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 บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด (บสิอิ. หรือิ ไอิแอิม)
ได้เดินหน้าช่่วยเหลอืิลูกัหน้�ท้�ได้รับผลกัระทบจำากักัารแพรร่ะบาดขอิงไวรสัิโควดิ-19 ทั�งลูกัหน้�รายใหญ่่
และลูกัหน้�รายย่อิย นอิกัจำากัน้�ยังต้้อิงปรับตั้วให้สิามารถดำาเนินธุรกิัจำภายใต้้สิถานกัารณ์์เช่่นน้�ได้
ถึงแม้ในปี 2563 รายได้จำากักัารดำาเนินงานลดลง เมื�อิเท้ยบจำากัปีท้�ผ่านมา แต่้บริษััทฯ ยังคงสิภาพคล่อิง
ท้�สิามารถดำาเนินธุรกิัจำต่้อิไปได้อิย่างมั�นคง ซึึ่�งถือิเป็นปีท้�ม้บททดสิอิบหลากัหลายให้เราต้้อิงฟันัฝ่่า
แต่้เรายังคงมุ่งมั�นสู่ิกัารเป็นรัฐวิสิาหกิัจำท้�บริหารจัำดกัารสิินทรัพย์ด้อิยคุณ์ภาพอิย่างยั�งยืนเพื�อิช่่วย
ฟั้�นฟูัธุรกิัจำขอิงลูกัหน้�ให้พลิกัฟั้�นและสิามารถดำาเนินธุรกิัจำต่้อิไปได้

 ดิฉัันในนามประธานกัรรมกัาร บรษัิัท บริหารสิินทรพัย์ ธนาคารอิิสิลามแหง่ประเทศไทย จำำากััด 
(บสิอิ. หรือิ ไอิแอิม) ขอิใหค้ำามั�นสัิญ่ญ่าว่าเรายังคงยึดมั�นในกัารดำาเนินธุรกิัจำอิย่างเต็้มความสิามารถ 
ด้วยวิสัิยทัศน์

“มุ่่�งสู่่�การเป็็นรัฐวิิสู่าหกิจท่ี่�บริหารจัดการสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพอย์�างยั์�งยื์น”

 พร้อิมสิานต่้อิกัารขยายภารกัิจำและเป็นกัลไกัสิำาคัญ่ขอิงรัฐ ในกัารแกั้ปัญ่หาสิินทรัพย์
ด้อิยคุณ์ภาพขอิงระบบกัารเงินในประเทศให้มั�นคงท้�สุิด โดยยึดหลักัธรรมาภิบาลและให้ความสิำาคัญ่
อิย่างยิ�งในกัารต้่อิต้้านกัารทุจำริต้ คอิร์รัปชั่�น ต้ามแนวทางกัารต้่อิต้้านกัารทุจำริต้ ขอิงภาครัฐ
อิย่างเครง่ครัด และเปน็บริษััทบริหารสิินทรพัย์ท้�ด้ท้�สุิดขอิงประเทศ ขอิขอิบคณุ์ผู้บริหารและพนกัังาน
ทุกัท่านท้�เส้ิยสิละ แรงกัาย แรงใจำ และร่วมขับเคลื�อินให้ ไอิแอิม เดินหน้าสู่ิเป้าหมายต่้อิไป

ดร.พรรณขนิตตา บ่ญคุรอง
ประธานกัรรมกัาร

บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด

 ในปี 2563 นับเป็นปีท้�เป็นช่่วงเวลาขอิงความผันผวนทางเศรษัฐกิัจำท้�ได้รับผลกัระทบ
จำากัปัญ่หารอิบด้าน ทั�งจำากัภัยธรรมช่าติ้ เศรษัฐกิัจำท้�ซึ่บเซึ่าและโดยเฉัพาะอิย่างยิ�ง กัารระบาดขอิง
ไวรัสิโควิด-19 ท้�แม้จำะคล้�คลายไปบ้างแล้ว แต่้สิร้างผลกัระทบต่้อิทุกัภาคส่ิวนอิย่างหล้กัเล้�ยงไม่ได้

 ในสิถานกัารณ์์เช่่นน้� สิำาหรับผู้ประกัอิบธุรกิัจำแล้วความอิยู่รอิดขอิงกิัจำกัารสิำาคัญ่ท้�สุิด 
ไม่ใช่่เพ้ยงแค่กัารมุ่งเน้นกัารทำากัำาไรแต่้เพ้ยงอิย่างเด้ยว แต่้ต้้อิงเน้นรักัษัาความมั�นคงและสิภาพ
คล่อิงขอิงกิัจำกัารให้อิยู่รอิด
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 คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบบริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย ประกัอิบด้วยกัรรมกัาร บริษััท
จำำานวน 3 ท่าน ซึึ่�งเปน็ผู้ทรงคณุ์วุฒิิ ม้ประสิบกัารณ์์ด้านกัารบรหิาร กัารบญั่ช้่ กัารเงนิ กัฎหมาย กัรรมกัารต้รวจำสิอิบ
ทุกัท่านม้คณุ์สิมบติั้ครบถว้นต้ามท้�กัำาหนดไวใ้นกัฎบตั้รคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ ซึ่ึ�งสิอิดคลอ้ิงกัับขอ้ิกัำาหนดและแนวทาง
ปฏิิบัติ้ท้�ด้ต้ามระเบ้ยบกัระทรวงกัารคลังกัำาหนด โดยม้อิงค์ประกัอิบ ดังน้� 
    1. นางอิินทิรา  โภคปุณ์ยารักัษ์ั   ประธานกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ
  2. ดร.ชั่ช่ชั่ย    ฉัันทจิำนดา              กัรรมกัาร  
  3. นายสิรวุฒิิ    สุิขกิัจำ               กัรรมกัาร  
  4. นางสิาวพัช่รินทร์  พูลสิวัสิดิ�                เลขานุกัาร
 ทั�งน้� หน้าท้�และความรบัผิดช่อิบหลักัขอิงคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ คือิ กัารใหก้ัารสินับสินุนต่้อิคณ์ะกัรรมกัารบริษััท
ในกัารทำาหน้าท้�กัำากัับดูแลในเรื�อิงท้�เก้ั�ยวกัับกัระบวนกัารจำดัทำาและกัารเปดิเผยข้อิมูลในรายงานทางกัารเงิน ความม้ประสิิทธิผล
ขอิงระบบกัารบริหารความเส้ิ�ยงและกัารควบคุมภายใน กัารปฏิิบัติ้ต้ามกัฏิหมาย ข้อิบังคับ และระเบ้ยบท้�เก้ั�ยวข้อิง
กัารติ้ดต้ามดูแลคุณ์สิมบัติ้ ความเช้่�ยวช่าญ่ ความเพ้ยงพอิขอิงท้มงาน และความเป็นอิิสิระขอิงทั�งผู้ต้รวจำสิอิบภายใน
และผู้ต้รวจำสิอิบบัญ่ช้่ภายนอิกัขอิงบริษััทฯ รวมทั�งกัารประเมิน ประสิิทธิผลขอิงกัารปฏิิบัติ้งานขอิงผู้ต้รวจำสิอิบ 
โดยคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบไดป้ฏิิบัติ้หน้าท้�ต้ามขอิบเขต้ความรบัผิดช่อิบท้�ระบุไว้ในกัฎบัต้ร คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ
ท้�ได้รับมอิบหมายจำากัคณ์ะกัรรมกัารบริษััทบริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด ซึึ่�งสิอิดคล้อิงกัับ
ระเบ้ยบกัระทรวงกัารคลังว่าด้วยคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบและ หน่วยต้รวจำสิอิบภายในขอิงรัฐวิสิาหกิัจำ พ.ศ. 2555 
ทั�งน้�ในระหวา่งปี 2563 คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบม้กัารประช่มุทั�งสิิ�น 11 คร้งั โดยม้เจ้ำาหน้าท้�จำากัสิำานักังานกัารต้รวจำเงนิ
แผ่นดิน (สิต้ง.) และผู้บริหาร บสิอิ. เช่่น ผู้จัำดกัารบริษััท ผู้บริหารส่ิวนงานต่้าง ๆ และผู้เก้ั�ยวข้อิงเข้าร่วมประชุ่ม
เพื�อิแสิดงความเห็นและช้่�แจำงประเด็นต้ามวาระท้�เก้ั�ยวข้อิง สิรุปสิาระสิำาคัญ่ในกัารปฏิิบัติ้หน้าท้�ไดัดังน้�

