
รายงานความยัง่ยืน 

ป 2563



1
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ําป
 2

56
3

BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกีย่วกับรายงานฉบับนี้

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited (BAM) เปนบริษัทบริหารสินทรัพยขนาดใหญของไทย ดําเนินธุรกิจโดยนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มาเปนหลัก 
ในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม BAM มีบทบาทสําคัญในการ “พลิกฟนสินทรัพย ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยการบริหารจัดการ 
สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) เพื่อใหลูกหนี้ไดทรัพยหลักประกัน ซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไป หรือสามารถพลิกฟนคืนธุรกิจกลับเปนหนี้
ที่มีคุณภาพ เพื่อใหหมดภาระหนี้ในที่สุด พรอมทั้งบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPA) ใหมีสภาพดี พรอมขายในราคาที่เปนธรรม 
ตามนโยบายการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการดูแลชวยเหลือสังคมในทุกมิติอยางตอเนื่อง 

ในป 2563 ที่ผานมา ถือเปนปท่ีทาทายความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ทามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ที่สงผลกระทบตอภาคธุรกิจโดยรวมอยางหลีกเล่ียงไมได ซึ่ง BAM ยังคงบทบาทในการทําหนาที่แกไข
ปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ และฟนฟูอสังหาริมทรัพย เพื่อชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจในประเทศกลับมาฟนตัวโดยเร็ว ดวยการปรับ 
กลยุทธและแผนธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณ ท้ังการจัดทําโครงการตาง ๆ รวมทั้งการจัดมหกรรมขายทรัพย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยการลดราคาอสังหาริมทรัพย ชวยเหลือประชาชนและนักลงทุนในชวงภาวะเศรษฐกิจซบเซาใหสามารถเปนเจาของอสังหาริมทรัพย
ไดงายขึน้ นอกจากนีย้งัปรบัลดอตัราดอกเบีย้สนิเช่ือทกุประเภท เพือ่บรรเทาภาระคาใชจายของลกูคาปรบัโครงสรางหนี ้และลกูคาท่ีซือ้ทรพัย 
แบบผอนชาํระกบั BAM รวมท้ังการออกมาตรการพกัชาํระเงนิตน และดอกเบีย้ใหกับลกูคาท่ีไดรบัผลกระทบจากวิกฤติเชือ้ไวรสั COVID-19                

ขณะเดียวกนั BAM ยังไดดูแลความปลอดภัยใหกบัพนักงาน ลกูคา คูคา และพนัธมติรทกุภาคสวน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุอยางเครงครดั อาทิ กําหนดใหมจีดุคดักรองทีอ่าคารสาํนกังานใหญและสาํนกังานภมูภิาค ตดิตัง้เครือ่งจายนํา้ยาฆาเชือ้
อัตโนมัติ และเจลแอลกอฮอลลางมือไวท่ีบริเวณทางเขาของทุกชั้นภายในอาคารสํานักงานใหญ ฉีดพนนํ้ายาฆาเชื้อภายในสํานักงานใหญ 
ทําความสะอาดลิฟท ทุกครึ่งช่ัวโมง และทุกจุดสัมผัสของพื้นที่สวนรวม พรอมทั้งแจกหนากากอนามัย รวมถึงการใหพนักงานทํางาน
ที่บาน (Work From Home) และเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 BAM ยังไดมอบเงินเพื่อจัดซื้อ
เคร่ืองชวยหายใจชนิดเคลื่อนยาย อุปกรณการแพทย และกระบวนการที่เก่ียวของกับการรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ใหกับ 
โรงพยาบาลของรัฐ พรอมทั้งใหใชทรัพยสินรอการขายของ BAM เปนโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) เพื่อรองรับการชวยชีวิตผูปวย 
รวมถึงมอบถุงยังชีพใหแกผูเดือดรอนจากสถานการณดังกลาวอีกดวย 

จากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม มุงม่ันตั้งใจใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในทุกมิติ โดยวางแนวคิดนโยบาย และเปาหมาย
ในการดําเนินธุรกิจที่คํานึงถึง ESG ทําให BAM ไดรับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ มากมาย อาทิ รางวัล Business Excellence ประเภท Best 
Deal of the Year Awards ในงาน “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 
และไดรับการประกาศผลสํารวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจําป 2563 ของ
บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ไดรับผลประเมินในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยูในเกณฑ “ดีมาก” (ชวงคะแนน 80% - 89% จากคะแนน 
100%) คะแนน CGR ประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งการไดรับคัดเลือกใหเปนบริษัท
จดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 
ในทําเนียบกลุมบริษัทวิถียั่งยืนที่นาลงทุน หรือ ESG Emerging  List  จากสถาบันไทยพัฒน  และรางวัล  Best  Strategic  CSR  และ  Best  
Senior Management IR Support จากผลโหวตของนักลงทุน สถาบัน และ นักวิเคราะหในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจําป 
2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต Alpha Southeast Asia   
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นอกจากนี้ยังไดรับรางวัล Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวัลยอดเยี่ยม สําหรับบริษัทฯ ผูออกระดมทุน 
จากการระดมทุนผาน เสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งสิ้น 30,888 ลานบาท ( 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) จากงาน 
14th Deal & Solution Awards จัดโดย  Alpha Southeast Asia และรางวัล Best Privatization รางวัลธุรกรรมการแปรรูปรัฐวิสาหากิจ
ที่ดีที่สุด โดยระดมทุนผานการเสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งส้ิน 30,888 ลานบาท การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และไดรับความสนใจจองซื้อเปนอยางสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทย ตางประเทศ และนักลงทุนรายยอย จัดโดย 
The Asset จากงาน The Asset Country Awards 2020 

ตลอดระยะเวลากวา 22 ป ท่ี BAM ดําเนินธุรกิจตามเจตนารมณในการมุงสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ 
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ควบคูไปกับการดูแลชวยเหลือผูมีสวนไดเสีย ภายใตแนวคิด 5 ดี 
ของ BAM ประกอบดวย ดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน และดีตอพนักงาน เพื่อสรางการเติบโตในทุกมิติ
ที่เกี่ยวของอยางยั่งยืน

BAM มุงม่ันทีจ่ะดาํรงบทบาทสําคัญในการพลกิฟนสินทรพัยดอยคุณภาพของประเทศ

ชวยใหระบบเศรษฐกจิมคีวามเขมแขง็และยัง่ยนื ผานการบริหารจัดการองคกรที่เปนเลิศ

เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล
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ดีตอ
ประเทศ

ดีตอ
สังคม

ดีตอ
ผูถือหุน

ดีตอ
พนักงาน

ดีตอลูกคา
หรือลูกหนี้

BAM อยูภายใตการกํากับดแูลของธนาคารแหงประเทศไทย 
ดาํเนินการรบัซ้ือรับโอนหนีด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
มาบริหารจัดการอยางมืออาชีพ รวมทั้งบริหารจัดการ
ทรพัยสินรอการขายไดอยางมปีระสทิธิภาพและครบวงจร  
โดยมุงสรางประโยชนเพือ่พลิกฟนคืนเศรษฐกจิของประเทศ 
ใหพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืน

1. ดีตอประเทศ

BAM ใหความสาํคญัดานความรับผดิชอบตอสงัคม สงเสรมิ 
สนับสนุน ชวยเหลอื และรวมทาํประโยชน เพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพัฒนาสังคมไทย ดําเนินกิจกรรม
ภายใตขอบขายและแนวปฏิบตัใินการสรางความสมัพนัธ
ทีด่กีบัภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประสานความรวมมอื
ในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และเปนรูปธรรมอยาง
ตอเนื่องมาโดยตลอด

2. ดีตอสังคม

BAM ชวยเหลอืใหลกูหนีห้รอืลูกคามโีอกาสพลิกฟนคนืสู
การเปนผูมเีครดติทีด่ ีดวยการปรบัโครงสรางหนี ้เพือ่ให
ลกูหนีไ้ดรบัคนืเครดติ รวมทัง้ไดรับคนืทรพัยหลักประกนั 
และธุรกิจการคากลับไป มีการบริหารทรัพยสินรอการ
ขาย ดวยการปรับปรุงทรัพยใหมีคุณภาพดี และจัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย ใหไดซื้อทรัพยดีในทําเลท่ีใช 
ภายในงบประมาณและราคาที่เหมาะสม

3. ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้

BAM ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู ถือหุน มีการบริหาร
จัดการหนี้ท่ีโปรงใส สุจริต การนําหุนเขาจดทะเบียนใน               
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถือเปนการเปดกวาง
สูการเปนบริษัทมหาชนอยางแทจริง การระดมทุนเพื่อ
เปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อันจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาสรางความมัน่คงตอเศรษฐกิจ สรางผลตอบแทน
ที่เหมาะสมตอนักลงทุน 

4. ดีตอผูถือหุน

BAM ใหผลตอบแทนทีเ่หมาะสม และวางแผนการอบรม
เสรมิสรางทกัษะความรู พฒันาความสามารถของพนกังาน
ใหสอดคลองกบัทศิทางการเตบิโตของธรุกจิอยางมรีะบบ 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการครบถวนตามกฎหมาย อีกทั้ง
ยงัสงเสรมิใหพนักงานรวมมอืรวมใจ สรางพฤตกิรรมการเปน
ผูให จัดทํากจิกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอสงัคม

5. ดีตอพนักงาน

แนวคิด 5 ดี ของ BAM

BAM บริษัทบริหารสินทรัพยท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ กับบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตอไป
อยางยัง่ยนื โดยเชือ่มัน่มาตลอดวา ความยัง่ยนืของธรุกจิมพีืน้ฐานจากการดาํเนนิธรุกจิอยางมคีวามรบัผดิชอบตอสิง่แวดลอม เศรษฐกจิ สงัคม 
และมีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ การคํานึงถึงความสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ทําใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมมีสวนรวม
พัฒนาการที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ ซึ่งยังเชื่อมโยงโครงการ 5 ดี ของ BAM ไปสูดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหนี้ ดีตอผูถือหุน 
และดีตอพนักงาน ดังนี้
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รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงาน
ในรอบป 2563 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 
เกีย่วของกับการบริหารจัดการเพือ่ความยัง่ยนื อันเก่ียวโยงกบัประเดน็ 
ดานเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอม ซึง่ BAM ไดจัดทําและเผยแพร 
ขอมูล โดยอางอิงการจัดทํารายงานใหมีความสอดคลองตามดัชนี 
ชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI 
Standard 2018) และ UN Sustainability Development Goals 

แนวทางการจัดทํารายงานความยัง่ยืน

โดยเนื้อหาและสาระสําคัญของการรายงานป 2563 นี้ มุงเนนการดําเนินงานตามทิศทางการดําเนินธุรกิจ วิสัยทัศน และกลยุทธ
องคกร หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของปรัชญาในการทํางาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงาน
ใหเปนคนดี การสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ และสรางโอกาสใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน

โครงสรางการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ

ภายใตการบรหิารงานของคณะกรรมการ BAM ทีโ่ปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดวยการมุงเนนการพฒันาทีย่ัง่ยนืแบบบรูณาการ 
จึงไดจัดโครงสรางองคกรใหมีคณะกรรมการ 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกาํกับความเสีย่ง ในการกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
เพื่อนําพา BAM สูความสําเร็จที่ยั่งยืน

คณะทํางานดาน
ความรับผิดชอบ

ตอสังคม

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการกํากับ

ความเสีย่ง

คณะกรรมการกาํกบั
ดแูลกจิการทีด่แีละ

ความรบัผดิชอบตอสงัคม
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

โครงสรางองคกร



BAM
วัฒนธรรมองคกร

BAM TOUCH
หลักคิดสูความสําเร็จ

TOUCH
คานิยมองคกร

5
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ําป
 2

56
3

วัฒนธรรมองคกร BAM

BAM  B = Betterment การพัฒนาปรับเปล่ียนใหดีขึ้นกวาเดิมอยางตอเน่ือง
A  =  Achievement การมุงมั่น รวมมือใหบรรลุผลสําเร็จ
M  =  Management การมีคน/ระบบบริหารจัดการภายในองคกรที่มีความเปนเลิศ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจ

BAM บูรณาการตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม โดยครอบคลุมทั้งคนดี สินคาดี สังคมดี สูการพัฒนากระบวนการจัดการ
ดวยการเชื่อมโยงความรับผิดชอบตอสังคมเขากับยุทธศาสตร วิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ

BAM  เชื่อมั่นวาการดําเนินธุรกิจที่ดีตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีหลักคิดสูความสําเร็จ คือ BAM TOUCH  อันประกอบ
ดวยวัฒนธรรมองคกร และคานิยม ท่ีเปนรูปธรรม เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ เพื่อขับเคลื่อนใหการดําเนินธุรกิจ
มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

หลักคิดสูความสําเร็จ BAM TOUCH

BAM TOUCH เปนแนวทางที่พึงปฏิบัติสําหรับผูบริหารและพนักงาน ในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเปนการ
สรางคุณคาคนดี ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร และคานิยมของ BAM สําหรับถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดี 
5 ประการที่กลาวขางตน คือ ดีตอประเทศ ดีตอสังคม ดีตอลูกคาหรือลูกหน้ี ดีตอผูถือหุน และดีตอพนักงาน ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนตอการ
เดินหนาสูเปาหมายแหงความสําเร็จ และเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนใหกาวตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงภาพลักษณที่มีธรรมาภิบาลไดอยางชัดเจน
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

Trust : วางใจ   
เปนที่นาไววางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกตองตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตนโดยตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต 

ทําตามท่ีรับปากเพื่อสรางใหเกิดความไวเน้ือเชื่อใจซ่ึงกันและกัน ชี้แจงเปดเผยขอมูลอยางจริงใจ โปรงใส อันจะทําใหเกิดภาพการทํางาน 
ภายใตหลักธรรมาภิบาลอยางพรอมเพรียงกัน

Openness : เปดใจ 
การเปดใจกวางสรางความตาง หมายถึง การตระหนักวาความเปลี่ยนแปลงคือ ความกาวหนา จึงเปดใจรับและชวยใหผูอ่ืนยอมรับ

ดวยความยินดี โดยรวมคนหาโอกาสที่แฝงอยูในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสรางความแตกตางหรือความแปลกใหมใหการทํางาน รวมทั้ง
เปดใจรับฟงความคิดเห็นที่หลากหลายดวยทัศนคติที่เปนบวก เพื่อชวยขยายมุมมองใหกวางขึ้น

Unity : รวมใจ   
รวมใจเปนหน่ึงเพื่อองคกร หมายถึง การเชื่อม่ันในพลังที่เกิดจากความสามัคคีของทุกคนในองคกร จึงใหความเคารพและใหเกียรติ

ซึง่กันและกนั ใชทรัพยากรทีม่อียูอยางเตม็ประสิทธภิาพ และรวมมือรวมใจทีจ่ะทาํงานใหบรรลุเปาหมาย โดยไมยดึตดิกับงานทีต่นรบัผดิชอบ
เพียงอยางเดียว แตยึดถือประโยชนองคกรเปนที่ตั้ง

Customer Focused : เขาใจ   
เขาใจความปรารถนาของลูกคา หมายถงึ การทาํความเขาใจและคาดคะเนความตองการของลูกคาทัง้ภายในและภายนอก รวมคนหา

และสนองตอบความตองการเหลาน้ัน โดยตระหนักวาสินคาและบริการที่เปยมคุณภาพสามารถยกระดับความเปนอยูของลูกคา รวมทั้ง
สรางความมั่นคงใหเศรษฐกิจและสังคมไทยได

High Performance : ใสใจ   
ใสใจในการสรางความเปนมืออาชีพ หมายถึง ความมุงม่ันรับผิดชอบและมีวินัยในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหมีทักษะที่หลากหลาย

ดวยการแสวงหาความรูใหม ๆ สรางความคิดตอยอดที่เปนประโยชนตอการทํางานใหดียิ่งขึ้น กลาคิดกลาแสดงออกอยางสรางสรรค และ
มุงทํางานเชิงรุก เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคกรอยางตอเนื่อง

TOUCH

คานิยมองคกร TOUCH
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วิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด

วิสัยทัศน (Vision) : 
เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและมลูคาเพิม่จากการบรหิารสนิทรพัยครบวงจร เพือ่การเตบิโตและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม

อยางยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) : 
1. ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. ยกระดับผลิตภัณฑและบริการเพื่อลูกคาและทุกภาคสวน
3. สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจและฐานลูกคาอยางบูรณาการ
4. สรางคนใหเชี่ยวชาญ สานตอองคกรดวยแนวคิดใหมๆ
5. กํากับดูแลกิจการภายใตหลักการสิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน

นโยบายการดําเนินธุรกิจ 
ป 2563 คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ภายใต “BAM มุงมั่นที่จะ

ดํารงบทบาทสําคัญในการพลิกฟนสินทรัพยดอยคุณภาพของประเทศ ชวยใหระบบเศรษฐกิจ มีความเขมแข็งและยั่งยืน ผานการบริหาร
จัดการองคกรที่เปนเลิศ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของบนหลักธรรมาภิบาล”

เปาหมายธุรกิจ   
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดวยการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน

ดวยระบบการบริหารจดัการทีเ่ปนเลศิ จากการเพิม่ขนาดสินทรพัย สงผลให BAM มผีลประกอบการดขีึน้อยางตอเนือ่งและยัง่ยนื
2. สรางการยอมรบัของผูมสีวนไดเสยีวา BAM เปนองคกรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการบรหิารสนิทรพัยทีม่คีวามโปรงใส ซือ่สตัยสจุรติ
3. ยกระดับศักยภาพของพนักงาน โดยสงเสริมความรู ความสามารถของพนักงานทุกระดับอยางตอเน่ืองและปลูกฝงใหพนักงาน

