

rate of 1.50% each year. In this 

accounting period, repayment was 

made in an amount of Baht 156.25 

million, leaving debt outstanding 

balance of Baht 1,718.75 million 

and accrued interest in an amount 

of Baht 1.55 million.

2. Loans from Bank of Ayudhya 

Plc. are a long-term loan by         

issuing promissory notes in an 

amount of Baht 2,000 million.      

Its repayment period is not        

more than 4 years or 16 terms    

by which the debt and payment 

amount shal l  be gradual ly          

reduced each time the promissory 

note is being continued after 

every 3 months period (end of 

each quarter). The maximum   

interest rate for 3-month fixed  

account for ordinary person is 

added at the rate of 1.50% each 

year. In this accounting period, 

repayment was made in an 

amount of Baht 125 million,  

leaving debt outstanding balance 

of Baht 1,500 million and accrued           

interest in an amount of Baht 

1.35 million.

4.11.8 Loans from Government Saving Bank 

for an amount of Baht 100 million        

is a long-term loan. Its repayment  

period is not more than 3 years and 

shall be made every 3 months from 

1st disbursement. Interest rate is 

equaled  to interest rate for 12 month 

fixed account for general customer         

(maximum rate) + 1.50% per year 

subject to the condition that interest 

payment shall be made every month 

from the 1st disbursement and in this 

accounting period the last repayment 

is equal to Baht 100 million.
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 4.12 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กตั๋วเงินจ่�ย - บบส.พญ�ไท 73.85 69.20

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กตั๋วเงินจ่�ย - บบส. 66.98 80.54

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กตั๋วเงินจ่�ย - บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 35.70  -

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กตั๋วเงินจ่�ย - บมจ.ทห�รไทย 28.46 35.75

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กตั๋วเงินจ่�ย - บมจ.กรุงศรีอยุธย� 2.90 0.48

ดอกเบี้ยค้�งจ่�ยจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว - ธน�ค�รออมสิน - 0.08

  รวม 207.89 186.05

 4.13 ประมาณการหนี้สิน

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ยอดยกม�ต้นงวด 441.26 -

ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี

 เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักง�น - 402.90

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน 37.37 37.08

ต้นทุนดอกเบี้ย 17.17 15.99

ผลประโยชน์จ่�ยในระหว่�งงวด (49.24) (14.71)

ประม�ณก�รหนี้สิน 446.56 441.26    

    

  ในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555 คณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 6 กรกฎ�คม 

2555 มีมติเห็นชอบให้ดำ�เนินโครงก�รร่วมใจจ�ก โดยเป็นคว�มสมัครใจของพนักง�นที่ประสงค์ขอล�ออก     

ก่อนเกษียณอ�ยุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2555 โดยพนักง�นที่เข้�ร่วมโครงก�รต้องมีอ�ยุง�นไม่น้อยกว่� 10 ปี 

นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 กรกฎ�คม 2555) และอ�ยุง�นคงเหลือต้องไม่น้อยกว่� 1 ปี นับแต่วันที่ขอล�ออก

จ�กง�นต�มโครงก�ร (1 ตุล�คม 2555) จนถึงวันเกษียณอ�ยุ บริษัทจะจ่�ยสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  - ค่�ตอบแทนพิเศษ คำ�นวณต�มอ�ยุง�นที่เหลือเป็นร�ยเดือน สูงสุดไม่เกิน 30 เดือน

  - เงินชดเชย 10 เดือน

  - เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์จ�กเงินสมทบ

  - เงินช่วยเหลือพิเศษ (โบนัส) ของปี 2555 เฉลี่ยต�มระยะเวล�ที่ปฏิบัติง�น

  พนักง�นที่ได้รับอนุมัติให้เข้�ร่วมโครงก�รมีจำ�นวน 31 คน คิดเป็นเงินจำ�นวน 74.82 ล้�นบ�ท ในจำ�นวนนี้ถือเป็น

ค่�ใช้จ่�ยส่วนที่ได้ตั้งไว้เป็นผลประโยชน์พนักง�นค้�งจ่�ยแล้วสำ�หรับส่วนที่เป็นเงินชดเชย 10 เดือน จำ�นวน 20.13 

ล้�นบ�ท บริษัทจึงนำ�ไปลดกับผลประโยชน์พนักง�นค้�งจ่�ยในงวดนี้ ส่วนที่ต้องจ่�ยเป็นค่�ตอบแทนพิเศษจำ�นวน 

54.69 ล้�นบ�ท บริษัทได้รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในงวดนี้ทั้งจำ�นวน
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 4.12 Accrued interest expenses

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Accrued interest expenses from notes payable - PAMC 73.85 69.20
Accrued interest expenses from notes payable - AMC 66.98 80.54
Accrued interest expenses from notes payable - TAMC 35.70  -
Accrued interest expenses from notes payable - Thai Military Bank Plc. 28.46 35.75
Accrued interest expenses from notes payable - Bank of Ayudhya Plc. 2.90 0.48
Accrued interest expenses from long term loan - Government Savings Bank - 0.08
  Total 207.89 186.05

 4.13 Provisions

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Beginning balance 441.26 -
Retained impacts from changing accounting policy of 
 Employee benefits - 402.90
Current service costs 37.37 37.08
Interest costs 17.17 15.99
Benefits paid during the period (49.24) (14.71)
Estimated liabilities 446.56 441.26    

    
  In this accounting period as of December 31, 2012, the Board’s General Meeting No. 9/2012 on July 6, 

2012 passed a resolution for an approval of “Ruam Chai Chak Project”, a project based on free will of 
staffs who wish for early retirement, which become affective from October 1, 2012. Staffs who are             
interested in participating in the project must have job tenure of not less than 10 years counting from the 
closing date of application (July 31, 2012) and the remaining job tenure must not be less than 1 year 
starting from the date of submission of retirement as per the project (October 1, 2012) to the date of 
actual retirement. The following are the benefits provided by the Company:

  - Special allowance computed based on the remaining job tenure on monthly basis and at the           
 maximum period of 30 months

  - 10 months compensation
  - Provident fund including benefits
  - Bonus of 2012, averaged by the number of working hours

  There were a total of 31 staffs that were approved to join the project, which can be calculated into            
an amount of Baht 74.82 million. This amount already included the expense intended for employee         
benefits. In the meantime, the 10-month compensation, which is equal to Baht 20.13 million, the          
Company therefore use it to deduct the employee benefits that is to be paid in this period. Such payment 
is a special allowance in a sum of Baht 54.69 million and the Company recognized it in full amount as an 
expense for this period.
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 4.14 หนี้สินอื่น

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ภ�ษีและค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 402.98 345.60

เงินมัดจำ�และเงินประกัน 398.19 364.63

ภ�ระหนี้ระหว่�ง บมจ.กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร และบริษัท 19.16 19.16

บัญชีพักรับชำ�ระหนี้และเช็ครอเรียกเก็บ 455.63 214.79

บัญชีพักรอก�รตัดชำ�ระหนี้ (เงินสดและตั้งทรัพย์รอก�รข�ย) 1,813.08 1,599.88

อื่นๆ   4.44 4.22

  รวม 3,093.48 2,548.28

  เงินมัดจำ�และเงินประกัน จำ�นวน 398.19 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่จำ�นวน 391.40 ล้�นบ�ท เป็นเงินมัดจำ�จ�กก�รข�ย

ทรัพย์สินรอก�รข�ย

 4.15 ทุนเรือนหุ้น

  บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 13,675,000,000 บ�ท แบ่งเป็น 547 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 25 บ�ท และได้ชำ�ระ

เต็มมูลค่�แล้ว

 4.16 การจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

  เม่ือวันที่ 27 เมษ�ยน 2555 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสิ้นสุด           

วันที่ 31 ธันว�คม 2554 จำ�นวน 2,935.14 ล้�นบ�ท และก�รจ่�ยเงินปันผลดังนี้

 หน่วย : ล้�นบ�ท

สำ�รองต�มกฎหม�ย 146.76

เงินปันผลหุ้นส�มัญ (หุ้นละ 3.22 บ�ท) 1,761.34 

คงเหลือกำ�ไรยกไปงวดหน้� 1,027.04

  ในงวดนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภ�คม 2555 บริษัทได้จ่�ยเงินปันผลงวดแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 1,100 ล้�นบ�ท 

และจ่�ยงวดที่สองเมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม 2555 จำ�นวน 661.34 ล้�นบ�ท โดยจ่�ยครบแล้ว

 4.17 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
  

4.17.1 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพสินทวี ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วเม่ือวันที่ 13 พฤษภ�คม 2542 เพื่อ

เป็นสวัสดิก�รอีกประเภทหนึ่งให้กับพนักง�น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนรวมบัวหลวง จำ�กัด 

เป็นผู้จัดก�รกองทุน พนักง�นจะสมัครเป็นสม�ชิกกองทุนต�มคว�มสมัครใจหลังจ�กได้รับก�รบรรจุ

เป็นพนักง�นประจำ� ต�มข้อบังคับของกองทุนฯ สม�ชิกต้องจ่�ยเงินสะสมเป็นร�ยเดือนเข้�กองทุนใน

อัตร�ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือนสม�ชิกขึ้นอยู่กับอ�ยุง�นของสม�ชิกแต่ละคน
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 4.14 Other liabilities

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Tax and accrued expenses 402.98 345.60

Deposit and marginal deposit 398.19 364.63

Liabilities between Bangkok Commerce Plc. and the Company 19.16 19.16

Suspense account and clearing cheque 455.63 214.79

Suspense account creditions 1,813.08 1,599.88

Others   4.44 4.22

  Total 3,093.48 2,548.28

  With respect to deposit and guarantee money for an amount of Baht 398.19 million, most of it for an 
amount of Baht 391.40 million is a deposit from selling non-performing assets.