 1. กัารสิอิบทานรายงานทางกัารเงิน สิำาหรับปีสิิ�นสุิดวันท้� 31 ธันวาคม 2562 (หลังสิอิบทาน) และสิำาหรับงวด 
ประจำำาไต้รมาสิ 1-3/2563 ร่วมกัับผู้บริหารและผู้ต้รวจำสิอิบภายใน โดยกัารสิอิบทานข้อิมูลท้�เป็นสิาระสิำาคัญ่ขอิงงบกัารเงิน
กัารปรับปรุงรายกัารบัญ่ช้่ท้�สิำาคัญ่ นโยบายบัญ่ช้่ท้�เปล้�ยนแปลง และข้อิสัิงเกัต้ขอิงผู้สิอิบบัญ่ช้่ เพื�อิให้รายงานทางกัารเงิน
แสิดงผลกัารดำาเนินงาน ฐานะกัารเงินด้วยข้อิมูลท้�เป็นสิาระสิำาคัญ่อิย่างถูกัต้้อิง ครบถ้วนเชื่�อิถือิได้ 
 2. สิอิบทานความเพ้ยงพอิขอิงระบบกัารควบคุมภายใน กัารบริหารความเส้ิ�ยงและกัารกัำากัับดูแลกิัจำกัาร 
คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบไดส้ิอิบทานผลกัารต้รวจำสิอิบขอิงสิำานักัต้รวจำสิอิบภายใน ประจำำาปี 2562 และประจำำาไต้รมาสิ
1-4/2563 สิามารถให้ความเชื่�อิมั�นอิย่างสิมเหตุ้สิมผลว่าม้ระบบกัารควบคุมภายในท้�เพ้ยงพอิ ครบถ้วน และม้
ประสิิทธิภาพเป็นไปต้ามมาต้รฐานกัารควบคุมภายใน ทั�งน้� บสิอิ. ม้กัารแต่้งตั้�งคณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยง
โดยคณ์ะกัรรมกัารบริษััทฯ เพื�อิทำาหน้าท้�ดูแลกัารบริหารความเส้ิ�ยงขอิงบริษััทฯ และฝ่่ายจำัดกัาร ได้ให้ความสิำาคัญ่
กัับกัารบริหารความเส้ิ�ยง ม้กัารประเมินทั�งปัจำจัำยภายนอิกัและภายใน โอิกัาสิท้�จำะเกิัดและผลกัระทบ และจัำดทำาแผน
กัารจัำดกัารความเส้ิ�ยง เพื�อิป้อิงกัันหรือิลดผลกัระทบท้�อิาจำจำะเกิัดขึ�นต่้อิกัารดำาเนินธุรกิัจำให้อิย่ในระดับยอิมรับได้  
 3. สิอิบทานและติ้ดต้ามกัารปฏิิบัติ้งานขอิง บสิอิ. ให้เป็นไปต้ามกัฎหมาย ระเบ้ยบ ข้อิบังคับ วิธ้ปฎิบัติ้งาน
มติ้คณ์ะรัฐมนต้ร้ กัฎเกัณ์ฑ์์ขอิงหน่วยงานท้�กัำากัับดูแล ประกัาศและคำาสัิ�งท้�เก้ั�ยวกัับกัารดำาเนินงานขอิง บสิอิ. รวมถึง
นโยบายกัารปฏิิบัติ้ต้ามกัฏิเกัณ์ฑ์์ (Compliance Policy) ท้�บริษััทกัำาหนดเป็นพื�นฐานและแนวทางให้กัรรมกัาร
ผู้บริหาร และพนักังานทุกัคนถือิปฏิิบัติ้ โดยพิจำารณ์าจำากัผลกัารกัำากัับดูแลกัารปฏิิบัติ้ต้ามกัฏิเกัณ์ฑ์์ขอิงหน่วยงาน 
กัำากัับดูแล และผลกัารต้รวจำสิอิบขอิงผู้สิอิบบัญ่ช้่ เป็นต้้น  
 4. ประสิานงานเก้ั�ยวกัับผลกัารต้รวจำสิอิบกัับผู้สิอิบบัญ่ช้่ สิำานักังานกัารต้รวจำเงินแผ่นดิน (สิต้ง.) เก้ั�ยวกัับ
ปัญ่หาจำากัผลกัารปฏิิบัติ้งานขอิงผู้สิอิบบัญ่ช้่ เพื�อิลดความซํึ่าซ้ึ่อินในกัารปฏิิบัติ้งานต้รวจำสิอิบ นอิกัจำากัน้�คณ์ะกัรรมกัาร
ต้รวจำสิอิบไดจั้ำดให้ม้กัารประช่มุเป็นกัารเฉัพาะกัับผู้สิอิบบญั่ช้่โดยไมม้่ฝ่่ายจัำดกัารเขา้ร่วมประช่มุ โดยเปน็กัารประช่มุกััน
ครั�งแรกั โดยม้กัารหารือิในเรื�อิงผลกัารต้รวจำสิอิบ บสิอิ.ท้�ผ่านมา ปัญ่หาอุิปสิรรคในระหว่างกัารปฏิิบัติ้งาน ซึึ่�งเห็นว่า
ผู้สิอิบบัญ่ช้่ได้รับความร่วมมือิท้�ด้จำากัฝ่่ายจัำดกัาร โดยกัำาหนดค่าสิอิบบัญ่ช้่สิำาหรับปีสิิ�นสุิด 31 ธันวาคม 2563
เป็นจำำานวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสินบาทถ้วน) 
 5. กัารกัำากัับดูแลกัารปฏิิบัติ้งานต้รวจำสิอิบภายใน คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบได้พิจำารณ์าทบทวนกัฎบัต้ร
คณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ กัฎบัต้รสิำานักัต้รวจำสิอิบภายในให้ม้ความสิอิดคล้อิงกัับความเส้ิ�ยงและสิถานกัารณ์์ปัจำจุำบัน 
โดยพิจำารณ์าภารกัจิำ ขอิบเขต้กัารปฏิิบัติ้งาน หน้าท้�และความรบัผิดช่อิบ ความเป็นอิิสิระ อัิต้รากัำาลังขอิงสิำานักัต้รวจำสิอิบ
ภายใน อ้ิกัทั�งอินุมัติ้ปรับแผนกัารต้รวจำสิอิบประจำำาปี 2563 และ อินุมัติ้แผนกัารต้รวจำสิอิบประจำำาปี 2564 ซึึ่�งให้
ครอิบคลุมกัระบวนงานสิำาคัญ่ขอิง บสิอิ. ประเมินผลกัารปฏิิบัติ้งานขอิงหัวหน้าต้รวจำสิอิบภายใน และผู้ต้รวจำสิอิบภายใน 
ประจำำาปี 2562 
 6. จัำดให้ม้กัารประเมินต้นเอิงขอิงคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบประจำำาปี 2563 ทั�งแบบรายบุคคล และรายคณ์ะ 
โดยผลประเมินในภาพรวมอิยู่ในระดับด้เย้�ยม แสิดงให้เห็นว่าคณ์ะกัรรมกัารต้รวจำสิอิบได้ปฏิิบัติ้หน้าท้�ครบถ้วน
ต้ามท้�ได้รับมอิบหมายจำากัคณ์ะกัรรมกัารบริษััท และม้กัารปฏิิบัติ้งานท้�สิอิดคล้อิงกัับแนวทางปฏิิบัติ้ท้�ด้

นางอินที่ิรา โภคุป่็ณย์ารักษ์
ประธานกัรรมกัารต้รวจำสิอิบ

บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด
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STAY SAFE STAY SAFE

 ในปี 2563 คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงได้ปฏิิบัติ้หน้าท้�ต้ามขอิบเขต้อิำานาจำหน้าท้�ท้�กัำาหนดไว้ในกัฎบัต้ร โดยได้ม้
กัารจัำดประชุ่มรวมทั�งสิิ�น 12 ครั�ง และได้พิจำารณ์าเห็นช่อิบนโยบายบริหารความเส้ิ�ยงท้�เป็นไปต้ามมาต้รฐานสิากัล (COSO-ERM)
มาปรับใช้่ในอิงค์กัรโดยม้กัระบวนกัารบริหารความเส้ิ�ยงท้�สิามารถระบุ ประเมิน ควบคุม และติ้ดต้ามกัารจัำดกัารความเส้ิ�ยงอิย่างเป็นระบบ
รวมทั�งเห็นช่อิบแผนกัารบริหารความเส้ิ�ยงท้�เชื่�อิมโยงกัับแผนยุทธศาสิต้ร์อิงค์กัรก่ัอินนำาเสินอิต่้อิคณ์ะกัรรมกัารบริษััทเห็นช่อิบ 
และกัำากัับดูแลให้กัารบริหารความเส้ิ�ยง    ดำาเนินไปอิย่างม้ประสิิทธิภาพอิย่างต่้อิเนื�อิง โดยกัำาหนดให้รายงานติ้ดต้ามความเส้ิ�ยงสิำาคัญ่
เป็นวาระเพื�อิพิจำารณ์าทุกัครั�งในกัารประชุ่ม เพื�อิให้ม้กัารติ้ดต้ามผลกัารแก้ัไขและแนะนำามาต้รกัารจัำดกัารความเส้ิ�ยงท้�ยังเหลือิอิยู่
แยกัรายปัจำจัำยเส้ิ�ยงจำนกัว่าความเส้ิ�ยงจำะลดลงมาอิยู่ในระดับท้�ยอิมรับได้ รวมทั�งม้กัารนำาระบบสิารสินเทศมาใช้่ในกัารรายงาน
และติ้ดต้ามความเส้ิ�ยงสิำาคัญ่ (Risk Tracking and Monitoring) โดยสิรุปสิาระสิำาคัญ่ขอิงกัารปฏิิบัติ้หน้าท้�ดังน้� 
 1. กัารบริหารความเส้ิ�ยงด้านกัลยุทธ์ (Strategic Risk) คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงได้พิจำารณ์าความเส้ิ�ยงด้าน
กัลยุทธ์ท้�สิำาคัญ่คือิ กัารเร้ยกัเก็ับเงินจำากัลูกัหน้�ท้�รับโอินมา รายได้อิาจำไม่เป็นไปต้ามเป้าหมาย โดยปัจำจัำยเส้ิ�ยงภายนอิกัมาจำากั
สิถานกัารณ์์กัารระบาดขอิง COVID19 ทำาให้ลูกัหน้�ได้รับผลกัระทบส่ิงผลให้ความสิามารถในกัารช่ำาระหน้�ลดลง และปัจำจัำยเส้ิ�ยงภายใน
มาจำากัลูกัหน้�รายใหญ่่ไม่ให้ความร่วมมือิในกัารเจำรจำาปรับปรุงโครงสิร้างหน้�ประวิงเวลา โดยได้แนะนำาฝ่่ายจัำดกัารให้ม้มาต้รกัาร
ช่่วยเหลือิลูกัหน้�ท้�ได้รับผลกัระทบจำากักัารระบาดขอิง COVID19 และจัำดทำาแผนติ้ดต้ามเร่งรัดกัารดำาเนินกัารทางด้านคด้และกัารบังคับคด้
และรายงานผลกัารติ้ดต้ามความเส้ิ�ยงสิำาคัญ่ในกัารประชุ่มทุกัครั�ง 
 2. กัารบริหารความเส้ิ�ยงด้านปฏิิบัติ้กัาร (Operational Risk) บริษััทม้ความเส้ิ�ยงหลักัมาจำากักัระบวนกัารทำางานบางส่ิวน
ม้ความซึ่ำ�าซ้ึ่อินส่ิงผลให้กัระบวนกัารทำางานต้ามภารกิัจำหลักัม้ความล่าช้่าประกัอิบกัับข้อิมูลสิารสินเทศบางส่ิวนยังไม่ถูกัต้้อิง และเป็นปัจำจุำบัน
สิาเหตุ้หลักัมาจำากักัารท้�บริษััทยังขาดระบบเทคโนโลย้สิารสินเทศหลักัในกัารทำางาน คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงได้พิจำารณ์า
ให้ความเห็นและเสินอิแนะต้ามรายปัจำจัำยเส้ิ�ยง โดยจัำดลำาดับความสิำาคัญ่ขอิงความเส้ิ�ยง จัำดทำาแผนกัารทำา Data Cleansing เพื�อิให้
ข้อิมูลถูกัต้้อิง และพร้อิมนำาเข้าระบบงานหลักัท้�กัำาลังพัฒินา รวมทั�งให้ติ้ดต้ามกัารพัฒินาระบบงานบริหารสิินทรัพย์ระยะท้� 1 ให้พร้อิม 
Go Live ต้ามกัำาหนด ซึึ่�งจำะทำาให้สิามารถลดความเส้ิ�ยงท้�เก้ั�ยวข้อิงหลายปัจำจัำยเส้ิ�ยง และแนะนำาให้ปรับปรุงระบบกัารควบคุมภายใน
ด้วยกัารปรับปรุงคู่มือิและแนวปฏิิบัติ้ และเพิ�มจุำดควบคุมในกัระบวนกัารปฏิิบัติ้งาน    