ยึดมั่นตอคานิยม และวัฒนธรรมองคกร

จุดมุงหมายองคกร   
มุงหวงัเปนองคกรสาํคญัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยดอยคณุภาพ โดยมสีวนชวยเหลอืลกูหนีท้ีส่จุรติใหกลบัสูเครดติทีด่อีกีครัง้ และ

รวมแกปญหาหนีด้อยคณุภาพในระบบสถาบนัการเงนิ รวมท้ังชวยฟนฟธูรุกจิอสังหารมิทรพัย โดยการพฒันาทรพัยสนิรอการขายใหมศีกัยภาพ 
ไดมาตรฐาน และเปนที่ตองการของตลาด และสรางโอกาสใหผูมีรายไดนอยมีโอกาสเปนเจาของที่อยูอาศัย ในราคาที่สามารถเปนเจาของได

กระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาทีย่ัง่ยืนแบบบูรณาการ
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รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ 

BAM มีนโยบายและแนวทางการดําเนินธุรกิจที่จะพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน มีการขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ภายใตหลักธรรมาภิบาล อันเปนสวน
สําคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานอยางมีบูรณาการ สงผลใหไดรับรางวัลแหงความสําเร็จมากมาย และถือ
เปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ที่ยืนยันมาตรฐานทั้งในประเทศและสากล

ป 2563

BAM รบัมอบโลเกยีรตคิณุในกลุมรางวลั Business 
Excellence รางวลัยอดเยีย่มดานการระดมทนุ (Deal of 
the Year Awards) ในงาน “SET Awards 2020” ซึง่ 
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสาร 
การเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
สําหรับผลการตัดสินพิจารณาจากขอมูลเกี่ยวกับธุรกรรม 
ทางการเงนิ (Deal) ทีโ่ดดเดน สรางความเปลีย่นแปลงหรอื 
นวตักรรมครัง้สาํคญั ใหกบัตลาดทนุ

รางวัล Corporate Management Excellence 
ดานความเปนเลศิในการบรหิารจัดการโดยรวม จากพลเอก 
ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีประธานในพธิ ีในงาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย 
สมาคมการจดัการธุรกจิแหงประเทศไทย (TMA) และสถาบนั
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สําหรับผลการตัดสินรางวัลมาจากการสํารวจความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับสูงจากองคกรภาคธุรกิจในประเทศไทย 
(Thailand Corporate Excellence Survey 2020) 
ที่รวมกันคัดเลือกองคกรจากผลการดําเนินงานในชวงที่
ผานมา

15 ธันวาคม 2563

26 พฤศจิกายน 2563
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BAM รับประกาศนียบัตรสมาชิกของแนวรวมตอตานคอรรัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ 
ใหมปีระสิทธภิาพและโปรงใส (การรบัรองการเปนสมาชกิโครงการ ตัง้แต
วันที่ 30 กันยายน 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2566)

รางวัลประกาศนียบัตร “Certificate of ESG Emerging 
Company” BAM วิถียั่งยืนที่นาลงทุน จากสถาบันไทยพัฒน โดยไดรับ
การคัดเลือกใหเขาอยูในทําเนียบ “BAM วิถียั่งยืนที่นาลงทุน” หรือ ESG 
Emerging List และเปนหลักทรัพยใน Universe ของกลุมหลักทรัพย
ESG 100 ประจําป พ.ศ. 2563  

รางวัล Best Senior Management IR Support และรางวัล   
Best Strategic CSR จากการประกาศผลการจัดอันดับ 10th  Annual  
poll Institutional Invester Corporate Awards 2020 ของนิตยสาร 
Alpha Southeast Asia ของสถาบัน Alpha ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปน 
นิตยสารเกี่ยวกับการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยรางวัลไดรับ
จากการสาํรวจ ความเหน็ของนักลงทนุสถาบัน และนกัวิเคราะหในภมูภิาค
เอเชีย อเมริกา และยุโรป 

รางวัล Best IPO Deal of the Year, Thailand รางวลัยอดเยีย่ม 
สําหรับบริษัทฯ ผู ออกระดมทุน จากการที่บริษัทบริหารสินทรัพย 
กรงุเทพพาณชิย จํากัด (มหาชน) ระดมทุนผานเสนอขายหุนแกประชาชน
เปนครั้งแรก (IPO) มูลคารวมทั้งสิ้น 30,888 ลานบาท (1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ) จากงาน 14th Deal & Solution Awards จัดโดย Alpha 
Southeast Asia 

30 กันยายน 2563

28 สิงหาคม 2563

28 สิงหาคม 2563

24 ธันวาคม 2563
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ิชย จํากัด (มหาชน)

รางวลั Best Privatization รางวลัธรุกรรมการแปรรปูรฐัวิสาหกจิ
ที่ดีที่สุด โดยบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ระดมทุนผานการเสนอขายหุนแกประชาชนเปนครั้งแรก (IPO) มูลคา
รวมทัง้สิน้ 30,888 ลานบาท การแปรรูปรัฐวสิาหกจิทีใ่หญทีส่ดุในประเทศไทย 
และไดรับความสนใจจองซื้อเปนอยางสูงจากทั้งนักลงทุนสถาบันไทย 
ตางประเทศและนักลงทุนรายยอย จัดโดย The Asset จากงาน The 
Asset Country Awards 2020

25 ธันวาคม 2563

รางวัลโลประกาศเกียรติคุณองคกรและเกียรติบัตรจากมูลนิธิ
สงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ในการนําเสนอบทความประเภท TQM 
Best Practices ป 2563 เรื่องกลยุทธ CRM ที่เติมเต็มความพึงพอใจให
แกลูกคา ในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st 

Symposium on TQM-BEST Practices in Thailand ป 2563

17 สิงหาคม 2563

รางวลั “บธูสวยงามยอดเยีย่ม (Best Design Excellence Award)” 
ประเภทพืน้ทีข่นาดกลาง 200-262 ตร.ม. ภายใตแนวคดิ “BAM SEAMLESS 
EXPERIENCE” จากการประกวดบูธสวยงามในงานมหกรรมการเงิน ครัง้ที่ 
20 (MONEY EXPO 2020) ประจาํป 2563 จดัโดยวารสารการเงินธนาคาร 

18 ธันวาคม 2563
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16 ธันวาคม 2562

ในป 2562 BAM แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําพิธีเปดการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ เปนวันแรก เมื่อวันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2562 ทําราคาเปดตลาดอยูที่ระดับ 18.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท 
หรือ เหนือจอง 5.14% จากราคา IPO ที่ 17.50 บาท มีมูลคาการซื้อขาย 1,495.24 ลานบาท BAM ถือเปนผูนําในธุรกิจบริหารสินทรัพยที่มี 
ขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย มีประสบการณยาวนานกวา 20 ป มีแหลงเงินทุนที่หลากหลาย และมีการจายเงินปนผลอยางตอเน่ือง 
สําหรับผลประกอบการในชวง 3 ปที่ผานมา

รับมอบประกาศนยีบตัรสมาชกิแนวรวมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย  
ในการตอตานการทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจ 
ใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส

รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2018 ดานบุคลากร 
ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานอาคารควบคุมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน กระทรวงพลังงาน

7 มิถุนายน 2561

27 สิงหาคม 2561

รางวัลและความสําเร็จทีส่ําคัญ (พ.ศ. 2559 - 2562) 
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ิชย จํากัด (มหาชน)

โลประกาศเกียรติคุณ “องคกร CSR เปนเลิศ” ในฐานะองคกร 
ทีท่าํประโยชนใหกบัสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนษุย

รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2017 ดานบุคลากร 
ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงานอาคารควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

รางวัลดีเดน Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคาร 
ควบคุม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน

4 ตุลาคม 2560

21 สิงหาคม 2560

6 ธันวาคม 2559
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นโยบายการบริหารและพัฒนาพนักงาน

พนักงานเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา และเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพา BAM ไปสูความสําเร็จ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหแข็งแกรงเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
การดาํเนนิธรุกจิจาํเปนตองอาศยัผูทีม่คีวามรู ความสามารถ และทักษะการทาํงานทีห่ลากหลาย เพือ่ใหสามารถรองรบัการปฏบิตังิานไดอยาง
มปีระสทิธภิาพในสภาวการณการแขงขนัทางธรุกิจในปจจบุนั โดย BAM ใหผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม อกีทัง้ยงัสงเสรมิ สนบัสนนุ 
ใหโอกาสทางการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สรางความเขาใจ 
ใหสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมาย  

การพัฒนาอยางมีประสิทธิผล เพิ่มพูนทักษะ และองคความรู BAM มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสทางการศึกษา
เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ดวยการมอบทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโททั้งใน
ประเทศไทยปละ 20 ทุน และตางประเทศปละ 2 ทุน ท้ังนี้ เพื่อเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผลักดัน
ใหเกิดความกาวหนาในตาํแหนงงาน สรางความมัน่คงในสายงานอาชพี และเปนการเตรยีมความพรอมดานการสรรหาบคุลากรตอการเกษียณ
อายุการทํางาน และรองรับกับการเจริญเติบโตของ BAM ในอนาคต 

การกําหนดแผนงานการสัมมนาและการอบรมใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสม ใหรองรับกับการกาวสูองคกรที่ดําเนินงานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนเรื่องที่ BAM ใหความสําคัญ ดังนั้น จึงทําการ 
ศกึษาการพัฒนาพนกังานกลุมตาง ๆ ทกุระดบั เพือ่เตมิเต็มในสวนทีข่าด และเสรมิสรางใหสมบรูณ เพือ่การดาํเนินธรุกจิขององคกรไดเปนไป
ตามแผนกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังพนักงานสายธุรกิจ พนักงานสายสนับสนุน ในระดับจัดการ ผูบริหาร รวมถึงพนักงานท่ีเปน 
Successor เพื่อกําหนดหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน การบริหารงาน และการบริหารคน เติมเต็ม
ชองวางใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน หลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะหรือเพิ่มทักษะอื่น
เพือ่สนบัสนนุการทาํงาน รวมถงึหลกัสตูรทีก่ฎหมายกาํหนด ผานการอบรมภายในและอบรมภายนอก การจัดฝกอบรมพนกังาน (Corporate 
Training) เปนกระบวนการพฒันาความรู และเสรมิทกัษะใหกบัพนกังานในดานตาง ๆ  ใหมปีระสทิธภิาพตอการปฏบิตังิาน เกดิความกาวหนา
ในตําแหนงงาน

ป 2563 การอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงาน แบงเปน 3 ระดับ คือระดับพนักงาน หัวหนางาน และผูบริหาร โดยมีเปาหมายตอระดับ
เปนจํานวนหลักสูตรและจํานวนชั่วโมง
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ิชย จํากัด (มหาชน)

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
จํานวนพนักงาน 16 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 331 ชั่วโมง

ผูอํานวยการ
จํานวนพนักงาน 37 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 1,187 ชั่วโมง

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  7 หลักสูตร
ภายนอก  8 หลักสูตร
รวม   15  หลักสูตร

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  4 หลักสูตร
ภายนอก  2 หลักสูตร
รวม   6  หลักสูตร

การอบรม 32.08 ชั่วโมงตอคน

การอบรม 20.69 ชั่วโมงตอคน

การอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน

เจาหนาที่ 4 - 7
จํานวนพนักงาน 990 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 18,072 ชั่วโมง

รองผูจัดการ - ผูจัดการ
จํานวนพนักงาน 243 คน
จํานวนชั่วโมงการอบรม 3,027 ชั่วโมง

จํานวนหลักสูตร
ภายใน  13 หลักสูตร
ภายนอก  16 หลักสูตร
รวม   29  หลักสูตร จํานวนหลักสูตร

ภายใน  7 หลักสูตร
ภายนอก  19 หลักสูตร
รวม   26  หลักสูตร

การอบรม 18.25 ชั่วโมงตอคน

การอบรม 12.46 ชั่วโมงตอคน
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นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

“BAM สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนและสังคมมีความเขมแข็ง อยูอยางพอเพียง มีความรอบคอบในการดําเนินชีวิต มีความสามารถ
ในการชําระหนี้ ถือเปนสวนสําคัญที่จะแกไขปญหาและสงเสริมใหระบบเศรษฐกิจ (ชุมชนพื้นฐาน) มีความเขมแข็งมากขึ้น” 

                กิจกรรมที่มีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ดวยกลยุทธ 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนื่อง
2. ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
3. ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพื่อตอยอด และพัฒนาองคความรู
4. ดานการติดตามผล และชวยเหลือสังคมเพื่อใหอยูไดดวยตนเองอยางยั่งยืน

1 ดานการเยียวยา และใหความชวยเหลือสังคมอยางเรงดวน / ตอเนือ่ง

กลยุทธทีมุ่งเนน สนบัสนนุการชวยเหลอืผูดอยโอกาส และผูไดรบัความเดอืดรอนในสงัคม เชน ผูพกิาร ผูประสบภยัพบิตัติาง ๆ 
และสถานการณโรคระบาด

ในป 2563 ทามกลางภาวะวิกฤติของสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลกระทบตอความเปนอยูของคน
ในสังคม รวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง BAM ตระหนักถึงความสําคัญตอบทบาทหนาท่ีที่มีตอลูกคาและสังคม ดวย
การใหความชวยเหลือเปนเรื่องเรงดวน ดําเนินมาตรการชวยเหลือลูกคาที่ไดรับผลกระทบ บรรเทาปญหาและความเดือดรอนอยางเต็มท่ี  
เพื่อใหลูกคาสามารถผานชวงเวลาท่ียากลําบาก ท้ังการออกมาตรการผอนปรนการชําระหนี้ ชวยเหลือทั้งลูกคาปรับโครงสรางหนี้และลูกคา
ที่ซ้ือทรัพย นอกจากน้ียังไดรวมสนับสนุนใหประเทศไทยฝาวิกฤติไวรัส COVID-19 ไปดวยกัน โดยการจัดทําโครงการ BAM ปนสุข สูภัย 
COVID-19 ประกอบดวยกิจกรรมการบริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณการแพทย การสนับสนุนใหใชสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน และการ
มอบถุงปนสุข บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใชในการยังชีพ 

กลยุทธดานความรับผิดชอบตอสังคม
(คาใชจายตามจริงปงบประมาณ 2563)

การใชงบประมาณดาน CSR

11,311,657.99 บาท

ตอยอด 9.76%

เยียวยา 29.81% ยั่งยืน 1.86%

เสริมสราง 58.57%
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1.1 โครงการ BAM ปนสุข สูภัย COVID-19  

1.1.1 การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทย  
BAM บรจิาคเงนิเพือ่สนบัสนนุการจัดซือ้เครือ่งชวยหายใจชนิดเคลือ่นยาย อปุกรณการแพทย และกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัการรกัษา

ผูปวยติดเชื้อไวรัส COVID - 19 รวมจํานวนเงิน 2,500,000 บาท ใหกับโรงพยาบาลของรัฐ 5 แหง ในกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี แหงละ 
500,000 บาท ไดแก โรงพยาบาลศริิราช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนับาํราศนราดรู พรอมเปน
กาํลงัใจใหกบัทกุหนวยงานท้ังภาครฐั และเอกชน โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย และคนไทยทกุคน ใหสามารถฝาวกิฤติในครัง้นีไ้ปดวยกนั

1.1.2 การสนับสนุนใหใชสถานที่เพื่อสาธารณประโยชน
BAM นาํทรพัยสนิรอการขายดดัแปลงเปนโรงพยาบาลสนามชัว่คราว เพือ่ใชเปนพืน้ทีค่วบคมุโรคในชวงการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั  

COVID-19 (State Quarantine) โดยไมคดิคาใชจายใด ๆ  ทัง้ส้ิน พรอมบรจิาคเงนิเพือ่จดัซือ้อปุกรณการแพทยตาง ๆ  สําหรบัรองรบัการดูแล
รักษาผูปวยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เปนเงิน 532,000 บาท 

โครงการ DE VAL RESORT AND SPORT CLUB จังหวัดนครนายก อาคารมีขนาดพื้นที่สามารถรองรับจํานวนผูปวยประมาณ 
150 ราย พรอมทัง้บรจิาคเงนิจดัซือ้เครือ่งวดัความดนัโลหติอตัโนมัต ิเพือ่การบรหิารจดัการสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19    
ใหแกศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

8 เมษายน 2563 8 เมษายน 2563

3 สิงหาคม 2563
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โรงพยาบาลเมืองเพชร จังหวัดเพชรบูรณ โรงพยาบาลมีขนาดพื้นที่สามารถรองรับ
จํานวนประมาณ 75 ราย และเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยังไดบริจาคเงิน 
ใหกับสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อนําไปจัดซื้อเครื่องชวยหายใจชนิดเคล่ือนยาย 
พรอมอุปกรณการแพทย ที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยจากเชื้อไวรัส COVID - 19 

1.1.3 มอบถุงปนสุข  
การมอบถงุปนสุขบรรจเุครือ่งอปุโภคบรโิภค เพือ่ใชในการยงัชพี บรรเทาความเดอืดรอนแกประชาชนทีไ่ดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของเชือ้ไวรสั COVID-19 จํานวน 10 ชมุชน ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจงัหวัด ประกอบดวยเขตดอนเมอืง เขตยานนาวา เขตสาทร และชมุชนใน
จงัหวดันครนายก  

15 เมษายน 2563

13 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563

18 มิถุนายน 2563 3 สิงหาคม 2563
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17 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563 8 กันยายน 2563

12 กุมภาพันธ 2563 13 มีนาคม 2563 14 กันยายน 2563

17 กันยายน 2563

2  ดานการเสริมสราง และใหความชวยเหลือสังคมเกีย่วกับปจจัยพื้นฐาน 

กลยุทธที่มุงเนน สนับสนุนการชวยเหลือชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข เชน การบริจาค การมอบทุน 
การใหเงินทุนเริ่มตน 

