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BAM กับการพัฒนาที่ย่ังยืน
เกีย่วกับรายงานฉบับนี้
 ตลอด 20 ป ท่ีผานมา บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management 
Public Company Limited หรือ BAM มุงม่ันแกไขปญหาสนิทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) ในระบบสถาบนัการเงิน โดยการปรับโครงสรางหนี้
ดวยแนวทางการประนอมหนี้บนพ้ืนฐานความรวมมือระหวางกัน เพ่ือใหไดขอยุติและผลประโยชนสูงสุดรวมกันท้ังสองฝาย และสามารถ
เจรจาประนอมหนี้ได แมวาจะอยูในข้ันตอนการดําเนินคดีก็ตาม โดยจะพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้เปนหลัก มุงชวยเหลือลูกหนี้
ที่สุจริตใหสามารถดําเนินธุรกิจ และลูกคารายยอยมีโอกาสชําระหนี้ นําทรัพยหลักประกันกลับไปทําประโยชนตอไป 
 ขณะเดยีวกัน BAM มีบทบาทสําคัญตอการฟนฟูและพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ โดยการบริหารจดัการทรัพยสินรอการขาย 
(NPA) ท่ีรับซื้อรับโอนมาจากสถาบันการเงิน ใหมีสภาพพรอมขาย เนนการปรับปรุงซอมแซมทรัพยใหมีสภาพดี และสวยงาม เพ่ือนําออก
จําหนายในราคาที่เปนธรรม และมีโครงการผอนชําระกับ BAM เพ่ือชวยเหลือลูกคารายยอยท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ ใหสามารถ
เปนเจาของทรัพยไดงายขึ้น ซึ่งบทบาทสําคัญของ BAM คือ ทําใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสมีบานเปนของตนเอง 
 นอกจากการใหความชวยเหลือลูกคาหรือลูกหนีใ้นเชงิธุรกจิแลว BAM มีแนวทางการดาํเนนิธุรกจิตามหลักธรรมาภบิาล โดยคํานงึถงึ
ประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการดูแลสังคม ภายใตนโยบายท่ีไมมุงเนนกําไรสูงสุด แตมีกําไรท่ีผูถือหุนพอใจ ซึ่ง BAM 
ยังยืนยันในเจตนารมณและมุงมั่นในการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ ภายใตแนวคิด 5 ดี ของ BAM ประกอบดวย

แนวทางการจัดทํารายงานความยัง่ยืน
 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เกี่ยวของกับ
การบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยนื อันเกีย่วโยงกบัประเดน็ ดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ BAM ไดจดัทําและเผยแพรขอมูล โดยอางอิง
การจดัทํารายงานใหมีความสอดคลองตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN 
Sustainability Development Goals โดยเนื้อหาและสาระสําคัญของการรายงานป 2562 นี้ มุงเนนการดําเนินงานตามทิศทาง
การดาํเนนิธุรกจิ วสัิยทัศน และกลยทุธองคกร หลักการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีและแนวปฏิบตัท่ีิเปนรูปธรรมของปรัชญาในการทํางาน รวมถงึ
การดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงานใหเปนคนดี การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
โดยเชื่อมโยงบริบทดังกลาวขางตนกับประเด็นดานความยั่งยืน ตามหลักปฏิบัติของ UNSDG ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

ทศิทางการดําเนินธรุกจิ  
 BAM ไดบรูณาการความรับผดิชอบตอสงัคม จากจุดเร่ิมตนดวยกิจกรรมทางสงัคม และการบริจาค สูการพฒันากระบวนการจัดการอยางย่ังยืน
แบบบรูณาการ ดวยการเช่ือมโยงความรบัผิดชอบตอสังคม เขากับยทุธศาสตร วิสัยทศัน และพันธกิจขององคกร เพ่ือสรางความย่ังยืนในการดาํเนินธุรกจิ

ปรัชญาการดําเนินธรุกจิ
 BAM เช่ือม่ันวา การดําเนินธุรกิจท่ีดีตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีหลักคิดสูความสําเร็จ คือ BAM TOUCH อันประกอบ
ดวยวัฒนธรรมองคกร และคานิยม ท่ีเปนรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพ่ือขับเคลื่อนใหการ
ดาํเนนิธุรกจิของ BAM มุงสูการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development)

ดีตอ
พนักงาน

ดีตอ
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ดีตอลูกคา
หรือลูกหน้ี

ดีตอ
สังคม

ดีตอ
ประเทศ

  ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการบรษิทัทีมุ่งเนน
การพัฒนาท่ียัง่ยืนแบบบูรณาการ จงึไดมีการจดัโครงสรางองคกร
ใหมีคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการกาํกบัความเสีย่ง ในการกาํหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบตัใินดานตาง ๆ ของบริษทั 
ใหเปนไปตามหลกัการกาํกับดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ
สังคม เพ่ือนาํพา BAM สูความสําเร็จท่ียัง่ยนื

โครงสรางการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ

คณะทาํงานดาน
ความรบัผดิชอบตอสงัคม

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจดัการใหญ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกํากับ
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คณะกรรมการกํากับดแูล
กิจการทีด่แีละ

ความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน



วัฒนธรรมองคกร BAM
BAM  B = Betterment  การพัฒนาปรับเปล่ียนใหดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเนื่อง
 A  =  Achievement  การมุงม่ัน รวมมือใหบรรลุผลสําเร็จ
 M  =  Management  การมีคนและระบบการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีมีความเปนเลิศ

 BAM TOUCH เปนแนวทางท่ีพึงปฏิบัติสําหรับผูบริหาร และพนักงานในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปน
การสรางคุณคาคนดี ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรและคานิยมขององคกรสําหรับถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี 5
ประการท่ีกลาวขางตน คือ ดตีอประเทศ ดตีอสังคม ดตีอลูกคาหรือลูกหนี ้ดตีอผูถือหุน และดตีอพนักงาน ซึง่กอใหเกดิประโยชนตอการเดนิหนา
สูเปาหมายแหงความสําเร็จ และเปนพลังสําคัญในการขบัเคล่ือนใหองคกรกาวตอไปไดอยางม่ันคงและยัง่ยนื อกีท้ังยงัเปนการสะทอนใหเหน็
ถึงภาพลักษณขององคกรที่มีธรรมาภิบาลไดอยางชัดเจน

หลักคิดสูความสําเร็จ BAM TOUCH

BAM
วัฒนธรรมองคกร
Corporate Culture

TOUCH
คานิยม

Corporate Values

BAM TOUCH
หลักคิดสูความสําเร็จ

 Trust : วางใจ   

 เปนท่ีนาไววางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกตองตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่นในความซื่อสัตย
 สุจริต ทําตามที่รับปากเพ่ือสรางใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ชี้แจง เปดเผยขอมูลอยางจริงใจ โปรงใส
 อันจะทําใหเกิดภาพการทํางาน ภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางพรอมเพรียงกัน 
 Openness : เปดใจ 
 การเปดใจกวางสรางความตาง หมายถึง การตระหนักวาความเปล่ียนแปลงคือ ความกาวหนา จึงเปดใจรับและชวยให
 ผู อ่ืนยอมรับดวยความยินดี โดยรวมคนหาโอกาสท่ีแฝงอยูในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพ่ือสรางความแตกตางหรือ
 ความแปลกใหมใหการทํางาน รวมท้ังเปดใจรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยทัศนคติท่ีเปนบวก เพ่ือชวยขยาย
 มุมมองใหกวางขึ้น
 Unity : รวมใจ   