 เพื�อิใหก้ัารบรหิารความเส้ิ�ยงด้านปฏิิบัติ้กัารดำาเนนิไปอิย่างม้ประสิิทธิผลโดยไดรั้บความรว่มมือิจำากัผู้บริหารต้ลอิดจำนพนกัังาน
ผู้ปฏิิบัติ้งานในหน่วยงาน คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงได้แนะนำาฝ่่ายจัำดกัารให้กัำาหนดความรับผิดช่อิบในกัารบริหารความเส้ิ�ยง
เป็นหน้าท้�ขอิงทุกัหน่วยงานในฐานะเจ้ำาขอิงความเส้ิ�ยง (Risk Owner) และม้กัารแต่้งตั้�งผู้ประสิานงานด้านบริหารความเส้ิ�ยง
ขอิงหน่วยงาน (Risk Coordinator) เพื�อิประสิานงานร่วมกัับส่ิวนบริหารความเส้ิ�ยงและกัำากัับดูแลกัารปฏิิบัติ้งานในกัารควบคุม 
ติ้ดต้าม แกั้ไขความเส้ิ�ยง รวมถึงกัารสืิ�อิสิารอิย่างต่้อิเนื�อิงเพื�อิให้กัารบริหารความเส้ิ�ยงเป็นวัฒินธรรมอิงค์กัรและให้ทุกัหน่วยงาน
นำาเครื�อิงมือิหรือิกัระบวนกัารบริหารความเส้ิ�ยงด้านปฏิิบัติ้กัารมาใช้่ทั�วทั�งอิงค์กัร ดังน้� 
  1) กัารประเมินความเส้ิ�ยงด้วยต้นเอิง (Risk Control Self Assessment: RCSA) ทุกัหน่วยงานจำะต้้อิงประเมิน
ความเส้ิ�ยงและควบคุมความเส้ิ�ยงท้�ม้อิยู่ด้วยต้นเอิง และรายงานต่้อิส่ิวนบริหารความเส้ิ�ยงและกัำากัับดูแลกัารปฏิิบัติ้งาน เพื�อิประเมิน
และวิเคราะห์ความเส้ิ�ยงโดยรวมขอิงอิงค์กัรและจัำดทำาแผนปฏิิบัติ้กัาร กัำาหนดกิัจำกัรรมควบคุมแก้ัไขความเส้ิ�ยงต้ามมาต้รฐาน
และใช้่เป็นข้อิมูลในกัารจัำดทำาแผนบริหารความเส้ิ�ยงและกัารควบคุมภายใน 
  2) กัารรายงานข้อิมูลความเส้ิยหายด้านปฏิิบัติ้กัาร (Loss Data) ให้ทุกัหน่วยงานม้หน้าท้�รายงานข้อิมูลความเส้ิยหาย
จำากัเหตุ้กัารณ์์ท้�เกิัดขึ�นจำากักัารปฏิิบัติ้งาน (Loss Incident Reports) ต้ามช่่อิงทางท้�กัำาหนด เพื�อิให้ทุกัหน่วยงานได้ม้กัารปรับปรุง
กัระบวนกัารทำางานและป้อิงกัันความเส้ิยหายมิให้เกิัดเหตุ้กัารณ์์ซึ่ำ�าอ้ิกั โดยกัำาหนดให้กัารรายงานข้อิมูลความเส้ิยหายด้านปฏิิบัติ้กัาร 
(Loss Data) เป็นวาระพิจำารณ์าทุกัครั�งท้�ม้กัารประชุ่ม 
 3. กัารบริหารความเส้ิ�ยงด้านกัารเงิน (Financial Risk) บริษััทม้ความเส้ิ�ยงสิำาคัญ่คือิบริษััทยังไม่พร้อิมรายงานเครื�อิงมือิ
ทางกัารเงินต้ามมาต้รฐานบัญ่ช้่ TFRS9 คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงแนะนำาให้จัำดทำาแผนระยะสัิ�น ระยะกัลาง และระยะยาว
โดยให้รายงานความคืบหน้ากัารดำาเนินกัารอิย่างต่้อิเนื�อิง เพื�อิให้บริษััทสิามารถรายงานเครื�อิงมือิทางกัารเงินต้ามมาต้รฐานดังกัล่าว
ได้อิย่างครบถ้วนต่้อิไป
 4. กัารบริหารความเส้ิ�ยงด้านกัารปฏิิบัติ้ต้ามกัฎเกัณ์ฑ์์ (Compliance Risk) คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงได้แนะนำา
และติ้ดต้ามฝ่่ายจัำดกัารให้ดำาเนินกัารจัำดส่ิงรายงานต่้าง ๆ ให้กัับหน่วยงานท้�กัำากัับดูแลบริษััท เช่่น สิำานักังานคณ์ะกัรรมกัารนโยบาย
รัฐวิสิาหกิัจำ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทันต้ามกัำาหนด

 โดยสิรุปคณ์ะอินุกัรรมกัารบรหิารความเส้ิ�ยงม้ความเห็นว่าในรอิบปี 2563 ท้�ผ่านมาบริษััทได้วางระบบงานบริหารความเส้ิ�ยง
และพัฒินาระบบงานบริหารความเส้ิ�ยงต้ามมาต้รฐานสิากัล และม้กัารบริหารความเส้ิ�ยงครอิบคลุมความเส้ิ�ยงทุกัด้าน อิย่างไรก็ัต้าม
คณ์ะอินกุัรรมกัารบรหิารความเส้ิ�ยงยังคงกัำากัับดูแลกัารบรหิารความเส้ิ�ยงต้ามท้�ได้รับมอิบหมายดว้ยความรอิบคอิบและเต้ม็ความสิามารถ
เพื�อิให้กัารบริหารความเส้ิ�ยงขอิงบริษััทเป็นไปอิย่างม้ประสิิทธิภาพ สิามารถควบคุมความเส้ิ�ยงให้อิยู่ในระดับท้�ยอิมรับได้ ซึึ่�งจำะส่ิงผล
ให้บริษััทสิามารถบรรลุเป้าหมายดำาเนินงานต้ามแผนยุทธศาสิต้ร์อิงค์กัรต่้อิไป

 คณ์ะกัรรมกัารบริษััทได้แต่้งตั้�งคณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยง เมื�อิ 12 ธันวาคม 2562 เพื�อิทำาหน้าท้�
กัำาหนด ทบทวน และให้ความเห็นช่อิบกัรอิบกัารบริหารความเส้ิ�ยงอิงค์กัร นโยบายบริหารความเส้ิ�ยง รวมทั�งให้
ความเห็นช่อิบกัลยุทธ์และแผนกัารบริหารความเส้ิ�ยงให้เหมาะสิมกัับสิถานกัารณ์์ท้�เปล้�ยนแปลงไป ก่ัอินนำาเสินอิ
คณ์ะกัรรมกัารบรษัิัท ต้ลอิดจำนกัำากัับดูแลให้บริษััทม้กัระบวนกัารบรหิารความเส้ิ�ยงและกัารควบคมุภายในอิยา่งเป็นระบบ
ต้ามมาต้รฐานสิากัลอิย่างเพ้ยงพอิและม้ประสิิทธิผล รวมทั�งเสินอิแนะวิธ้ป้อิงกัันและกัำาหนดมาต้รกัารหรือิแนวทาง
จัำดกัารความเส้ิ�ยงให้ลดลงอิยู่ในระดับท้�ยอิมรับได้ ทั�งน้�เพื� อิป้อิงกัันหรือิลดโอิกัาสิจำากัเหตุ้กัารณ์์ท้�หากัเกิัดขึ�น
จำะกัระทบต่้อิเป้าหมายและวัต้ถุประสิงค์กัารดำาเนินงาน 

      คณ์ะอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยง ประกัอิบด้วยกัรรมกัารบริษััท 1 ท่าน เป็นประธานอินุกัรรมกัาร
ผู้ทรงคุณ์วุฒิิ 2 ท่าน และผู้จัำดกัารบริษััท 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเส้ิ�ยงเป็นเลขานุกัาร
โดยต้ำาแหน่ง ประกัอิบด้วย 

  1. นายพนิต้   ธ้รภาพวงศ์  ประธานอินุกัรรมกัาร
  2. นายพนัสิ   สุิขะปิณ์ฑ์ะ  อินุกัรรมกัาร
  3. นายระบิล   พรพัฒิน์กุัล*  อินุกัรรมกัาร
  4. นางโศรยา   ลิมปิท้ป   อินุกัรรมกัาร
  5. นายชู่ช่าติ้  ศิริโช่ติ้   เลขานุกัาร
  6. นางสิาวคล้ายต้ะวัน เจำริญ่รักัษัา  ผู้ช่่วยเลขานุกัาร

        *หมายเหตุ้ นายระบิล พรพัฒิน์กุัล ได้ลาอิอิกัจำากักัารเป็นอินุกัรรมกัารบริหารความเส้ิ�ยงในเดือินกัันยายน 2563  
ดร.พนิต ธ่รภาพวิงศ์

ประธานอินุกัรรมกัารบริหารความเสิ้�ยง
บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด



นางโศรย์า ลิิมุ่ป็ท่ิี่ป็
ผู้จัำดกัาร

บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด
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 นอิกัจำากัมาต้รกัารดังกัล่าวท้� บสิอิ. อิอิกัมาเพื�อิช่่วยเหลือิลูกัหน้� ยังม้มาต้รกัารผ่อินปรน
ด้านต่้าง ๆ  เช่่น ช่ะลอิกัารยึดทรัพย์และกัารขายทอิดต้ลาดไว้ชั่�วคราวในช่่วงล๊อิคดาวน์ และได้ปรับเปล้�ยน
วิธ้กัารทำางานในช่่วงท้�ผ่านมาเพื�อิให้สิอิดคล้อิงกัับกัารประกัาศพระราช่กัำาหนด (พ.ร.กั.) ภายใต้้
สิถานกัารณ์์ฉุักัเฉิัน และข้อิกัำาหนดด้านสิาธารณ์สุิข
 สิำาหรับกัารบริหารกิัจำกัารภายใน บสิอิ. ให้ความสิำาคัญ่กัับกัารพัฒินาศักัยภาพขอิงบุคลากัร
และกัารบริหารความแต้กัต่้างขอิงบุคลากัรภายในอิงค์กัร มุ่งส่ิงเสิริมและจัำดกัารให้บุคลากัรทำางาน
อิย่างม้ความสุิข อัินจำะส่ิงผลในด้านบวกัต่้อิอิงค์กัรมากัยิ�งขึ�น โดยสิิ�งท้�จำะผลักัดันอิงค์กัรให้ก้ัาวไป
ข้างหน้า จำะต้้อิงเริ�มท้�ใจำขอิงพนักังาน หล่อิหลอิมรวมเป็นความสุิข ในกัารทำางาน ซึึ่�งกัารสิร้างความสุิข
ในท้�ทำางานเพื� อิพัฒินาเป็น “องค์ุกรแห�งคุวิามุ่สู่่ข” เพื� อินำาพาอิงค์กัรไปสู่ิเป้าหมายเด้ยวกััน
เป็นอิงค์กัรแห่งความสุิข พนักังานทำางานอิย่างม้ความสุิข สิามารถปฏิิบัติ้ภารกิัจำ ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อิย่างม้ประสิิทธิภาพ
 บสิอิ. ยังได้ให้ความสิำาคัญ่ในกัารแสิดงอิอิกัต่้อิความรับผิดช่อิบท้�ม้ต่้อิสัิงคม ในกัารสิมทบทุน
บริจำาคช่่วยเหลือิจัำดซืึ่�อิเครื�อิงมือิทางกัารแพทย์ในสิถานกัารณ์์โควิด-19 และยังได้มอิบเงิน
บริจำาคเพื� อิจัำดซืึ่�อิอุิปกัรณ์์ และขอิงใช้่ท้�จำำาเป็นให้กัับผู้สูิงวัย พร้อิมมอิบทุนกัารศึกัษัาให้กัับ
เด็กั ๆ อ้ิกัด้วย
 ดิฉัันในนามผู้จัำดกัารบริษััทฯ ขอิให้คำามั�นสัิญ่ญ่าว่า จำะนำาพา บสิอิ. มุ่งสู่ิกัารเป็นบริษััท
บริหารสิินทรัพย์ท้�ด้ท้�สุิดขอิงประเทศ เพื� อิสิร้างเสิถ้ยรภาพและความมั�นคงให้กัับธุรกิัจำและ
ชุ่มช่น เพื� อิสิร้างความเข้มแข็งให้กัับระบบกัารเงินขอิงประเทศช่าติ้ต่้อิไป