2.1. โครงการมอบทุนการศึกษาประจําป   

BAM สงเสริมและสนบัสนุนการศกึษาอนัเปนพ้ืนฐานตอการพฒันาเยาวชนไทยอยางตอเนือ่ง โดยมุงหวงัใหเยาวชนทีเ่รยีนด ีประพฤตดิี  
แตขาดแคลนทนุทรพัย ไดรบัโอกาสในการพฒันาดานการศึกษา เพือ่ใหเตบิโตไปเปนบคุลากรทีด่ขีองประเทศชาตติอไป โดยตลอดระยะเวลา 
22 ป ดําเนินการมอบทุนการศึกษารวม 14,000 ทุน เปนเงินกวา 50,000,000 บาท

ในป 2563 การชวยเหลือสงัคมดานการศึกษา ดวยการจัดโครงการมอบทนุการศึกษาใหกับเดก็และเยาวชนในทกุภมูภิาคท่ัวประเทศ ดงันี้ 
2.1.1 ทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 1,000 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
2.1.2 ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาท  
2.1.3 ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับนิสิต นักศึกษา คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม จํานวน 

5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
2.1.4 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิต นักศึกษา บุคคลภายนอกทั่วไปที่จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือ

ศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศ จํานวน 2 ทุน ทุนละ 2,000,000 - 3,000,000 บาท (การมอบทุนขึ้นอยูกับ
ประเทศที่เดินทางไปศึกษา)

2.1.5 ทุนการศึกษาพิเศษ ในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลใหกับโรงเรียน หนวยงานรัฐ
และเอกชนตาง ๆ จํานวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
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2.2   โครงการพัฒนาสถานศึกษา   

การพฒันาโรงเรยีนซึง่เปนสถานศกึษาทีใ่หการศกึษาแกเดก็และเยาวชน การจดัอาคารสถานทีแ่ละการปรบัสภาพแวดลอมใหสวยงาม 
มีบรรยากาศที่ดี โดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จะสงผลตอการเรียนการสอนตลอดจนการพัฒนาการทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม นับวาเปนอีกปจจัยสําคัญที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงโรงเรียนในชุนชนหลายแหง
ยงัขาดงบประมาณในการกอสราง หรอืซอมแซม บาํรงุรักษา ดังน้ัน เพือ่เปนการสนบัสนุนการเรยีนการสอนใหมีประสทิธภิาพยิง่ขึน้ สงเสรมิ
ใหนักเรียนมสีขุภาพกายและจติท่ีแจมใส รวมทัง้เกดิสวัสดภิาพท่ีด ีBAM จงึจดัทาํโครงการพฒันาสถานศกึษา ใหการสนบัสนนุท้ังการปรับปรงุ
อาคารเรียน การกอสรางโครงหลังคาสนามกีฬา การซอมแซมสนามเด็กเลน สรางถังเก็บนํ้า ฯลฯ 

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

ภาคเหนือตอนบน

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

ภาคเหนือตอนลาง

ภาคใตตอนบน

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

มอบทุนการศึกษา 105 ทุน รวมเปนเงิน 400,000 บาท

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออก

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

ภาคกลาง

มอบทุนการศึกษา 5 สํานักงาน สํานักงานละ 36 ทุน
ทุนละ 3,000 บาท รวมเปนเงิน 540,000 บาท

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

ภาคใตตอนลาง

โครงการมอบทุนการศึกษา
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2.3.1 โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดนาน บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อ
อุปกรณการแพทย เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 
(Ultrasound Portable System) ทดแทนเครื่องเดิมท่ีมีปญหาการใชงาน และเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายไปใชงานกับผูปวยที่นอนรักษาในแผนกผูปวยใน

• สนบัสนนุการจดัซือ้โตะอเนกประสงคและอุปกรณกฬีา
ใหกับโรงเรียนบานทรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา

• ปรบัปรงุอาคารเรียน ศนูยการเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา
แมฟาหลวง บานขุนแมฮุ จังหวัดแมฮองสอน

• การจัดสรางถังเก็บนํ้าแบบมาตรฐานใหกับโรงเรียน
ศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม

• สนับสนุนการสรางโดมอเนกประสงค โรงเรียนบาน
โคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย

• ปรับปรุงสนามเด็กเลน โรงเรียนบานดอนเวียงจันทน
จังหวัดมหาสารคาม

• สนับสนุนการกอสรางอาคารโครงหลังคาเหล็ก (โดม)
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา

• สนับสนุนคาใชจายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ใน
โอกาสปรบัปรงุหองสมดุ แหลงเรยีนรูเทคโนโลยสีาํหรบั
นักเรียน โรงเรียนวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ

2.3  โครงการดานสาธารณสุข    

ปจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐ มจํีานวนผูปวยเขารบับรกิารเปนจํานวนมาก ทําใหอปุกรณการแพทยทีม่อียูไมเพยีงพอ อีกทัง้เกดิการชาํรดุ 
หรอืมสีภาพเกาไมไดมาตรฐาน จึงมโียบายในการมสีวนรวมดแูลสขุภาพของคนในสงัคม ดวยการสนบัสนนุเงนิบรจิาคแกโรงพยาบาลตาง ๆ 
ของรัฐ ปละ 10 แหง โดยใหครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพ่ือจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่มีความจําเปนและมีความทันสมัย รองรับ
การปฏิบตังิานของคณะแพทยและพยาบาล ใหมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิลมากขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุการปฏบัิตงิานการบรกิารชวยเหลอื 
ชีวิตผูปวย ดวยการบริจาครถตูพยาบาลฉุกเฉินพรอมติดตั้งชุดอุปกรณชวยชีวิตแบบมาตรฐาน สําหรับใชในการบริการรับสงตอผูปวยไปยัง
โรงพยาบาลไดอยางปลอดภัย และบริจาคสมทบทุนจัดซื้อรถตูพยาบาล ยานพาหนะ ใหกับโรงพยาบาล หนวยงานสาธารณสุข รวมกับ
องคกรอื่น ๆ อีกหลายแหง  

 ในป 2563 BAM บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อจัดซ้ืออุปกรณการแพทย ตามโครงการ BAM ปนสุข สูภัย COVID-19  
จํานวน 7 แหง นอกจากนี้ยังบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่ขาดแคลนใหกับโรงพยาบาลในภูมิภาคตาง ๆ อีก 3 แหง รวมเปนเงิน 
1,130,700 บาท ไดแก 

11 มกราคม 2563

12 กุมภาพันธ 2563 13 มีนาคม 2563

8 เมษายน 2563

30 พฤศจิกายน 2563

30 มีนาคม 2563
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2.3.2 โรงพยาบาลดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมบริจาคสมทบทุน 
เพื่อจัดซื้อรถตู (รถพยาบาล) พรอมอุปกรณชวยชีวิตครบชุดแบบมาตรฐาน เพ่ือรับ-สง 
ผูปวยเขารบัการรักษาพยาบาลไปยงัโรงพยาบาลแมขายใหไดรับความสะดวกและปลอดภยั 
มากขึ้น

2.3.3 โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อ 
อุปกรณการแพทย ดานทันตกรรม เครื่องดูดละอองฝอยกําลังสูง (extra-oral aerosol 
suction) จาํนวน 3 เครือ่ง สําหรบัใชภายในชองปาก เพือ่รองรบักบัปริมาณของการรกัษา
ผูปวยไดมากขึน้ รวมท้ังลดปญหาและการแพรกระจายเชือ้ผานละอองฝอย จากสถานการณ
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

2.4  การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ตามโครงการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีตอสังคม  

การบริจาคเงิน สิ่งของ รถตู อุปกรณกีฬา และคอมพิวเตอร เพื่อนําไปพัฒนาหรือใชประโยชนในการดําเนินงานของโรงเรียน 
หนวยงานรัฐ สถาบัน มูลนิธิ หรือสถานสงเคราะห ตอไป

2.4.1 การบริจาคเงิน
- บริจาคเงินในโอกาสเปดสํานักงานภูเก็ต สนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมของหมูบานเด็กตะวันฉาย มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ และศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุภูเก็ต 

- บรจิาคเงนิในโอกาสเปดสาํนกังานดอนเมอืง สนบัสนนุการดาํเนนิ
กิจกรรมของสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี  
โรงพยาบาลประชาธิปตย และสถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิมหาราช 

8 เมษายน 2563

2 พฤศจิกายน 2563

20 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563
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2.4.3 การบริจาคอุปกรณกีฬา โรงเรียนตาง ๆ ในชุมชนทุรกันดาร และโรงเรียนขนาดเล็ก ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รฐับาลในจาํนวนทีจ่าํกัด ทาํใหประสบปญหาขาดสือ่การเรยีนการสอน จึงใหมกีารบรจิาคอปุกรณกฬีา ใหกบัโรงเรยีนตาง ๆ  เปนประจาํทุกป
เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนการสงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนให
เกิดประโยชน ไดเลนกีฬา ออกกําลังกายอยางสมวัย มีพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

- สนบัสนนุโตะอเนกประสงคและอปุกรณกีฬา ใหกบัโรงเรยีนบานทรงธรรม
จงัหวดันครราชสมีา

- โรงเรยีนวดัหนองแฟบ จังหวดัอทัุยธานี

- โรงเรยีนบานหนองมวง จงัหวัดอุทัยธานี

2.4.2 การบรจิาครถตู BAM ทีค่รบอายกุารใชงานตามระเบยีบวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของ BAM สภาพใชงานไดดี ใหกับมูลนิธิ
คามินเลี่ยนอนุสรณ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี เพื่อสงมอบตอใหกับสถาน
สงเคราะหบานเด็กกําพราลอเรนโซ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนสถาน
สงเคราะหในเครือขายดูแล สําหรับรับ-สงเด็กนักเรียนในอุปการะเดินทางไป
ศึกษายังโรงเรียนตาง ๆ ในโอกาสเปดภาคการศึกษาใหมของป 2563 ทดแทน
รถกระบะคันเดิมที่มีสภาพเกา และชํารุดทรุดโทรม

7 กรกฎาคม 2563

10 มีนาคม 2563

10 ตุลาคม 2563

10 ตุลาคม 2563
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2.4.4  การบริจาคเงินสนับสนุนดานตาง ๆ 
ดานดนตรี

- งานคอนเสิรตการกศุล VieTrio in Concert with Thai Youth Orchestra ของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ เพือ่การสนบัสนนุ
การจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลตาง ๆ และการปรับปรุงโรงเรียนในชนบท

- งานคอนเสิรตการกุศล ฉลองวาระครบรอบ 90 ป งาน 90th Anniversary Fundraising Dinner ของสโมสรโรตารี
กรงุเทพฯ เพือ่จดัหาทนุซือ้เครือ่งฟอกไตใหโรงพยาบาลพระจอมเกลาฯ จังหวัดเพชรบรุ ีการผาตดัเดก็ปากแหวงเพดานโหว
และเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเกื้อการุณย 

ดานกีฬา
- การแขงกอลฟการกุศลโครงการหมอนํ้าเงินขาว ชวยชาวบาน จังหวัดเชียงใหม
- การแขงกอลฟการกุศล มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต จังหวัดนนทบุรี

ดานศาสนา
- ทําบุญทอดผาปาสามัคคี วัดกลาง จังหวัดนาน
- อปุถมัภทุนการศึกษา “สงเสรมิการศกึษาพทุธศาสตร สรางทายาทพระศาสนา”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- อปุถมัภทนุกจิกรรมวันแม เทศนมหาชาต ิ“เวสสันดรชาดก” ของมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- บริจาคเงินบูรณะลานจอดรถ ใหกับวัดยานนาวา กรุงเทพฯ
- บรจิาคเงนิบาํรงุและปรบัปรงุภมูทิศันรอบอโุบสถวดับานหงาว จงัหวดัระนอง
- รวมเปนเจาภาพสมทบทุนในการดําเนินการกอสรางลานบุญดานขางอุโบสถ

วัดทุงครุ กรุงเทพฯ
- ทําบุญสมทบปจจัยถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญสุวรรณาราม

จังหวัดเพชรบุรี ของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
- รวมเปนเจาภาพถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

กรุงเทพฯ ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ทําบุญในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ป 2563 วัดสรอยทอง กรุงเทพฯ

ของสํานักงานศาลปกครอง กรุงเทพฯ
- สมทบทุนบูรณะซอมแซมหลังคาศาลาการเปรียญของวัดศิริพุทธาราม

จังหวัดนครพนม
- ทําบุญในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

กรงุเทพฯ ของสาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจาํป 2563
- อุปถัมภทุนจัดงานกิจกรรมวันพอและเทศนมหาชาติ "ภูริทัตชาดก" ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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โครงการ No Plastic Bag จดัทาํตอเนือ่งเปนปที ่2 โดยรณรงคเสรมิสรางความรูแกพนกังาน
ใหตระหนัก และเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมทั้ง
เชญิชวนเขารวมโครงการลด ละ เลกิใชถงุพลาสตกิ แลวเปลีย่นมาใชถงุผากนัใหมากขึน้ และใชอยาง
จริงจัง ซ่ึงสวนหน่ึงของการจัดทําโครงการ ไดมีการจัดทําแบบสํารวจพรอมทั้งแจกกระเปาผา BAM  
ใหกบัพนกังานสาํหรบันาํไปใชใสของทดแทนการใชถงุพลาสตกิในการจับจายซือ้ของจากรานคาตาง ๆ 
รวมทัง้รานคาบรเิวณพืน้ทีห่องอาหารภายในอาคาร อาทิ รานอาหาร รานขายผลไม กาแฟ นํา้ดืม่ เปนตน 

จากการจดัทําแบบสาํรวจพนกังาน โดยมกีารกาํหนดเปาหมายความสําเรจ็ของการใชถงุพลาสติก
ลดนอยลงจากปที่ผานมา ซึ่งผลจากการสํารวจพบวาพนักงานทุกคนที่จัดทําแบบสํารวจ นับเปน
รอยละ 100  ใหความสําคัญ และสามารถปฏิบติัตามแนวทางการลดใชถุงพลาสตกิ อกีท้ังรบัทราบถึง
ประโยชนของการลดใชถุงพลาสตกิ รวมไปถงึลดการใชผลติภณัฑทีย่อยสลายยาก อาท ิแกวพลาสตกิ 
หลอดพลาสตกิ กลองโฟม และใหความรวมมือในการใชถุงผา และผลิตภัณฑจากธรรมชาตใิหบอยขึน้ 
จากแนวทางปฏบิติันบัวาลดลงอยางเปนนยัสาํคญั ซึง่ในป 2562 จากการจดัทาํโครงการ No Plastic 
Bag #1 การใชพลาสตกิลดลงไมนอยกวารอยละ 15 และในป 2563 การจดัทาํโครงการ No Plastic 
Bag #2 การใชพลาสติกลดลงไมนอยกวารอยละ 20 รวมไปถึงรานคาตาง ๆ ภายในอาคารไดใช 
ภาชนะชานออย ซึ่งเปนบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมทดแทนการใชกลองโฟม

การดาํเนินโครงการทาํใหสามารถลดปรมิาณพลาสตกิ และขยะยอยสลายยากไดเปนอยางมาก 
สงผลใหจํานวนการใชพลาสติกในชีวิตประจําวันนอยลง ลดภาวะมลพิษของสิ่งแวดลอม

30 กันยายน 2563
- บริจาคเงินในการจัดซ้ือลําโพง 1 ชุด พรอมสายไฟ สําหรับใชในหองขาย

ทอดตลาด เพือ่ประโยชนในการสงเสรมิการขายทอดตลาด ของสํานกังานบงัคบั
คดีจังหวัดนนทบุรี

- สนบัสนนุและพฒันาคุณภาพชีวติสัตวปา เพือ่ใหเปนแหลงเรยีนรูนอกหองเรยีน
ตามธรรมชาตขิองเดก็ เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ดวยการมอบงบประมาณ
คาอาหารสัตว ใหกับองคการสวนสัตวแหงประเทศไทย หนวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- บริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําป 2563 ของ
สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย เพื่อนํารายไดสมทบกองทุน
ดําเนินงานชวยเหลือ สงเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในดานตาง ๆ

ดานอื่น ๆ 

- บรจิาคเงนิสนบัสนนุการจดักจิกรรมยกระดบัธรรมาภบิาลตลาดทนุไทยของสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย ในการปฏบิตัภิารกจิ
ในดานการพัฒนานักลงทุนไทย อันมีสวนในการสรางความยั่งยืนใหกับตลาดทุนไทย

26 สิงหาคม 2563

3  ดานการใหความชวยเหลือสังคมเพือ่ตอยอด และพัฒนาองคความรู

กลยุทธมุงเนนการพัฒนาความรู เพ่ือการประกอบอาชพี รวมถึงสนบัสนนุการใหความรูแกชมุชน เพือ่สรางมลูคาเพิม่ในผลิตภณัฑ 
เชน พัฒนา packaging สงเสริมชองทางการตลาด พัฒนาคุณภาพสินคาที่มีอยูใหดีขึ้น

BAM ตระหนกัถึงความรบัผดิชอบตอสังคม โดยมุงเนนพฒันาองคความรูขัน้พืน้ฐานของชมุชนและสงัคมซึง่เปนหวัใจสาํคญัในพฒันา 
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และดําเนินชีวิตไดอยางครบวงจร ดวยการจัดทําโครงการตาง ๆ 

3.1 โครงการ No Plastic Bag #2
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BAM เปนสวนหน่ึงของภาคเอกชน เขารวมสนบัสนนุกองทุนเพ่ือการยัง่ยนื
ภมูปิญญาของชมุชน ตามโครงการปรบัปรงุศนูยสงเสริมและพัฒนาสนิคา OTOP 
จังหวัดขอนแกน ของมูลนิธิชุมชนขอนแกนทศวรรษหนา ซึ่งเปนหนึ่งในหลาย
โครงการที่ใหการชวยเหลือชุมชนใหมีอาชีพ มีรายไดจากฝมือภูมิปญญาทองถิ่น 
โดยสวนราชการจังหวดัขอนแกนมนีโยบายในการปรบัปรงุศนูยจัดจาํหนายสนิคา  
OTOP ใหเหมาะสมกับ New Normal ชีวิตหลังสถานการณระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID - 19 และเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมูลนิธิชุมชนขอนแกน
ทศวรรษหนาในการขับเคล่ือนภาคสังคมไปพรอม ๆ กับภาครัฐ อันเปนภาคสวน
สําคัญของตนแบบ “ขอนแกนโมเดล” ที่ขับเคลื่อนเมืองมานานกวา 10 ป 