 4.15 Share capital
  The Company has share capital for an amount of 13,675,000,000 Baht which can be divided into 547 

million shares with par value of 25 Baht and have already been paid up.

 4.16 Net income appropriation and dividend payment 
  On April 27, 2012, the 14th annual general meeting passed the resolution to approve the appropriation of 

net income of the ending year of December 31, 2011 amounting to Baht 2,935.14 million and dividend 
payment as follows:

 Unit : Million Baht

Legal reserve 146.76

Dividend of ordinary shares (each share values 3.22 Baht) 1,761.34 

Ending balance of retained earnings bring forward 1,027.04

  In this period, the first payment of dividend to the shareholders in an amount of Baht 1,100 million was 
made by the Company on May 31, 2012 and the second payment of dividend in an amount of Baht 661.34 
million was made on July 31, 2012. Full payment has already been made.  

 4.17 Post-retirement Employee Benefits
  

4.17.1 Provident Fund
The Company established Sinthavi Provident Fund which was registered on May 13, 1999 to be 
another kind of welfare for its staff. BBL Asset Management is the fund manager. Upon being 
recruited as permanent staff, any staff may freely subscribe to the Fund. According to the Fund’s 
regulation, member has to pay contribution to the Fund on monthly basis at the rate of between 
3% - 8% of the salary depending on job tenure of each member.
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4.17.2 โครงการผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทจัดให้มีโครงก�รผลประโยชน์เพื่อจ่�ยให้แก่พนักง�นหลังออกจ�กง�นต�มข้อตกลงของก�ร         

จ้�งง�น ก�รประม�ณก�รหนี้สินผลประโยชน์ของพนักง�นคำ�นวณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยด้วย

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้  (Projected Unit Credit Method) ซึ่งได้นำ�ข้อมูลท�งสถิติม�เป็น

ปัจจัยในก�รประม�ณก�รจ�กมูลค่�ปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะต้องจ่�ย         

ในอน�คต และคำ�นวณคิดลดโดยใช้อัตร�ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบ�ลที่มีกำ�หนดเวล�สอดคล้องกับ

ระยะเวล�ของหนี้สินดังกล่�ว โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของก�รประม�ณก�รหน้ีสิน ผลแตกต่�งที่เพิ่มขึ้น

หรือลดลงจ�กประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยหรือ

ร�ยได้ในงวดนั้น

สมมติฐานหลักในการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ ณ วันที่ในงบดุล

อัตร�คิดลด 4.1% ต่อปี

อัตร�ผลตอบแทนที่ค�ดไว้ของสินทรัพย์ของโครงก�รสำ�หรับงวดที่เสนอในงบก�รเงิน ไม่มี

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน 8.0% ต่อปี

 สำ�หรับพนักง�น

  ทุกคน

 

 4.18 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 และ 2554 บริษัทในเครือมีภ�ระหนี้ต�มสิทธิเรียกร้องกับบริษัทซึ่งเป็นหนี้ที่บริษัทรับซื้อ 

ม�จ�ก บริษัท กรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน) (เดิมคือ ธน�ค�รกรุงเทพฯ พ�ณิชย์ก�ร จำ�กัด (มห�ชน)) 

ดังนี้

หน่วย : พันบ�ท

    31 ธันวาคม 2555

  ภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง     ราคาตามบัญชี

 เงินต้น ดอกเบี้ยรับรู้ รวม

1. บริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด 8,400.00  - 8,400.00 -

2. หจก.รุ่งเรืองทร�ยง�มเชียงใหม่ 1,358,360.73 18.28 1,358,379.01 -

3. บริษัท ทร�ยง�มปิโตรเลียม จำ�กัด 43,972.04  -  43,972.04 0.001

  รวม 1,410,732.77 18.28 1,410,751.05 0.001
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4.17.2 Employee benefits project

The Company has initiated a project called “Employee Benefits Project”. This project provides 

benefits for staffs after retirement as per the agreement of employment contract. The provision 

of employee benefits is calculated based on actuarial science using Project Unit Credit Method 

by which statistical data is used to estimate the present value of cash flows of benefits that are 

expected to be paid in the future and the amortization is done by the use of interest rate of    

government bond that has the same payment period as such liability by presenting it as part of 

provisions. The increased or decreased of difference from estimation based on the concept of 

actuarial science in each accounting period shall be recognized as the expense or earning 

within that period.

Assumptions based on the concept of actuarial science used as at the date of the balance sheet

Reduction rate  4.1% per year

Rate of expected reward of project assets for the period presented  None

   in the financial statements 

Rate of salary increase 8.0% per year

   For every employees

 

 4.18 Related transaction with subsidiaries companies

  As of December 31, 2012 and 2011, subsidiaries companies had debts under right to claim with the        

Company acquiring from Bangkok Commerce Plc. (originally named Bangkok Bank of Commerce Plc.)      

as follows:

Unit : Thousand Baht

    December 31, 2012

  Debts under right to claim     Book value

 Principal Recognized  Total

  interest

1. Rojthip Co., Ltd. 8,400.00  - 8,400.00 -

2. Rungruang Sai-ngam Chiangmai Ltd. 1,358,360.73 18.28 1,358,379.01 -

3. Sai-ngam Petroleum Co., Ltd. 43,972.04  -  43,972.04 0.001

  Total 1,410,732.77 18.28 1,410,751.05 0.001
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หน่วย : พันบ�ท

    31 ธันวาคม 2554

  ภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง     ราคาตามบัญชี

 เงินต้น ดอกเบี้ยรับรู้ รวม

1. บริษัท โรจน์ทิพย์ จำ�กัด 8,400.00 - 8,400.00 -

2. หจก.รุ่งเรืองทร�ยง�มเชียงใหม่ 1,358,360.73 18.28 1,358,379.01 -

3. บริษัท ทร�ยง�มปิโตรเลียม จำ�กัด 43,972.04 - 43,972.04 0.001

  รวม 1,410,732.77 18.28 1,410,751.05 0.001

 4.19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

 หน่วย : ล้�นบ�ท

  31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

เงินสด  5.51 5.23

เงินฝ�กระหว่�งท�ง 1.21 66.68

เงินฝ�กกระแสร�ยวัน ออมทรัพย์ และเงินฝ�กประจำ� 2,463.91 905.46

หัก เงินฝ�กติดภ�ระคำ้�ประกัน (3.00) (3.00)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดในงบกระแสเงินสด 2,467.63 974.37

           

 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 4.20 การโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหาร

สินทรัพย์ไทย

บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย (บสท.) จัดตั้งขึ้น

ต�มพระร�ชกำ�หนดบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 

พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ในก�รบริห�ร

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พจ�กสถ�บันก�รเงินและ

บริษัทบริห�รสินทรัพย์รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใด

เหนือทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันก�รชำ�ระหนี้

สำ�หรับสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พ เพื่อให้เป็นไป

ต�มพระร�ชกำ�หนดดังกล่�ว สถ�บันก�รเงิน

และบริษัทบริห�รสินทรัพย์จะต้องทำ�ก�รโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภ�พของตนรวมตลอดถึงสิทธิ

อื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก�รชำ�ระ

หนี้ให้แก่ บสท. ต�มเงื่อนไขและระยะเวล�ที่ บสท. 

กำ�หนด

เม่ือวันที่ 12 ตุล�คม 2544 บริษัทได้ลงน�มใน

สัญญ�โอนสินทรัพย์กับ บสท. โดยบริษัทตกลงโอน 

และ บสท. ตกลงรับโอนลูกหนี้ด้อยคุณภ�พของ

บริษัทรวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่

เป็นหลักประกันก�รชำ�ระหนี้ ซึ่ง บสท. ตกลงที่

จะชำ�ระร�ค�รับโอนลูกหนี้ด้อยคุณภ�พเท่�กับ

มูลค่�ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ห�ก       

ลูกหนี้ด้อยคุณภ�พที่รับโอนดังกล่�วเป็นลูกหนี้

จัดชั้นสูญที่ตัดออกจ�กบัญชีแล้ว หรือเป็นลูกหนี้

ด้อยคุณภ�พที่ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 

ให้ถือว่�ลูกหนี้ด้อยคุณภ�พดังกล่�วไม่มีมูลค่� 

ก�รประเมินมูลค่�ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน       

ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินมูลค่� 

หลักประกันที่ธน�ค�รแห่งประเทศไทยกำ�หนด 

สำ�หรับผู้โอนที่เป็นบริษัทบริห�รสินทรัพย์ให้ใช้ 

มูลค่�ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีก�รประเมิน

ไว้แล้วครั้งล่�สุด โดยใช้แนวท�งก�รคำ�นวณร�ค� 

ต�มเกณฑ์ของธน�ค�รแห่งประเทศไทย ท้ังนี้
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Unit : Thousand Baht

    December 31, 2011

  Debts under right to claim     Book value

 Principal Recognized  Total

  interest

1. Rojthip Co., Ltd. 8,400.00 - 8,400.00 -

2. Rungruang Sai-ngam Chiangmai Ltd. 1,358,360.73 18.28 1,358,379.01 -

3. Sai-ngam Petroleum Co., Ltd. 43,972.04 - 43,972.04 0.001

  Total 1,410,732.77 18.28 1,410,751.05 0.001

 4.19 Cash and cash equivalents in statement of cash flows

 Unit : Million Baht

  December 31, 2012 December 31, 2011

Cash  5.51 5.23

Deposit in process 1.21 66.68

Cash at Bank-current saving and fixed deposit account 2,463.91 905.46

less obligation deposit (3.00) (3.00)

Cash and cash equivalents in statement of cash flows 2,467.63 974.37

 4.20 The transfer of non-performing Loans to Thai 
Asset Management Corporation
Thai Asset Management Corporation (TAMC) 
was established under Emergency Decree on 
Thai Asset Management Corporation B.E. 
2544 with an aim to manage impairedassets 
from financial institutions and asset management 
companies including any other rights over the 
property being held as collateral for debt     
repayments with respect to such impaired  
assets. In order to comply with such Emergency 
Decree, financial institutions and asset        
management companies are required to 
transfer their impaired assets and relevant 
rights over property being held as collateral 
under the conditions and within the timeframe 
specified by TAMC. 