 บริษััท บริหารสิินทรัพย์ ธนาคารอิิสิลามแห่งประเทศไทย จำำากััด (บสิอิ. หรือิ ไอิแอิม)
เราให้ความสิำาคัญ่กัับกัารพัฒินาศักัยภาพขอิงลูกัหน้�เพื�อิให้กัลับมาสิามารถดำาเนินธุรกิัจำได้อ้ิกัครั�ง 
โดยเฉัพาะกัารประสิบกัับสิถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดขอิงไวรัสิโควิด-19 โดยในปี 2563 บสิอิ.ได้อิอิกั
มาต้รกัารช่่วยเหลอืิลูกัหน้�ท้�ได้รับผลกัระทบจำากักัารแพรร่ะบาดขอิงไวรสัิโควดิ-19 ทั�งลูกัหน้�รายใหญ่่
และรายย่อิย โดยม้ผู้เข้าร่วมโครงกัารทั�งสิิ�นกัว่า 300 ราย วงเงินรวมกัว่า 5,000 ล้านบาท ซึึ่�งลูกัหน้�
ท้�เข้าร่วมมาต้รกัารดังกัล่าว เป็นลูกัหน้�ท้�ม้ผลกัารติ้ดต่้อิด้และผ่อินช่ำาระต้ามแผนปรับโครงสิร้างหน้�
กัับทาง บสิอิ. แต่้เนื�อิงจำากัสิภาพเศรษัฐกิัจำในปัจำจุำบันประกัอิบกัับสิถานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดขอิง
ไวรัสิโควิด-19 ทำาให้เกิัดผลกัระทบกัับทุกัภาคส่ิวน บสิอิ. ม้เจำต้นารมณ์์ในกัารช่่วยเหลือิลูกัหน้�
ซึึ่�งเป็นสิิ�งท้�เราทำาอิยู่ต้ลอิดเวลาจึำงได้อิอิกัมาต้รกัารดังกัล่าวขึ�น เพื�อิแบ่งเบาภาระให้กัับลูกัหน้�
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กิารเปล่�ยน์แปลงกิรรมกิารใน์ปี 2563
      น์ายสัรวุิฒิิ สุัข้กิิจ : คณะกิรรมกิารบริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่มติิแต่ิงตัิ�งกิรรมกิารบริษััทัเพิั�มเติิม
จำาน์วิน์ 1 คน์ ติามควิามเห็น์ชอบจากิ กิระทัรวิงกิารคลัง สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ ม่ผู้ลตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 28 กุิมภาพััน์ธ์ 2563 เป็น์ต้ิน์ไป
 ดร.ชัชชัย ฉััน์ทัจิน์ดา : คณะกิรรมกิารบริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่มติิแต่ิงตัิ�งกิรรมกิารบริษััทัเพิั�มเติิม
จำาน์วิน์ 1 คน์ ติามควิามเห็น์ชอบจากิ กิระทัรวิงกิารคลัง สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ ม่ผู้ลตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 28 ตุิลาคม 2563 เป็น์ต้ิน์ไป

20 21
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   ประธาน์กิรรมกิาร 
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

   กิรรมกิารสัภามหาวิิทัยาลัยผูู้้ทัรงคุณวุิฒิิ 
   มหาวิิทัยาลัยศิลปากิร

   ประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบประจำามหาวิิทัยาลัยศิลปากิร     
   มหาวิิทัยาลัยศิลปากิร

   กิรรมกิารจรรยาบรรณ
   สัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์พัระบรมราชูปถั้มภ์

   กิรรมกิารและกิรรมกิารติรวิจสัอบ
   บริษััทั ทิัพัยประกัิน์ภัย จำากัิด (มหาชน์)

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปรัชญาดุษัฎ่บัณฑิ์ติ สัาข้าวิิชากิารพััฒิน์าธรรมาภิบาล      
   มหาวิิทัยาลัยราชภัฏิจัน์ทัรเกิษัม

   ปริญญาโทั สัาข้ากิารบัญช่ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

   ปริญญาติร่ สัาข้ากิารบัญช่ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   ท่ั�ปร่กิษัากิฎหมาย (นิ์ติิกิรทัรงคุณวุิฒิิ ระดับ 10)
   สัำานั์กิงาน์ปลัดกิระทัรวิงกิารคลัง

   ผูู้้ทัรงคุณวุิฒิิ (ด้าน์กิฎหมาย)
   ประจำาคณะ อ.กิ.พั. สัามัญข้องกิรมธน์ารักิษ์ั และสัำานั์กิงาน์
   คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ กิระทัรวิงกิารคลัง

   กิรรมกิาร (ผูู้้แทัน์กิระทัรวิงกิารคลัง)
   ประธาน์อนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

   กิรรมกิาร/กิรรมกิารติรวิจสัอบ
   กิารไฟฟา้ส่ัวิน์ภูมิภาค

   กิรรมกิาร/อนุ์กิรรมกิารควิามเส่ั�ยง
   บริษััทั กิรุงไทัยกิฎหมาย จำากัิด
 

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปริญญาเอกิกิฎหมาย (Ph.D.) ทุัน์รัฐบาลไทัย ติามควิาม 
   ต้ิองกิารข้องกิรมสัรรพัากิร ด้าน์กิฎหมายภาษ่ัอากิร
   ระหว่ิางประเทัศ
   Queen Mary College, มหาวิิทัยาลัยลอน์ดอน์  
   ประเทัศอังกิฤษั (the University of London)

   ปริญญาโทักิฎหมาย (LL.M.) สัาข้ากิฎหมายเศรษัฐกิิจ
   ระหว่ิางประเทัศ (International Economic Law)      
   มหาวิิทัยาลัยวิอร์ริค ประเทัศอังกิฤษั (the University      
   of Warwick, UK)

   นิ์ติิศาสัติร์บัณฑิ์ติ (LL.B.) มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์
 

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   หลักิสูัติรผูู้้ติรวิจราชกิารระดับกิระทัรวิง ประจำาปี 2559
สัำานั์กิงาน์ปลัด สัำานั์กิน์ายกิรัฐมน์ติร่ และสัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิาร 
ข้้าราชกิารพัลเรือน์

   หลักิสูัติรผูู้้บริหารระดับสูังด้าน์วิิทัยากิารพัลังงาน์ (วิพัน์.5) 
สัถ้าบัน์วิิทัยากิารพัลังงาน์

   หลักิสูัติรกิารป้องกัิน์ราชอาณาจักิรภาครัฐ เอกิชน์ 
และกิารเมือง (ปริญญาบัติร วิปม.) รุ่น์ท่ั� 5 วิิทัยาลัยป้องกัิน์
ราชอาณาจักิร สัถ้าบัน์วิิชากิารป้องกัิน์ประเทัศ

   หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติรชั�น์สูัง กิารบริหารงาน์ภาครัฐ 
และกิฎหมายมหาชน์ รุ่น์ท่ั� 6 สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   หลักิสูัติรวุิฒิิบัติร กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารสัำาหรับกิรรมกิาร
และผูู้้บริหารระดับสูังข้องรัฐวิิสัาหกิิจและองค์กิารมหาชน์ 
(PDI) สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   ประกิาศน่์ยบัติรหลักิสูัติร Board Matters and Trends 
(BMT 1/2016) สัมาคมส่ังเสัริมสัถ้าบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2560 - 2563  กิรรมกิารและกิรรมกิารติรวิจสัอบ   
         บริษััทั บ่ซ่ึ่พ่ัจ่ จำากัิด (มหาชน์)

2557 - 2560  กิรรมกิารและประธาน์กิรรมกิารบรรษััทัภิบาล   
         บริษััทั ทิัพัยประกัิน์ภัย จำากัิด (มหาชน์)

2557 - 2559  กิรรมกิารและประธาน์กิรรมกิารบริหาร  
         ธน์าคารพััฒิน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลาง
         และข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย

2558 - 2559  ผูู้้ติรวิจราชกิารกิระทัรวิงกิารคลัง   
         กิระทัรวิงกิารคลัง

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   หลักิสูัติรบริหารเศรษัฐกิิจสัาธารณะสัำาหรับผูู้้บริหารระดับสูัง   
   (ปศสั) รุ่น์ 12 สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   หลักิสูัติรนั์กิปกิครองระดับสูัง (น์ปสั.) รุ่น์ท่ั� 70
   สัถ้าบัน์ดำารงราชานุ์ภาพั กิระทัรวิงมหาดไทัย

   หลักิสูัติรรัฐบาลอิเล็กิทัรอนิ์กิส์ั สัำาหรับผูู้้บริหารระดับสูัง 
   (รอสั.) รุ่น์ท่ั� 6 สัำานั์กิงาน์พััฒิน์ารัฐบาลดิจิทััล (องค์กิาร
   มหาชน์) (สัพัร.)