3.2 การสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนยสงเสริม และพัฒนาสินคา OTOP จังหวัดขอนแกน

3.3  การสนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียนการสอน

การสนับสนุนจอทีวี QLED สมารททีวีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยี 
Quantum Dot ขนาด 55 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้งจํานวน 2 ชุด สําหรับใชเปน
สื่อการเรียนการสอนใหกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.4 การบริจาคคอมพิวเตอร   เคร่ืองพิมพเอกสาร ซึ่งเปนทรัพยสินสภาพดีที่ไมไดใชแลว ใหกับหนวยงาน สํานักงานตํารวจภูธร

ดานขุนทด ในการใชปฏิบัติงานบริการชุมชน รวมท้ังการบริจาคใหกับโรงเรียนตาง ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด สําหรับ
ใชเปนสื่อพัฒนาการเรียนการสอน เสริมสรางความรูทักษะในการใชคอมพิวเตอร และความรูดานเทคโนโลยี จํานวน 22 โรงเรียน

7 พฤศจิกายน 2563

9 กรกฎาคม 2563

27 พฤศจิกายน 2563

7 สิงหาคม 2563
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วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ
การดาํเนนิโครงการมวีตัถปุระสงคเพือ่ใหชุมชนไดศกึษาเรยีนรู และเขาใจการทาํการเกษตรอยางถกูตองยิง่ขึน้ อาท ิการปลกูพชืผกั และ 

เลีย้งไกไข โดยการแนะนาํจากวทิยากรผูมคีวามรูงานดานเกษตร ปลกูฝงการดาํรงชวิีตแบบเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้เพือ่สงเสรมิโภชนาการท่ีดี  
โดยผลผลิตจากการจัดทาํแปลงเกษตร การเลีย้งไกไข นําไปจดัทาํอาหารสาํหรับคนในชุมชน เปนการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพดวยการบริโภค
พืชผักปลอดสารพิษ รวมไปถึงการแจกเมล็ดพันธุผักใหกับเกษตรกรนําไปปลูกเพื่อบริโภค ลดรายจายในครัวเรือน สงเสริมหลักวิถีการทําเอง 
กินเอง เหลือจําหนาย โดยคนในชุมชนรูและเขาใจการตลาด สามารถแปรรูปสินคาเกษตรเปน OTOP ผลผลิตการเกษตรสวนที่แบงจากการ
นําไปประกอบอาหาร จัดสรรออกจําหนาย ทําใหมีรายไดและเก็บเปนเงินออม สรางวินัยทางการเงิน โดยนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุผัก
เพิ่มเพื่อนํามาปลูกหมุนเวียนตอไป สามารถสรางอาชีพใหกับคนในชุมชนไดจริง

• กลุมสงเสรมิการทาํเกษตรพชืผักปลอดสารพษิบานหวยลึก อาํเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี

• กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมฮักนํ้าจางชุมชน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
• กลุมปลูกผักอินทรียบานทาแร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
• กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
• กลุมกสิกรรมไรสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

4 ดานการติดตามผล และใหความชวยเหลือสังคมเพือ่อยูไดดวยตนเองอยางยัง่ยืน

กลยุทธมุงเนนการติดตามความคืบหนาของโครงการท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือ ในการจัดทําการเกษตร สรางรายได
ตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง

BAM สงเสริมใหชุมชนอยูอยางพอเพียง ดวยการจัดทําโครงการชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน (Green Community) ตามแนวทาง 
การดําเนินงาน CSV (Creating Shared Value) การพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสรางคุณคาทางธุรกิจ โดยการใชแนวคิดและทรัพยากร 
เพือ่สรางคณุคาเชงิเศรษฐกิจและสงัคมไปพรอมเพรยีงกนั โดยมีการประเมนิ ตดิตาม ปรบัปรงุ พฒันาหรอืแลกเปลีย่นเรียนรู การดําเนนิงาน
ภายใตโครงการชุมชนตนคิด ชีวิตยั่งยืน 5 แหง ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค มีดังนี้
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ความสําเร็จและความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
การดาํเนินงานโครงการชมุชนตนคดิ ชวีติยัง่ยนื ทาํใหชมุชนไดศกึษาเรยีนรูและเขาใจการทาํเกษตรอยางถกูตอง ปลกูฝงการดาํรงชวีติ

แบบเศรษฐกจิพอเพียง การมโีภชนาการท่ีด ีโดยผลผลิตจากการทาํแปลงเกษตร นาํไปจัดทาํอาหารสําหรบัคนในชุมชนและครอบครวั เปนการ
พฒันาพฤติกรรมสขุภาพดวยการบรโิภคพชืผักปลอดสารพษิ เพิม่ทกัษะนาํความรูไปปลกูเพือ่บรโิภค แปรรปูจาํหนาย ลดรายจายในครวัเรอืน  
ซึง่ชมุชนนาํหลกัวถิกีารทาํเอง กนิเอง เหลอืจาํหนาย นาํผลผลติทางการเกษตรสวนท่ีแบงจากการนาํไปประกอบอาหาร จดัสรรออกจาํหนาย 
และสรางรายไดตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชชมุชนเปนสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน สรางเสรมิทกัษะในการประกอบอาชพี  
ศึกษาคนควาหาความรู อาทิ วิธีการเลี้ยงไก กบ วิธีการทําเกษตร โรงเรือน การเตรียมดิน การจัดทําปุยอินทรีย การออกแบบบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑแปรรูป การใชเทคโนโลยีดานการเกษตร และหลักโภชนาการที่มีความทันสมัยมากขึ้น

BAM  ใหการสนับสนุนการจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการสนับสนุนระบบนํ้า แผงโซลาเซลล สราง
โรงเรีอนเลี้ยงไก โรงเรือนผลิตปุย และการพัฒนาผลิตภัณฑชุนชนออกสูตลาด เพื่อการสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชน โดยการ
ดําเนินงานของกลุมชุมชน จากการเขารวมโครงการชุมชน ตนคิด ชีวิตยั่งยืน   

1. กลุมสงเสริมการทําเกษตรพืชผักปลอดสารพิษบานหวยลึก อําเภอ
บานลาด จังหวัดเพชรบุรี         
จากดําเนินงานพัฒนาดานการเกษตร ดวยการสงเสริมใหคนในกลุมฯ

จดัทาํแปลงเกษตร ปลูกพชืผกัตาง ๆ หลากหลายชนดิ สาํหรบัเพือ่การบริโภคของ
คนในชุมชน และเชงิธรุกจิ คอืการนาํไปจาํหนาย สามารถสรางรายได สรางความสขุ
ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียง พออยูพอกิน 
พึ่งพาตนเองได การพัฒนาพื้นที่ศูนยการเกษตรเปนฐานการเรียนรู การปลูกผัก
แบบผสมผสาน ปลูกพืชหมุนเวียน การจัดทําปุยอินทรีย รวมถึงพืชชนิดอื่น ๆ 
ที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการพื้นที่ 
การเพาะปลูกตลอดทั้งป การปรับปรุงหนาดิน และการจัดระบบการใหนํ้า ซึ่งมี 
การจัดทําแปลงสาธิตเพื่อเปนตนแบบ โดยเกษตรกรสามารถเดินทางเขาศึกษา 
เรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติใชในพื้นที่ของตนเองตอไป

2. กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมฮักนํ้าจางชุมชน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
การจัดทําเกษตรอินทรีย มีทั้งผักพื้นบานและพืชผักทั่ว ๆ ไป เพื่อบริโภค

และการจําหนายการจัดทําปุยอินทรีย การถนอมอาหารจากผลผลิตทางเกษตร 
อาทิ การอบแหง การกล่ันและแปรรูปสมุนไพร การจัดทําใบชา การแปรรูปผัก
เชยีงดา อาหารพืน้บานปลอดภัยเปนเครือ่งดืม่บรรจภัุณฑ โดยใหการสงเสริมและ 
สนับสนุนการพัฒนาดานบรรจุภัณฑที่มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม มีการจัดทําผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพจากมาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจัดจําหนาย สรางรายไดใหกับชุมชน
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การปฏบิตัภิารกจิเปนไปตามโครงการพฒันาพืน้ทีต่นแบบการพฒันาคณุภาพชวีติ โดยทาํการศกึษาปญหา และแนวทางในการพฒันา
การปลกูผกัปลอดภยัจากสารพษิเชงิคณุภาพ ใหไดมาตรฐาน การพฒันาผลผลติ เพือ่สรางอาํนาจในการตอรองราคา การเพิม่ชองทางการขาย  
และวิธีการสงเสริมการขาย มีการสรางตราสินคาเปนการรับรองคุณภาพ และสรางความเชื่อถือใหผูบริโภค ใหชุมชนบริหารคาใชจาย จัดทํา 
บัญชีครัวเรือน เปนตน

4. กลุมวิสาหกิจชุมชนสงเสริมอาชีพเกษตรกรพอเพียง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
รายงานกลุมเกษตรกรทีใ่ชปุยอินทรยี พบวาตนไมและผลผลิตทางการเกษตรเจรญิเติบโตไดด ีมผีลผลติทีสู่งขึน้ ตนทนุการผลติลดลง

ดินมีสภาพเหมาะสมตอการดํารงอยูของสัตวในดินมากขึ้น อีกท้ังพรอมตอยอดนวัตกรรมเคร่ืองชวยเก็บผลไมใหกลุมเกษตรกรตอไป 
นอกจากนี้ยังไดรับความสนใจจากเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ เขามาศึกษาดูงานการผลิตปุยอินทรีย เพื่อนําไปเปนโมเดลในการจัดทํา 
ปุยอินทรีย รวมทั้งยังมีกลุมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพาเขาศึกษาดูงานการทําแปลงเกษตร และปุยอินทรีย เพื่อนําไปประยุกตใชตอไป

3. กลุมปลูกผักอินทรียบานทาแร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
การติดตามผลการดาํเนนิงานพัฒนาชมุชนในพืน้ทีข่องกลุมปลูกผกัอนิทรยี

บานทาแร จังหวัดขอนแกน การพัฒนางานดานการเกษตร ประสบผลสําเร็จใน 
การรวมกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ การรวมกลุมสงโรงคัดแยกและจําหนายใหกับ
หางสรรพสนิคา ซึง่จากการจาํหนายผกัทาํใหชมุชนมรีายไดเพิม่ขึน้ มกีารปรบัปรงุ
โรงเรอืนปุยอนิทรยี การตดิตัง้โซลาเซลล การสรางศนูยเรยีนรูการปลกูผกัอนิทรยี  
ปลกูผกัแปลงใหญ โดยบรหิารจดัการพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืผักตาง ๆ อยางเหมาะสม  
สามารถบริการผูเขาศึกษาและเยี่ยมชมแกผูสนใจ

5. กลุมกสิกรรมไรสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
การรายงานถึงการจัดทําปุยหมัก ปุยอินทรีย 100 % และการปรับสภาพดินเค็มที่มีปญหามา

3-4 ป ซึ่งจากสภาพเดิมที่เคยเกิดปญหาดินเค็มทําใหไมสามารถปลูกผักได หรือปลูกผักเหลือง เนื่องจาก
ไดรบัผลกระทบจากบอกุง โดยจากการดาํเนนิโครงการชุมชนตนคิด ชีวติยัง่ยืน ไดมีการฟนฟสูภาพดินเคม็
ทําใหปจจุบันชาวเกษตรกรสามารถสรางผลผลิตไดอยางงดงาม พืชผักอุดมสมบูรณ จําหนายไดราคาสูง
ทาํใหมรีายไดทีเ่พิม่ขึน้ รวมท้ังมหีนวยงานราชการตาง ๆ  ใหความสนใจ เดินทางเขาเย่ียมชมการปลกูพชืผัก
และการใชปุยหมักอีกดวย

จากการประเมินและติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งจัดทําการสํารวจชุมชน 5 แหง หลังจากการ 
จดัทาํโครงการชุมชนตนคดิ ชวีติยัง่ยืน โดยไดผลสรปุวาคนในชุมชน ซึง่ประกอบอาชพีเกษตรกร ปจจบุนั
มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืนอยูระหวาง 5,000 - 10,000 บาท สวนใหญยังมีหน้ีสนิ ซ่ึงหลังจากเขารวมโครงการ 
คนในชุมชนมีรายไดเพียงพอ สามารถนํามาใชจายภายในครอบครัว มีหน้ีสินลดลง และมีเงินเก็บออม
มากขึ้น
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1. เปนผูให หมายถึง การปลูกฝงใหพนักงานมีนํ้าใจ รูจักการใหและแบงปนความสุข เสริมสรางพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี ภายใต
กิจกรรมตาง ๆ

1.1 กิจกรรมบรจิาคปฏทินิเกา การชวยสรางความรูใหมใหผูพกิารทางสายตา โดยเชิญชวนใหพนกังานบรจิาคปฏิทนิตัง้โตะของปเกา
เปนประจําทุกป เพื่อรวบรวมบริจาคใหกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ ดําเนินการผลิตสื่ออักษรเบรลล บริการสมาชิกผูพิการทางสายตาทั่วประเทศ พรอมทั้งบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องผลิตสื่อภาพนูนอักษรเบรลล

ความรับผิดชอบตอสังคมกับการกาวสูความสําเร็จทีย่ัง่ยืน

BAM กําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูความยั่งยืนเปนหลักในการดําเนินงานที่เชื่อมโยงในทุกมิติ ครอบคลุม คนดี สินคาดี 
สังคมดี เพื่อใหการบูรณาการเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง

คนดี (Good People) 

มุงเนนการเสรมิสรางใหบคุลากรเปนคนดใีนการดาํเนนิชวีติและการทาํงานบนพืน้ฐานของความซือ่สตัยสจุรติ ไมเอาเปรยีบผูมสีวนไดเสยี
สังคมและประเทศชาติ โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางใหพนักงานมีศักยภาพและ
ความสามารถในการทํางานตามหนาที่ ใหมีความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง

16 มีนาคม 2563

บริจาคปฏิทินเกา
1,225 อัน

บริจาคปฏิทินเกา
1,316 อัน

บริจาคปฏิทินเกา
1,332 อัน
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1.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต ปจจุบันมีผูปวยจํานวนมากตองการโลหิต
เพื่อการรักษา แตปริมาณโลหิตที่รับบริจาคของสภากาชาดไทยน้ันยังไม 
เพยีงพอตอการรกัษาผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ  การบริจาคโลหติจึงเปน 
หนึ่งในนโยบายตอบแทนสังคม ท่ีใหความสําคัญกับการเปนผูให โดยจัด 
กิจกรรมรวมกบัคณะแพทยศาสตร วชริพยาบาล มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช   
เชิญชวนผูบริหารและพนักงานรวมกันบริจาคโลหิต ชวยชีวิตเพื่อนมนุษย
ทุก 3 เดือน ตอเนื่องเปนประจําทุกป

10 กันยายน 2563

2. เปนผูเสียสละ หมายถึง การสงเสริมใหพนักงานเปนผูมีจิตสาธารณะ รวมมือรวมใจเสียสละตนเอง

2.1 โครงการ HAPPY SOCIETY ใจฟา ผานกิจกรรมแชรกันปนสุข  
เชิญชวนพนกังานรวมบรจิาคเงนิและเครือ่งอปุโภค บรโิภคตาง ๆ รวมทัง้ 
สนับสนุนสินคาจากการออกรานจําหนายสินคาของวัดพระบาทนํ้าพุ  
จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ของผูปวย HIVS เด็กกําพรา คนชรา และผูยากไร  

26 สิงหาคม 2563

ป 2561
บรจิาคโลหติ 188 คน
72,900 cc

ป 2562
บรจิาคโลหติ 249 คน
102,600 cc

ป 2563
บรจิาคโลหติ 405 คน
166,897 cc

กิจกรรมบริจาคโลหิต
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3. เปนผูมีจิตที่เปนสมาธิ หมายถึง สนับสนุนใหพนักงานฝกปฏิบัติตนใหมีจิตใจที่ตั้งมั่น มีอารมณที่แนวแน มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการพัฒนางาน และการบริการที่ดี ผานการจัดบรรยายธรรมเรื่อง “ความสวย ความรวย และความฉลาด” โดยหลวงพอสุทัศน โกสโล
วัดกระโจมทอง บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การจัดกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม สรางสมาธิใหกับพนักงาน  
เตือนใจใหระลึกถึงคุณงามความดี ตั้งม่ันปฏิบัติตนใหเปนคนดีของสังคม

สินคาดี  (Good Product)

การดําเนินงานที่ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม CSR in process เคียงคูไปกับการดําเนินธุรกิจของ BAM โดยบูรณาการ 
หลักความรับผิดชอบเขาไปในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียทั้งลูกหนี้หรือลูกคา 
เปนไปตามนโยบายในการดาํเนนิธุรกจิควบคูไปกับแนวคดิในการชวยเหลอืเศรษฐกจิและสงัคมไทย ภายใตหลกัจรยิธรรมและการจดัการท่ีดี   
การรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) ทีมี่ผลประโยชนตอผูมสีวนไดเสยี อนัจะนาํไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