 รวมใจเปนหนึ่งเพ่ือองคกร หมายถึง การเชื่อม่ันในพลังท่ีเกิดจากความสามัคคีของทุกคนในองคกร จึงใหความเคารพ
 และใหเกียรติซึ่งกันและกัน ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ และรวมมือรวมใจท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
 โดยไมยึดติดกับงานที่ตนรับผิดชอบเพียงอยางเดียว แตยึดถือประโยชนองคกรเปนที่ตั้ง
 Customer Focused : เขาใจ   
 เขาใจความปรารถนาของลูกคา หมายถึง การทําความเขาใจและคาดคะเนความตองการของลูกคาท้ังภายในและ
 ภายนอก รวมคนหาและสนองตอบความตองการเหลานั้น โดยตระหนักวาสินคาและบริการที่เปยมคุณภาพสามารถ
 ยกระดับความเปนอยูของลูกคา รวมทั้งสรางความมั่นคงใหเศรษฐกิจและสังคมไทยได
 High Performance : ใสใจ   

 ใสใจในการสรางความเปนมืออาชีพ หมายถึง ความมุงม่ันรับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหมีทักษะ
 ที่หลากหลายดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ สรางความคิดตอยอดท่ีเปนประโยชนตอการทํางานใหดียิ่งขึ้น กลาคิดกลา
 แสดงออกอยางสรางสรรค และมุงทํางานเชิงรุก เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรอยางตอเนื่อง

คานิยมองคกร TOUCH



กระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

นโยบายการดําเนินธุรกิจ :
 สําหรับป 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ภายใต 
“BAM มุงม่ันท่ีจะดํารงบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ ชวยใหระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและยั่งยืน 
ผานการบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล”

วิสัยทัศน (Vision) : 
 มุงสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ

พันธกิจ (Mission) : 
 -  มีการบริหารงานที่เปนเลิศ เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 -  พัฒนาสินคาและบริการที่ครอบคลุมความตองการของลูกคา
 -  มุงเนนการสรางความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
 -  มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
 -  เสริมสรางบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ พรอมบริการดวยใจ
 -  มีสวนรวมในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย

สรางการยอมรับของผูมีสวนไดเสียวา
บริษัทเปนองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการบริหารสินทรัพยท่ีมีความโปรงใส 
ซื่อสัตยสุจริต

2สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวย
การบริหารจดัการสินทรัพยดอยคุณภาพ
และทรัพยสินรอการขายจากสถาบัน
การเงิน ดวยระบบการบริหารจัดการท่ี
เปนเลิศ จากการเพ่ิมขนาดสินทรัพย 
สงผลใหบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

1 ยกระดับศักยภาพของพนักงาน 
โดยสงเสริมความรูความสามารถของ
พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและ
ปลูกฝงใหพนักงานยึดม่ันตอคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร

3

เปาหมายธุรกิจ :

จุดมุงหมายองคกร :
 มุงหวังท่ีจะเปนเคร่ืองมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือลูกหนี้ท่ีสุจริตใหกลับสู
เครดติทีด่อีกีคร้ัง และรวมแกปญหาหนีด้อยคุณภาพในระบบสถาบนัการเงิน รวมทัง้ชวยฟนฟธุูรกจิอสังหาริมทรัพย โดยการพฒันาทรัพยสนิ
รอการขายใหมีศักยภาพ ไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด



354 รายงานประจําป 2562

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

1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนือ่ง
 กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือผูดอยโอกาส และผูไดรับความเดือดรอนในสังคม เชน ผูพิการ ผูประสบภัยพิบัติตางๆ

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM ปที่ 12    

  การจัดทําโครงการผานรายการโทรทัศน จํานวน 35 ตอน 
เพ่ือชวยเหลือผูเดอืดรอนและผูดอยโอกาสในสังคม ดวยการมอบเงิน
และส่ิงของตาง ๆ เปนการสรางกําลังใจ มอบโอกาส และเติมเต็ม
ใหลูกคา ประชาชน มีสภาพเปนอยูที่ดีขึ้น สามารถสรางอาชีพ เปน
แบบอยางท่ีดีใหกับคนในสังคม รวมไปถึงการชวยเหลือสนับสนุน
ชุมชน องคกร มูลนิธิ โรงเรียน ฯลฯ ใหสามารถดําเนินงานตอไปได
ตามวัตถุประสงค 

29 มนีาคม 2562
โครงการฟนฟู 
  ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากเหตุการณหรือภัยตาง ๆ อาทิ 
การมอบถงุยังชีพชวยเหลือผูประสบอทุกภัยพายุปาบกึใน จ.นครศรธีรรมราช 
จ.สุราษฎรธานี และ จ.ชุมพร รวมไปถงึการมอบเงินชวยเหลือการกอสราง
อาคารเรียนจากเหตเุพลงิไหม โรงเรียนบานหนองบวันอย จ.มหาสารคาม 9 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562

เปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ซ่ึงกําหนดโดยองคการสหประชาชาติท้ังหมด 17 ขอ ประกอบดวย

29 มนีาคม 2562



โครงการมอบทุนการศึกษา  
 BAM เลง็เหน็ถงึความสําคัญของการศึกษาอันเปนพ้ืนฐานตอ
การพัฒนาเด็กไทยใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัดทํา
โครงการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ท่ัวประเทศ ตอเนื่องทุกป ปละ 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 
เปนเงิน 3 ลานบาท  

22 สงิหาคม 2562

 นอกจากนีย้งัมีนโยบายสงเสริมดานการศึกษาสําหรับบคุคลภายนอก ตามโครงการมอบทนุศึกษาตอระดบัปริญญาโทตางประเทศสาํหรับ
บุคคลท่ัวไป ปละ 2 ทุน และการมอบทุนการศึกษาตาม “โครงการรวมพล คนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน” สําหรับ
นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ใหไดรับโอกาสศึกษาตอเนือ่งจนจบปริญญาตรี 5 คณะวิชา จาํนวน 5 ทุน ทนุละ 40,000 บาท 
รวมเปนเงิน 200,000 บาท

 ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมีการมอบทุนการศึกษา
ใหแกนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษารัฐ จํานวน 20 ทุน ทุนละ 
10,000 บาท ซึ่งนิสิต นักศึกษาสวนหนึ่งเคยไดรับมอบทุนในระดับ
ประถมศึกษา และปจจบุนักาํลังศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากนี้
ยงัจดัทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนังสือเรียน คอมพิวเตอร 
เพ่ือการพัฒนาดานการเรียน การสอน และมอบชุดกีฬา อุปกรณ
กีฬา สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน เลนกีฬาเพ่ือ
เสริมสรางสุขภาพพลานามัยที่ดี22 สงิหาคม 2562

 BAM ตระหนกัถงึความสาํคัญของการมีสุขภาพท่ีดขีองคนในสังคม และไดสนบัสนนุเงินในการซือ้อุปกรณดานการแพทยมาโดยตลอด 
ที่ผานมา BAM ไดสนับสนุนอุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลรัฐมากกวา 80 แหง ทั่วประเทศ