   ผู่้าน์กิารอบรมหลักิสูัติร Director Certification Program  
   (DCP) Class 250 และหลักิสูัติร Advance Audit 
   Committee Program (AACP) Class 29 จากิ IOD  
   (Thai Institute of Director) และอยู่ใน์ Director Pool 
   List ข้องกิระทัรวิงกิารคลัง
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   ผูู้้อำาน์วิยกิารกิองพััฒิน์ารัฐวิิสัาหกิิจ 2 สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ

   กิรรมกิาร บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปริญญาโทั Master of Business Administration, West Coast University

   ปริญญาติร่ บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยอัสัสััมชัญ

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2559 - 2561   ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิน์โยบายและแผู้น์รัฐวิิสัาหกิิจ สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   กิรรมกิาร
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

   กิรรมกิาร
   ธน์าคารออมสิัน์

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปริญญาโทัสัาข้ากิารเงิน์ (MSc in Finance Focused  
   on Financial Econometrics, Distinction), Imperial 
   College, University of London, UK

   ปริญญาติร่วิิทัยาศาสัติร์บัณฑิ์ติ (เก่ิยรติินิ์ยม)
   สัาข้าวิิทัยาศาสัติร์กิารจัดกิารและคอมพิัวิเติอร์ (BSc (Hons)     
   Management Science with Computing and a
   Year in Industry with Distinction), University of 
   Kent at Canterbury, UK

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2556 - 2561  รองกิรรมกิารผูู้้จัดกิารใหญ่
        หัวิหน้์าเจ้าหน้์าท่ั�บริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์สิัน์เชื�อ
        ธน์าคารทัหารไทัยจำากัิด (มหาชน์)

2548 - 2556  Global Head of Derivatives Work-out   
           Advisor และ ผูู้้ช่วิยกิรรมกิารผูู้้จัดกิารใหญ่  
        หัวิหน้์าสัายงาน์ฝ่่ายบริหารสิัน์ทัรัพัย์กิลุ่มพิัเศษั
        ธน์าคารสัแติน์ดาร์ดชาร์เติอร์ด (ไทัย) จำากัิด 
         (มหาชน์)

2542 - 2547  Quantitative Financial Analyst, Reserve 
        Management Division, Bank of Thailand

2539 - 2540  Chief Computer Programmer, Phoenix 
        First Ltd., Alton UK

2539 - 2540  นั์กิวิิเคราะห์กิารเงิน์ ฝ่่ายกิำากัิบและพััฒิน์า
        สัถ้าบัน์กิารเงิน์ ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   กิรรมกิาร/ประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบ/
   ประธาน์อนุ์กิรรมกิารพััฒิน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

   กิรรมกิารกิำากัิบ/ประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบ/
   อนุ์กิรรมกิารประเมิน์ผู้ลผูู้้อำาน์วิยกิาร
   สัำานั์กิงาน์กิารบิน์พัลเรือน์แห่งประเทัศไทัย

   คณะอนุ์กิรรมกิารกิลั�น์กิรองระเบ่ยบวิาระกิารประขุ้มคณะกิรรมกิาร
   กิารบิน์พัลเรือน์

   คณะอนุ์กิรรมกิารน์โยบายและยุทัธศาสัติร์กิารข้น์ส่ังทัางอากิาศ
   กิระทัรวิงคมน์าคม

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   รัฐประศาสัน์ศาสัติรมหาบัณฑิ์ติ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย

   บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ (บัญช่) มหาวิิทัยาลัยหอกิารค้าไทัย

   บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ (บัญช่) มหาวิิทัยาลัยรามคำาแหง

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   หลักิสูัติรผูู้้น์ำากิารส่ังเสัริมเศรษัฐกิิจดิจิทััล (Digital CEO) 
   รุ่น์ท่ั� 2 สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริมเศรษัฐกิิจดิจิทััล

   หลักิสูัติรกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารสัำาหรับกิรรมกิารและผูู้้บริหาร
   ระดับสูังข้องรัฐวิิสัาหกิิจและองค์กิรมหาชน์ รุ่น์ท่ั� 18 
   สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   หลักิสูัติรกิารป้องกัิน์ราชอาณาจักิร (วิปอ.2555)   
   วิิทัยาลัยป้องกัิน์ราชอาณาจักิร สัถ้าบัน์วิิชากิารป้องกัิน์ประเทัศ

   หลักิสูัติรนั์กิบริหารกิารยุติิธรรมทัางปกิครองระดับสูัง รุ่น์ท่ั� 2 
   สัำานั์กิงาน์ศาลปกิครอง

   หลักิสูัติรกิารบริหารงาน์ภาครัฐและกิฎหมายมหาชน์ รุ่น์ท่ั� 9 
   สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติร Chief Finance Officer            
   สัภานั์กิบัญช่แห่งประเทัศไทัย

   หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติรกิารเข่้ยน์โปรแกิรมคอมพิัวิเติอร์  
   ศูน์ย์กิารศ่กิษัาคอมพิัวิเติอร์ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย 

   Director Certification Program - Thai Institute of 
   Directors

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2560 - พั.ค. 2562 ผูู้้อำาน์วิยกิารองค์กิารคลังสิัน์ค้า 
          กิระทัรวิงพัาณิชย์

2552 - 2560  รองกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร กิลุ่มงาน์สิัน์เชื�อ/  
        กิลุ่มงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์/กิลุ่มงาน์ปฏิิบัติิกิาร
        ธน์าคารพััฒิน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม
        แห่งประเทัศไทัย

2546 - 2552  ผูู้้ช่วิยกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร สัายงาน์บริหารเงิน์และบัญช่/
        สัายงาน์สันั์บสันุ์น์กิารบริหาร
        ธน์าคารพััฒิน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม
        แห่งประเทัศไทัย

2547 - 2553  กิรรมกิารและกิรรมกิารบริหาร
       สัมาคมสัถ้าบัน์กิารศ่กิษัากิารธน์าคารและกิารเงิน์ไทัย

2544 - 2546  ผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่กิารเงิน์
        ธน์าคารแสัติน์ดาร์ดชาร์เติอร์ด น์ครธน์

2542 - 2544  ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่
        ธน์าคารพััฒิน์าอุติสัาหกิรรมแห่งประเทัศญ่�ปุ่น์

2540 - 2542  กิรรมกิารบริหาร บริษััทัสัยามซิึ่ต่ิ�ไอท่ั จำากัิด

2524 - 2542  รองผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่
                 ธน์าคารน์ครหลวิงไทัย  จำากัิด (มหาชน์)

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   กิรรมกิาร/กิรรมกิารติรวิจสัอบ
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปริญญาโทั บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ สัาข้ากิารเงิน์กิารธน์าคาร
   มหาวิิทัยาลัยศร่ปทุัม

   ปริญญาติร่ นิ์ติิศาสัติรบัณฑิ์ติ
   มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   สัมาคมส่ังเสัริมสัถ้าบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย (IOD)

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2541 - 2561  ผูู้้อำาน์วิยกิารอาวุิโสับริหารหน่์�และนิ์ติิกิรรม
        ธน์าคารเพืั� อกิารส่ังออกิและน์ำาเข้้าแห่ง 
         ประเทัศไทัย

2536 - 2541  ผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายพััฒิน์าคุณภาพัหน่์�
        บริษััทั เงิน์ทุัน์หลักิทัรัพัย์ น์ครหลวิงเครดิติ  
        จำากัิด (มหาชน์)

2523 - 2536  หัวิหน้์าส่ัวิน์ หน่์�สิัน์กิรุงเทัพั
        ธน์าคาร กิสิักิรไทัย จำากัิด (มหาชน์)
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   ผูู้้ทัำาแผู้น์และผูู้้บริหารแผู้น์ฟ้�น์ฟูกิิจกิาร
   รับอนุ์ญาติ จากิกิรมบังคับคด่ กิระทัรวิงยุติิธรรม

   กิรรมกิาร และกิรรมกิารติรวิจสัอบ
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

   กิรรมกิารอิสัระ และกิรรมกิารติรวิจสัอบ
   บริษััทั อาฟเติอร์ ยู จำากัิด (มหาชน์)

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   ปรัชญาดุษัฎ่บัณฑิ์ติ (กิารเมือง) มหาวิิทัยาลัยรามคำาแหง

   นิ์ติิศาสัติรมหาบัณฑิ์ติ (กิฎหมายกิารเงิน์และภาษ่ัอากิร) 
   จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย

   รัฐประศาสัน์ศาสัติรมหาบัณฑิ์ติ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย

   บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ  มหาวิิทัยาลัยศร่ปทุัม

   บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ (กิารบัญช่) มหาวิิทัยาลัยรามคำาแหง

   นิ์ติิศาสัติรบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยสุัโข้ทััยธรรมาธิราช

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   กิารบริหารควิามมั�น์คงสัำาหรับผูู้้บริหารระดับสูัง (สัวิปอ.มสั. 
SML 1) สัมาคมวิิทัยาลัยป้องกัิน์ราชอาณาจักิร

   กิารบริหารกิารรักิษัาควิามสังบเร่ยบร้อยข้องสัังคมภาครัฐ
ร่วิมเอกิชน์ (บรอ.6) กิองบัญชากิารศ่กิษัา สัำานั์กิงาน์ติำารวิจ
แห่งชาติิ

   กิารบริหารงาน์ภาครัฐและกิฎหมายมหาชน์ระดับสูัง (ปรม.3) 
สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   กิารบริหารเศรษัฐกิิจสัาธารณะสัำาหรับนั์กิบริหารระดับสูัง 
(ปศสั.5) สัถ้าบัน์พัระปกิเกิล้า

   ธรรมาภิบาลสิั�งแวิดล้อมสัำาหรับนั์กิบริหารระดับสูัง (ปธสั.1)
กิรมส่ังเสัริมคุณภาพัสิั�งแวิดล้อม กิระทัรวิงทัรัพัยากิรธรรมชาติิ
และสิั�งแวิดล้อม

   หลักิสูัติร Advance Audit Committee Program Class 
39/2021 สัมาคมส่ังเสัริมสัถ้าบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย (IOD)

   หลักิสูัติร Direct Accreditation Program Class 
49/2005 สัมาคมส่ังเสัริมสัถ้าบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย (IOD)

   หลักิสูัติร Audit Committee Program Class 10/2005 
สัมาคมส่ังเสัริมสัถ้าบัน์กิรรมกิารบริษััทัไทัย (IOD)
   

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

   ประธาน์กิรรมกิารบริหาร
   บริษััทั ฟนิี์กิซ์ึ่ประกัิน์ภัย (ประเทัศไทัย) จำากัิด (มหาชน์)   

   กิรรมกิารชำาระบัญช่
   บรรษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ไทัย (บสัทั.)