BAM บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) ใหกลับมาเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทําใหได 
พบวามลีกูหน้ีหลายรายทีป่ระสบความเดอืดรอน โดยเฉพาะลกูหน้ีทีม่ภีาระหนีสิ้นมากซึง่แกไขยาก รวมทัง้ประชาชนทีม่รีายไดนอย ซึง่ปรารถนา
จะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง แตประสบปญหาในการผอนชําระหนี้ ดังนั้น ในการแกไขปญหาของลูกหนี้ จึงมุงเนนใหลูกหนี้รายยอยได
หลักประกันอันหมายถึงที่อยูอาศัยหรือท่ีทํากินกลับคืนไป การชวยเหลือลูกหน้ีรายยอยที่ประสบปญหาในการผอนชําระหนี้ ดวยการจัดทํา
โครงการชวยเหลือลูกหนี้ หรือมาตรการตาง ๆ สวนลูกหน้ีรายใหญชวยเหลือใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางปกติ ผานมาตรการ
ประนอมหนีท้ีอ่ยูบนพ้ืนฐานความสมคัรใจ บนแนวทางการประนอมหน้ี บนพ้ืนฐานความรวมมอืระหวางกนั เพือ่ใหไดขอยตุ ิและผลประโยชน
รวมกันท้ังสองฝาย โดยผานการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ตาง ๆ อาทิ ชวยเหลือลูกหน้ีรายยอย (ลูกหนี้บัตรเครดิต), โครงการ 
โอนทรัพยปลดหนี้, โครงการชวยเหลือลูกหนี้ที่ประสบภัยพิบัติ, โครงการคืนทรัพยใหคุณ, โครงการ BAM สุขใจไดบานคืน และโครงการ 
BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ ในขณะท่ีการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPA) มุงเนนการพัฒนาที่อยูอาศัยใหมีคุณภาพดี เพ่ือจําหนาย 
ใหกับประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดยการสงเสริมการขายผานโครงการชวยเหลือผูซื้อทรัพย  

โดยในป 2563 BAM ชวยเหลือลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ และลูกคาซื้อทรัพย  ผานการจัดทําโครงการตาง ๆ มากมาย อาทิ

22 ตุลาคม 2563
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1.2 โครงการ BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ โครงการชวยเหลือลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท โดยลูกหนี้เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่มีภาระหนี้เงินตนตอรายไมเกิน 20 ลานบาท เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนี้ และนําทรัพยหลักประกันกลับคืนไปงายขึ้น 
โดยสามารถชําระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกันตามหลักเกณฑของ BAM ดอกเบี้ย 0% นาน 1 ป เลือกชําระครั้งเดียว
ภายใน 90 วัน หรือผอนชําระไมเกิน 10 ป

1.3 มาตรการชวยเหลือลูกคาสถานการณไวรัส (COVID-19) เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 BAM ยังไดออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับลูกคาปรับโครงสรางหนี้ และลูกคาที่ซื้อทรัพยแบบผอนชําระ ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทําใหความสามารถในการผอนชําระลดลง จนถึงขั้นไมมีความสามารถในการผอนชําระในชวงเวลา
ดังกลาวได โดยหากลูกคารายใดประสบปญหาจากเหตุการณดังกลาว ก็จะพิจารณาผอนปรนการชําระหนี้ โดยพิจารณาเปนรายกรณี โดย 
ลูกคาสามารถเลือก 1 ใน 3 มาตรการชวยเหลือที่เหมาะสมกับความเปนไปไดในการผอนชําระของตนเอง ไดแก 1. พักชําระเงินตนและ 
ดอกเบี้ย เปนเวลา 3 เดือน 2. พักชําระเงินตนและดอกเบ้ีย เปนเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นพักชําระเงินตนเปนเวลา 3 เดือน (ชําระเฉพาะ
ดอกเบี้ย) 3. พักชําระเงินตน (ชําระเฉพาะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติของผูเขารวมโครงการ เพื่อขอผอนปรน
เงื่อนไขการผอนชําระ คือ ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ซึ่งลูกคาปรับโครงสรางหนี้กับ BAM ทั้งลูกคา รายยอยและลูกคา 
SME รวมถึงลูกคาที่ซื้อทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระกับ BAM สามารถขอเขารวมโครงการดังกลาวได

2. โครงการชวยเหลือผูซื้อทรัพย 
2.1 โครงการคอนโดราคามหาชน เพื่อผูมีรายไดนอย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ในการกระตุนตลาดอสังหาริมทรัพย และ

ชวยเหลือผูมีรายไดนอย และไมมีเงินดาวน แตตองการซื้อที่อยูอาศัยเปนของตนเอง อาทิ โครงการ “คอนโดโดนใจ สบายกระเปา” ซื้อ
ถูกกวาเชา โดยนําคอนโดราคาไมเกิน 5 แสนบาท กวา 60 โครงการ หลากหลายทําเลทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดมาจําหนาย พรอม 
จัดทําโครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระ กับ BAM เพื่อสรางโอกาสและชวยเหลือใหกลุมคนที่รายไดนอย ที่ไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อ       

3. โครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระกับ BAM กิจกรรมสงเสริมการขาย สําหรับลูกคาซื้ออสังหาริมทรัพยกับ BAM ที่ราคาขายไมเกิน
3 ลานบาท รับอัตราดอกเบ้ียต่ํา 0% นาน 2 ป จากน้ัน MLR ตลอดอายุสัญญา เพ่ือชวยเหลือลูกคารายยอยใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

4. โครงการบานปลอดภัยตอสุขภาพผูอาศัย โดยการนําระบบ IOT (Internet of Things) มาใชในบานของ BAM ภายใต CONCEPT
“Digital Living Home”  ที่เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ภายในบานผาน Application บนหนาจอโทรศัพทมือถือ

1.1 โครงการ BAM สุขใจไดบานคืน เปนโครงการที่ชวยเหลือลูกหน้ี ประเภทสินเชื่อ 
ที่อยูอาศัย ลูกหน้ีบุคคลธรรมดาที่ปรับโครงสรางหน้ีกับ BAM โดยมีภาระหน้ีเงินตนตอราย
ไมเกนิ 10 ลานบาท เพือ่เปนการเปดโอกาสใหลูกคาสามารถชําระหนีแ้ละนาํทรพัยหลกัประกนั 
ซึ่งเปนที่อยูอาศัยกลับคืนไปงายขึ้น โดยสามารถชําระหน้ีในอัตรา 80% ของราคาประเมิน 
หลักประกันตามหลักเกณฑของ BAM ดอกเบี้ย 0% นาน 2 ป เลือกชําระครั้งเดียวภายใน 
90 วัน หรือผอนชําระไมเกิน 20 ป

1. โครงการชวยเหลือลูกหนี้ 
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5. โครงการบานสวนสขุใจ อาทิ กิจกรรมบานสวนสขุใจ กบัสมนุไพรในบานเรา เอาใจคนรักสุขภาพ ทีเ่นนการปลกูพชืสมนุไพรรอบบาน
กินอาหารเปนยา เพื่อการอยูอาศัยทามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส Concept “Digital Living Home” และเนนการประหยัด
พลังงาน โดยใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผงโซลาเซลล และกิจกรรมบานสวนสุขใจ กับการสรางรายไดในครอบครัว ตอบโจทยใหกับ
ชีวิตในยุค New Normal

นอกจากนี้ BAM ยังปรับกลยุทธการขายทรัพย จัดมหกรรมลดราคาอสังหาริมทรัพยชวยเหลือประชาชน และนักลงทุนในชวงภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา ใหสามารถเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดงายขึ้น รวมท้ังจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และสื่อสารการตลาดผาน Online 
Platform เพือ่ใหลกูคาหรอืผูสนใจซือ้ทรพัยไดรบัความสะดวก สามารถเขาถงึชองทางการจาํหนายของ BAM ไดในทกุที ่ทกุเวลา โดยรวมมือ

ทางธุรกิจกับ Shopee Thailand Co.,Ltd. ซึ่งเปนตลาดอีคอมเมิรซ 
ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไตหวัน เปดตัวโครงการ                  
“BAM x Shopee Partnership - The Digital Shopping for The 
New Normal” เปนการสงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเกิดความคลองตัว  
ชวยเหลือลูกคาหรือผูสนใจในยุค New Normal ไดซื้อทรัพยพรอมอยู 
พรอมใช ผานชองทาง Online ในราคาพิเศษ พรอมรับโปรโมชั่นสวนลด 
ในการซือ้ทรพัยสงูสดุ 30% และรับของแถมบัตรกาํนลั พรอมฟรคีาธรรมเนยีม
การโอนกรรมสิทธิ์ สงผลใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น สรางผลดีตอภาพรวม
ของภาคอสังหาริมทรัพย ชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

1 มิถุนายน 2563

สังคมดี (Good Society)

BAM สนับสนุนกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชนตอสังคมอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสูสังคมท่ีเขมแข็ง โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการ 
ชวยเหลอืผูดอยโอกาส เพือ่สามารถสรางรายไดและสรางชมุชนใหมีความเจรญิกาวหนาไปพรอมกับความยัง่ยนื ครอบคลุมกจิกรรมดานตาง ๆ  
ทั้งดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม และดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน ดนตรี 
กฬีา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และสิง่แวดลอม เปนสวนหนึง่ของการดแูลรบัผดิชอบตอสงัคม สิง่แวดลอม (CSR after process) การดาํเนนิกจิการ
ภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร อันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

นอกเหนือจากนโยบายบรรเทาความเดือดรอนของลูกคาหรือลูกหน้ีในเชิงธุรกิจแลว BAM มีแนวทางดําเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สิ่งสําคัญคือการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ควบคูไปกับการ 
มีสวนรวมสรางประโยชนตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และสรางสรรคโครงการหรือกิจกรรม 
โดยใหความชวยเหลือครอบคลุมทุกชุมชนในภูมิภาคทั่วประเทศมาโดยตลอด ดูแลประชาชนทั้งในจังหวัดที่มีสํานักงานของ BAM ตั้งอยู 
และพืน้ทีใ่กลเคยีง รวมทัง้ยงัมุงเสรมิสรางใหผูบริหารและพนกังาน รวมถงึลกูคาไดเขาใจถงึบทบาทของการตอบแทนสงัคม ดวยการปลกูฝง 
รวมพลงัการทาํด ีมจีติอาสาใหมสีวนรวมในการทาํกจิกรรมบาํเพญ็ประโยชนตอสวนรวมใหบรรลเุปาหมาย โดยไดจดัทาํโครงการและกจิกรรม
ครอบคลุมแผนงาน CSR โดยเนน 4 ดานหลัก คือ
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1. ดานการศึกษา

1.1 โครงการมอบทุนการศึกษา
 การตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา โดยจัดทําโครงการมอบทุนการศึกษาประจําป สงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษา

ใหกับเด็กและเยาวชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตอเนื่องจนถึงปจจุบันเปนปที่ 13 โดยกําหนดการมอบทุนใหครอบคลุมในทุกระดับชั้น  
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนในโอกาสจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ  
อนัจะเปนการชวยแบงเบาภาระทางการเงนิของผูปกครอง อกีทัง้ยงัมุงหวงัใหเด็กและเยาวชนนาํเงนิทุนท่ีไดรบัไปเปนคาใชจายในการพฒันา
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หรือไดเลาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น นับเปนการมอบทุนไปแลว 15,000 ทุน รวมเปนเงินกวา 50,000,000 
บาท (รายละเอียดกิจกรรมอยูหนาที่ 16-18 )  

1.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษา  
 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร หองสมุด หองน้ํา โครงหลังคาสนามกีฬา สนาม

เด็กเลน ถังเก็บนํ้า ฯลฯ ทั้งนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทําใหสถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่ดี สงผลตอคุณภาพชีวิต 
ทีด่ขีึน้ของนกัเรยีน ใหสามารถอยูอยางปลอดภยั และมสีขุอนามยัทีด่ ีนอกจากนี ้BAM ยงัมนีโยบายมอบอปุกรณการเรยีน ส่ือการเรยีนการสอน 
คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณกีฬา ใหกับโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาดานการเรียนการสอน (รายละเอียด 
กิจกรรมอยูหนาที่ 19-20 )

2. ดานสาธารณสุข

โครงการจัดซื้ออุปกรณการแพทยใหกับโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดย BAM เล็งเห็นวาโรงพยาบาลของรัฐหลายแหง มีผูปวย
เขารับบริการในแตละวันเปนจํานวนมากและมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกป ทําใหโรงพยาบาลประสบปญหาขาดแคลนอุปกรณที่สําคัญในการรักษา
พยาบาลและชวยชีวิตไดทันทวงที ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่ตองการมีสวนรวมดูแลสุขภาพของคนในสังคม รวมทั้งเพื่อเปนการ 
สนบัสนนุใหการปฏบิตังิานของคณะแพทยและพยาบาลไดรบัความสะดวก รวดเรว็และเกิดประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ จงึกาํหนดใหมกีารบรจิาค
เงินแกโรงพยาบาลตาง ๆ ของรัฐปละ 10 แหง โดยใหครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดซื้ออุปกรณการแพทยที่มีความจําเปน 
ไดมาตรฐาน และมีความทันสมัย นอกจากน้ียังไดบริจาครถตูพยาบาลพรอมติดตั้งอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน และบริจาคสมทบทุนจัดซื้อรถตู
พยาบาลใหกบัโรงพยาบาล หนวยงานราชการ รวมกบัองคกรอืน่ ๆ  อกีหลายแหง รวมบรจิาคเงนิเพ่ือจดัซือ้อปุกรณการแพทยใหกบัโรงพยาบาล
ตาง ๆ ไปมากกวา 70 แหง รวมเปนเงิน 34,600,000 บาท นอกจากนี้ยังไดมอบนํ้าด่ืม พรอมกระเปา BAM บรรจุของใชสําหรับผูปวย 
มอบใหกับผูปวยในและผูปวยนอกอีกดวย (รายละเอียดกิจกรรมอยูหนาที่ 20)

3. ดานการชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคม

จากการมุงมัน่และยดึมัน่ในพนัธกจิของ BAM กลายเปนแรงผลกัดนัทีจ่ะสรางสรรคกจิกรรมเพือ่สงัคม ใหมสีวนรวมในการใหในรปูแบบ
ตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม หน่ึงในนโยบายของเรา คือ ตองการมีสวนชวยเหลือดูแลประชาชนและตอบแทนสังคมทั้งในทุกพื้นท่ี รวมไปถึง
ชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ดวยการจัดทําโครงการและกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมบริจาคเงินและของขวัญในวันเด็กแหงชาติ 
การบริจาคเงินเพ่ือการจัดซ้ืออุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬาใหโรงเรียน หรือหนวยงาน เพื่อเปนส่ือการเรียนการสอน และสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง การเติมโอกาสแกคนดีท่ีไดรับความเดือดรอนในสังคม ชวยเหลือคนดีใหตอยอดการทําความดี (รายละเอียดกิจกรรม
อยูหนาที่ 21-22)

4. ดานอื่น ๆ เพื่อสาธารณกุศล สาธารณประโยชน ดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

การจัดกิจกรรม การใหความรวมมือ และชวยเหลือองคกร มูลนิธิ หนวยงาน ชุมชนตาง ๆ เพื่อสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน
รวมไปถึงการสงเสริม สนบัสนุนดานดนตรี กฬีา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ถอืเปนการจดัทาํกจิกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม 
สรางคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสรางการมีสวนรวมของพนักงาน ผูมีสวนเกี่ยวของในการเปนกําลังสําคัญอาสา
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ BAM จัดขึ้น เพื่อสรางสังคมแหงการแบงปน เพิ่มความภูมิใจ และสรางคุณคาในตนเอง นับเปนอีกหนึ่งภารกิจที่ให
ความสาํคญั และยังคงยดึม่ันท่ีจะรบัผิดชอบ รวมดแูลชวยเหลอื เพ่ือพฒันาสังคมไทยใหมีคุณภาพตอไป (รายละเอยีดกจิกรรมอยูหนาที ่23-26)
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BAM เล็งเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือและตอบแทนสังคมเสมอมา ซึ่งในแตละปยังคงสงเสริมการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษา องคกร มูลนิธิ หนวยงานตาง ๆ ซึ่งยังคง
มุนมั่นที่จะสรางสรรคสิ่งท่ีดีกลับคืนสังคม ยกระดับรายไดและพัฒนาความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น สงตอความหวงใย และแบงปนความสุข
ไปยังทุกพื้นที่ของสังคมไทย

1. การสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกเยาวชน

2. การพัฒนาคูคา
ทองถิ่น

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมในชุมชน

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แกผูดอยโอกาส

5. การสืบสานประเพณี
ทองถิ่น

6. รวมเปนเครือขายกับ
หนวยงานตาง ๆ

โดยมีหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ

1. การสรางโอกาสทางการศกึษาแกเยาวชน

2. การพัฒนาคูคาทองถ่ิน

BAM สรางโอกาสความเทาเทียมทางการศึกษา ดวยการมอบทุนการศึกษาใหกับ
เด็กและเยาวชนในทุกชุมชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเปาหมายในการพัฒนาดาน
การศึกษาใหอนาคตที่ดี และสรางบุคลากรที่มีคุณภาพตอไป

14 กันยายน 2563

BAM ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับคูคา ในการ
เขาเปนแนวรวมตอตานการทุจริต โดยจัดสัมมนาหลักสูตร “การขยายแนวรวมตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ” ใหกับคูคา ณ หองประชุม อาคาร BAM สํานักงานใหญ 

7 สิงหาคม 2563
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3. การพฒันาคุณภาพชีวติและสิง่แวดลอมในชมุชน

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูดอยโอกาส

5. การสืบสานประเพณีทองถิ่น

• บริจาคเงินโครงการจัดหาอุปกรณ สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ ใหกับสมาคม
คนพิการกรุงเทพมหานคร

• เจาภาพโครงการผาปามหากศุล ชวยคนตาบอดทัง้แผนดิน ใหรูหนงัสือและมงีานทาํ
มูลนิธิคนตาบอดไทย กรุงเทพฯ

• สนับสนุนโครงการกายอุปกรณ มูลนิธิคนพิการไทย
• สนับสนุนกิจกรรม The Bridge of Hope ครั้งที่ 9 ศูนยชวยเหลือผู ติดเอดส

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลฯ จังหวัดระยอง
• รวมทอดผาปาสามัคคี “กองทุนนมผงเพื่อเด็กดอยโอกาส” เพื่อสมทบทุนจัดซ้ือ

นมผงใหเด็ก ๆ สหทัยมูลนิธิ กรุงเทพฯ
• สมทบทนุจดังานเทศกาลครสิตมาสและปใหมมลูนิธบิานนกขมิน้ เขตบงึกุม กรงุเทพฯ

เพื่อสนับสนุนการจัดบูธอาหาร บูธเกมส และซ้ือของขวัญแจกใหเด็กและเยาวชน
ในความอุปถัมภของมูลนิธิบานนกขมิ้น รวมท้ังเด็กดอยโอกาส และเด็กยากจน
ในชุมชนตาง ๆ ที่เขารวมงาน

• บรจิาคเงินเพือ่จดัซ้ือถังเกบ็นํา้บนดนิ ขนาด 2,000 ลติร ใหกบัศนูยพฒันาเด็กเล็ก
บานผาลั้ง จังหวัดเชียงราย

• สนับสนุนการจัดซ้ือรองเทานักเรียน และจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนบานสันทะ
จังหวัดนาน

11 มกราคม 2563

BAM รวมอนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ดวยการสนับสนุนการจัด
งานเทศกาลแหงความรกัทีส่รางความประทบัใจและระลึกถึงวนัสาํคญัวันหนึง่ของชวีติสมรส 
ในงาน "รัตนโกสนิทร แผนดนิแหงความรัก" ของสาํนกังานเขตบางรกั และสภาวฒันธรรม 
ณ ศูนยโทรคมนาคม กสทช. 