On October 12, 2001, the Company entered 
into an agreement to transfer non-performing 
loans and any other rights over the property 
being held as collateral for debt repayments. 
TAMC agreed to pay transfer price for          
non-performing loans which was equaled        
to the value of assets held as collateral. If 
such non-performing loans under transfer 
has been written off or none of collaterals, it 
shall be deemed that such non-performing 
loans has no value. Appraisal of asset held 
as collateral shall be in accordance with       
criteria for appraisal of asset as provided by 
the Bank of Thailand. In case the transferor 
is an asset management company, latest  
appraised value of asset held as collateral

           

 Notes to The Financial Statements
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 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัทมีสิทธิที่จะขอให้มีก�รประเมินร�ค�มูลค่�

ทรัพย์สินที่ เ ป็นหลักประกันใหม่ ได้ภ�ยใต้           

หลักเกณฑ์และระยะเวล�ที่กำ�หนด โดยให้บริษัท

ส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภ�พที่       

จะโอนพร้อมกับหนังสือรับรองข้อมูลลูกหนี้           

ด้อยคุณภ�พต�มแบบที่ บสท. กำ�หนด และจะ

ถือว่�บริษัทได้ โอนลูกหน้ีด้อยคุณภ�พเมื่อ         

ส่งมอบข้อมูลพร้อมหนังสือรับรองให้ บสท. แล้ว 

ซึ่ง บสท. จะตรวจสอบคุณสมบัติของลูกหนี้ที่ 

รับโอนเบื้องต้นให้เสร็จภ�ยใน 180 วัน นับแต่วัน

โอนลูกหน้ีแต่ละครั้ง เม่ือ บสท.ได้ยืนยันร�ค� 

รับโอนแล้วจะออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินซึ่งเปล่ียนมือ

ไม่ได้ให้แก่บริษัท ตั๋วสัญญ�ใช้เงินดังกล่�วอ�วัล

โดยกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบ

สถ�บันก�รเงินจะครบกำ�หนดชำ�ระเมื่อส้ินระยะ

เวล� 10 ปี นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน       

แต่ทั้งนี้ บสท. อ�จใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำ�หนดได้ 

กำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยไม่เกินอัตร�เฉลี่ยของเงิน

ฝ�กทุกประเภทของธน�ค�รพ�ณิชย์ห้�แห่ง 

กำ�หนดชำ�ระดอกเบี้ยทุกส้ินปี บริษัทและ บสท. 

ตกลงกันว่�ให้มีก�รรับรู้ผลกำ�ไรหรือผลข�ดทุน

จ�กก�รบริห�รลูกหน้ีด้อยคุณภ�พของ บสท. 

เม่ือสิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1 

กรกฎ�คม 2544 ให้คำ�นวณผลกำ�ไรหรือข�ดทุน

จ�กก�รบริห�รสินทรัพย์ด้อยคุณภ�พที่เรียกเก็บ

ได้ซ่ึงสะสมจนถึงวันที่คำ�นวณผลกำ�ไรหรือข�ดทุน 

หักด้วยต้นทุนในก�รรับโอนและค่�ใช้จ่�ยทั้งปวง

ในก�รดำ�เนินก�รของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ย

ตร�ส�รหนี้ในก�รคำ�นวณสินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้

ให้ใช้เกณฑ์เงินสด โดยในก�รคำ�นวณผลกำ�ไร

ข�ดทุนเมื่อสิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 ให้นับ

สินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้เฉพ�ะลูกหน้ีที่ได้รับชำ�ระ

หนี้เสร็จสิ้นแล้ว

บริ ษัท ได้ รั บแจ้ งผลก�รบริ ห�รสิ นทรัพย์           

ด้อยคุณภ�พของ บสท. ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน 

2554 (สิ้นปีที่ 10) ต�มหนังสือของ บสท.            

ที่ กธส. 313/2554 ลงวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 

2554 ซึ่งร�ยง�นประม�ณก�รผลก�รคำ�นวณ 

ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รบริห�รสินทรัพย์

ด้อยคุณภ�พว่�มีผลกำ�ไรประม�ณจำ�นวน 

4,490.50 ล้�นบ�ท โดย บสท. จะปรับปรุงผล

กำ�ไรข�ดทุน ณ สิ้นที่  ปีที่ 10 เมื่อบริห�รจัดก�ร

สินทรัพย์คงเหลือแล้วเสร็จ และส�ม�รถนำ�ม�

แบ่งปันผลกำ�ไรหรือรับผิดชอบในผลข�ดทุน      

ต�ม พ.ร.ก. บสท. ม�ตร� 50 และ 51 ซึ่งวันที่

บริห�รจัดก�รสินทรัพย์คงเหลือแล้วเสร็จ ให้ถือ

เป็นวันครบกำ�หนดก�รคำ�นวณผลกำ�ไรข�ดทุน

ที่แท้จริง โดยคณะกรรมก�รชำ�ระบัญชี บสท.  

จะได้แจ้งต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงมิได้บันทึกรับรู้ 

ผลกำ�ไรจำ�นวนดังกล่�ว และเป็นผลให้ไม่มียอด

สำ�รองค่�เผื่อผลข�ดทุนที่อ�จได้รับปันส่วนจ�ก 

บสท. คงเหลือต�มบัญชี

บสท.ได้ดำ�เนินกิจก�รครบ 10 ปี ต�มพระร�ช

กำ�หนดบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 

ม�ตร� 95 เม่ือวันที่ 8 มิถุน�ยน 2554 บสท.       

ได้ดำ�เนินก�รเลิกกิจก�รเมื่อวันที่ 9 มิถุน�ยน 

2554 และอยู่ระหว่�งชำ�ระบัญชีต�มพระร�ช

กฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รชำ�ระบัญชีบรรษัทบริห�ร

สินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2554 

 4.21 การรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

พญาไท จำากัด

4.21.1 เมื่อวันที่ 3 กันย�ยน 2546 บริษัท

บริห�รสินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ 

จำ�กัด ในฐ�นะผู้รับโอนได้ลงน�ม          

ในสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์จ�กบริษัท 

บริห�รสินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด ในฐ�นะ 

ผู้โอน โดยในวันที่ 30 กันย�ยน 2546 

ผู้ โอนจะโอนสินทรัพย์ต�มสัญญ�นี้

พร้อมทั้งส่งมอบเอกส�รสินทรัพย์      

และข้อมูลสินทรัพย์ ให้แก่ผู้รับโอน 

หรือวันอ่ืนต�มที่ ผู้โอนและผู้รับโอน  

จะตกลงกันเป็นหนังสือ โดยแบ่ง

สินทรัพย์ที่รับโอนออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง

ประกอบด้วยลูกหนี้ด้อยคุณภ�พและ



A
n
n
u
al R

eport 2012

115

           

 Notes to The Financial Statements

A
n
n
u
al R

eport 2012

115

shall be used based on the method for price 
calculation provided by the Bank of Thailand. 
The Company, however, has the right to      
request a new appraisal of the collaterals 
within specified criteria and timeframe.         
The Company is required to deliver data 
about non-performing loans under transfer 
with letter of certification in form provided       
by TAMC and is shall be deemed that            
the Company has transferred such non-        
performing loans when data and letter of        
certification have been delivered to TAMC. 
TAMC will complete the initial review of     
qualifications of transferred debtors within 
180 days from the date of each transfer. 
When TAMC has confirmed transfer price, it 
will issue non-negotiable promissory note to 
the Company. Such promissory note will be 
received for aval by the Financial Institutions 
Development Fund and will be mature at year 
10th from the date of issuance of promissory 
note. However, TAMC may exercise its        
redemption right. Interest rate is fixed not to 
exceed average rate of all kinds of deposit of 
five commercial banks and to be paid at the 
end of each year. The Comapany and TAMC 
agreed that recognition of profit/loss from 
management of non-performing loans by 
TAMC shall be done on year 5th and 10th 
commencing from July 1, 2001. Profit or loss 
shall be calculated based on accumulated 
amount from asset management until the 
date of calculation and less by cost for transfer 
and other expenses for operation of TAMC 
and interest of debt instruments. Cash basis 
will be used where calculation of profit or loss 
at year 5th and year 10th shall count only such 
debtors who have fully made the payment. 