โครงการมอบอุปกรณการแพทย

25 กมุภาพันธ 2562 26 กนัยายน 2562

2.  ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพ้ืนฐาน
 กลยุทธที่สนับสนุนการชวยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เชน การบริจาค การมอบทุน การใหเงินทุนเริ่มตน



 ในโอกาสครบรอบ 20 ป ในป 2562 BAM ไดมอบเงินสนบัสนนุการจดัซ้ืออปุกรณการแพทย รวม 17 แหง เปนเงินท้ังส้ิน 20 ลานบาท 
นอกจากนี้ ยังไดมอบรถตูพยาบาลพรอมอุปกรณชวยชีวิตใหกับมูลนิธิสวางศรีวิไลธรรมสถาน จ.บึงกาฬ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยฉุกเฉิน 
และมอบรถตูพยาบาลใหกับ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชในภารกิจบริการประชาชน

1. กิจกรรมพลิกฟนทะเล ใหกับบานของพะยูน รวมกับ
ชุมชนมดตะนอย จ.ตรัง
 ในโครงการอนรัุกษและเพ่ิมจํานวนของพะยนูในบริเวณอาวไทย 
มีการเพ่ิมพ้ืนทีห่ญาทะเลซ่ึงเปนอาหารหลักของพะยูน และเกบ็ขยะ
พลาสตกิบริเวณชายทะเล หาดมดตะนอย อ.เกาะลิบง จ.ตรงั โดยเชญิ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ มาใหความรูถงึการอนรัุกษพะยนู การรวมกนั
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การลด เลิกใชถุง
พลาสติก การไมท้ิงขยะบนชายหาด พรอมมอบทุนสําหรับแสดง
แนวเขตพ้ืนท่ีคุมครองพะยนู และรวมกนัปลูกหญาทะเลอาหารของ
พะยูน โดยมีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมจํานวนของพะยูนใหเพ่ิมขึ้นไมนอย
กวา 260 ตัว ภายในป 2567

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

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

ภาคเหนือ
ตอนบน

โรงพยาบาลดอยเตา จ.เชยีงใหม 390,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม
จ.เชียงใหม ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM
2,000,000 บาท

โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแกน 400,000 บาท
โรงพยาบาลโนนศิลา จ.ขอนแกน 320,000 บาท
มอบอปุกรณการแพทย โรงพยาบาลศรนีครนิทรขอนแกน
จ.ขอนแกน ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM
2,000,000 บาท

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบ่ี
300,000 บาทภาคใต

ตอนบน

โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
324,000 บาท ภาคตะวันออก

โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา 
340,000 บาท
มอบอุปกรณการแพทย โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร จ.สงขลา ในโอกาสครบรอบ
20 ป BAM 2,000,000 บาท

ภาคใต
ตอนลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว จ.นาน
500,000 บาท

ภาคเหนือ
ตอนลางภาคกลาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 19
จ.กาญจนบุรี
380,000 บาท

มอบอุปกรณการแพทย ป 2562

มอบอุปกรณการแพทย
ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM

3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพือ่ตอยอด และพัฒนาองคความรู
 กลยุทธที่สนับสนุนการใหความรูแกชุมชน เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมในผลิตภัณฑ เชน พัฒนา packaging สงเสริมชองทางการตลาด 
พัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น

14 พฤศจิกายน 2562



  2. การจัดทําโครงการ No Plastic Bag ผานกจิกรรมตาง ๆ  เพ่ือการรณรงคใหความรู และตระหนกัถงึการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม การลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก โดยกําหนดเปาหมายความสําเร็จลดการใชถุงพลาสติกในบริเวณพ้ืนท่ีหองอาหารชั้น 7 
อาคารสํานักงานใหญ BAM ลงจากเดิมอยางนอยรอยละ 15 ทั้งนี้เชิญอาจารยจากศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานครมาใหคําแนะนําและ
ฝกสอนการจัดทําถุงผา โคมไฟการจัดทําวัสดุเหลือใช ใหรวมถึงการงดใชถุงพลาสติกและกลองโฟมในอาคารสํานักงานใหญ BAM 

4.  ดานการติดตามผล และใหความชวยเหลือสังคมเพือ่อยูไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน
  กลยทุธในการติดตามความคืบหนาของโครงการท่ีใหการสนบัสนนุและชวยเหลือไปในระยะเวลา 3-5 ป ในโครงการชมุชนตนคิด 
ชีวิตยั่งยืน และโครงการอาหารกลางวันยั่งยืน

โครงการชมุชนตนคดิ ชีวติยัง่ยืน

   คัดเลือกชมุชนตนแบบจาํนวน 5 แหง จาก 5 ภมิูภาคของ
ประเทศไทย คือ 1. กลุมสงเสริมการทําการเกษตรพืชผกัปลอดสารพิษ 
จ.เพชรบรุ ี2. กลุมฮักน้ําจาง จ.ลําปาง 3. กลุมปลูกผักอนิทรีย จ.ขอนแกน 
4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรพอเพียง จ.ระยอง  
5. กลุมกสิกรรมไรสารพิษ จ.นครปฐม ใหการสนบัสนนุชุมชนท่ีมีการ
รวมตวักนัในการสรางเสริมอาชพีอยูแลวในเบือ้งตน ใหมีความแขง็แกรง
และยั่งยืนเพิ่มขึ้น ดวยการมอบเงินทุนวงเงินรวมทั้งสิ้น 2 ลานบาท 
ใหชุมชนตนแบบสําหรับการดําเนินกิจการของชุมชนนั้น ๆ อาทิ 
จดัทําแปลงเกษตร ปลกูพืชผัก ทําปุยอนิทรีย เล้ียงเปด ไก โดยใชวิถี
การปฏิบัติจากการทําเกษตร สรางอาชพี มีรายไดจากการขายผลผลิต 
สามารถดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พรอมท้ังจัดบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางสรางอาชีพ และการเก็บออม รวมถึง
การพัฒนารวมกับหนวยงานภาครัฐของทองถิ่นท่ีชุมชนนั้นตั้งอยู 
และมีการตดิตามผล โดยถอืเปนการเร่ิมตนสูการพัฒนาในการสราง
ความยั่งยืนใหกับชุมชน และดูแลคนในชุมชนใหสามารถอยูไดและ
อยูดี โดยพึ่งพาตนเองไดตอไป 

โครงการอาหารกลางวนัยัง่ยืน

  คัดเลือกโรงเรียนตนแบบจาํนวน 5 แหง จาก 5 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย คือ 1. โรงเรียนบานหนองจอก จ.เพชรบุรี 2. โรงเรียน
แมทะ จ.ลาํปาง 3. โรงเรยีนบานหนองหญาแพรกทาแร จ.ขอนแกน 
4. โรงเรียนวัดยายดา จ.ระยอง 5. โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา จ.นครปฐม 
การมอบเงินทุนวงเงินรวมท้ังส้ิน 500,000 บาท ใหโรงเรียนตนแบบ 
เพื่อเปนการเร่ิมตนสรางแหลงอาหารใหกับโรงเรียนที่อยูในชุมชน
ผานการดูแลของครู นักเรียน ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร
ท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น รวมถึงการจัดบรรยายใหความรู
วิธีการจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษ การเล้ียงไกเพ่ือนําไขไป
รับประทานเปนอาหารกลางวัน สรางโภชนาการท่ีดใีหกบัเดก็นกัเรียน 
สวนที่เหลือจากการรับประทานสามารถนําไปจําหนาย นํารายได
แบงไปจัดซื้อเมล็ดพันธุมาปลูกพืชผัก และเก็บออมตอไป