   กิรรมกิาร และประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบ
   โรงงาน์ไพ่ั กิรมสัรรพัสัามิติ กิระทัรวิงกิารคลัง
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ติำาแหน์่งงาน์ปัจจุบัน์

   ผูู้้จัดกิารบริษััทั
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวิุฒิิกิารศ่กิษัา

   เศรษัฐศาสัติร์มหาบัณฑิ์ติ พััฒิน์ากิารเศรษัฐกิิจ
   สัาข้ากิารเงิน์กิารธน์าคาร สัถ้าบัน์บัณฑิ์ติพััฒิน์บริหารศาสัติร์
   (NIDA)

   บัญช่บัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยเช่ยงใหม่

ประวิัติิกิารฝึ่กิอบรม

   หลักิสูัติรกิารวิิเคราะห์รายงาน์ประเมิน์มูลค่าทัรัพัย์สิัน์  
   เพืั�อจัดกิารทัรัพัย์สิัน์อย่างม่ประสิัทัธิภาพั
   มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

   หลักิสูัติรกิฎหมายเก่ิ�ยวิกัิบกิารบริหารทัรัพัย์สิัน์ด้อยคุณภาพั  
   คณะนิ์ติิศาสัติร์ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย

   หลักิสูัติรทัักิษัะเพืั�อกิารจัดกิารระดับสูัง

   หลักิสูัติร Mini Master of Business Administration 
   คณะบริหารธุรกิิจ สัถ้าบัน์บัณฑิ์ติพััฒิน์บริหารศาสัติร์ (NIDA)

   หลักิสูัติรกิารสัร้างท่ัมงาน์เป็น์เลิศ

   หลักิสูัติรกิารปรับโครงสัร้างหน่์�

   หลักิสูัติรประมาณกิารณ์กิารเงิน์ขั้�น์พืั�น์ฐาน์
การเป็ล่�ย์นแป็ลง ผ้่จัดการ ในป็ ี2563

 1. น์างโศรยา ลิมปิท่ัป : ได้รับแต่ิงตัิ�งให้ดำารงติำาแหน่์ง ผูู้้จัดกิารบริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด 
ติามมติิท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ ครั�งท่ั� 15/2563 เมื�อวัิน์ท่ั� 11 กัิน์ยายน์ 2563 โดยม่ผู้ลตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 11 กัิน์ยายน์ 2563 เป็น์ต้ิน์ไป

นางโศ์รย์า ลิมุ่ป็ท่ิี่ป็
ผูู้้จัดกิารบริษััทั

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2560 - 2562  ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายปรับโครงสัร้างหน่์� 1
         บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
           แห่งประเทัศไทัย จำากัิด

2544 - 2556  หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์ประสัาน์กิรมบัญช่กิลาง
          บริษััทั เพัลิน์จิติแอดไวิเซึ่อร์ จำากัิด

         หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์คำาน์วิณและแบ่งผู้ลกิำาไร/
         ข้าดทุัน์ และกิลุ่มงาน์บัญช่/กิารเงิน์

         หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์กิารจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์

         ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ 2

         ผูู้้ช่วิยผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ 2  

          เจ้าหน้์าท่ั�วิิเคราะห์กิารเงิน์อาวุิโสั
                 ฝ่่ายจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ 4

                 บรรษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ไทัย (บสัทั.)
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นาย์บัณฑู่รย์์ วิงษ์์บัณฑู่รย์์
ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารจัดกิาร

สัายงาน์กิฎหมายและดูแลทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์กิฎหมายและดูแลทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   นิ์ติิศาสัติร์บัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   หลักิกิารพืั�น์ฐาน์ข้องTFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) สัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์พัระบรมราชูปถั้มภ์

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

2561 - 2562   ผูู้้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั ฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เชื�อและหลักิประกัิน์, ผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เชื�อและหลักิประกัิน์
                  บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

2553 - 2561    ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายธุรกิาร ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย

2552 - 2553   ผูู้้บริหารฝ่่ายนิ์ติิกิรรมสััญญา บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ สุัขุ้มวิิทั จำากัิด

2549 - 2552   หัวิหน้์าส่ัวิน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล (ฝ่่ายบริหารส่ัวิน์กิลาง) สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริมวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม

2545 - 2549   ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายนิ์ติิกิรรมสััญญาและหลักิประกัิน์ (งาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั) ธน์าคารทิัสัโก้ิ จำากัิด (มหาชน์)

นางสู่าวิภัที่รวิด่ สู่่วิรรณเวิช
รักิษัากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร

สัายงาน์ปฏิิบัติิกิาร

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

   รักิษัากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์ปฏิิบัติิกิาร
   บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิิกิารศ่กิษัา

   บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยอัสัสััมชัญ

   บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยเกิษัติรศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

   กิารจัดทัำางบกิระแสัเงิน์สัดและกิารวิิเคราะห์งบกิระแสัเงิน์สัด 
   สัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์พัระบรมราชูปถั้มภ์

   Digital Transformation Strategy for Senior Management
   บริษััทั ไอเอ็มซ่ึ่ เอ้าท์ัซึ่อร์สัซิึ่�ง (ประเทัศไทัย) จำากัิด

   Mini - MBA in Direct Sales
   จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย

   International Banking System Seminar
   ธน์าคารกิรุงเทัพั สัาข้าฮ่่องกิง
    

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

   ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายอำาน์วิยกิาร บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์  
   ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด    

   ผูู้้จัดกิารฝ่่ายพััฒิน์าธุรกิิจและกิลยุทัธ์องค์กิร
   บริษััทั พ่ัเพิัล ม่เด่ย กิรุ�ป จำากัิด

   หัวิหน้์าฝ่่ายพััฒิน์าธุรกิิจ
   สัถ้าบัน์วิิจัยและพััฒิน์าอัญมณ่และเครื�องประดับแห่งชาติิ 
   (องค์กิารมหาชน์)

   ท่ั�ปร่กิษัาด้าน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล Amss Inc.,Ltd 
   (บริษััทัใน์เครือไทัย แอร์พัอร์ติส์ั กิราวิด์เซึ่อร์วิิสัเซึ่สั)

   ผูู้้จัดกิารฝ่่ายกิลยุทัธ์องค์กิร
   บริษััทั ไทัยแลน์ด์ พัริวิิเลจ คาร์ด จำากัิด

   ผูู้้จัดกิารโครงกิารพิัเศษั
   ธน์าคารพััฒิน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม
   แห่งประเทัศไทัย

   ผูู้้จัดกิารโครงกิารพิัเศษั
   สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริมวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม (สัสัวิ.)
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การป็ระกอบธุ่รกิจ

    1.1 นโย์บาย์การดำาเนินงาน 
ย่์ที่ธุศ์าสู่ติร์ท่ี่� 1 : เสู่ริมุ่สู่ร้างราย์ได้เพ่�อให้บรรล่ภารกิจและสู่ร้างโอกาสู่ในการเติิบโติอย์�างยั์�งย่์น

1. นโย์บาย์และภาพรวิมุ่การป็ระกอบธุ่รกิจ

   บสัอ. ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารหน่์�ด้อยคุณภาพัและ
ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายอย่างม่ประสิัทัธิภาพั โดยมุ่งเน้์น์
กิารเจรจาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์�และคำาน่์งถ่้งศักิยภาพั
ควิามสัามารถ้ใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์� เพืั�อเร่ยกิเก็ิบ
เงิน์ให้ได้เงิน์สัดอย่างรวิดเร็วิและน์ำาไปชำาระตัิ�วิสััญญา
ใช้เงิน์จากิกิารรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัจากิ ธอทั. 
ได้ติามกิำาหน์ด รวิมทัั�งเพืั� อเสัริมสัร้างศักิยภาพัและ
รองรับกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�อาจได้รับโอน์
มาเพิั�มเติิมอ่กิ

แนวิที่างการบริหารจัดการ

   การบริหารล่กหน่�โดย์รวิมุ่
  เร่งติิดติามข้้อมูล สัถ้าน์ะ และเอกิสัารลูกิหน่์�จากิ
ธน์าคารอิสัลามฯ ให้ครบถ้้วิน์โดยเร็วิ
  บริหารจัดกิารลูกิหน่์�โดยบูรณากิารควิามร่วิมมือทัั�ง
ด้าน์ปรับโครงสัร้างหน่์� ด้าน์กิฎหมาย และด้าน์พิัธ่กิาร
สิัน์เชื�อ รวิมทัั�งด้าน์กิารบริหารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
    ปรับลดตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ข้องธน์าคารอิสัลามฯ กิรณ่
ไม่ได้รับเอกิสัารสัำาคัญหรือเอกิสัารสัำาคัญสูัญหายไม่
สัามารถ้ดำาเนิ์น์กิารต่ิอได้
   ติิดติามกิระบวิน์กิารชำาระหน่์�อย่างใกิล้ชิดและให้เป็น์
ไปติามหลักิเกิณฑ์์ข้องธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
   ติิดติามกิารข้ายทัอดติลาดทัรัพัย์หลักิประกัิน์อย่าง
ใกิล้ชิด ทัั�งกิารตัิ�งราคาเข้้าสู้ั/ซืึ่�อหลักิประกัิน์ รวิมถ่้ง
จัดทัำาบัญช่รับ-จ่ายข้องกิรมบังคับคด่
   เร่งข่้�น์ทัะเบ่ยน์และประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย/
กิำาหน์ดราคาให้พัร้อมข้าย

   ล่กหน่�ราย์ใหญ� 
   ศ่กิษัาและวิิเคราะห์ศักิยภาพัข้องลูกิหน่์� และเจติน์ารมณ์
ใน์กิารชำาระหน่์�/ปิดบัญช่ลูกิหน่์�แต่ิละราย และเสัน์อแน์วิทัาง
กิารปรับโครงสัร้างหน่์�เชิงรุกิท่ั�เหมาะสัมและม่ประสิัทัธิภาพั
หากิเป็น์กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ให้ควิามร่วิมมือ ให้เร่งดำาเนิ์น์กิาร
ทัางกิฎหมายเพืั�อสัร้างสัภาพับังคับคด่ควิบคู่กัิน์
   พิัจารณาเสัน์อข้ายหน่์� กิรณ่ท่ั�เป็น์หน่์�ท่ั�ม่สัถ้าน์ะยุ่งยากิ 
ซัึ่บซ้ึ่อน์ และต้ิองใช้เวิลาน์าน์ใน์กิารรับชำาระหน่์�ติาม
กิระบวิน์กิาร
   ติิดติามกิารชำาระหน่์�หรือกิารข้ายทัรัพัย์สิัน์จากิกิาร
บังคับคด่ข้องลูกิหน่์�รายใหญ่ ให้เพ่ัยงพัอกัิบกิารชำาระ
ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้กัิบธน์าคารอิสัลามฯ