The Company was informed about the          
results of asset management by TAMC as  of 
30 June 2011 (end of year 10th) as official per 
letter of TAMC No. Gor. Thor. Sor. 313/2554 
dated 30 November 2011 which reported that 

the calculation of estimated profit/ loss from 
non-performing asset management was equal 
to Baht 4,490.50 million and is subject to 
adjustment by the end of year 10th by TAMC 
after the remaining asset management is 
completed. TAMC shall make adjustment       
of profit and loss at the end of year 10th upon 
the completion of the remaining assets       
management and the profit or loss shall        
be shared in accordance to the Emergency        
Decree of Thai Asset Management Corporation 
under section 50 and 51. The date on which 
the remaining assets management is completed 
shall be counted as the maturity date of actual         
calculation of profit and loss, which the Director 
of auditor of TAMC can then inform onwards. 
Therefore, the Company did not make any 
record regarding the recognition of such  
profit, which then resulted in the lack of     
reserve of allowance for loss that may         
possibly be allocated from TAMC as per the 
remaining balance.

TAMC was operated till full 10 years according 
to the Emergency Decree on Thai Asset 
Management Corporation B.E. 2544, Section 
95, on June 8, 2011. TAMC has dissolved on 
June 9, 2011 and is in the process of liquidation 
under Royal Decree regarding TAMC’s         
liquidation B.E. 2554. 

 4.21 The acquisition of assets from Phayathai  
Asset Management Co., Ltd.

4.21.1 On September 3, 2003, Bangkok 
Commercial Asset Management 
Co., Ltd. as a transferee, entered 
into assets purchase agreement 
with Phayathai Asset Management 
Co., Ltd. as a transferor. On     
September 30, 2003, transferor 
would transfer assets under such 
agreement including document and 
data relating to the asset to transferor 
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สินทรัพย์รอก�รข�ย โดยในวันโอน

สินทรัพย์ผู้รับโอนได้ออกตั๋วสัญญ�ใช้

เงินซึ่งเปลี่ยนมือได้ให้แก่ผู้โอนเพื่อ

ชำ�ระร�ค�สินทรัพย์ต�มร�ค�ที่ระบุไว้

ในหนังสือรับรองข้อมูลสินทรัพย์

4.21.2 คู่สัญญ�ตกลงว่�จะชำ�ระเงินต้นต�ม 

ตั๋วสัญญ�ใช้เงินทุกฉบับที่คู่สัญญ� 

ฝ่�ยน้ันได้ออกให้กับคู่สัญญ�อีกฝ่�ย  

หนึ่งก่อนหรือภ�ยในวันที่ 30 กันย�ยน 

2558 ในกรณีที่มีก�รชำ�ระเงินต้นต�ม

ตั๋วสัญญ�ใช้เงินก่อนกำ�หนด คู่สัญญ�

ฝ่�ยที่ได้รับชำ�ระเงินไม่มีสิทธิเรียกค่�

ธรรมเนียมก�รชำ�ระเงินต้นก่อนกำ�หนด 

(Prepayment Fee) แต่อย่�งใด

 สำ �หรับก�รชำ � ระดอกเบี้ ยต�มตั๋ ว  

สัญญ�ใช้เงินให้เริ่มคำ�นวณดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2546 ในอัตร�

ต�มอัตร�เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝ�ก

ถัวเฉลี่ยถ ่วงนำ้ �หนักต�มเงินฝ�ก        

ทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�กกระแส 

ร�ยวัน) ของธน�ค�รพ�ณิชย์ขน�ด

ใหญ่ห ้�แห่ง โดยคำ�นวณเป็นร�ย

ไตรม�สต�มปีปฏิทินโดยจะเริ่มชำ�ระ

ดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ครบรอบปีที่ 6 

นับจ�กวันที่ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน และ

ทุกๆ วันครบกำ�หนด 1 ปี หลังจ�กวัน

ชำ�ระดอกเบี้ยงวดแรกไปจนกระทั่งวัน

ครบกำ�หนดชำ�ระต�มตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

4.21.3 ผู้ รับ โอนและผู้ โอนตกลงให้มีก�ร       

แบ่งปันผลกำ�ไรหรือข�ดทุน ภ�ยใน

หนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วันนับแต่วันครบ 

กำ�หนดคำ�นวณผลกำ�ไรข�ดทุนสิ้นปีที่

หก (6) และสิ้นปีที่สิบสอง (12) นับจ�ก 

วันโอนสินทรัพย์ ผู้รับโอนจะดำ�เนินก�ร 

คำ�นวณผลกำ�ไรหรือข�ดทุนสำ�หรับ

สินทรัพย์กลุ่มที่หนึ่ง สินทรัพย์กลุ่มที่

สองและสินทรัพย์กลุ่มที่สี่ที่รับโอนม�

เฉพ�ะร�ยลูกหนี้ชั้นต้นที่ได้รับชำ�ระ

หนี้ครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่เป็นก�ร 

โอนทรัพย์สินเพื่อชำ�ระหนี้ให้นับเฉพ�ะ 

ร�ยที่ได้จำ�หน่�ยจ่�ยโอนทรัพย์สินนั้น

แล้ว โดยคำ�นวณจ�กมูลค่�สินทรัพย์ที่

เรียกเก็บได้ต�มเกณฑ์เงินสดซึ่งสะสม

จนถึงวันที่คำ�นวณกำ�ไรข�ดทุนหักด้วย

ร�ค�สินทรัพย์ที่รับโอน และค่�ใช้จ่�ย          

ทั้งปวงในก�รดำ�เนินก�รของผู้รับโอน

ในส่วนท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์ท่ีรับโอนม� 

รวมทั้งดอกเบี้ยตั๋วสัญญ�ใช้เงิน

 ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2546 บริษัทได้

บันทึกก�รรับโอนสินทรัพย์จ�กบริษัท

บริห�รสินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด ซึ่งมี

ลูกหนี้มูลค่�ต�มบัญชี (เงินต้นคงค้�ง 

ณ วันโอนสินทรัพย์ รวมดอกเบี้ย       

ค้�งรับ และเงินรองจ่�ยแทนลูกหนี้) 

รวม 61,761.14 ล้�นบ�ท และมี

ทรัพย์สินรอก�รข�ยร�ค�รับโอนมูลค่�

จำ�นวน 2,899.13 ล้�นบ�ท โดยมีร�ค�

รับโอนสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 19,532.67 

ล้�นบ�ท

 ในงวดบัญชีปี 2547 และ 2548 บริษัท

ได้รับโอนลูกหนี้ด้อยคุณภ�พเพ่ิมขึ้น

สุทธิจำ�นวน 179.51 ล้�นบ�ท ซึ่ง

บริษัทได้ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินเพื่อชำ�ระ

ร�ค�สินทรัพย์ดังกล่�วทั้งจำ�นวน และ

บริษัทบริห�รสินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด 

ได้ชำ�ระส่วนต่�งจ�กก�รปรับปรุงร�ค�
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 or on other date as agreed in writing 
by the transferor and the transferee. 
Assets were to be classified into 4 
groups consisting of non-performing 
loans and properties foreclosed. On 
the date of transfer, the transferee 
issued promissory note, negotiable 
to pay for asset price as listed in the 
letter of certification for asset details. 

4.21.2 The parties agreed to repay principle 
amount as per all promissory notes 
issued by either party to the other 
party before or within September 
30, 2015. In case of early principal 
repayment as per promissory note, 
money receiving party is not entitled 
to demand for Prepayment Fee.  

 Payment of interest as per promissory 
note shall be calculated from October 
1, 2003 at the rate of weighted        
average interest rate of all types of 
deposit (including current account) 
only for Baht of five major commercial 
banks on quarterly basis of calendar 
year commencing from the date of 
6th anniversary from issuing date of 
such promissory note and every  
anniversary date after the 1st payment 
of interest until maturity of promissory 
note.

4.21.3 Transferor and transferee agreed to 
share profit/loss within 120 days 
from the date of profit/loss calculation 
at the end of year 6th and year 12th 
from transfer date. Transferee shall 
calculate profit/loss of 1st asset group 
and 4th asset group only for primary 

class debtors who have completely 
made payment or in case of asset 
transfer for debt payment, only those 
who have completely transferred 
such assets shall be counted. Asset 
value is calculated on cash basis 
collected until the date of profit/loss 
calculation less by transfer price 
and all other expense incurred by 
transferee and interest of promissory 
note.

 As of September 30, 2003, the 
Company recorded asset transfer 
from Phayathai Assets Management 
Co., Ltd., book value (outstanding 
principal on transfer date including 
accrued interest receivable and       
advance payment for debtor) Baht 
61,761.14 million, and non-performing 
assets transfer price Baht 2,899.13 
million. The total transfer price was 
therefore equal to Baht 19,532.67 
million.