19 กรกฎาคม 2562

21 มถินุายน 256217 พฤษภาคม 2562

9 สิงหาคม 2562

17 มถินุายน 2562 11 กนัยายน 2562
17 กนัยายน 2562



นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม...สูความสําเร็จทีย่ัง่ยืน
 BAM กาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอสังคมสูความยัง่ยนืเปนหลักในการดาํเนินงานท่ีเชือ่มโยงในทุกมิต ิครอบคลุม คนด ีสนิคาดี 
สังคมดี เพื่อใหการบูรณาการเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง

Good Product
สินคาดี 

Good People
คนดี 

Good Society
สังคมดี 

คนดี   สินคาดี   สังคมดี

    มุงเนนการเสริมสรางใหบุคลากรเปนคนดี
ในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบผูมีสวน
ไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือ
แนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางใหพนักงาน
มีศักยภาพและความสามารถในการทํางาน
ตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง

 BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบตอ
ผูบริโภคและสังคม มุงสรรคสรางนวัตกรรม
และบริการใหมีคุณภาพตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา โดยไมสงผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปญญาโดยเด็ดขาด

  สนับสนุนใหบุคลากรมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอมในทุกดาน โดยสงเสริมกิจกรรมกํากับดูแล
ใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ชวยดูแลรักษาส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสเพ่ือสามารถมีรายได และสราง
ชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา



คนดี (Good People)

  มุงเนนการเสริมสรางใหบุคลากรเปนคนดีในการดําเนินชีวิตและการทํางานบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาเปรียบ
ผูมีสวนไดเสีย สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพ่ือเสริมสรางให
พนักงานมีศักยภาพและความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

 BAM มุงเนนการเสริมสรางพัฒนาบคุลากรใหเปนคนด ีภายใตโครงการ “คนดี BAM” ผานแนวคิด “เปนผูให รูจกัเสยีสละ 
มีจิตท่ีเปนสมาธิ ”

 1. เปนผูให หมายถึง การปลูกฝงใหพนักงานมีนํ้าใจ รูจักการใหและแบงปน
ความสุข ไดแก โครงการปลูกตนไมยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน

 สนับสนุนใหพนักงานทําความดี ซึ่งจะชวยใหพนักงาน
เขาใจไดลึกซึ้งถึงความเสียสละ จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
ผูมีจติใจดี และมีมนษุยสัมพันธดวยการเชญิชวนใหพนกังานรวมแรง
รวมใจบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ดวยการจัดโครงการปลูกตนไม
ยืนตน BAM ฉลอง 20 ป ปลูกตนไม 20,000 ตน

 BAM เช่ือม่ันวาการบริจาคโลหิต เปนการใหชีวิตท่ีสําคัญ 
จงึจัดกิจกรรมบริจาคโลหติเปนประจาํทุกปอยางตอเนือ่ง สําหรับ
ป 2562 จัดใหมีการบริจาคโลหิตรวมปละ 4 ครั้ง ดังนี้

กจิกรรมบริจาคโลหิต 4 คร้ัง / ป (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)
ยอดบริจาคโลหิต/cc

ป 2558

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมยอดบริจาค

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562
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2 กนัยายน 2562

ป 2560
บรจิาคโลหติ 

219 คน 
รวม 88,650 cc

ป 2561
บรจิาคโลหติ 

188 คน 
รวม 72,900 cc 

ป 2562 
บรจิาคโลหติ 

249 คน 
รวม 102,600 cc



 3. เปนผูมีจิตที่เปนสมาธิ หมายถึง สนับสนุนใหพนักงานฝกปฏิบัติตนใหมีจิตใจท่ีตั้งมั่น มีอารมณท่ีแนวแน 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางานและการบริการที่ดี ผาน “หลักสูตรธรรมะ..กับการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ”

กิจกรรมบริจาคปฏิทินเกา
 กิจกรรมมอบปฏิทิน โดยรวบรวมปฏิทินท่ีไมใชแลวจากพนักงานพรอมท้ัง
บริจาคเงินสนับสนุนสําหรับการจัดทําหนังสืออักษรเบรลลใหกับศูนยเทคโนโลยีเพ่ือ
คนตาบอดแหงประเทศไทย ซึ่งในป 2562 BAM สนับสนุนเงินจํานวน 100,000 บาท 
เพื่อจัดทําหนังสือเพลงพระราชนิพนธ ในรูปแบบอักษรเบรลล

 การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สรางสมาธิให
กับพนักงาน  เตือนใจใหระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งมั่นปฏิบัติตนให
เปนคนดีของสังคม

20 มนีาคม 2562

  โครงการแบงปนความดี เชิญชวนพนักงานรวมบริจาคของสําหรับผูปวย ผูดอยโอกาส โดยมอบ
ของใชทีจํ่าเปนสําหรับผูปวย มลูนธิิวัดพระบาทนํา้พุ มอบเส้ือผาและสิง่ของเหลือใชใหกบัมลูนธิิบานนกขม้ิน

20 มนีาคม 2562 29 สงิหาคม 2562

 2. เปนผูเสียสละ หมายถงึ การสงเสริมใหพนกังานเปนผูมีจติสาธารณะ รวมมือรวมใจเสียสละตนเองผาน 
“โครงการแบงปนความดี” 

14 มนีาคม 2562

ยอดบริจาคปฏิทนิต้ังแตป 2560 - 2562
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 BAM ใหความชวยเหลือลูกคาที่ประสบภัยนํ้าทวมในพ้ืนท่ี
ภาคใต ซ่ึงไดรับผลกระทบจากพายุโซนรอน “ปาบกึ” ท้ังในสวนของ
ลูกคาทีป่รับโครงสรางหนี ้และลูกคาทีซ่ือ้ทรัพย BAM แบบผอนชาํระ
วาไดรับผลกระทบอยางไรบาง และใหความชวยเหลือแกลูกคาของ 
BAM อยางเรงดวนตอไป โดยหากลูกคารายใดประสบปญหาจาก
เหตุการณดงักลาว กจ็ะพิจารณาผอนปรนการชาํระหนี ้โดยพิจารณา
เปนรายกรณี เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน  

 โครงการบานสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบานเรา เอาใจคนรัก 
สุขภาพ ท่ีเนนการปลูกพืชสมุนไพรรอบบานกินอาหารเปนยา และ
เพ่ือการอยูอาศยัทามกลางธรรมชาตแิบบสังคมเมือง โดยใส Concept 
“Digital Living Home” ท่ีเพ่ิมเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ
ตาง ๆ ภายในบานผาน Application บนหนาจอมือถือ และเนน
การประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผง
โซลาเซลล