14 กุมภาพันธ 2563
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6. รวมเปนเครอืขายกบัหนวยงานตาง ๆ

• การบริจาคเงิน นํา้ด่ืม และสิง่ของตาง ๆ เพือ่จดักจิกรรมวันเดก็แหงชาติป 2563 ใหกบัศนูยเยาวชน หนวยงานตาง ๆ ทัง้ในกรงุเทพฯ
และตางจังหวัด รวม 37 แหง รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมออกบูธเลนเกมส มอบของขวัญและนํ้าดื่มในงานวันเด็กแหงชาติของพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)

• บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิวิสสุกรรม เพื่อเปนทุนการศึกษาแก
บตุร ธดิาของขาราชการและเจาหนาทีใ่นสงักดักระทรวงพาณชิย ในโอกาส
วันคลายวันสถาปนาครบรอบ 100  ป กระทรวงพาณิชย

• บริจาคเงินสมทบทุนเขากองทุนสวัสดิการ สบน. เพื่อนําไปใชใน
กจิกรรมสาธารณกศุล ในโอกาสวนัคลายวันสถาปนาสาํนกังานบรหิารหนี้
สาธารณะ ครบรอบ 18 ป 

• บริจาคเงินสมทบทุนใหแกโรงพยาบาลทหารผานศึก (อผศ.) เพื่อ
การจดัซือ้อุปกรณการแพทย ในโอกาสวันคลายวนัสถาปนา ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย กาวสูปที่ 19

20 สิงหาคม 2563

18 ธันวาคม 2563

17 ตุลาคม 2563

12 มกราคม 256311 มกราคม 2563
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การพัฒนาองคกรทีย่ัง่ยืน

BAM ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี คือ ปจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจอยางตอเน่ือง มั่นคง และยั่งยืน 
จึงไดใหความสําคัญและมุงม่ันตลอดมาท่ีจะสรางมาตรฐานการจัดการที่ดีเพื่อสรางความเชื่อถือ และกอประโยชนใหแกผูที่เกี่ยวของและ
ผูมีสวนไดเสียของ BAM

1. การกํากับดูแลกิจการ 2. การตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ 3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 5. การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม 6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม  8. การจดัการทรพัยากรสิง่แวดลอมและพลงังาน  9. การวิจัยและพัฒนา

1 การกํากับดูแลกิจการ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. BAM มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมุงเนนการสรางประโยชนใหแกผูมีสวนไดเสีย

โดยรวม 
2. คณะกรรมการ ผูบรหิาร พนักงานทกุระดบั มุงมัน่ทีจ่ะยดึถอืและปฏบิตัติามหลกัสําคญัในการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ตีามมาตรฐาน

สากลทั้ง 7 ประการ อันไดแก 
(1) Accountability (ความยอมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่)
(2) Responsibility (ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ)
(3) Equitable Treatment  (การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม)
(4) Transparency (ความโปรงใสในการดําเนินงานและการเปดเผยขอมูล สามารถตรวจสอบได)
(5) Value Creation (การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)
(6) Ethics (การสงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศมีจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ)
(7) Social Awareness (การมีสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมมาใชในการดําเนินงาน)

3. BAM จะดูแลสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางเทาเทียมและเปนธรรม
4. คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความทุมเทและรับผิดชอบ มีความเปนอิสระและมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ไวชัดเจน

โดยจะกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของ BAM และคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
5. คณะกรรมการจะเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม เปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ BAM

และกํากับดูแลในเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. BAM ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก BAM อาทิ ผูถือหุน ภาครัฐ ลูกคา เจาหนี้

พนัธมติรทางธรุกิจ คูแขง สังคมและสิง่แวดลอม คณะกรรมการ BAM และพนกังาน โดยจะปฏิบติัตอแตละฝายใหสอดคลองกับความตองการ
ของฝายตาง ๆ อยางเหมาะสม

7. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศ ทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางเพียงพอ เชื่อถือไดและทัน
ตอสถานการณ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับขอมูลสารสนเทศอยางเทาเทียมกัน
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ผลการดําเนินงานในป 2563  
1. จัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทั้งสํานักงานใหญ และสํานักงานในภูมิภาค

ทั่วประเทศ รวม 26 แหง รวมกันปฏิญาณตนใหคําม่ันสัญญาวาจะปฏิบัติตนเปนคนดี มีความโปรงใสในการทํางาน ยึดมั่นที่จะตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. ทบทวน นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti - Corruption) และประกาศใช เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

3. ทดสอบความรูความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับผูบริหารและพนักงาน
4. ส่ือสารประชาสัมพันธหลักการกํากับดูกิจการท่ีดีผานชองทางตาง ๆ ของ BAM เพ่ือสรางความตระหนัก และการรับรู 

อยางตอเนื่อง

เปาหมาย ป 2564
BAM ดําเนินการพัฒนาและยกระดับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดกิจกรรม BAM CG Day เพื่อสรางการรับรู และตระหนัก 

ถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนการสงเสริมใหพนักงานประพฤติตน ปฏิบัติตนอยูบนความถูกตอง ยึดมั่นในคานิยมของ
องคกร รวมทั้งเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ดวยการแสดงเจตนารมณในการ
ตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกิจกรรม BAM CG Day มีดังนี้

1. กิจกรรม BAM CG Day สําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ในสํานักงานใหญ
2. กิจกรรม BAM CG สัญจร สําหรับผูบริหาร พนักงานฝายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพยภูมิภาค

8. กําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานของฝายงานตาง ๆ อยางมีอิสระ
9. BAM ใหความสาํคญักบัแนวทางประพฤตปิฏบิตัทิีถ่กูตองเหมาะสมของบคุลากรทุกระดับในการปฏิบตังิานใหเกดิประสิทธิภาพ

และไดรับความเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป
10. กําหนดใหคณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีดี่ กํากบั ตดิตามการปฏบิตังิานตามนโยบายดานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีด ีตลอดจน

รายงานความคืบหนาและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ BAM ตามความเหมาะสม

10 มกราคม 2563
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2 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติ
1 คณะกรรมการ BAM กาํหนด “หามมิให กรรมการและบคุลากรทกุระดับของ BAM ยอมรบัการทจุรติประพฤติมชิอบ (Corruption) 

ทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ไดแก การใหหรือรับ เงิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค 
และผลประโยชนอื่นใด ใหแกตนเองหรือบุคคลอื่น จากการทําธุรกิจกับ BAM” โดยใหครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดใหบุคลากรทุกระดับของ BAM ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ BAM โดย
ตองไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม

(2) มีหนาท่ีชวยกันสอดสองดูแล หากมีการพบหรือตรวจพบวามีการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ไมวา
บุคลากรท่ีกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้นจะมีตําแหนงหนาที่ใด BAM จะดําเนินการพิจารณาและ
ลงโทษโดยเทาเทยีมกัน

(3) ไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นหรือทราบการกระทําที่เขาขายการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ที่เก่ียวของกับ
BAM โดยถอืเปนหนาทีท่ีต่องรายงานใหผูบงัคบับญัชาหรอืบคุคลทีร่บัผดิชอบไดทราบ และใหความรวมมอืในการตรวจสอบ
ขอเทจ็จรงิตาง ๆ

(4) ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบธรรม ไมชอบดวยกฎหมาย โดยมลัีกษณะเปนการสมยอม ซึง่เก่ียวของกับเจาหนาทีภ่าครฐั บคุคลอืน่
หรือหนวยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออม และตองไมมีผลประโยชนอื่นใดแอบแฝง ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งของ
สวนตน ครอบครัว และพวกพองเดียวกันกับ BAM  เชน กระทําการใด ๆ เพื่อขายสินคาและบริการใหกับ BAM หรือเปน
คูแขงขันกับ BAM

(5) หลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองที่ไมเหมาะสม จากผูที่เกี่ยวของกับ BAM หรือจากผูอื่น ซ่ึงอาจไดประโยชนจากการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของ BAM

(6) ไมเสนอให หรือไมรับ เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัล รางวัล หรือผลประโยชนอื่นใด ที่เปนการตอบแทนการปฏิบัติท่ี
เอื้อประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของ BAM และการติดตองาน
กับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

ท้ังนี ้BAM กําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายการตอตานการทจุริตประพฤติมชิอบ (Corruption) เปนประจาํ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ดังนี้
(1) มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใหมีความโปรงใส เพื่อใหมีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได และมีการคํานึง

ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ในการดําเนินงาน โดยมีการติดตามดูแลอยางใกลชิดและ
สมํ่าเสมอ

(2) หากพบวามีเหตุการณการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) นั้น เกิดขึ้นภายในหนวยงาน ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา
หรือแจงเบาะแสตามชองทางท่ี BAM กําหนด โดยใหถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคูมือจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ BAM

3. BAM ไดกาํหนดใหมชีองทางการรบัเรือ่งรองเรยีน/แจงเบาะแส สาํหรบัพนกังาน และ ลกูคา/บคุคลภายนอก ทีพ่บเหน็การกระทํา
การทจุริตประพฤตมิชิอบ (Corruption) ทีเ่ก่ียวของกบั BAM โดยมวีตัถปุระสงค เพือ่จดัใหมกีระบวนการจดัการเกีย่วกบัเรือ่งรองเรยีนจนได
ขอยุติ ไดแก การตรวจสอบขอเท็จจริง การปรับปรุง/แกไขดานบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และใหมีการรายงานผลการจัดการเรื่อง
รองเรียนตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม (CG) เพื่อทราบ

4. กรรมการ และบคุลากรทกุระดบัของ BAM ทีก่ระทาํการทจุรติประพฤตมิชิอบ (Corruption) ถอืเปนการกระทาํทีผิ่ดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของ BAM ซึง่ตองไดรบัการพจิารณาโทษทางวนัิยตามระเบยีบที ่BAM กําหนดไวและโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมาย  
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5. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) ทั่วทั้งองคกร
เปนประจําทุกป

6. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของ BAM ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติ การใหหรือการรับ เงิน ของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด 

7. การบรจิาคเพ่ือการกศุล และการใหเงนิหรอืสิง่ของเพือ่การสนบัสนนุ การให/การรบัเงนิหรอืส่ิงของบรจิาคเพือ่การกศุล และเงนิ
หรอืสิง่ของเพ่ือการสนับสนนุตองเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมัน่ใจวาเงินหรือสิง่ของบริจาค และเงนิหรอืสิง่ของท่ีสนบัสนนุ
ไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน (รายละเอียดตามภาคผนวก 1 ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3)

8. การไมสนับสนุนทางการเมือง BAM ตองดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลาง จะไมเขาไปมีสวนรวมและฝกใฝพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหนึ่ง หรือผูมีอํานาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของ BAM ไปใชสนับสนุน ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมแกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ

9. การสรางความสมัพนัธทางธุรกิจและการดาํเนนิการจดัซือ้จัดจาง BAM ไมติดสินบน ในการดาํเนนิธรุกิจทกุชนิดกบัคูคา คูสญัญา
หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจกับ BAM ตองดําเนินการใหเปนไปอยางโปรงใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว 

10. BAM ตองปลูกฝงและสรางจิตสํานึกท่ีดีให กรรมการ และบุคลากรทุกระดับของ BAM ใหมีความตระหนักท่ีตองปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตนเอง หรือเอื้อผลประโยชนใด ๆ ใหกับคนอื่น 

11. BAM ตองใหความสําคัญในการเผยแพร สงเสริมความรูความเขาใจกับบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับ BAM และผูมีสวนไดเสีย
เพื่อนําไปสูการสรางจิตสํานึกที่ดี

12. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการรับขอรองเรียน/การแจงเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน ลูกคา และบุคคลภายนอก พบเห็น
พฤติกรรมหรือเหตุการณใด ๆ ที่เปนการฝาฝนหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไดแก

- การทุจริต ยักยอก และประพฤติมิชอบภายใน BAM
- การเรียกรับ รับ หรือเสนอผลประโยชนใด ๆ อันมิชอบใหแกลูกคา ลูกหนี้ เจาหนี้ คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ คูแขง หรือผูมี

สวนไดเสีย
- ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- แนะนําสงเสริม หรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบ
- ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงที่อางวาไดมีการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

13. BAM ไดกําหนดชองทางการรองเรียน/แจงเบาะแส สําหรับพนักงานโดยผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
- คณะกรรมการ BAM
- กรรมการผูจัดการใหญ
- ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
- สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
- ฝายทรัพยากรบุคคล
- ฝายตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ พนักงานสามารถดําเนินการรองเรียน/แจงเบาะแส ผานทางไปรษณีย/Mail/การเขาพบ/โทรศัพท/โทรสาร และอื่น ๆ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก 4)

14. สําหรับลูกคา/บุคคลภายนอก สามารถรองเรียน/แจงเบาะแส ผานชองทางตาง ๆ ดังนี้
- คณะกรรมการ BAM
- กรรมการผูจัดการใหญ
- ผูบริหารระดับสูง และผูบริหาร
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- คณะกรรมการตรวจสอบ
- สํานักกรรมการผูจัดการใหญ
- ฝายสื่อสารองคกร (ศูนยลูกคาสัมพันธ)
- เว็บไซตของ BAM http://www.bam.co.th
- ธนาคารแหงประเทศไทย

ทั้งนี้ ลูกคา/บุคคลภายนอก สามารถดําเนินการรองเรียน/แจงเบาะแส ผานทางไปรษณีย/Mail/การเขาพบ/โทรศัพท/ โทรสาร/
ชองทางอิเล็กทรอนิกส (Internet / Website) และอื่น ๆ 

15. คณะกรรมการ BAM กําหนดแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงตามกฎเกณฑ และขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
ในระยะเวลาที่เหมาะสม ดวยความโปรงใสและเปนธรรมแกทุกฝาย พรอมดําเนินการแกไข ปรับปรุง กําหนดโทษ ซึ่งการรับขอรองเรียนนี้ 
BAM จะใหความคุมครองและปกปดรายชื่อ ผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส เปนความลับทั้งกอนและหลังการดําเนินการ ดังนี้

(1) การประมวลผลและกล่ันกรองขอมูล ผูรบัขอรองเรียน/แจงเบาะแส ดาํเนินการสอบทานหลักฐานและขอมลูทีเ่ก็บรวบรวมได
พรอมกลัน่กรองและประมวลผลตามกฎเกณฑและขัน้ตอนที ่BAM กาํหนด ในระยะเวลาทีเ่หมาะสม ดวยความโปรงใสและ
เปนธรรมแกทุกฝาย โดยใหความคุมครองและปกปดรายชื่อผูรองเรียน/แจงเบาะแส เปนความลับทั้งกอนและหลังการ
ดําเนินการ ซึ่งหากพบการกระทําความผิด จะดําเนินการรายงานตอบุคคลที่มีอํานาจ เพื่อดําเนินการตอไป

(2) การกําหนดมาตรการเพื่อระงับผลกระทบจากขอรองเรียน/แจงเบาะแส ผูรับขอรองเรียน/แจงเบาะแส กําหนดมาตรการ
ดําเนนิการเพือ่ระงบัการฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธรุกจิ และบรรเทาความเสยีหายใหกบัผูทีไ่ดรบัผลกระทบ
โดยคาํนงึถงึความเดอืดรอนเสยีหายโดยรวม ซึง่ในกรณทีีเ่ปนเหตกุารณทีม่คีวามสาํคญัและผลกระทบตอธรุกจิโดยรวม จะมี
การรายงานผลตอกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ BAM เชน เหตุการณที่สง
ผลกระทบตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของ BAM หรือขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ BAM
หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง เปนตน

(3) ผูรบัขอรองเรยีน/แจงเบาะแส แจงผลการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ตอผูรองเรยีน/แจงเบาะแส เม่ือเสรจ็สิน้กระบวนการพจิารณา
เพื่อทราบโดยเร็ว