   ล่กหน่�ราย์ย์�อย์ และสิู่นเช่�อเช�าซ่ื้�อ
   ศ่กิษัาและวิิเคราะห์กิลุ่มลูกิหน่์�ทัั�งท่ั�แบบม่หลักิประกัิน์
และไม่ม่หลักิประกัิน์ และหาแน์วิทัางใน์กิารติิดติาม
ท่ั�เหมาะสัมและม่ประสิัทัธิภาพั โดยคำาน่์งถ่้งกิารใช้
บุคลากิรภายใน์และกิารใช้บริษััทัติิดติามจากิภายน์อกิ 
(Outsource) เพืั�อให้กิารบริหารลูกิหน่์�เป็น์ไปอย่างม่
ประสิัทัธิภาพัและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างม่ประสิัทัธิภาพั
    เร่งดำาเนิ์น์กิารด้าน์คด่กัิบลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ให้ควิามร่วิมมือ/
ประวิิงเวิลาใหแ้ล้วิเสัร็จ โดยน์ำาส่ังให้สัำานั์กิงาน์กิฎหมาย
ดำาเนิ์น์กิารให้ครบถ้้วิน์
  ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ และกิำากัิบดูแลกิารบริหาร
งาน์ข้องบริษััทัติิดติามจากิภายน์อกิ (Outsource) เพืั�อ
ส่ังมอบงาน์ให้กัิบบริษััทัท่ั�ม่ศักิยภาพั และดำาเนิ์น์กิารได้
ติามเป้าหมาย
  ติิดติามกิารชำาระหน่์�หรือกิารข้ายทัรัพัย์สิัน์จากิกิาร
บังคับคด่ข้องลูกิหน่์�รายย่อยและเช่าซืึ่�อ ต้ิองเพ่ัยงพัอ
กัิบค่าใช้จ่ายใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ.
    ปรับปรุงระเบ่ยบกิารปฏิิบัติิงาน์ดา้น์คด่ เพืั�อลดภาระ
พันั์กิงาน์ และลดค่าใช้จ่าย แต่ิให้สัามารถ้บังคับคด่ให้
ลูกิหน่์�ชำาระหน่์�เร็วิข่้�น์

   ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์
  ข้ยายช่องทัางกิารรับรู้ถ่้งประชาชน์ทัั�วิไปให้ได้รับ
ข้้อมูลทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้อง บสัอ. อย่างทัั�วิถ่้ง เช่น์ 
Facebook, Line,  และ YouTube
   เพิั� มช่องทัางใน์กิารข้ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย เช่น์
กิารจ้างบริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์หรือตัิวิแทัน์ข้ายดำาเนิ์น์
กิารแทัน์บริษััทั
   ข่้�น์ทัะเบ่ยน์ผูู้้ดูแลทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
   กิำาหน์ดแน์วิทัางดำาเนิ์น์กิารต่ิอผูู้้บุกิรุกิทัรัพัย์สิัน์
รอกิารข้าย
   ปรับปรุงทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายให้อยู่ใน์สัภาพัท่ั�เหมาะสัม
ต่ิอกิารจำาหน่์าย โดยคำาน่์งถ่้งควิามคุ้มค่า รวิมถ่้งกิาร
วิิเคราะห์ราคาประเมิน์ให้สัอดคล้องกัิบราคาติลาดใน์
ปัจจุบัน์ เพืั�อกิำาหน์ดราคาข้ายท่ั�เหมาะสัมเพืั�อประโยชน์์
ข้องบริษััทั
  ปรับปรุงกิระบวิน์กิารบริหารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
เพืั�อเร่งรัดกิารข้าย NPA เพืั�อให้ได้รับเงิน์สัดคืน์อย่าง
รวิดเร็วิ และคุ้มค่ากัิบค่าใช้จ่ายข้อง บสัอ.
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ย่์ที่ธุศ์าสู่ติร์ท่ี่� 2 : เสู่ริมุ่สู่ร้างศั์กย์ภาพในการแข�งขันเพ่�อเติร่ย์มุ่คุวิามุ่พร้อมุ่รองรับการเติิบโติอย์�างยั์�งย่์น

   

  
   เป็น์บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่กิารบริหารจัดกิารท่ั�ด่ 
ม่มาติรฐาน์ และม่ประสิัทัธิภาพั โดยมุ่งเน้์น์กิารพััฒิน์า 
ปรับปรุงหลักิเกิณฑ์์ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และกิระบวิน์กิาร
ทัำางาน์ให้ม่มาติรฐาน์และเป็น์ไปติามหลักิเกิณฑ์์ข้อง
หน่์วิยงาน์ท่ั�กิำากัิบดูแล เช่น์ สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิาร
น์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ (สัคร.)
   กิารพััฒิน์าและปรับปรุงโครงสัร้างองค์กิรรวิมถ่้ง
กิารบริหารทัรัพัยากิรบุคคลให้สัอดคล้องกัิบพััน์ธกิิจ
และยุทัธศาสัติร์ข้ององค์กิร รวิมทัั�งกิารบริหารต้ิน์ทุัน์ 
ค่าใช้จ่ายท่ั�เหมาะสัม เพืั�อสัร้างผู้ลติอบแทัน์ให้กัิบองค์กิร
อย่างยั�งยืน์ ม่ควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์ และสัร้าง
ศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์ใน์ระยะยาวิ

แนวิที่างการบริหารจัดการ

   เติร่ยมควิามพัร้อมใน์กิารดำาเนิ์น์กิารติามประกิาศ
ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย เรื�อง กิารคิดดอกิเบ่�ยผิู้ดนั์ด
ชำาระหน่์�และกิารตัิดชำาระหน่์� กิำาหน์ดหลักิเกิณฑ์์กิารคิด
ดอกิเบ่�ยผิู้ดนั์ดชำาระหน่์� และหลักิเกิณฑ์์ลำาดับกิารตัิด
ชำาระหน่์� ท่ั�จะม่ผู้ลบังคับใช้ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 เมษัายน์ 2564
    ทับทัวิน์ ปรับปรุงกิระบวิน์กิาร ขั้�น์ติอน์กิารปฏิิบัติิ
งาน์เพืั�อเพิั�มประสิัทัธิภาพักิารปฏิิบัติิงาน์ให้สัอดคล้อง
กัิบระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�อยู่ระหว่ิางพััฒิน์า
   เพิั�มประสัิทัธิภาพักิารบริหารจัดกิารทัรัพัยากิรและ
ทัรัพัย์สิัน์ข้ององค์กิร เพืั�อลดค่าใช้จ่ายใน์กิารดำาเนิ์น์
งาน์ อาทิัพืั�น์ท่ั�สัำานั์กิงาน์ ลิข้สิัทัธิ�โปรแกิรมครุภัณฑ์์
สัำานั์กิงาน์ เป็น์ต้ิน์ 

   ใช้ Outsource ใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ข้ององค์กิร เพืั�อ
ประสิัทัธิภาพักิารดำาเนิ์น์งาน์ และบริหารต้ิน์ทุัน์และค่าใช้
จ่ายระยะยาวิอย่างเหมาะสัม
   พััฒิน์า ปรับปรุงหลักิเกิณฑ์์ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และ
กิระบวิน์กิารทัำางาน์ติามหลักิเกิณฑ์์ข้องหน่์วิยงาน์กิำากัิบ
ดูแล เช่น์

 - หลักิเกิณฑ์์กิารประเมิน์ผู้ลรัฐวิิสัาหกิิจข้อง สัคร.
 - รายงาน์ทัางกิารเงิน์ติามหลักิเกิณฑ์์ข้อง ธปทั.

   พััฒิน์าศักิยภาพั สัร้างแรงจูงใจ และกิารประเมิน์ผู้ล
กิารปฏิิบัติิงาน์ให้กัิบบุคลากิร เช่น์

 - พััฒิน์าบุคลากิรให้ม่องค์ควิามรู้ด้าน์เทัคโน์โลย่   
           สัารสัน์เทัศ เพืั� อเติร่ยมควิามพัร้อมเข้้าสู่ั
           องค์กิรดิจิติอล (Digitalization)
 - เร่งปรับปรุงโครงสัร้างผู้ลติอบแทัน์และสัวัิสัดิกิาร
          บุคลากิรให้เป็น์ไปติามมาติรฐาน์ใน์กิลุ่มธุรกิิจ
          เด่ยวิกัิน์
 - จัดทัำาระบบประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้อง
          บุคลากิร (KPI)
 - จัดหาและเข้้าทัำางาน์ใน์สัถ้าน์ท่ั�แห่งใหม่ท่ั�เหมาะสัม
   และปลอดภัยกัิบพันั์กิงาน์ โดยคำาน่์งถ่้ง
     สัวัิสัดิภาพัข้องพันั์กิงาน์เป็น์สัำาคัญ

   ประชาสััมพััน์ธ์องค์กิรอย่างสัมำ�าเสัมอเพืั� อสืั�อสัาร
ข้้อมูลทัั�งภายน์อกิและภายใน์องค์กิร
   กิารรายงาน์ผู้ลประกิอบกิารประจำาปี 2563 ข้อง บสัอ. 
(Annual Report) เพืั�อเปิดเผู้ยข้้อมูลรายงาน์ผู้ลกิาร
ดำาเนิ์น์งาน์ข้ององค์กิรใน์รอบปีท่ั�ผู่้าน์มา ด้วิยควิาม
โปร่งใสั และสัร้างภาพัลักิษัณ์ท่ั�ด่ข้ององค์กิร
  โครงกิารประหยัดพัลังงาน์ เพืั�อลดค่าใช้จ่ายใน์ด้าน์
กิารใช้พัลังงาน์ข้อง บสัอ.
  ผู้ลักิดัน์โครงกิารรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัเพิั�ม 
เพืั�อสันั์บสันุ์น์ให้ธน์าคารข้องรัฐม่ควิามมั�น์คงข่้�น์
    จัดทัำาและทับทัวิน์แผู้น์ยุทัธศาสัติร์และแผู้น์ปฏิิบัติิกิาร 
เพืั�อทับทัวิน์จัดทัำาแผู้น์ยุทัธศาสัติร์และแผู้น์ปฏิิบัติิงาน์
ให้เป็น์ไปติามวิัติถุ้ประสังค์ จัดทัำาข้้อเสัน์อเชิงน์โยบาย
สัำาหรับกิารดำาเนิ์น์งาน์ปี 2565

ย่์ที่ธุศ์าสู่ติร์ท่ี่� 3 : ย์กระดับสู่่�องค์ุกรดิจิทัี่ล 

 เป็น์บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศทั่�ม่มาติรฐาน์ เช่น์ ระบบกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ กิารบริหาร
จัดกิารภายใน์ กิารให้บริกิารแกิ่ลูกิหน่์�และหน์่วิยงาน์ผูู้้กิำากัิบดูแล ม่ฐาน์ข้้อมูลท่ั�ถู้กิต้ิองเป็น์ปัจจุบัน์ สัามารถ้เพิั�ม
ประสิัทัธิภาพัใน์กิารทัำางาน์ กิารวิิเคราะห์ข้้อมูล กิารรายงาน์ผู้ล และกิารประเมิน์ผู้ล โดยม่ควิามพัร้อมทัั�งด้าน์บุคลากิร
ฐาน์ข้้อมูล กิารถ่้ายทัอดองค์ควิามรู้ เพืั�อรองรับกิารเติิบโติข้ององค์กิรอย่างยั�งยืน์ และสัร้างศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์
ใน์ระยะยาวิ