 โครงการสุขใจไดบานคืน เปนโครงการท่ีชวยเหลือลูกคา
ท่ีปรับโครงสรางหนี้กับ BAM ซึ่งมีภาระหนี้เงินตนตอรายไมเกิน 
10 ลานบาท เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนี้และ
นําทรัพยหลักประกัน ซึ่งเปนที่อยู อาศัยกลับคืนไปงายขึ้น โดย
สามารถชําระหน้ีในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน 
เลือกผอนชําระครั้งเดียว หรือผอนชําระไมเกิน 10 ป 

สินคาดี (Good Product)

 BAM ยดึหลักคิดความรับผิดชอบตอลูกคา มุงสรรคสรางนวัตกรรม และบริการใหมีคุณภาพตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา โดยไมสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปญญา
  

 ป 2562 -   BAM รับซื้อ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพ่ือลดปญหาหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ
   ของประเทศ   
  - BAM ชวยแกปญหาลูกหนี้ ท่ีไดรับความเดือดรอนจากภาระหนี้ใหไดรับทรัพยกลับคืน ไดมีท่ีอยูอาศัย
   หรือประกอบธุรกิจตอไปเหมือนเดิม ผานมาตรการประนอมหนี้ท่ีอยูบนพ้ืนฐานความสมัครใจ โครงการ
   ชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพย ปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหนี้
   ที่ประสบภัยพิบัติ และโครงการคืนทรัพยใหคุณ
  - จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ือชวยเหลือลูกคารายยอยใหมีท่ีอยูอาศัย ไดแก โครงการซ้ือทรัพยแบบ
   ผอนชําระกับ BAM โครงการบานประหยัดพลังงาน โดยใหออกแบบบานใหคํานึงถึงการลดใชพลังงาน
   ลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ

มกราคม 2562- ธันวาคม 2563

4 เมษายน 2562

9 มกราคม 2562



1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน

2. มอบทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน ตอเนื่อง 4 ป จํานวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
3. มอบทุนในโอกาสวันเดก็แหงชาติแกศูนยการศึกษานอกระบบ ฯ จ.แมฮองสอน มอบทุนนกัเรียนในชุมชน รวมไปถงึการมอบเงินและ
 ของขวัญสนบัสนุนการจดักิจกรรมวันเดก็ของศูนยเยาวชนตาง ๆ
4. ในโอกาสครบรอบ 20 ป BAM ยังมกีารมอบทุนการศกึษาใหแกนิสติ นักศกึษา สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ จํานวน 20 ทุน ทนุละ 10,000 บาท
 ซึง่นสิิต นกัศึกษาสวนหนึง่เคยไดรับมอบทุนในระดบัประถมศึกษา และปจจบุนักาํลังศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา 
 นอกจากนีย้งัจัดทําโครงการมอบอุปกรณการเรียน หนงัสือเรียน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน หองสมุด โรงอาหาร สนามเดก็เลน เปนตน

 BAM ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษานกัเรียน นักศึกษา ท่ัวประเทศมาโดยตลอด
12 ป รวมถึงปจจุบันไดมอบทุนไปกวา 13,000 ทุน เปนเงินมากกวา 36 ลานบาท 
โดยในป 2562 BAM ไดมีโครงการมอบทุนการศึกษา ดังนี้
1. นกัเรียนระดบัประถมศึกษาท่ัวประเทศ ปละ 1,000 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท

 BAM สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือนําไปสูสังคมที่เขมแข็งโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย 
รวมถงึการชวยเหลือผูดอยโอกาส เพ่ือสามารถสรางรายไดและสรางชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาไปพรอมกบัความยัง่ยนื ดงัน้ี
1.  ดานการศึกษา
2.  ดานสาธารณสุข
3. ดานชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม
4. ดานอื่น ๆ ดานสาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ

สังคมดี (Good Society)     

 1. การสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชน 2. การพัฒนาคูคาทองถิ่น 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      และสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส 5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น 6. รวมเปนเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ

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

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

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

สํานักงานใหญ

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

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

ภาคเหนือตอนบน

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

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

ภาคกลาง

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

ภาคใตตอนลาง

ป 2562

12 มกราคม 2562



2.  การพัฒนาคูคาทองถิ่น     

24 สงิหาคม 2562

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมในชุมชน             

14 กมุภาพันธ 2562

สนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
 โรงเรียนบานหนองบัวนอย จ.มหาสารคาม ซึ่งเสียหายจาก
เหตุเพลิงไหม การปรับปรุงโรงอาหารและหองน้ํา โรงเรียน
บานหนองจอก จ.เพชรบรีุ ใหถกูสุขลักษณะ รวมท้ังมอบสือ่อุปกรณ 
การเรียนการสอนและคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตาง ๆ

จัดการประชุมผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย  
 เปดโอกาสใหผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางไดเขามาพบปะ
เพ่ือรับฟงแนวทางการทํางานรวมกับ BAM รวมถึงหลักเกณฑใน
การคัดเลือกผูประกอบการ โดยมีนโยบายท่ีโปรงใสและปฏิบัติตอ
ทุกรายเทาเทียมกัน

มาตรการปองการฝุน PM 2.5
 แจกหนากาก N95 ใหกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในพ้ืนที่เขตบางรัก 

29 มนีาคม 2562

มอบหนังสือ 
 สําหรับหองสมุดโรงเรียนท่ัวประเทศ จํานวน 144 โรงเรียน
อาทิ หนังสือสุภาษิต 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) และหนังสือโครงการ 
ในพระราชดําริ เปนตน

มกราคม - ธันวาคม 2562



4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส                    

โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM  ปที่ 12  มอบเงินและสิ่งของ
ตาง ๆ ใหกับผูไดรับความเดือดรอนและผูดอยโอกาสของสังคม

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ มอบเงินและสิ่งของใหกับหนวยงาน
ศูนยเยาวชน และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ

12 มกราคม 2562

อุปกรณการเรียนและกีฬา มอบเงินจัดซื้อชุดกีฬา อุปกรณกีฬา 
อุปกรณการเรียน คอมพิวเตอร ใหกับหนวยงาน หรือ โรงเรียนที่ 
ขาดแคลน 

3 กนัยายน 2562

28 กนัยายน 2562

28 กนัยายน 2562

เมษายน - ธันวาคม 2562

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น               

BAM รวมสนับสนุนการจดังานเทศกาลกินเจ บวนฮกตัว้ อ.บานโปง
จ.ราชบรีุ เพือ่เปนการสืบสานประเพณีทองถิน่และสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับชุมชน



365บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

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

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

 BAM รวมสนบัสนนุการจดัซือ้รถตูโดยสารใหกับ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สําหรับใชใน
ภารกิจบริการประชาชน เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขและการออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพ้ืนท่ี
และใชในกิจกรรมการใหความชวยเหลือประชาชน และการบริจาคโลหิต เปนตน

17 มิถนุายน 2562

5 ธันวาคม 2562



การพัฒนาองคกรทีย่ัง่ยืน
 BAM ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ปจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ม่ันคง และยั่งยืน 
จึงไดใหความสําคัญและมุงม่ันตลอดมาท่ีจะสรางมาตรฐานการจัดการท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อถือ และกอประโยชนใหแกผูท่ีเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยมีหลักปฏิบัติ 9 ดาน ประกอบดวย

 1. การกํากับดูแลกิจการ 2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม 6. ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้
 7. การพัฒนาชุมชนและสังคม  8. การจดัการทรัพยากรสิง่แวดลอมและพลังงาน  9. การวิจัยและพัฒนา 