16. คณะกรรมการ BAM กําหนดใหมีการใหสิทธิ หรือความคุมครองผูรองเรียน/แจงเบาะแส
BAM พงึใหคาํมัน่สญัญาวาจะรบัฟงทกุขอรองเรยีน/แจงเบาะแส อยางเสมอภาค โปรงใส และเอาใจใส รวมทัง้ใหความเปนธรรม

แกทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ โดยชื่อผูรองเรียน/แจงเบาะแส จะถูกปดเปนความลับ และจะไดรับความคุมครองจากการ 
ถูกกล่ันแกลง ทัง้ในระหวางการตรวจสอบขอเทจ็จริง และภายหลังเสรจ็สิน้กระบวนการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ โดยแนวทางการใหความคุมครอง 
มีดังนี้

(1) ผูรองเรียน/แจงเบาะแส สามารถเลอืกทีจ่ะไมเปดเผยตนเองได หากเหน็วาการเปดเผยนัน้จะทําใหเกิดความไมปลอดภยั หรือ
เกิดความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม หากมีการเปดเผยตนเองก็จะทําให BAM สามารถรายงานความคืบหนา
แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) BAM จะถือวาขอมูลที่เก่ียวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผูรองเรียน/แจงเบาะแส แหลงที่มาของขอมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวของ

(3) กรณทีีผู่รองเรยีน/แจงเบาะแส เห็นวาตนเองอาจไมปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอนเสยีหาย ผูรองเรยีน/แจงเบาะแส
สามารถรองขอให BAM กําหนดมาตรการหรือแนวทางการใหความคุมครองทีเ่หมาะสมได ทัง้นี ้BAM จะมกีารออกมาตรการ
หรอืแนวทางใหความคุมครองแกผูรองเรยีน/แจงเบาะแส โดยทนัท ีแมวาจะไมมกีารรองขอ หากเหน็วาเปนเรือ่งทีม่แีนวโนม
ที่จะเกิดความเดือดรอน หรือความไมปลอดภัยอยางกวางขวาง

(4) หากผูรองเรยีน/แจงเบาะแส ไดรบัความเดอืดรอนเสียหาย จะไดรบัการบรรเทาความเสียหาย ดวยกระบวนการทีเ่หมาะสม
และเปนธรรมโดยเร็ว



43
รา

ยง
าน

ปร
ะจ

ําป
 2

56
3

ผลการดําเนินงานในป 2563

จากการที่ BAM ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และไดผาน 
การรับรองใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต (CAC) 
แลวนั้น ซ่ึงครบกําหนดอายุสมาชิก 3 ป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563 และเพื่อเปน
การแสดงถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริต ในป 2563 BAM ไดดําเนินการ ดังนี้

1. ไดยื่นขอตออายุการเปนสมาชิก “โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และผาน 
การรับรองจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต 
(CAC) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งไดรับการรับรองการเปนสมาชิก
โครงการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

2. เสริมสรางความรูความเขาใจใหกบัคูคาของ BAM ในการเขา
เปนแนวรวมตอตานการทจุรติกับ BAM โดยจดัสมัมนาในหวัขอ “การขยาย
แนวรวมตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ” ใหกับคูคา มีคูคาเขารวม
โครงการ รวม 32 ราย ท้ังนี้เพื่อประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบรวมกัน

7 สิงหาคม 2563

3

เปาหมาย ป 2564
1. การสื่อสารใหผูบริหาร และพนักงาน ตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตประพฤติมิชอบที่ BAM กําหนดอยาง

เครงครัด
2. การขยายแนวรวมในการตอตานการทุจริตไปยังคูคา

 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ระบุเงือ่นไข และขอตกลงตาง ๆ รวมกนัไวในสญัญา และปฏิบติัตามเง่ือนไขตาง ๆ ทีม่ตีอลูกคาอยางเครงครดักรณทีีไ่มสามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
2. ใหขอมูลขาวสารและคําแนะนําที่ถูกตอง เพียงพอ และทันเหตุการณ ตอลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับสินคา การบริการ
3. สงมอบทรัพยสินและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามขอตกลงกับลูกคาในราคาที่เปนธรรม ไมมุงเนนกําไรเกินควร
4. กําหนดนโยบายไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติตอคูคา
5. สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน ใชทรัพยากรและทรัพยสินของ BAM อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันและการใหบริการท่ีดีแกลูกคา ใชสินคาและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองและไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําท่ี
เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณ

ิชย จํากัด (มหาชน)

การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม เกิดความโปรงใส และสะทอนถึงการแขงขัน 
อยางเปนธรรมเสมอภาค มุงสรางความสัมพันธ ความรวมมือที่ดี และการรวมกับคูคา 
เพื่อเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกันในระยะยาว 
ไมนาํไปใชเพือ่ประโยชนตนเอง หรือผูทีเ่ก่ียวของโดยมชิอบ การประกอบธุรกจิ เปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนเขาถึงการซื้อทรัพยสินรอการขาย (First come First Serve) โดย BAM  
จัดประมูลทรัพยครั้งใหญในรอบป คัดทรัพยเดนบนทําเลทอง ทั้งที่ดินเปลา บานเดี่ยว 
ใหนักลงทุนและผูสนใจ ยื่นซองประมูล ณ อาคาร BAM สํานักงานใหญ 

ผลการดําเนินงานในป 2563

9 เมษายน 2563

4

เปาหมาย ป 2564
การกําหนดข้ันตอนปฏิบติัและมาตรการตาง ๆ  โดยสงเสริมใหพนักงานตระหนกัถงึความสาํคัญของการปฏบิตัติามกฎหมายการแขงขนั 

และการแขงขันที่เปนธรรม สนับสนุนกับกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในการบรรลุเปาหมายดานความรับผิดชอบตอสังคม การใหความ
ชวยเหลือเพิ่มเติม เชน ความใหความรูแกผูรับเหมารายยอยในขั้นตอนการทํางานเพ่ือใหสงมอบงานที่มีคุณภาพและลดตนทุนอันเกิดจาก
การทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ 

  การเคารพสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังานทกุคนไดรบัการปฏบิตัดิวยความเสมอภาค มโีอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในการทาํงาน ภายใต

กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัในการทาํงาน ประกาศ และคาํสัง่ตาง ๆ ของ BAM ทีช่อบดวยกฎหมาย
2. ผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังานทกุคนสามารถใชสิทธิของตน และไดรบัการปฏิบติัในฐานะพลเมอืง โดยชอบธรรมตาม

กฎหมายรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ภายใตหลกัการ ดงันี้ 
- บคุคลยอมมสีทิธแิละเสรภีาพ และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั
- ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทียมกนั
- การไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ดวยเหตุความความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ

ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง

3. ขอมลูสวนบคุคลของผูบรหิารระดบัสงู ผูบรหิาร และพนกังาน มกีารรกัษาขอมลู โดยไมเปดเผย หรอืถายโอนขอมลูสวนตวัของ
พนกังานไปยงับคุคลอืน่ โดยไมไดรบัความยนิยอมจากเจาของขอมลู เวนแตไดกระทาํตามกฎหมาย หรอืตามคําส่ังของเจาพนกังานผูมอํีานาจ
ตามกฎหมาย 

4. สงเสรมิใหพนกังานทกุคน  เคารพในศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย  ไมกระทาํการใด ๆ ทีเ่ปนการละเมดิ หรอืคุกคามไมวาจะเปนทาง
วาจา หรือกระทําการใด ๆ ตอบุคคลอ่ืน ท้ังโดยทางตรงและทางออม บนพื้นฐานความแตกตางดานถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความ
คดิเหน็ทางการเมอืง หรอืเรือ่งอืน่ใด  

5. สงเสริมและเปดโอกาส ใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทําของ
BAM หรอืพนกังานทีอ่าจเปนการละเมดิสทิธมินษุยชน เพือ่เปนประโยชนในการสะทอนปญหา และหาแนวทางแกไข

6. การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานใหพึงระมัดระวังความเสี่ยงท่ีจะเกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการดาํเนนิธรุกจิ 

7. เม่ือพบเหน็การละเมดิสทิธมินษุยชนในการดาํเนินธรุกจิ  หรอืไดทราบถงึการเลือกปฏบิตั ิและ/หรอื การละเมดิตอสทิธิมนษุยชน
ใหพนักงานรายงานสิ่งที่สงสัยวาเปนการละเมิดนโยบายของ BAM หรือการละเมิดตอกฎหมาย โดยรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือแจงผาน
ชองทางการรองเรียน/การใหเบาะแสของพนกังานตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานการจดัการขอรองเรยีนที ่BAM กาํหนด ซ่ึงไดเผยแพรใน bamnet.com
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BAM กาํหนดกรอบและแนวทางการดาํเนนิธรุกจิทีค่รอบคลมุสทิธขิัน้พ้ืนฐานตาม
กฎหมาย รวมถึงขอกําหนดตามมาตรฐานสากลดานสิทธิมนุษยชน โดยใหการปฏิบัติตอ
พนักงานดวยความเปนธรรม ทั้งในเรื่องการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย 
และการพัฒนาศักยภาพควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและ
จดัระบบการทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชวีติและทรพัยสิน มีการพฒันาพนกังาน
เพือ่ฝกทกัษะ และเพิม่พนูศกัยภาพอยางทัว่ถงึ และการใหพนกังานไดรบัขาวสารของ BAM
อยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งการสงเสริมและเปดโอกาสใหผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และ
พนกังานมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ เพ่ือเปนประโยชนในการสะทอนปญหา และ
หาแนวทางแกไข 

ผลการดําเนินงานในป 2563

5

เปาหมาย ป 2564
การจดัทาํแนวทางผูบรหิารและพนกังาน ใหไดรบัการปฏบิตัดิวยความเสมอภาค ภายใตกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัในการทาํงาน ประกาศ 

และคําสั่งตาง ๆ ที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงใหพึงระมัดระวังความเส่ียงที่จะเกิดการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนในการดําเนินธุรกิจ สงเสริม
และเปดโอกาสใหพนักงานไดรับขาวสารและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

 การปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ดานการใชแรงงานบังคับ

BAM จะไมกระทาํการหรอืสนบัสนนุ ใหมกีารใชแรงงานบังคับในทุกรปูแบบ และจะไมเรยีกรอง หรอืรับเงนิประกัน บัตรประจาํตวั
ประชาชน หรือเอกสารประจําตัวใด ๆ จากผูสมัครงาน/พนักงาน หรือกําหนดเปนเงื่อนไขในการรับเขาทํางาน เวนแตกฎหมายยกเวนไว   

2. ดานการใชแรงงานเด็ก
BAM จะไมวาจางหรอืสนบัสนุนใหมีการวาจาง หรือใชแรงงานเดก็ทีม่อีายุตํา่กวา 15 ป และจะไมใหหรอืสนับสนุน หรอืสงเสรมิ

ใหมีการใชแรงงานเด็กทํางานใน BAM
3. ดานการใชแรงงานหญิง

BAM จะไมใหพนักงานหญิง ทํางานที่เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย ตามท่ีกฎหมายกําหนด และสําหรับพนักงานหญิง
ทีม่คีรรภจะจดัใหอยูในสภาพแวดลอมทีไ่มเปนอนัตรายตอสุขภาพ และความปลอดภยัตอการมคีรรภ รวมทัง้ BAM จะไมเลิกจาง ลดตําแหนง 
หรือลดสิทธิประโยชนของพนักงานหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ

4. ดานการเลือกปฏิบัติ
BAM จะไมกระทาํ หรอืสนบัสนนุใหมกีารเลอืกปฏบิติั อนัเนือ่งมาจากเหตเุพราะความแตกตางในเรือ่งเชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ

ความเช่ือทางศาสนา สถานภาพการสมรส ทศันคตสิวนตวัในเรือ่งของเพศ ความพิการ การตดิเช้ือ HIV การเปนผูปวยโรคเอดส การเปนกรรมการ
ในคณะกรรมการกจิการสมัพนัธของฝายลกูจาง ความนยิมในพรรคการเมอืง หรอืแนวคดิสวนบคุคลในเรือ่งตาง ๆ ไดแก การจางงาน การจาย
คาจางและคาตอบแทน การทาํงาน การใหสวสัดกิาร การใหโอกาสไดรบัการฝกอบรมและพฒันาความรูความสามารถ การพจิารณาเลือ่นขัน้
หรือตําแหนงหนาที่ การเลิกจาง หรือการเกษียณอายุการทํางาน
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 ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาค และมีโอกาสเทาเทียมกัน
ในการทํางาน ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของ BAM 

5. ดานเสรีภาพ ในการเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
BAM จะสนับสนุนและเปดโอกาสใหแกพนักงานในการลงสมัคร เพื่อการคัดเลือกหรือเลือกตั้งเปนตัวแทนในคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ โดย BAM จะไมกระทําการใด ๆ ท่ีไมชอบดวยกฎหมายเพื่อขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิของพนักงาน รวมทั้ง 
อํานวยความสะดวก และจะใหมีการปฏิบัติตอตัวแทนนั้น โดยเทาเทียมกันกับพนักงานคนอื่น ๆ  

6. ดานความรบัผดิชอบดแูลพนักงานเกีย่วกบัการถกูคกุคาม และ/หรอื ถกูลวงละเมดิทางเพศ รวมทัง้การใชความรนุแรงตอแรงงาน
BAM มีมาตรการปองกันและมิใหพนักงานถูกคุกคาม และ/หรือ ถูกลวงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกดวยคําพูด ทาทาง

รวมท้ังการใชความรุนแรงตอแรงงานหญงิ หากพนักงานถกูคุกคาม และ/หรือ ถูกลวงละเมดิทางเพศ รวมทัง้การใชความรนุแรงตอแรงงานหญงิ 
BAM จะดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยกับผูที่กระทําผิดดังกลาว ตามขอบังคับการทํางานของ BAM อยางเครงครัด

7. ดานคาตอบแทนการทํางาน
(1) BAM จะจายคาจางและคาตอบแทนจากการทํางาน ใหเปนไปตามระเบียบขอบงัคับของ BAM และ/หรอื กฎหมายกาํหนดไว
(2) BAM จะแจงใหพนกังานไดรบัทราบขอมลูเกีย่วกบัคาจาง และคาตอบแทนการทาํงานทีไ่ดรบัทัง้หมดในแตละเดอืน และจะ

ไมหกัคาจางไมวากรณีใด ๆ  เวนแตมีระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หรือกฎหมายยกเวนไว
8. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

(1) BAM ไดกําหนดมาตรการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานครอบคลุมลักษณะงานที่มี
แนวโนมอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และ ผูที่เกี่ยวของ โดยมีการควบคุม ปองกันให
เปนไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐานความปลอดภัยทุกสภาพแวดลอมในการทํางาน

(2) จัดใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ใหมี
การสือ่สารภายใน BAM เพือ่ใหพนักงานไดรบัทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบงัคับ และคูมือดานความปลอดภัย ในการทาํงาน

(3) จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน เชน การซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพ
พนกังานจากเหตอุคัคภียัเปนประจาํทกุป สงเสรมิใหพนกังานไดใชอปุกรณเพือ่ความปลอดภัยทีไ่ดมาตรฐาน และเหมาะสม
กับลักษณะงาน

(4) BAM ไดใหความสําคัญกับความปลอดภัยและสถานที่ในการทํางาน โดยแตงตั้งคณะทํางาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อรับผิดชอบดูแลงานในดานนี้เปนการเฉพาะ

9. กรณีที่ไดประสบ หรือไดทราบถึงการเลือกปฏิบัติ และ/หรือ การละเมิดตอการปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม ใหพนักงาน
รายงานสิ่งที่ตองสงสัยวาเปนการละเมิดตอนโยบาย และ/หรือ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับของ BAM หรือการละเมิด
ตอกฎหมาย โดยรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือแจงผานชองทางการรองเรียน การใหเบาะแสของพนักงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการขอรองเรียนที่ BAM กําหนด ซึ่งไดเผยแพรชองทางการรองเรียนอยูใน bamnet.com

ผลการดําเนินงานในป 2563  
BAM ใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน ตามหลักสิทธิมนุษยชน

สากล และหลักจริยธรรมที่ดี  เพื่อนําไปสูความสงบสุขในสังคม และสรางความเจริญเติบโตใหองคกรดวยความยั่งยืน 
1. ไมสนับสนุนใหมีการใชแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ ไมมีการเลือกปฏิบัติ อันเน่ืองมาจากเหตุเพราะความแตกตางในเรื่องของ

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ การใหความเปนธรรมในการจางงาน เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ BAM 
2. การจายคาจาง คาตอบแทน มกีารแจงใหพนกังานทราบขอมลูเกีย่วกบัการจายคาจางในแตละเดอืน รวมถงึการจายคาตอบแทน

พิเศษในแตละ 3 เดือน 
3. สวัสดิการ การใหโอกาสในการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรู การพิจารณาเลื่อนตําแหนงงาน
4. การพิจารณาเลื่อนตําแหนงงาน ทดแทนผูเกษียณอายุการทํางาน ระดับผูบริหาร พนักงาน
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ป 2563 จัดโครงการตาง ๆ ชวยเหลือลูกหน้ีปรับโครงสรางหน้ี อาทิ โครงการ 
สุขใจ ไดบานคืน และโครงการ BAM ชวยฟนคืนธุรกิจ เพื่อเปดโอกาสใหลูกคาท่ีปรับ 
โครงสรางหนี ้ สามารถเลือกผอนชาํระตามเงือ่นไข รวมทัง้จดัทํามาตรการชวยเหลอืลกูหนี้ 
ทีไ่ดผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 รวมทัง้ชวยเหลอืลกูคา
ซื้อทรัพย อาทิ โครงการคอนโดราคามหาชน โครงการซื้อทรัพยแบบผอนชําระ พรอมจัด 
กิจกรรมสงเสริมการขายดวยโปรโมชั่นพิเศษ  