 For the accounting period of 2004 
and 2005, the Company received 
additional transfer of non-performing 
debt of Baht 179.51 million. The 
Company issued promissory note    
to wholly pay for such assets and 
Phayathai Asset Management       
Co., Ltd. paid the difference from            
revaluation of such transferred        
assets by issuing promissory note 
for an amount of Baht 1,010.62       
million.
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สินทรัพย์ที่ รับโอนโดยออกเป็นตั๋ว

สัญญ�ใช้เงิน จำ�นวน 1,010.62 ล้�นบ�ท

 ในงวดบัญชีปี 2551 ผู้โอนและผู้รับโอน

ได้มีก�รลงน�มในสัญญ�แก้ไขเพิ่ม

เติมสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 

โดยให้มีผลเมื่อวันที่ 3 กันย�ยน 2546 

(วันที่ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์) 

ที่มีส�ระสำ�คัญคือคู่สัญญ�ทั้งสองฝ่�ย

ได้ตกลงกันในเรื่องของคำ�จำ�กัดคว�ม

และก�รตีคว�มประเด็นที่เป็นปัญห� 

ในท�งปฏิบัติ และได้มีก�รแก้ไขเพิ่ม

เติมและเปลี่ยนแปลงสัญญ�ซื้อข�ย

สินทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ย

เฉพ�ะลูกหนี้ ค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง ก�ร

คำ�นวณก�รจัดสรรค่�ใช้จ่�ยส่วนกล�ง 

และก�รคำ�นวณผลกำ�ไรหรือข�ดทุน

สรุปได้ ดังนี้

 กรณีที่มีผลกำ�ไรสำ�หรับสินทรัพย์กลุ่ม

ที่หนึ่งและสินทรัพย์กลุ่มที่สอง ผลกำ�ไร 

ส่วนแรกจำ�นวนไม่เกินร้อยละยี่สิบ 

(20%) ของร�ค�โอนสินทรัพย์ร�ยก�ร 

น้ันๆ ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกันใน

อัตร� 1:1 ผลกำ�ไรที่เหลือจ�กส่วนแรก

ให้ผู้โอนรับไปทั้งหมด แต่เมื่อรวมผล

กำ�ไรที่รับแล้วต้องไม่ เกินส่วนต่�ง

ระหว่�งมูลค่�ท�งบัญชีและร�ค�โอน

สินทรัพย์ร�ยก�รน้ันๆ และกำ�ไรส่วนที่

เหลืออีกให้ผู้ รับโอนรับไปทั้ งหมด 

สำ�หรับสินทรัพย์กลุ่มที่สี่ ผู้โอนและ

ผู้รับโอนตกลงให้มีก�รแบ่งผลกำ�ไร       

ในอัตร� 1:1

 กรณีที่มีผลข�ดทุนสำ�หรับสินทรัพย์

กลุ่มที่หน่ึง ผู้โอนเป็นผู้รับผลข�ดทุน

ในอัตร�ร้อยละยี่สิบ (20%) แรกของ

ร�ค�รับโอนสินทรัพย์ และผลข�ดทุน

ในอัตร�ร้อยละยี่สิบ (20%) ถัดไปของ

ร�ค�รับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและ

ผู้รับโอนแบ่งรับไปในอัตร� 1:1 ส่วน

ผลข�ดทุนอื่นใดนอกเหนือจ�กนี้ ให้

ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด

กรณีที่ผลข�ดทุนสำ�หรับสินทรัพย์กลุ่มที่สอง  

ให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีร�ค�รับโอนไม่มีส่วนลด ผู้โอนจะ

เป็นผู้รับผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละส�มสิบ 

(30%) แรกของร�ค�รับโอนสินทรัพย์และ 

ผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละยี่สิบ (20%) ถัดไป 

ของร�ค�รับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและ

ผู้รับโอนแบ่งกันรับไปในอัตร� 1:1 ส่วนผล

ข�ดทุนอื่นใดนอกเหนือจ�กนี้ให้ผู้รับโอน

เป็นผู้รับไปทั้งหมด 

(2) ในกรณีร�ค�รับโอนมีส่วนลดร้อยละห้� 

(5%) ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลข�ดทุนในอัตร�

ร้อยละยี่สิบห้� (25%) แรกของร�ค�รับโอน 

สินทรัพย์ และผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละ

ยี่ สิบ (20%) ถัดไปของร�ค�รับโอน         

สินทรัพย์ ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกันรับ

ไปในอัตร� 1:1 ส่วนผลข�ดทุน อื่นใดนอก

เหนือจ�กนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด

(3) ในกรณีร�ค�รับโอนมีส่วนลดร้อยละสิบ 

(10%) และร้อยละสิบห้� (15%) ผู้โอนจะ

เป็นผู้รับผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละยี่สิบ 

(20%) แรกของร�ค�รับโอนสินทรัพย์และ

ผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละยี่สิบ (20%) ถัดไป 

ของร�ค�รับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและ

ผู้รับโอนแบ่งกันรับไปในอัตร� 1:1 ส่วนผล

ข�ดทุนอื่นใดนอกเหนือจ�กนี้ให้ผู้รับโอน

เป็นผู้รับไปทั้งหมด

(4) กรณีสินทรัพย์กลุ่มที่สองที่มีก�รปรับร�ค�

ข�ยเนื่องจ�กมีก�รประเมินร�ค�หลัก

ประกันใหม่จำ�นวน 250 ร�ยก�ร ผู้โอนจะ

เป็นผู้รับผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละส�มสิบ 

(30%) แรกของร�ค�รับโอนสินทรัพย์และ
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 For the accounting period of 2008, 

the transferor and transferee entered 

into amendment of assets purchase 

agreement (No. 2) to be effective on 

September 3, 2003 (execution date). 

Its subject matter was that both  

parties agreed on the definition and 

construction of certain practical 

matters and amended section relating 

to expenses of debtor, common  

expenses, calculation of common 

expenses and profit/loss as follows: 

 In case of profit for 1st and 2nd asset 

group, first part of such profit not 

exceeding 20% of transfer price of 

such asset shall be equally shared 

between the transferor and the 

transferee at the ratio of 1:1. The 

remaining amount of profit shall be 

wholly allocated to the transferor. 

The total profit shall, however, not 

exceed the difference of book value 

and transfer price of such asset 

item. The more remaining amount 

of profit shall be wholly allocated      

to the transferee. In case of 4th        

asset group, the transferor and the 

transferee agreed to equally share 

the profit at the ratio of 1:1.

 In case of loss in the 1st asset group, 

the transferor shall be liable for the 

loss at the rate of first 20% of       

transfer price and for further loss      

at 20% of transfer price shall be    

equally liable for by the transferor 

and the transferee. Any other loss 

shall be entirely responsible by the 

transferee. 

In case of loss for 2nd asset group, it shall be 

in accordance with the following:

(1) In case of no discount for transfer price, 

the transferor shall be responsible for 

loss at the rate of first 30% of transfer 

price and for further loss at 20% of 

transfer price and shall be shared 

equally between the transferor and the 

transferee at a ratio of 1:1. The rest of 

the loss shall be solely responsible by 

the transferee. 

(2) In case of 5% discount of transfer price, 

the transferor shall be responsible for 

loss at the rate of first 25% of transfer 

price and for further loss at 20% of 

transfer price and shall be shared 

equally between the transferor and the 

transferee at a ratio of 1:1. The rest of 

the loss shall be solely responsible by 

the transferee.

(3) In case of 10% and 15% discount for 

transfer price, the transferor shall be 

responsible for loss at the rate of first 

20% of transfer price and for further loss 

at 20% of transfer price and shall be 

shared equally between the transferor 

and the transferee at a ratio of 1:1.        

The rest of the loss shall be solely       

responsible by the transferee.

(4) In case the sale price of the 2nd asset 

group is adjusted due to revaluation of 

securities for 250 items, the transferor 

shall be liable for loss at the rate of       

first 30% of transfer price and shall be 

shared equally between the transferor
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ผลข�ดทุนในอัตร�ร้อยละยี่สิบ (20%) ถัดไป 

ของร�ค�รับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและ

ผู้รับโอนแบ่งกันรับไปในอัตร� 1:1 ส่วนผล

ข�ดทุนอ่ืนใดนอกเหนือจ�กน้ีให้ผู้รับโอน

เป็นผู้รับไปทั้งหมด

 ในงวดบัญชีปี 2553 บริษัทได้จ่�ยชำ�ระ 

ผลกำ�ไรส่วนที่ต้องแบ่งให้บริษัทบริห�ร

สินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด ณ สิ้นปีที่หก 

(สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2546 ถึงวันที่ 

30 กันย�ยน 2552) จำ�นวน 73.82 ล้�นบ�ท 

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มกร�คม 2553 

และ เมื่อวันที่ 28 ธันว�คม 2553 บริษัท 

บริห�รสินทรัพย์ พญ�ไท จำ�กัด (บบส.

พญ�ไท) และ บริษัทบริห�รสินทรัพย์ 

กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (บสก.) ได้ลงน�ม

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับก�รแบ่งปันผล

กำ�ไรหรือข�ดทุนระหว่�งกันก่อนสิ้นปี        

ที่ สิบสอง นับแต่วันทำ�สัญญ�ซื้อข�ย

สินทรัพย์ โดยบริษัทตกลงชำ�ระหนี้คง

เหลือจำ�นวน 15,681.56 ล้�นบ�ท ด้วยก�ร 

ออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินฉบับใหม่ 1 ฉบับให้

แก่ บบส.พญ�ไท ดังนี้

 หน่วย : ล้�นบ�ท

ตั๋วสัญญ�ใช้เงินเดิม 4 ฉบับที่จ่�ยชำ�ระให้แก่ บบส.พญ�ไท  19,712.18

หัก - ภ�ระผลข�ดทุนที่อ�จจะเกิดขึ้นในอน�คตที่ บบส.พญ�ไทยินยอมจ่�ยชำ�ระ (3,020.00)

 - บบส.พญ�ไท ตกลงหักกลบลบหนี้กับตั๋วสัญญ�ใช้เงินที่ บบส.พญ�ไท

   ออกให้แก่บริษัทเพื่อชำ�ระส่วนต่�งจ�กก�รปรับปรุงร�ค�สินทรัพย์ (1,010.62)

       รวมภ�ระผลข�ดทุนและตั๋วเงินรับจ�ก บบส.พญ�ไท  (4,030.62)

คงเหลือหนี้ที่บริษัทต้องจ่�ยชำ�ระเป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่ บบส.พญ�ไท  15,681.56

ก�รออกตั๋วสัญญ�ใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่ บบส.