1. การกำกับดูแลกิจการ

1. ปรับปรุงคูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จากเดิมป 2561
 เปนคูมือหลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีด ี(CG Code) เพ่ือให
 เปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานสาํหรับบริษทัท่ีจดทะเบยีน
 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่สํานักงาน
 คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพยกําหนด
2. จดัอบรมหลักสูตร “หลักการกํากบัดแูลกจิการท่ีดี” ใหกบั
 ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งท่ีสํานักงานใหญ และ
 สํานักงานตางจังหวัดทั่วประเทศ รวม 26 แหง 
3. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร
 และพนักงานทุกระดับ ใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนคนดี มีความโปรงใสในการทํางาน ยึดม่ันท่ีจะตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ
4.  จดัใหมีการทดสอบวดัผลความรูความเขาใจหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี

ป 2562 BAM ไดพัฒนาและยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไดแก 

10 มกราคม 2563

 จากการที่ BAM ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการ
ทุจริต และไดผานการรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) แลวนั้น  
 ป 2562 BAM ไดจัดเตรียมแผนเพื่อการยื่นขอตออายุหนังสือ
รับรองครั้งที่ 1 และมุงเนนการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานทุกระดับ
เขาถึงขอมูล และนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริง   

แผนงานป 2563 
1. การย่ืนขอตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของ
 ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ”
2.  การขยายแนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบกับคูคา

2.  การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ

ป 2562



4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
 BAM กําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่ครอบคลุม
สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรวมถึงขอกําหนดตามมาตรฐานสากล
ดานสิทธิมนุษยชนอยางเพียงพอ 
 ป 2562 BAM จดัใหมีสภาพแวดลอมและระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน 

5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม
 การปฏิบตัติามกฎหมายดานสิทธมินษุยชนและขอกาํหนดตาม
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ โดยไมเลือกปฏิบัติในการจางงาน ไมใช
แรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม 
รวมถึงการจัดใหมีความคุมครองทางสังคมและสภาพการทํางาน
ของพนักงานโดยรวม 
 ป 2562 BAM ไดเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยพนักงานสามารถลงสมัคร
เปนตัวแทนในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ

6.  ความรับผิดชอบตอลูกคาหรือลูกหนี้
 BAM มีโครงการสนบัสนนุใหลูกคาหรือลูกหนีไ้ดมีโอกาสพลกิฟน
คืนสูการเปนผูมีเครดิตท่ีดี ผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้ใหสําเร็จ พรอมทั้งจําหนายทรัพยสินรอการขายที่มีคุณภาพ
เหมาะสม ใหแกผูสนใจในราคายุติธรรม
 ในป 2562 ไดจัดโครงการสุขใจ ไดบานคืน เพ่ือเปดโอกาสให
ลูกคาท่ีปรับโครงสรางหนี ้สามารถชาํระหนีใ้นอัตรา 80% ของราคา
ประเมินหลักประกนั เลอืกผอนชาํระคร้ังเดยีว หรือผอนชาํระไมเกนิ 
10 ป ขณะท่ีลูกคาซือ้ทรัพยสามารถเขารวมโครงการซือ้ทรัพยแบบ
ผอนชําระกับ BAM ราคาอนุมัติขายไมเกิน 3 ลานบาท คิดอัตรา
ดอกเบี้ย 0% 2 ปแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR โดยผอน
ชําระไมเกิน 10 ป 

มกราคม 2562 - ธันวาคม 2563

3.  การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
 เพ่ือใหการดาํเนินธุรกิจของ BAM เกดิความโปรงใส และสะทอน
ถึงการแขงขันอยางเปนธรรมเสมอภาค เคารพตอทรัพยสินทาง
ปญญา และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขาถึงการซื้อทรัพยสิน
รอการขาย (First come First Serve)  
 ป 2562 BAM จัดใหมีการประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคาที่
เหมาะสม เปนไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและลดการใชดุลยพินิจ

19 มถินุายน 2562

3 มกราคม 2563

12 กมุภาพันธ 2562



7. การพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 BAM มุงเนนการเสริมสรางสังคมใหมีความเขมแขง็ โดยครอบคลมุ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผานกิจกรรมการรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 ป 2562 BAM รวมกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและม่ันคงของมนษุย แกไขปญหาท่ีอยูอาศัย  
สรางชุมชนเขมแข็ง โดยพัฒนาท่ีอยูอาศัย และปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของชมุชน โครงการบงึนายพล เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใหสวยงาม
และนาอยู โดยในป 2563 มกีารตดิตามความเปนอยูของคนในชมุชน 
ภายหลังจากการที่เขาไปรวมพัฒนา

19 กนัยายน 2562

31 ตุลาคม 25629.  การวิจัยและพัฒนา
 BAM สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการบริหาร
จดัการองคกร โดยเปดโอกาสใหพนกังานเสนอแนวคิดท่ีสรางสรรค
สิ่งใหม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน
 ป 2562 BAM จัดใหมีการประกวดสุดยอด 20 IDEAS (BAM
WISDOM) เพ่ือคัดสรรนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
นวัตกรรมของบริษัท ใหทันตอการเปล่ียนแปลงที่ไดรับผลกระทบ
จาก Digital Disruption

ป ี2562 1. BAM ไดรณรงคเพ่ือประหยดัพลังงาน แนะนาํการคัด 
   แยกขยะ จดัประกวดแนวคิด “รักษโลก” รวมกบัคน
   ในชุมชน ในจังหวัดตาง ๆ โดยปลูกจิตสํานึกใหเกิด
   ความรวมมือดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                 สิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
  2.  สงเสริมใหพนักงาน ลด ละ เลิกใชถุงพลาสติก ผาน
          โครงการ “No Plastic Bag” โดยเร่ิมจากการใหความรู
        แกพนักงาน จัดทํากระเปาผาจากเส้ือผาเกาท่ีไมใช             14 พฤศจิกายน 2562

พฤษภาคม - สงิหาคม 2562

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมและพลังงาน
 กิจกรรมครอบคลุม 4 สวนสําคัญคือ (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (3) การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะ
โลกรอน และ (4) การปกปองส่ิงแวดลอม



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

21 ตุลาคม 2562

1. ดีตอประเทศ
 BAM บริหารจดัการทรัพย NPL / NPA โดยจดัทําโครงการตาง ๆ  
เพ่ือชวยเหลือลูกหนี้ใหไดทรัพยกลับคืนไป และชวยเหลือใหลูกคา
ไดซือ้ทรัพยเปนของตนเองในราคายตุธิรรม ซึง่ถือไดวาเปนสวนหนึง่
ในการสร างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   
รวมท้ังการรวมมือกับบริษัท Refinn เพ่ือการพัฒนาธุรกรรมและ
สินเชือ่เพ่ือท่ีอยูอาศัย อํานวยความสะดวกใหขอมลูทางดานสินเชือ่
แกผูสนใจซื้อทรัพยไดแบบครบวงจรมากขึ้น