6

5. ผูบรหิารและพนักงานทกุคนไดรบัการปฏบิติัดวยความเสมอภาค มโีอกาสเทาเทยีมกันในการทาํงาน ภายใตกฎระเบยีบ ขอบงัคบั
ของ BAM 

6. การสือ่สารภายในใหรับทราบและเขาใจกฎระเบยีบ ขอบงัคบัและคูมอืดานความปลอดภยัในการทาํงาน แผนการรณรงคปองกนั
อัคคีภัย รวมทั้งการจัดใหมีการซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพพนักงานจากเหตุอัคคีภัยเปนประจําทุกป 

เปาหมาย ป 2564
1. จัดทําแผนงานการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถผูบริหารและพนักงาน
2. ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดมาตรการลักษณะงาน ที่มีแนวโนมอาจกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผูที่เกี่ยวของ โดยมีการควบคุม ปองกันใหเปนไปตามกฎหมาย และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย

3. จัดใหมีการสื่อสารภายใน BAM เพื่อใหพนักงานไดรับทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับ และคูมือดานความปลอดภัย
ในการทํางาน จัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมการสื่อสารภายในใหรับทราบและเขาใจกฎระเบียบ ขอบังคับและคูมือดานความปลอดภัย
ในการทํางาน รวมทั้งการจัดใหมีการซอมดับเพลิงขั้นตน และการซอมอพยพพนักงานจากเหตุอัคคีภัย

 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

แนวปฏิบัติที่ดี
1. เคารพในสิทธิการไดรับการตอบสนองความตองการดานพื้นฐานของลูกคา
2. คุมครองสิทธิดานความปลอดภัยของลูกคา
3. ไมจํากัดสิทธิดานขอมูลขาวสารของลูกคา
4. เคารพสิทธิในการเลือกของลูกคา
5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกคา
6. คุมครองสิทธิที่จะไดรับการชดเชยของลูกคา
7. คุมครองสิทธิการศึกษาขอมูลของลูกคา
8. ใหสิทธิในการอยูภายใตสภาพแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพที่ดีของลูกคา

ผลการดําเนินงานในป 2563 
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เปาหมาย ป 2564
จัดทําโครงการสนับสนุนใหลูกคาหรือลูกหนี้ไดมีโอกาสพลิกฟนคืนสูการเปนผูมีเครดิตที่ดีผานกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับ

ลูกหนี้ใหสําเร็จ พรอมทั้งจําหนายทรัพยสินรอการขายที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

 การพัฒนาชุมชนและสังคม

แนวปฏิบัติที่ดี
1. สรางการมีสวนรวมของชุมชน
2. การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรม
3. สรางการจางงาน และพัฒนาทักษะ
4. สรางสุขภาพที่ดีของคนในสังคม
5. สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน

นอกจากนี ้ยงัไดออกแบบโครงการ “บานสวนสขุใจ” ดวยแนวคดิ
ที่จะสานฝนใหกับลูกคา หรือผูท่ีอยากมีบานในสวนเพื่อใชชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เรียบงาย ใกลชิดธรรมชาติ ผสมผสานกับการเกษตร
ทฤษีใหม และระบบเทคโนโลยี Smart Home, Smart Farm และ 
Smart Energy เพื่อความปลอดภัย แกผูที่อยูอาศัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ  
การประหยัดพลังงาน โดยใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยผานแผง
โซลาเซลล 

รวมไปถึงการจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ เชิญชวนลูกคาเขารวม
กจิกรรมบานสวนสขุใจ กบัการสรางรายไดในครอบครัว โดย BAM จดัทํา
แปลงสาธิต และใหความรูเก่ียวกับการปลกูผกัเคล สําหรับรบัประทาน และ
สรางรายไดใหกบัสมาชิกในครอบครัว เนนถึงการสงเสรมิผูใชชวีติในบานสวน 
และการสรางรายไดในยคุ New Normal ณ แปลงสาธติบาน BAM หมูบาน
เมืองเอก รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ BAM ยังไดใหความรูในเรื่องของ
การจําหนายสินคาบนชองทาง Online เพื่อชวยสงเสริมใหทุกธุรกิจมี
การปรับตัวในยุค New Normal อีกดวย

14 ธันวาคม 2563
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การสนับสนุนเงินรางวัลใน โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง   
(โปงลาง) ระดับมัธยมศึกษาชิงแชมปภาคอีสาน ฯ ของโรงเรียนมูลมัง
หลวงปูชอบฐานสโม จังหวัดเลย เพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป รวมกนัสืบสานการแสดงดนตรพีืน้เมอืงภาคอสีาน อนัเปน
มรดกของชาตทิีม่คีณุคาใหคงอยูสืบไป อกีทัง้ยงัเปนการสนบัสนุนใหเยาวชน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีเวทีในการแสดงออกอยางสรางสรรค  
โดย BAM ใหความสําคัญกับการรวมอนุรักษ และสืบทอดมรดกทาง 
ศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานประเพณีอันดีงามเปนประจําทุกปตอเนื่อง 
เปนปที่ 3 ซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยมอันดีงามใหเยาวชนไทยใดเกิดความ
ภาคภูมิใจอยางแทจริง  

13 กุมภาพันธ 2563

8

เปาหมาย ป 2564
BAM กําหนดแผนงานและงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ อันเปนการสงเสริมใหเกิดการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตอไป อาทิ กิจกรรมประกวดดนตรีไทย กิจกรรมวาดภาพจิตรกรรม กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา  
ผานกิจกรรมที่จัดขึ้นของสถาบันการศึกษา หนวยงานตาง ๆ 

 การจัดการทรัพยากร สิง่แวดลอม และพลังงาน

แนวปฏิบัติที่ดี
1. พัฒนาและแสวงหาความรูเพื่อจัดการ และปองกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอยางครบถวน
2. ตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
3. สงเสริมการทํางานในกิจกรรม เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกรอนใหกับสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมใหมีการถายทอดองคความรูเรื่องสิ่งแวดลอมระหวางพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ และไดปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรม

องคกร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน

ผลการดําเนินงานในป 2563
การกาํหนดกรอบหลกัการและแนวทางการเพิม่มลูคาและสรางความยัง่ยนืใหกบัธุรกจิ โดยพฒันากิจกรรมเกีย่วกบัการรกัษาส่ิงแวดลอม 

และลดการใชทรัพยากร รวมถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง BAM มีโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ
1. โครงการบานประหยัดพลังงาน

การบรหิารจดัการทรพัยสนิรอการขาย โดยคาํนงึถงึการรกัษาสิง่แวดลอม  ดวยการจัดทาํโครงการ บานสวนสขุใจ ซึง่เปนไปตาม
แนวคิดของการจัดทําบานประหยัดพลังงานและแปลงสาธิต การสรางและปรับปรุงที่อยูอาศัย โดยการประยุกตและผสมผสานการเกษตร
อินทรียที่เนนเรื่องสุขภาพ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก หรือมีระบบจัดการ 3S ที่ทันสมัย คือเทคโนโลยี
ระบบ Smart Home Smart Farm และ Smart Energy สําหรับในสวน มีการใชพลังงานจากแสงอาทิตยผานแผงโซลาเซลล โครงการ
บานสวนสุขใจของ BAM มีหลักการในการออกแบบบานประหยัดพลังงานที่งายตอการดูแลรักษาและทําความสะอาด จัดการของเสียไดดี    
รวมไปถึงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตการออกแบบ การกอสราง และการตกแตง เชน การเลือกใชฉนวนกันความรอน เปนตัวชวย 
สะทอนความรอนที่ผานจากหลังคา การเลือกสวนเสริมของตัวบาน การเลือกใชสีกึ่งเงา (Semi-Gloss) เพื่อชวยสะทอนรังสีความรอนจาก
แสงแดดและลดความรอนใหผวิปนู การเลือกใชเชงิชาย Smart Board ชนดิมรีรูะบายอากาศเพือ่ชวยใหอากาศหมนุเวียนใตหลังคา การเลอืก
ใชกระจกเขียวตัดแสงชวยลดแสงและความรอนจากภายนอก การเลือกใชชุดดวงโคมบัลลาสตอิเล็กทรอนิกสซึ่งชวยประหยัดไฟไดมากกวา
รอยละ 30.0 และการเลอืกใชชักโครก 2 ระบบแยกหนกัเบาเพือ่ประหยัดนํา้ เปนตน นอกจากนี ้ยงัไดคดัเลอืกผูขายสนิคาทีใ่สใจสิง่แวดลอม
ในแตละขั้นตอนการผลิตอีกดวย

ผลการดําเนินงานในป 2563  
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2. โครงการอนุรักษพลังงาน
การอนรุกัษพลงังานในอาคารสาํนกังาน ควบคมุดแูลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน และเปนมติร

กับสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน จัดทํานโยบายของการจัดการพลังงาน 
มีการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของ BAM มีการ
แตงตัง้คณะทํางาน กาํหนดเปาหมายและแผนดาํเนนิงาน จดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ การตรวจตดิตาม ประเมนิผล และรายงานการดาํเนนิงาน  
แผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน อาทิ การศึกษาดูงานอนุรักษพลังงานนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม การอบรมสรางความรูเรื่องการอนุรักษพลังงาน การรณรงคใหพนักงานเกิดความรวมมือ รวมใจ ใชพลังงานอยางประหยัด 
รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการอนุรักษพลังงาน เพื่อพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องในทุก ๆ ป

การบริหารจัดการกาซเรือนกระจกลดสภาวะโลกรอน คารบอนฟุตพริ้นทขององคกร (Carbon Footprint for Organization: CFO)

BAM ใหความสําคัญดานการอนุรักษพลังงาน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550) BAM ไดมุงมั่นในการดําเนินการอนุรักษพลังงานใหสอดคลองกับการมีสวนรวมชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
อยางตอเนือ่งยัง่ยนื เปนมิตรกับสิง่แวดลอม และคณุภาพชีวติของบคุลากรทีด่ขีึน้ตามพันธกิจหลกั และไดใหความรวมมือเขารวมโครงการตาง ๆ 
จากกระทรวงพลังงานมาโดยตลอด ซึ่งในป พ.ศ. 2563 ทาง BAM ไดมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง ขนาด 390 
ตัน จํานวน 1 เครื่อง ทดแทนของเดิม และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 70 kWp เปนจํานวนเงิน 12,159,000.00 บาท 
มีผลประหยัดดานพลังงานไฟฟา 425,126.70 kWh/ป สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่มาจากการปลอยคารบอนไดออกไซดได 
210,607.77 kg CO2/ป ดังตารางที่ 1

ตารางที ่1 มาตรการอนรุกัษพลงังานทีด่าํเนนิการในป พ.ศ. 2563 

รูปท่ี 1 มาตรการเปลีย่นเครือ่งทํานํา้เยน็ แบบ Magnetic Bearing รูปที ่2 มาตรการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟาพลงังานแสงอาทิตย Solar Cell

1 มาตรการเปลี่ยนเครื่องทํานํ้าเย็นประสิทธิภาพสูง แบบ Magnetic Bearing 9,000,000.00 318,602.70 157,835.78
ขนาด 390 ตัน จํานวน 1 ชุด

2 มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย Solar Cell พิกัด 70 kWp 3,159,000.00 106,524.00 52,771.99

รวม 12,159,000.00 425,126.70 210,607.77 

 ลําดับ มาตรการ Investment
Energy Saving CF

kWh/ป kg CO
2
/ป 
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BAM มีการใชพลังงานไฟฟา เดอืนมกราคม - สิงหาคม ป พ.ศ. 2563 เทียบกับ เดือนมกราคม - สงิหาคม ป พ.ศ. 2562 ลดลง 
126,000.00 kWh สามารถลดการปลอยกาซเรอืนกระจกทีม่าจากการปลอยคารบอนไดออกไซดได 62,483.40 kg CO2 ดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 การใชพลงังานไฟฟาของอาคาร BAM เดอืนมกราคม - สงิหาคม ป พ.ศ. 2562 และ ป พ.ศ. 2563

9

เปาหมาย ป 2564
1. กําหนดกิจกรรมครอบคลุม 4 สวนสําคัญคือ (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (3) การลดและปรับตัว

ใหเขากับภาวะโลกรอน และ (4) การปกปองสิ่งแวดลอม ใหตระหนักรูเกี่ยวกับประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
2. ดาํเนนิการสือ่สารสรางความรูแกผูบรหิารและพนกังาน การจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ ดานการจัดการพลงังาน ดานความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
3. การอบรมใหเกิดความรู และสรางความรวมมือรวมใจในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. การดูงานอนุรักษพลังงานนอกสถานที่

 การวิจัยและพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดี
BAM กําหนดการพฒันานวตักรรมท่ีนําไปสูการเพิม่มาตรฐาน กระบวนการทาํงานใหมปีระสทิธิภาพ รวมถึงปลูกจติสํานกึใหพนกังาน

ใน BAM เปนผูที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและคิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของ BAM กับการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล

ป ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. รวม

 ป พ.ศ. 2562 213,000.00 199,000.00 227,000.00 226,000.00 228,000.00 212,000.00 233,000.00 232,000.00 1,770,000.00

 ป พ.ศ. 2563 229,000.00 198,000.00 228,000.00 208,000.00 190,000.00 204,000.00 194,000.00 193,000.00 1,644,000.00

 Energy Saving (kWh) 126,000.00

 CF (kg CO2) 62,483.40

นอกจากนี้ยังมีการจัดใหองคกรมีสภาพแวดลอมและระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกพนักงานอยางเทาเทียมกัน 
สําหรับการดูแลความปลอดภัยใหกับพนักงาน ลูกคา คูคา และพันธมิตร 
ทุกภาคสวนในสถานการณ COVID-19 นั้นเปนไปตามมาตรการของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด เชน กําหนดใหมีจุด               
คัดกรองที่อาคารสํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาค ติดตั้งเคร่ืองจาย
นํ้ายาฆาเชื้ออัตโนมัติ และเจลแอลกอฮอลลางมือไวที่บริเวณทางเขาของ
ทกุช้ันภายในอาคารสํานกังานใหญ ฉดีพนนํา้ยาฆาเชือ้ภายในสํานกังานใหญ 
ทําความสะอาดลิฟท และทุกจุดสัมผัสของพื้นที่สวนรวม พรอมท้ังแจก
หนากากอนามัย การจัดใหพนักงานทํางานที่บาน (Work From Home) 
เปนตน รวมถึงการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) เพื่อให
หางไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19
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และสามารถนําไปปรบัใชประโยชนไดจรงิอยางเหมาะสม เปนผลงานของตนเอง ไมเคยสงเขาประกวดทีใ่ดและไมละเมดิลขิสทิธ์ิงานของผูอืน่   
ซึ่งผลงานที่สงเขาประกวดถือเปนกรรมสิทธิ์ของ BAM โดยจะรวบรวมผลงานจัดทําเปนรูปเลม สําหรับแจกเปนตนแบบแนวความคิดใหกับ
ลูกคาหรือผูสนใจทั่วไป 

การจัดทําโครงการถือเปนเวทีสนับสนุนนิสิตใหไดนําองคความรู ทักษะ ความสามารถ รวมไปถึงการแสดงความคิดสรางสรรค   
ดานสถาปตยกรรมศาสตรจากการศึกษาสูสาธารณชน ทําใหมีผลงานเปนของตนเอง สําหรับผลงานของผูไดรับการคัดเลือกชนะการแขงขัน 
จะไดรับรับรางวัลเปนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล เปนเงิน 80,000 บาท ซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเปนแรงบันดาลใจ
ในการศกึษาและการปฏบัิตงิานตามสายงานวชิาชพีของตนเองในภายภาคหนาตอไป โดยผลงานของนสิิตจะนาํไปประยกุตใชในการปรบัปรงุ 
และออกแบบตกแตงทรัพยสินรอการขายของ BAM ใหมีความนาสนใจ สามารถเพิ่มมูลคา ซึ่งลูกคาจะไดรับมอบบานที่ดีมีคุณภาพ ในราคา
ที่เปนธรรม

เปาหมาย ป 2564
1. การสงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร โดยเปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนวคิดที่สรางสรรค

สิ่งใหม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มไดอยางยั่งยืน

รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยอางอิงกรอบแนวทางการจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable 
Development Goals ซึ่ง BAM มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยในป 2563 BAM ยังคงมุงม่ันใน
การดําเนินธุรกิจภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืนใหครอบคลุมกรอบ GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals มากที่สุด

2. การจัดโครงการ BAM Property Design Contest
โดยรวมกับภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย จดัขึน้ตอเนือ่งเปนปที ่5 โดยในป 2563 จดัโครงการ 
BAM Property Design Contest # 5: Green Smart Concept ตาม
แนวคิดนวตักรรมบานรกัษโลก ท้ังนี ้เพือ่เปนการสรางสรรคงานทางวชิาการ
และพฒันาดานการศกึษาออกแบบสถาปตยกรรม รวมทัง้เปดโอกาสใหนสิติ
ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นปที่ 3-4 ภาควิชาสถาปตยกรรม ภายในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เขารวมการแขงขนั แสดง
ความรู ความคิดสรางสรรคดานการปรับปรุงและออกแบบตกแตงภายใน
ภายนอกใหมคีวามสวยงามนาสนใจ เปนไปตามเกณฑการพจิารณาตดัสนิ

1. การประกวดทตูพลงังาน BAM (BAM Energy Ambassador
2020) เพื่อทําหนาที่เปนผูนําส่ือสารประชาสัมพันธกิจกรรมอนุรักษ 
พลังงานทัง้ภายในและภายนอก โดยเปนตวัแทนทีจ่ะชวยขยายองคความรู
หรือกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งจะเปนการเพิ่มทัศนคติที่ดี ทําให
พนกังานมีสวนรวมในการอนรุกัษพลงังาน รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพของพนกังาน
ดานความเปนผูนําในกิจกรรมตาง ๆ

27 พฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ผลการดําเนินงานในป 2563
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