พญ�ไท จำ�นวน 15,681.56 ล้�นบ�ท เมื่อวันที่ 

28 ธันว�คม 2553 อ�ยุของตั๋วสัญญ�ใช้เงิน       

คงเหลือเท่�กับฉบับเดิม วันที่ครบกำ�หนด 30 

กันย�ยน 2558 กำ�หนดชำ�ระดอกเบ้ียทุกวันที่        

1 ตุล�คม ของทุกปีจ่�ยชำ�ระดอกเบี้ยงวดแรก

วันที่ 1 ตุล�คม 2554 เป็นต้นไปจนครบกำ�หนด

ชำ�ระต�มตั๋วสัญญ�ใช้เงิน โดยคิดอัตร�ดอกเบี้ย

ต�มอัตร�เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝ�กถัวเฉลี่ยถ่วง

นำ้�หนักต�มเงินฝ�กทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝ�ก

กระแสร�ยวัน) เฉพ�ะที่เป็นเงินบ�ทของธน�ค�ร

พ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง โดยคำ�นวณเป็นร�ย

ไตรม�สต�มปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่          

28 ธันว�คม 2553

ภ�ระผลข�ดทุนที่ บบส.พญ�ไท ยินยอมจ่�ย

ชำ�ระจำ�นวน 3,020 ล้�นบ�ท บริษัทได้บันทึกไว้

ในบัญชี “เงินชดเชยจ�กบริษัทบริห�รสินทรัพย์

พญ�ไท จำ�กัด รอตัดบัญชี” โดยจะเริ่มทยอยรับรู้

เป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับลูกหนี้ที่ชำ�ระปิด

บัญชีแล้ว เริ่มตั้งแต่งวดบัญชีปี 2554 เป็นต้นไป

ต�มบันทึกข้อตกลงดังกล่�วในวันที่ 28 ธันว�คม 

2553 บริษัทได้ดำ�เนินก�รชำ�ระผลข�ดทุนและ

แลกเปลี่ยนตั๋วสัญญ�ใช้เงินเพื่อเป็นก�รหักกลบ

ลบหนี้นั้น เป็นผลให้ข้อตกลงในก�รแบ่งปันผล

กำ�ไรหรือข�ดทุนระหว่�ง บบส.พญ�ไท กับ

บริษัทต�มสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์ฉบับลงวันที่  

3 กันย�ยน 2546 เป็นอันสิ้นสุดลงทันที
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 and the transferee at a ratio of 1:1.   

The rest of the loss shall be solely       

responsible by the transferee.

  In accounting period of 2010, the  

Company already paid profit payable  

to Phayathai Assets Management        

Co., Ltd. as of the end of year 6th        

(collected from 1 October 2003 to 30 

September 2009) for the sum of Baht 

73.82 million on January 29, 2010, and 

on December 28, 2010. Phayathai       

Asset Management Co., Ltd. (AMC-

Phayathai) and Bangkok Commercial 

Asset Management Co., Ltd. (BAM)      

entered into a memorandum for profit/

loss sharing before the ending of year 

12th from the date of asset purchase 

agreement where the Company agreed 

to pay outstanding debt in an amount 

of Baht 15,681.56 million by issuing 1 

new promissory note to AMC Phayathai 

as follows:

 Unit : Million Baht

4 original promissory notes paid to AMC Phayathai  19,712.18

Less - contingent loss agreed to be paid by AMC Phayathai (3,020.00)

  - AMC Phayathai agreed to set off with promissory note issued by

    AMC Phayathai to the Company for payment of difference (1,010.62)

       Total loss and note receivable from AMC Phayathai  (4,030.62)

Outstanding debt amount to be paid by the Company in new promissory 

   note to AMC Phayathai  15,681.56

New promissory note was issued to AMC 

Phayathai for an amount of Baht 15,681.56 

million on December 28, 2010 with the same 

remaining term, maturity date  September 

30, 2015. Its interest payment date is fixed  

to be on October 1, each year commencing 

from October 1, 2011 until maturity date of 

promissory note. Interest rate is calculated 

based on average weighted interest rate of all 

kinds of deposit (including current account) 

only for Baht currency of five major commercial 

banks on quarterly basis of calendar year 

commencing from December 28, 2010.

Loss that AMC Phayathai agreed to pay in an 

amount of Baht 3,020 million was recorded 

by the Company as “estimate loss from        

deferred reimbursement” and gradually       

recognized as income or expenses for any 

closed account receivable commencing from 

accounting period of 2011 henceforth.

According to the memorandum dated December 

28, 2010, the Company managed to pay for 

the loss and exchanged promissory note for 

setting off such debt and as a result, profit/

loss sharing agreement between AMC   

Phayathai and the Company under assets 

purchase agreement dated September 3, 

2003 was terminated immediately.
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 4.22 การรับโอนสินทรัพย์จากบรรษัทบริหารสินทรัพย์

สถาบันการเงิน (บบส.)

เม่ือวันที่ 30 ธันว�คม 2548 บริษัทบริห�ร

สินทรัพย์ กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด ในฐ�นะผู้รับโอน 

ได้ลงน�มในสัญญ�ซื้อข�ยสินทรัพย์กับบรรษัท

บริห�รสินทรัพย์สถ�บันก�รเงินในฐ�นะผู้โอน   

ผู้โอนตกลงข�ย และผู้รับโอนตกลงรับซื้อสินทรัพย ์

ด้วยฐ�นร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ สิ้นสุด     

วันที่ 31 ธันว�คม 2548 เรียบร้อยแล้ว ในระหว่�ง 

ที่คู่สัญญ�ยังไม่ทร�บฐ�นร�ค�ต�มบัญชีดังกล่�ว 

คู่ สัญญ�ตกลงใช้ ฐ�นร�ค�ต�มบัญชีของ

สินทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2548  

เป็นฐ�นร�ค�อ้�งอิงของร�ค�สินทรัพย์ที่ผู้รับ

โอนต้องชำ�ระให้แก่ผู้ โอนต�มวรรคแรกไป      

พล�งก่อน โดยมีร�ค�รับโอนรวม 27,299.96 

ล้�นบ�ท สินทรัพย์ที่รับโอนได้แก่ เงินลงทุนใน

ลูกหนี้ (สินทรัพย์กลุ่มที่หนึ่ง) ทรัพย์สินรอก�ร

ข�ย (สินทรัพย์กลุ่มที่สอง) และเงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์ (สินทรัพย์กลุ่มที่ส�ม) โดยกำ�หนดให้       

มีก�รโอนสินทรัพย์ในวันที่ 1 มกร�คม 2549 

และกำ�หนดวิธีก�รชำ�ระร�ค�สินทรัพย์ ดังนี้

1. ชำ�ระเป็นเงินสดในวันที่ 3 มกร�คม 2549  

 เป็นจำ�นวนเงิน 12,500 ล้�นบ�ท

2. ชำ�ระเป็นตั๋วสัญญ�ใช้เงิน จำ�นวนรวมทั้งสิ้น  

 14,799.96 ล้�นบ�ท รวม 8 ฉบับ คิดดอกเบี้ย  

 ต�มอัตร� เฉลี่ ยของดอกเบี้ ย เ งินฝ�ก            

 ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักต�มเงินฝ�กทุกประเภท  

 (รวมทั้งเงินฝ�กกระแสร�ยวัน) ของธน�ค�ร 

 พ�ณิชย์ขน�ดใหญ่ห้�แห่ง โดยคำ�นวณเป็น 

 ร�ยไตรม�สต�มปีปฏิทิน ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน 

 ทั้ง 8 ฉบับ จะครบกำ�หนดชำ�ระในวันที่ 3  

 มกร�คม ของทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3  

 มกร�คม 2550 ถึงวันที่  3 มกร�คม 2557

 

 4.23 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า

4.23.1 บริษัทอ�จมีหนี้สินที่อ�จจะเกิดขึ้น 

ภ�ยหน้�เน่ืองจ�กบริษัทอ�จได้ รับ      

ปันส่วนผลข�ดทุนจ�กบรรษัทบริห�ร

สินทรัพย์ไทย ต�มเงื่อนไขของพระร�ช 

กำ�หนดบรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย 

พ.ศ. 2544 และสัญญ�โอนสินทรัพย์

บรรษัทบริห�รสินทรัพย์ไทย เมื่อครบ

สิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับตั้งแต่วันที่      

1 กรกฎ�คม 2544 เป็นต้นไป โดยบริษัท 

จะประม�ณก�รผลข�ดทุนที่อ�จเกิด

ขึ้นต�มที่ได้รับแจ้งจ�ก บสท. ณ วันที่ 

30 มิถุน�ยน 2554 (สิ้นปีที่ 10) บริษัท

ได้รับแจ้งผลก�รบริห�รสินทรัพย์    

ด้อยคุณภ�พจ�ก บสท. มีผลกำ�ไร

ประม�ณ 4,490.50 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็น

เพียงประม�ณก�รยังไม่มีก�รชำ�ระเงิน 

โดย บสท. จะปรับปรุงผลกำ�ไรข�ดทุน 

ณ สิ้นปีที่  10 เมื่อบริห�รจัดก�ร

สินทรัพย์คงเหลือแล้วเสร็จ ปัจจุบัน 

บสท. อยู่ระหว่�งก�รชำ�ระบัญชี

4.23.2 บริษัทถูกฟ้องดำ�เนินคดี มีทุนทรัพย์ที่

ถูกฟ้องรวม 2,441.27 ล้�นบ�ท คดีที่

บ ริษัทถู กฟ้อง เป็นคดีแพ่ งที่ มี มู ล

ละเมิดเรียกค่�เสียห�ยอันเป็นเรื่อง

ปกติที่เกิดขึ้นได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษัท ซึ่งเชื่อว่�เมื่อคดีถึงท่ีสุดจะ

ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อ

ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น

ของบริษัทแต่อย่�งใด ดังนั้นบริษัทจึง

มิได้รับรู้ผลเสียห�ยดังกล่�วเป็นค่�ใช้

จ่�ยของบริษัท

 4.24 การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบก�รเงินจ�ก

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มและผู้รับมอบอำ�น�จ

เมื่อวันที่ 26 มีน�คม 2556
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 4.22 The acquisition of assets from Asset 

  Management Corporation (AMC)

On December 30, 2005, Bangkok Commercial 

Asset Management Co., Ltd., as a transferee, 

entered into assets purchase agreement with 

Asset Management Corporation, as a transferor, 

for assets the prices of which were based on 

price list of assets ending on  December 31, 

2005. In the meantime, both parties had not 

known about such price list. So, they agreed 

to use the price list ending on November 30, 

2005 as a reference price base to be paid by 

the transferee to the transferor. The total 

transfer price was equal to Baht 27,299.96 

million. Assets under transfer included          

investment in receivables (1st asset group), 

non-performing assets (2nd asset group) and 

investment in securities (3rd asset group). 