21 ตุลาคม 2562

2. ดีตอสังคม

 BAM สงเสริมใหพนกังานมีจติอาสา รวมทําประโยชนตอชมุชนและสังคม ซึง่จะชวยใหพนกังานเขาใจไดลึกซึง้ถงึความเสียสละ 
ความรวมมือ ความสามัคคี เพ่ือจุดประสงคเดียวกันคือการพัฒนาชุมชน สงผลใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับ
ชุมชน และผูท่ีไดทํากิจกรรมเพ่ือชุมชนเปนประจํา การมีจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชน จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมี
จติใจด ีและมีมนษุยสัมพันธท่ีด ีโดยไดจดัโครงการและกจิกรรมตาง ๆ เพ่ือการอนรัุกษสิง่แวดลอม อาท ิโครงการปลูกไมยนืตน 
BAM ฉลอง 20 ป กิจกรรมพลิกฟนทะเลไทยใหกับบานของพะยูน ณ จ.ตรัง โดยบริจาคเงินจัดซื้อทุนแสดงแนวเขตอนุรักษ
แหลงหญาทะเล และรวมกับชุมชนชาวมดตะนอย ปลูกหญาทะเล และเก็บขยะบนชายหาด

2 กนัยายน 2562 14 พฤศจิกายน 2562



3. ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้
 กิจกรรมเชือ่มความสมัพันธกับลกูคา สรางความเขาใจถึงการมสีวนรวมในกิจกรรมเพ่ือชวยเหลอืสงัคมของ BAM อาทิ กิจกรรม 
BAM RUN THAILAND WAKE UP โดยรายไดไมหักคาใชจาย มอบใหกับมลูนิธิวดัพระบาทน้ําพุ รวมทัง้นํารายไดจากการจาํหนายทรัพย 
จาํนวน 15 ลานบาท สมทบทุนมอบใหโรงพยาบาลรัฐ 7 แหง คือ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกยีรติ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศริริาช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลศรนีครินทรขอนแกน และโรงพยาบาลสงขลานครินทร

22 พฤศจิกายน 2562

4. ดีตอผูถือหุน
 แถลงขาวและใหขอมูลการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก ณ หอประชมุศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชยั 
ชัน้ 7 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

 นอกจากการพัฒนาใหพนักงานเปนคนเกง BAM ยังสงเสริมให
พนกังานเขารวมกจิกรรมท่ีเปนประโยชน
 จดักิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการสงเสริมใหพนกังานรวมกนัทํากจิกรรม
ท่ีเปนประโยชนท้ังตอตนเองและสงัคม อีกท้ังยงัเปนการสรางความ
สัมพันธที่ดีตอกัน อาทิ กิจกรรมไหวพระ สุขใจ ครอบครัว BAM 
สุขสันต ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกิจกรรมกีฬาฟุตบอล 
บาสเกตบอล แชรบอล เชื่อมความสัมพันธระหวางภายในองคกร 
หนวยงานอื่น ๆ และสื่อมวลชน

5.  ดีตอพนักงาน

29 มถินุายน 2562

19 มกราคม 2563



การพัฒนา (คนเกง) ศักยภาพของพนักงาน  
 พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนหัวใจสําคัญท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถปุระสงค
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย โดย BAM  มุงสงเสริม ฝกฝน และพัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน โดยกําหนดใหพนักงานทุกคนตองไดรับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและหลักสูตรท่ัวไป 
ทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอก 
 อีกท้ัง BAM มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสศึกษาเพ่ิมเตมิเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบตังิาน 
มีความกาวหนา พัฒนาตนเองเพ่ือสรางความม่ันคงในสายงานอาชีพ และเปนการเตรียมความพรอมดานบุคลากรขององคกร
ในอนาคต ดวยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งในประเทศไทยปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน

การอบรมภายใน
ดานการบริหารจัดการองคกร
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย (ภูมิภาค)
 -  การสัมมนากําหนดแผนกลยุทธ
 -  หลักสูตรพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)
ดานการพฒันาผูสบืทอดตําแหนง
 - หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
 - หลักสูตรการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
 -  หลักสูตรขั้นตอนและวิธีการบันทึกขอมูลหลักประกัน
  ในระบบ
 -  หลักสูตรการใชงานระบบบริหารจัดการขอมูลทรัพยสิน
  ของเว็บไซดของฝายการตลาด
 -  หลักสูตรความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาสินทรัพย
 -  การอบรม IT Master Plan
 -  อบรมการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
  สวนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
  ปลอดภัยไซเบอร
 -  อบรมมาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 -  ความรูเบี้องตนเกี่ยวกับการใชงาน Microsoft Excel
 -  อบรมกฎหมายประเมินราคา 
 -  การประเมินมูลคาทรัพยสิน
 - โครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัย    
  การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ IT
 -  การอบรม Microsoft Excel 2016 Advance
 -  การประเมินมูลคาทรัพยสิน (คณะอนกุรรมการประเมิน
  ราคา ภูมิภาค)
 - สรุปภาพรวมโครงการท่ีปรึกษาดาน Compliance สําหรับ
  ผูบริหาร
 -  หลักสูตร The Eruption of disruptive Technologies

 -  หลักสูตร Digital and IT Transformation
 -  ความตระหนกัดานความปลอดภัย เทคโนโลยสีารสนเทศ
 -  ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
ดานการตอตานทุจริตคอรรัปชัน
 -  การอบรมการจัดทํารายงานความยั่งยืน
 -  หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สําหรับฝายบริหาร
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
 -  การประชุมสัมมนา Change Agent 
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
 -  ปฐมนิเทศพนักงานใหม   
 -  ปฐมนิเทศผูบริหารใหม 
 -  โครงการนองใหมใฝรู
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
 -  ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด
 -  หลักสูตรดับเพลิงและซอมอพยพหนีไฟ
 -  หลักสูตรความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอม
  ในการทํางาน
 -  หลักสูตรการรับมือแผนดินไหว
 -  หลักสูตรการปองกันอัคคีภัย
 -  หลักสูตรการอนุรักษพลังงาน
 -  พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจางและบริหารภาครัฐ
ดานพฒันาเสริมสรางและบรูณาการแนวทางการปฏิบติังาน
 -  สัมมนาสายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
 -  สัมมนาสายงานพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
 -  สัมมนาสายจําหนายทรัพย
 -  สัมมนาสายสนับสนุนธุรกิจ
 -  สัมมนาสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 -  สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานสํานกังานใหญ และภูมิภาค



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

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

ดานการบริหารจัดการองคกร
ดานการพัฒนาตามสมรรถนะ
ดานการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานการพัฒนาทักษะทางภาษา
ดานพัฒนาเสริมสรางและบูรณาการแนวทางการปฏิบัติงาน

ดานการพัฒนาผูสืบทอดตําแหนง
ดานการตอตานทุจริตคอรัปช่ัน
ดานการพัฒนาพนักงานใหมและผูบริหารใหม
ดานการพัฒนาตามที่กฎหมายกําหนด

นอกเหนือจากการไดรับการฝกอบรมแลว BAM ยังไดจัดบรรยายใหความรูแกพนักงานและหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของดวย

จัดการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจการบริหาร
จดัการทรัพย NPA / NPL ใหแกผูบริหารและพนักงานจดัการทรัพยสนิ
รอการขาย ธนาคารออมสิน

6 มถุินายน 2562

โครงการพี่รักนองนะ โดยอดีตผูบริหาร BAM มาถายทอดความรู 
ใหกับพนักงาน

4 เมษายน 2562



รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562)
 ในชวงป 2559 - 2562 BAM ไดผานเหตุการณครั้งสําคัญ และไดรับรางวัลในดานตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก ซึ่งถือเปนรางวัล
แหงความภาคภูมิใจขององคกร

7  มิถุนายน 2561 

รับประกาศนียบัตรสมาชกิแนวรวมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
เพ่ือกาํกบัดแูลการดาํเนนิธุรกิจใหมปีระสทิธิภาพและโปรงใส

27 สิงหาคม 2561

รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2018 
ดานบุคลากร ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานอาคาร
ควบคุมจากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน

16 ธันวาคม 2562

ในป 2562 - แปรสภาพจากรัฐวิสาหกจิ เปนบริษทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย บริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 
จาํกดั (มหาชน) หรือ BAM ทําพิธีเปดการซือ้ขายหลกัทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เม่ือวันจนัทรที ่16 ธันวาคม 
2562 โดย BAM ทําราคาเปดตลาดอยูที่ระดับ 18.40 บาท 
เพิ่มขึ้น 0.90 บาท หรือเหนือจอง 5.14% จากราคา IPO ที่ 
17.50 บาท โดยมีมูลคาการซ้ือขาย 1,495.24 ลานบาท 
BAM ถือเปนผูนําในธุรกิจบริหารสินทรัพยท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดของประเทศไทย มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป 
มีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย และมีการจายเงินปนผลอยาง
ตอเนื่องสําหรับผลประกอบการในชวง 3 ปที่ผานมา



6 ธันวาคม 2559

รับรางวัลดเีดน Thailand Energy Awards 2016 ประเภท
อาคารควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

21 สิงหาคม 2560

รับรางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2017 ดาน
บุคลากร ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงานอาคารควบคุม 
จากกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน  

3 ตุลาคม 2560

รับโลประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะ
องคกรท่ีทําประโยชนใหกับสังคม จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง



  ในป 2562 BAM มุงหวังท่ีจะเปนเคร่ืองมือสําคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยมีสวนชวยเหลือ
ลูกหนี้และแกไขปญหาสถาบันการเงิน ชวยฟนฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยการพัฒนาทรัพยสินรอการขายท่ีมีศักยภาพใหเปนสินคาท่ีได
มาตรฐานเปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น โดยมุงมั่นการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางการเติบโต ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
ดวยการเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ ของผูมีสวนไดเสียเขากับกลยุทธองคกร ใหมีสวนรวมในการดําเนินงานภายใตนโยบายการพัฒนา
อยางยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝงคานิยมองคกรใหกับพนักงานภายใต BAM TOUCH ใหเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพของบุคลากร 
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  BAM มุงเนนการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความชัดเจนเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 
(Anti-Corruption) สามารถสรางความม่ันใจตอผูมีสวนไดเสีย และมีการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส รวมท้ังยังมุงเสริมสรางใหบุคลากร
เปนคนดี รวมถึงลูกคาไดเขาใจถึงบทบาทของการดูแลและตอบแทนสังคม ดวยการปลูกฝงรวมพลังการทําดี มีจิตอาสา ใหความรวมมือ
ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสังคม

  BAM รับซือ้รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบนัการเงินมาบริหารจัดการ เพ่ือลดปญหาหนีเ้สียในระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
สําหรับลูกหนีห้รือลูกคาท่ีไดรับความเดอืดรอนจากภาระหนีสิ้น BAM ชวยแกปญหาใหไดรับทรัพยกลับคืน ไดมีท่ีอยูอาศัยหรือประกอบธุรกจิ
ตอไปเหมอืนเดมิ ผานการจดัทําโครงการตาง ๆ อาทิ มาตรการประนอมหนีที้อ่ยูบนพ้ืนฐานความสมคัรใจ (Voluntary Basis Restructuring) 
โครงการชวยเหลือลูกหนี้รายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต) โครงการโอนทรัพยปลดหนี้ โครงการชวยเหลือลูกหนี้ท่ีประสบภัยพิบัติตาง ๆ และ
โครงการคืนทรัพยใหคุณ

  นอกจากนีใ้นดานการบริหารจัดการและจาํหนายทรัพยสินรอการขาย มุงเนนการจาํหนายทรัพยดวยการออกบธูงานอสังหาริมทรพัยตาง ๆ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย จัดแคมเปญ โปรโมชั่นตาง ๆ และการชวยเหลือลูกคาซื้อทรัพย อาทิ โครงการซื้อทรัพยแบบ
ผอนชาํระ กบั BAM สําหรับผูซือ้รายยอย เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหผูมีรายไดนอยมีท่ีอยูอาศัยและเขาถงึแหลงสินเชือ่ โครงการคอนโดราคา
มหาชน เพ่ือผูมีรายไดนอย สําหรับผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยและตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในราคาท่ีประหยัด คุณภาพพรอมอยู 
หลากหลายทําเล จําหนายในราคาพิเศษพรอมสิทธิประโยชนมากมาย โครงการบานประหยัดพลังงาน ออกแบบบานและใชวัสดุในการ
ปรับปรุงบานที่คํานึงถึงการลดใชพลังงาน ลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม และโครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ
 

  BAM มีความมุงม่ันท่ีจะชวยเหลือสังคม เพ่ือเปนการตอกยํ้าความชัดเจนดาน CSR จึงมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน พัฒนา  
และสรางสรรคโครงการและกิจกรรมตาง ๆ มากมาย ครอบคลุมในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการบริหารสินทรัพยที่มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังคงเนน 4 ดานหลัก คือ สนับสนุนดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข เตมิโอกาสแกผูท่ีไดรับความเดอืดรอนในสังคม เตมิโอกาสใหแกผูดอยโอกาส และสนบัสนนุองคกร หนวยงาน มลูนธิิตาง ๆ  
ในการจดัทํากจิกรรมดานสาธารณกศุล ดนตรี กฬีา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนการตอกยํา้แนวนโยบายการดาํเนนิธรุกจิ
ท่ีคํานึงถึงปญหาของสังคมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีควบคูไปกับการสรางคานิยมรวม (Creating 
Shared Value - CSV) ซึ่งอยูภายใตแผนงานการดําเนินงาน ประจําป 2562 โดยเนนการเสริมสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึง่นอกจากจะสรางภาพลกัษณท่ีดใีหกบัองคกรแลว ยงัสะทอนใหเหน็ถงึแนวทางในการดําเนนิธุรกจิของบริษทั ท่ีควบคูไปกับการสรางคานยิมรวม
สูสังคมอีกดวย โดยกาํหนดใหมีการจดัทําโครงการ Green School (อาหารกลางวันยัง่ยนื) 5 โรงเรียน และโครงการ Green Community   
(ชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน) 5 ชุมชน ใน 5 ภูมิภาค ประกอบดวยภาคเหนือตอนบน (จ.ลําปาง) ภาคกลาง (จ.นครปฐม) ภาคตะวันออก 
(จ.ระยอง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแกน) และภาคใตตอนบน (จ.เพชรบุรี) โดยตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานท่ีควบคูไปกับ
การดูแลสังคม BAM เชื่อวาจะเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สรุปผลการดําเนินงาน