The date fixed for transfer was on January 1, 

2006 and payment method was determined 

as follows:

1. Paid in cash on January 3, 2006 for the  

 sum of Baht 12,500 million.

2. Paid in promissory notes for the total  

 amount of Baht 14,799.96 million, 8        

 issues, and average weighted interest  

 rate of all kinds of deposit (including   

 current account) of five major commercial  

 banks on quarterly basis of calendar  

 year. All 8 promissory notes will be due  

 for payment on 3 January each year  

 commencing from January 3, 2007 and  

 ending on January 3, 2014.

 

 4.23 Contingent liabilities

4.23.1 The Company may have contingent 

liabilities as it may receive loss 

sharing from Thai Asset Management 

Corporation subject to the Emergency 

Decree for Thai Asset Management 

Corporation B. E. 2544 and assets 

transfer agreement with Thai Asset 

Management Corporation on the 5th 

and 10th anniversary commencing 

from July 1, 2001 henceforth. The 

Company will estimate such potential 

loss as notified by TAMC on June 

30, 2011 (ending of year 10th). The 

Company has been notified by TAMC 

about the results of asset management 

that TAMC earned profit for an        

estimated amount of Baht 4,490.50 

million which is merely an estimate 

without actual payment and Thai 

Asset Management Corporation  

will calculate the actual profit (loss) 

at the end of year 10th upon the 

completion of the remaining assets 

management. Currently, TAMC is 

under the payment process. 

4.23.2 The Company has been charged in 

cases with total disputed amount   

of Baht 2,441.27 million. Part of 

these cases was civil case on tort 

and damaged matters resulted  

from its normal course of business. 

The Company believes that when 

these cases have become final, 

they would not materially affect      

the Company’s financial status and       

operation. Therefore, the Company 

has not recognized such consequences 

as its expenses.

 4.24 Approval of the financial statements

These financial statements were approved 

for issuing by the authorized Director of the 

Company and the attorney on March 26, 

2013.
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 สำานักงานกรุงเทพฯ 

 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทรศัพท์  (02)267-1900

 โทรส�ร (02)233-8174

 สำานักงานเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัลพล�ซ� แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 

 ห้องเลขที่ 418 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบ�งตล�ด

 อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์  (02)193-8183-4

 โทรส�ร  (02)193-8185

 สำานักงานซีคอนสแควร์

 55 อ�ค�รศูนย์ก�รค้�ซีคอนสแควร์ ชั้น 3      

 ห้องเลขที่ 3063A ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 

 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10510

 โทรศัพท์  (02)138-5707-8

 โทรส�ร  (02)138-5709

 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคเหนือตอนบน

 207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำ�บลวัดเกต

 อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 โทรศัพท์  (053)246-621-2

 โทรส�ร  (053)246-619

 สำานักงานเชียงใหม่

 207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำ�บลวัดเกต

 อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 โทรศัพท์  (053)266-472-5

 โทรส�ร  (053)266-476

 สำานักงานเชียงราย

 246 ถนนธน�ลัย ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย

 จังหวัดเชียงร�ย 57000

 โทรศัพท์  (053)711-003, (053)711-763

  (053)711-773, (053)711-146

 โทรส�ร  (053)711-503

 Bangkok Office

 99, Surasak Rd., Silom Sub-district, Bangrak District, 

Bangkok 10500

 Telephone  (02)267-1900

 Fax (02)233-8174

 Central Chaengwattana Office

 Central Plaza Chaeng Wattana Department Store

  Building, Fl.4th , Suite 418, Moo 2, Chaeng Wattana Rd., 

Bang Talad Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi

  11120

 Telephone (02)193-8183-4

 Fax  (02)193-8185

 Secon Square Office

 55, Secon Square Shopping Center, Flr 3rd, 

 Suite 3063A, Sinakarin Rd., Nong Bon Sub-district,

  Prawet District, Bangkok 10510

 Telephone  (02)138-5707-8

 Fax  (02)138-5709

 Asset Development Department

 Upper Northern Region

 207/11, Kaeo Nawarat Rd., Wat Ket Sub-district, 

 Muang District, Chiangmai 50000

 Telephone  (053)246-621-2

 Fax  (053)246-619

 Chiangmai Office

 207/11, Kaeo Nawarat Rd., Wat Ket Sub-district, 

 Muang District, Chiangmai 50000

 Telephone  (053)266-472-5

 Fax  (053)266-476

 Chiang Rai Office

 246, Thanalai Rd., Veang Sub-district, Muang District,

  Chiangrai 57000

 Telephone  (053)711-003, (053)711-763

  (053)711-773, (053)711-146

 Fax  (053)711-503
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 สำานักงานพะเยา

 913/4 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองพะเย�

 จังหวัดพะเย� 56000

 โทรศัพท์  (054)431-125, 431-374, (054)431-394

 โทรส�ร  (054)431-046

 สำานักงานลำาปาง

 399/7-8 ถนนไฮเวย์-ลำ�ป�ง-ง�ว ตำ�บลสวนดอก

 อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง 52100

 โทรศัพท์  (054)217-127, (054)217-321

  (054)228-344, (054)228-380

 โทรส�ร (054)226-641

 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคเหนือตอนล่าง

 227/27 ถนนบรมไตรโลกน�รถ ตำ�บลในเมือง

 อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์  (055)247-333, (055)247-477

 โทรส�ร  (055)247-476

 สำานักงานพิษณุโลก

 227/27 ถนนบรมไตรโลกน�รถ ตำ�บลในเมือง

 อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 โทรศัพท์  (055)247-488, (055)247-489

 โทรส�ร  (055)247-487

 สำานักงานแพร่

 235 ถนนเจริญเมือง ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ 

 จังหวัดแพร่ 54000

 โทรศัพท์  (054)511-049, (054)511-546

  (054)621-121

 โทรส�ร  (054)511-782

 สำานักงานเพชรบูรณ์

 4/1-2 ถนนส�มัคคีชัย (สระบุรี-หล่มสัก) ตำ�บลในเมือง

 อำ�เภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 โทรศัพท์  (056)713-273-5

 โทรส�ร  (056)713-276

 Phayao Office

 913/4, Phahonyothin Rd., Weang Sub-district, 

 Muang District, Phayao 56000

 Telephone (054)431-125, 431-374, (054)431-394

 Fax  (054)431-046

 Lampang Office

 399/7-8, Lampang-Ngao Highway Rd., 

 Suan Dok Sub-district, Muang District, 

 Lampang 52100

 Telephone (054)217-127, (054)217-321

  (054)228-344, (054)228-380

 Fax (054)226-641

 Asset Development Department

 Lower Northern Region

 227/27, Barommatriloganart Rd.,

 Nai Muang Sub-district, Muang District, 

 Phitsanulok 65000

 Telephone  (055)247-333, (055)247-477

 Fax  (055)247-476

 Phitsanulok Office

 227/27, Barommatriloganart Rd., 

 Nai Muang Sub-district, Muang District, 

 Phitsanulok 65000

 Telephone (055)247-488, (055)247-489

 Fax  (055)247-487

 Phrae Office

 235, Charoen Muang Rd.,Nai Weang Sub-district, 

Muang District, Phrae 54000

 Telephone  (054)511-049, (054)511-546

  (054)621-121

 Fax  (054)511-782

 Phetchabun Office

 4/1-2, Samaggi Chai Rd. (Sara Buri-Lom Sak), 

 Nai Muang Sub-district, Muang District, Phetchabun 67000

 Telephone (056)713-273-5

 Fax  (056)713-276
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 สำานักงานนครสวรรค์

 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน

 ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ 

 จังหวัดนครสวรรค์ 60000

 โทรศัพท์ (056)372-107-8

 โทรส�ร (056)372-109

 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 292 ถนนหน้�เมือง ตำ�บลในเมือง

 อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

 โทรศัพท์ (043)225-226-8

 โทรส�ร (043)225-229

 สำานักงานขอนแก่น

 292 ถนนหน้�เมือง ตำ�บลในเมือง

 อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

 โทรศัพท์ (043)225-226-8

 โทรส�ร (043)225-229

 สำานักงานอุดรธานี

 165,167 ถนนโพศรี ตำ�บลหม�กแข้ง

 อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี 41000

 โทรศัพท์  (042)240-538-40

 โทรส�ร  (042)221-158

 สำานักงานนครราชสีมา

 30 ถนนโพธิ์กล�ง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� 

 จังหวัดนครร�ชสีม� 30000

 โทรศัพท์  (044)244-288, (044)244-388

  (044)255-726 

 โทรส�ร  (044)241-594, (044)259-386

 สำานักงานอุบลราชธานี

 7 ถนนกันทรลักษ์ ตำ�บลว�รินชำ�ร�บ อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ 

จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 34190

 โทรศัพท์ (045)321-161, (045)321-382, (045)269-422

 โทรส�ร (045)321-062

 Nakhonsawan Office

 1250/9-10, Moo 10, Phaholyothin Rd.,

 Nakhonsawan Tok Sub-district, Muang District, 

 Nakhonsawan 60000

 Telephone (056)372-107-8

 Fax (056)372-109

 Asset Development Department

 Northeastern Region

 292, Na Muang Rd., Nai Muang Sub-district, 

 Muang District, Khon Kaen 40000

 Telephone (043)225-226-8

 Fax (043)225-229

 Khon Kaen Office

 292, Na Muang Rd., Nai Muang Sub-district, 

 Muang District, Khon Kaen 40000

 Telephone (043)225-226-8

 Fax (043)225-229

 Udon Thani Office

 165,167, Pho Si Rd., Mak Kaeng Sub-district, 

 Muang District, Udon Thani 41000

 Telephone (042)240-538-40

 Fax  (042)221-158

 Nakhon Ratchasima Office

 30, Pho Klang Rd., Nai Muang Sub-district, 

 Muang District, Nakhonratchasima 30000

 Telephone  (044)244-288, (044)244-388

  (044)255-726 

 Fax  (044)241-594, (044)259-386

 Ubon Ratchathani Office

 7, Kantharaluk Rd., Warin Chamrab Sub-district, 

 Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani 34190

 Telephone (045)321-161, (045)321-382, (045)269-422

 Fax (045)321-062
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 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคกลาง

 194/2 ถนนทรงพล ตำ�บลบ้�นโป่ง อำ�เภอบ้�นโป่ง 

 จังหวัดร�ชบุรี 70110

 โทรศัพท์ (032)211-045, (032)211-934

 โทรส�ร (032)221-891

 สำานักงานราชบุรี

 194/2 ถนนทรงพล ตำ�บลบ้�นโป่ง อำ�เภอบ้�นโป่ง 

 จังหวัดร�ชบุรี 70110

 โทรศัพท์ (032)211-045, (032)211-934

 โทรส�ร (032)221-892

 สำานักงานสระบุรี

 173/17-18 ถนนสุดบรรทัด ตำ�บลป�กเพรียว

 อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

 โทรศัพท์ (036)221-871, (036)223-989

 โทรส�ร (036)223-733

 สำานักงานสุพรรณบุรี

 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถนนไผ่ขว�ง-ล�ดต�ล ตำ�บลท่�ระหัด

 อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

 โทรศัพท์ (035)524-183-5

 โทรส�ร (035)524-186

 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคตะวันออก

 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเสม็ด 

 อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์ (038)144-130-2

 โทรส�ร (038)144-138

 สำานักงานชลบุรี

 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลเสม็ด 

 อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

 โทรศัพท์ (038)144-130-2

 โทรส�ร (038)144-135

 Asset Development Department

 Central Region

 194/2, Songphol Rd., Ban Pong Sub-district, 

 Ban Pong District, Ratchaburi 70110

 Telephone (032)211-045, (032)211-934

 Fax (032)221-891

 Ratchaburi Office

 194/2, Songphol Rd., Ban Pong Sub-district, 

 Ban Pong District, Ratchaburi 70110

 Telephone (032)211-045, (032)211-934

 Fax (032)221-892

 Sara Buri Office

 173/17-18, Sud Banthut Rd., Pak Preow Sub-district,

 Muang District, Sara Buri 18000

 Telephone (036)221-871, (036)223-989

 Fax (036)223-733

 Suphan Buri Office

 330/1-3, Moo 5, Phaikwang-Ladtan Rd., 

 Tharahat Sub-district, Muang District, Suphan Buri 72000

 Telephone (035)524-183-5

 Fax (035)524-186

 Asset Development Department

 Eastern Region

 83/5-7, Moo 2, Sukhumvit Rd., Samet Sub-district, 

 Muang District, Chon Buri 20000

 Telephone (038)144-130-2

 Fax (038)144-138

 Chon Buri Office

 83/5-7, Moo 2, Sukhumvit Rd., Samet Sub-district,

 Muang District, Chon Buri 20000

 Telephone (038)144-130-2

 Fax (038)144-135

           

 Bangkok and Provincial Offices
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 สำานักงานระยอง

 79 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลท่�ประดู่ อำ�เภอเมืองระยอง 

 จังหวัดระยอง 21000

 โทรศัพท์ (038)611-028, (038)611-591

  (038)612-836

 โทรส�ร (038)612-837

 สำานักงานฉะเชิงเทรา

 108/16-17 ถนนมห�จักรพรรดิ์ ตำ�บลหน้�เมือง 

 อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร� จังหวัดฉะเชิงเทร� 24000

 โทรศัพท์ (038)512-900-1

 โทรส�ร (038)512-902

 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคใต้ตอนบน

 14-14/1-2 ถนนตล�ดใหม่ ตำ�บลตล�ด

 อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84000

 โทรศัพท์ (077)272-186,273-289, (077)288-472

 โทรส�ร (077)222-286

 สำานักงานสุราษฎร์ธานี

 14-14/1-2 ถนนตล�ดใหม่ ตำ�บลตล�ด

 อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84000

 โทรศัพท์ (077)284-961-3, (077)288-962

 โทรส�ร (077)281-287

 สำานักงานชุมพร

 38-40 ถนนปรมินทรมรรค� ตำ�บลท่�ตะเภ�

 อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

 โทรศัพท์ (077)506-175-7

 โทรส�ร (077)506-178

 สำานักงานประจวบคีรีขันธ์

 41 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลเข�น้อย

 อำ�เภอปร�ณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

 โทรศัพท์ (032)622-039, (032)621-499

  (032)544-471

 โทรส�ร (032)544-461-2

 Rayong Office

 79, Sukhumvit Rd., Tha Pradu Sub-district, 

 Muang District, Rayong 21000

 Telephone (038)611-028, (038)611-591

  (038)612-836

 Fax (038)612-837

 Chachoengsao Office

 108/16-17, Mahachakaphat Rd., 

 Namuang Sub-district, Muang District, 

 Chachoengsao 24000

 Telephone (038)512-900-1

 Fax (038)512-902

 Asset Development Department 

 Upper Southern Region

 14-14/1-2, Talad Mai Rd., Talad Sub-district, 

 Muang District, Surat Thani 84000

 Telephone (077)272-186,273-289, (077)288-472

 Fax (077)222-286

 Surat Thani Office

 14-14/1-2, Talad Mai Rd., Talad Sub-district, 

 Muang District, Surat Thani 84000

 Telephone (077)284-961-3, (077)288-962

 Fax (077)281-287

 Chumphon Office

 38-40, Paramintharamakkha Rd., 

 Tha Taphao Sub-district, Muang District, 

 Chumphon 86000

 Telephone (077)506-175-7

 Fax (077)506-178

 Prachuab Khirikan Office

 41, Moo 2,  Phet Kasem Rd., Khao Noi Sub-district, 

Pran Buri District, Prachuab Khirikan 77120

 Telephone (032)622-039, (032)621-499

  (032)544-471

 Fax (032)544-461-2
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 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคใต้ตอนล่าง

 238-238/1 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห�ดใหญ่

 อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� 90110

 โทรศัพท์ (074)262-825-7

 โทรส�ร (074)262-577

 สำานักงานหาดใหญ่

 238-238/1 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห�ดใหญ่

 อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� 90110

 โทรศัพท์ (074)261-501-4

 โทรส�ร (074)262-572

 สำานักงานนครศรีธรรมราช

 101/8 ถนนพัฒน�ก�รคูขว�ง ตำ�บลคลัง

 อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

 80000

 โทรศัพท์ (075)344-770-2

 โทรส�ร (075)344-773

 สำานักงานยะลา

 79,81 ถนนพิพิธภักดี ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมืองยะล�

 จังหวัดยะล� 95000

 โทรศัพท์ (073)223-740-2

 โทรส�ร (073)223-743

 Asset Development Department

 Lower Southern Region

 238-238/1, Phet Kasem Rd., Hat Yai Sub-district,

 Hat Yai District, Songkhla 90110

 Telephone (074)262-825-7

 Fax (074)262-577

 Hat Yai Office

 238-238/1, Phet Kasem Rd., Hat Yai Sub-district, 

 Hat Yai District, Songkhla 90110

 Telephone (074)261-501-4

 Fax (074)262-572

 Nakhon Si Thammarat Office

 101/8, Phattanakan Khu Kwang Rd., 

 Khlang Sub-district, Muang District, 

 Nakhon Si Thammarat 80000

 Telephone (075)344-770-2

 Fax (075)344-773

 Yala Office

 79,81, Phiphit Phakdi Rd, Sa Teng Sub-district, 

 Muang District, Yala 95000

 Telephone (073)223-740-2

 Fax (073)223-743

           

 Bangkok and Provincial Offices
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