แนวิที่างการบริหารจัดการ

   พััฒิน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศเพืั�อรองรับธุรกิรรมกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่ควิามเหมาะสัมและม่ประสิัทัธิภาพั
รองรับกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ.
   วิิเคราะห์ และ Cleansing data เพืั�อน์ำาเข้้าข้้อมูลใน์ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศภายใน์ข้อง บสัอ. และน์ำาเข้้าระบบ
บริหารสิัน์ทัรัพัย์ให้สัามารถ้ประมวิลผู้ล และออกิรายงาน์ได้อย่างถู้กิต้ิองและทััน์เวิลา
   พััฒิน์าเพิั�มประสิัทัธิภาพักิารบริหารจัดกิารด้วิยระบบเทัคโน์โลย่ดิจิติอล เพืั�อรองรับกิารให้บริกิารลูกิหน่์�และเพิั�ม
ควิามได้เปร่ยบใน์กิารแข่้งขั้น์ให้กัิบองค์กิร
   จัดระเบ่ยบแฟม้เอกิสัารห้องมั�น์คง (Document Cleansing) โดยกิารติรวิจสัอบเอกิสัารสัำาคัญและจัดลำาดับ
ควิามสัำาคัญข้องเอกิสัาร เพืั�อลดปริมาณกิารจัดเก็ิบเอกิสัารท่ั�ไม่เก่ิ�ยวิข้้อง
   จัดทัำา Profit Center และ Cost Center เพืั�อน์ำามาวิิเคราะห์เปร่ยบเท่ัยบ 
   พััฒิน์าระบบมาติรฐาน์บัญช่ ท่ั�ปร่กิษัาเรื�องเครื�องมือทัางกิารเงิน์ (Thai Financial Reporting Standard : TFRS 9) 
เพืั�อให้งบกิารเงิน์ข้องบริษััทัสัะท้ัอน์ควิามเส่ั�ยงด้าน์เครดิติข้องลูกิหน่์� และสัะท้ัอน์ฐาน์ะกิารเงิน์ท่ั�แท้ัจริงข้องสัถ้าบัน์
กิารเงิน์อย่างทััน์กิารณ์
   พััฒิน์าช่องทัางกิารชำาระเงิน์ และระบบ Call Center เพิั�มประสิัทัธิภาพักิารทัำางาน์ (Increase Productivity) 
และปรับปรุงช่องทัางกิารชำาระเงิน์ข้องลูกิค้าให้ม่ประสิัทัธิภาพัมากิยิ�งข่้�น์
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 1.2 ภาพรวิมุ่การป็ระกอบธุ่รกิจ
 บสัอ. ม่กิระบวิน์กิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัและทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�รับโอน์มาติามข้อบเข้ติท่ั�กิำาหน์ด
ใน์ พัรกิ.บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ และท่ั�แก้ิไข้เพิั�มเติิม ภายใต้ิกิารกิำากัิบดูแลข้องธน์าคารแห่งประเทัศไทัย (ธปทั.) และ
สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ (สัคร.) 

 สิัน์ทัรพััย์ด้อยคุณภาพั (NPF) บสัอ. ม่แน์วิทัางบรหิารจัดกิารโดยกิารเจรจาประน์อมหน่์�ผู่้าน์กิระบวิน์กิารปรับ
โครงสัร้างหน่์�เป็น์หลักิ แต่ิหากิผู้ลกิารเจรจาไม่ได้ข้้อยุติิหรือไม่สัามารถ้ติิดต่ิอกัิบลูกิหน่์�ได้ บสัอ. ม่แน์วิทัางดำาเนิ์น์กิาร
ติามขั้�น์ติอน์กิระบวิน์กิารทัางศาลถ่้งท่ั�สุัดทุักิราย รวิมถ่้งกิารบังคับคด่ข้ายทัอดติลาดทัรัพัย์หลักิประกิัน์ข้องลูกิหน่์� 
อย่างไรก็ิติาม บสัอ. ให้โอกิาสัลูกิหน่์�สัามารถ้เจรจาประน์อมหน่์�ได้ใน์ทุักิขั้�น์ติอน์ทัางกิฎหมาย 

 ทัั�งน่์�ใน์กิารประน์อมหน่์� บสัอ. ม่น์โยบายรับชำาระหน่์�จากิต่ิโอน์ทัรัพัย์เพืั�อชำาระหน่์� โดยจะน์ำาทัรัพัย์ดังกิล่าวิ
เป็น์ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) และน์ำาทัรัพัย์ดังกิล่าวิออกิข้ายต่ิอไป 

 กิรณ่ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารโดยจัดให้ม่กิารดูแลและปรับปรุงให้ม่สัภาพัด่พัร้อมข้าย
ให้กัิบผูู้้ซืึ่�ออย่างสัมำ�าเสัมอ  สัำาหรับทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) น์อกิจากิได้มาจากิกิารต่ิโอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�
ด้อยคุณภาพัแล้วิอาจมาจากิกิารท่ั� บสัอ. ประมูลซืึ่�อทัรัพัย์หลักิประกัิน์จากิกิารข้ายทัอดติลาด

           ทัั�งน่์�กิารดำาเนิ์น์งาน์ติามกิระบวิน์กิารต่ิาง ๆ ท่ั�กิล่าวิข้้างต้ิน์นั์�น์ เพืั�อให้สัามารถ้เร่ยกิเก็ิบเงิน์สัดจากิลูกิหน่์�
และน์ำามาชำาระค่าติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้กัิบ ธอทั. และส่ังผู้ลกิำาไรให้กัิบกิระทัรวิงกิารคลังซ่ึ่�งเป็น์ผูู้้ถื้อหุ้น์ต่ิอไป

กระบวินการบริหาร NPF และ NPA สู่ร่ป็ติามุ่แผนภ่มิุ่ดังน่�

ย่์ที่ธุศ์าสู่ติร์ท่ี่� 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ุกรให้มุ่่คุวิามุ่พร้อมุ่ในการป็ฏิิบัติิงาน

อย์�างมุ่่ธุรรมุ่าภิบาล

  
   เป็น์บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่กิารดำาเนิ์น์งาน์เป็น์ไป
ติามหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
(Good Corporate Governance) ซ่ึ่�งให้ควิามสัำาคัญ
ต่ิอผูู้้ถื้อหุ้น์ คณะกิรรมกิาร ผูู้บ้ริหาร พันั์กิงาน์ และลกูิค้า
หรือลูกิหน่์� ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยง กิารควิบคุมภายใน์ท่ั�
ม่ประสิัทัธิภาพัและม่ควิามโปร่งใสัสัามารถ้ติรวิจสัอบได้
น์อกิเหนื์อจากิกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมายและกิฎระเบ่ยบ
ต่ิาง ๆ ท่ั�กิำากัิบโดยหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแลแล้วินั์�น์ บสัอ. 
ยังส่ังเสัริมให้ผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์ม่ควิามติระหนั์กิถ่้ง
สัำาน่์กิใน์หน้์าท่ั�ควิามรับผิู้ดชอบโดยปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิย
คุณธรรรม จริยธรรม ซืึ่�อสััติย์ สุัจริติ และม่ควิามรับ
ผิู้ดชอบต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม (CSR) เพืั�อเป็น์ภาพั
ลักิษัณ์ท่ั�ด่และสัะท้ัอน์ถ่้งคุณค่าข้ององค์กิร

แนวิที่างการบริหารจัดการ

   เติร่ยมควิามพัร้อมใน์กิารดำาเนิ์น์กิารติามประกิาศ 
บสัอ. น์ำาหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่
ใน์รัฐวิิสัาหกิิจ ปี2562 ข้อง สัคร. มาเป็น์หลักิปฏิิบัติิ
ใน์กิารบริหารจัดกิาร โดยประกิาศน์โยบายเป็น์ลายลักิษัณ์
อักิษัรเพืั�อให้กิรรมกิารผูู้้จัดกิาร พันั์กิงาน์ระดับบริหาร 
พันั์กิงาน์ ลูกิจ้าง น์ำาแน์วิทัางไปปฏิิบัติิ โดยผู้ลสััมฤทัธิ�
ท่ั�คาดวิา่จะไดรั้บคือ บสัอ. ม่ระบบกิารบรหิารจดักิารองคก์ิร
ติามหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ (Good Corporate
Governance) สัามารถ้ดำาเนิ์น์งาน์ได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพั 
กิารบรหิารจัดกิารม่ควิามโปรง่ใสั สัามารถ้ติรวิจสัอบได้
เสัริมสัร้างศักิยภาพักิารแข่้งขั้น์ และม่ควิามรับผิู้ดชอบ
ต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยทุักิกิลุ่ม สัร้างคุณค่า ให้กัิบ บสัอ.
ใน์ระยะยาวิอย่างยั�งยืน์ เช่น์

 

 - ติรวิจสัอบภายใน์
 - บริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์
 - ปฏิิบัติิติามกิฎระเบ่ยบองค์กิรและกิฎหมาย
 - กิำากัิบและควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม
 - ป้องกัิน์และปราบปรามกิารทัจุริติและประพัฤติิมิชอบ

   บริษััทัน์ำาระบบกิารบริหารควิามเส่ั�ยงติามมาติรฐาน์สัากิล 
(COSO-ERM) มาปรับใช้ใน์องค์กิร โดยผู้ลสััมฤทัธิ�ท่ั�
คาดว่ิาจะได้รับ คือสัามารถ้น์ำาระบบบริหารควิามเส่ั�ยง
มาใช้ใน์กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์อย่างเป็น์ระบบและม่
ประสิัทัธิภาพั สัามารถ้ระบุหรือค้น์หาควิามเส่ั�ยง ประเมิน์
ควิามเส่ั�ยง และวิิเคราะห์ระดับควิามรุน์แรงข้องแต่ิละ
ควิามเส่ั�ยง น์ำามาจัดลำาดับควิามสัำาคัญข้องควิามเส่ั�ยง
และกิำาหน์ดมาติรากิารแก้ิไข้และติิดติามอย่างต่ิอเนื์�อง 
ทัั�งน่์�เพืั�อให้สัามารถ้ป้องกัิน์หรือลดโอกิาสัผู้ลเส่ัยหาย
ท่ั�เกิิดจากิควิามเส่ั�ยงท่ั�หากิเกิิดข่้�น์แล้วิจะกิระทับต่ิอ
วัิติถุ้ประสังค์และเป้าหมายกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทั
   บสัอ. น์ำาระบบควิบคุมภายใน์ติามหลักิเกิณฑ์์กิระทัรวิง
กิารคลังว่ิาด้วิยมาติรฐาน์กิารควิบคุมภายใน์สัำาหรับ
หน่์วิยงาน์ข้องรัฐ พั.ศ.2561 มาปฏิิบัติิภายใน์องค์กิร 
โดยผู้ลสััมฤทัธิ�ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคือ บสัอ. ม่ระบบกิาร
ควิบคุมภายใน์ม่กิารติรวิจสัอบอย่างม่ประสิัทัธิภาพั
ติามมาติรฐาน์สัากิล (COSO) สัร้างควิามมั�น์ใจให้กัิบ
ผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยว่ิากิารดำาเน์ิน์งาน์จะบรรลุวัิติถุ้ประสังค์
ด้าน์ประสิัทัธิผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ รวิมทัั�งกิารดูแลรักิษัา
ทัรัพัย์สิัน์ กิารป้องกัิน์หรือลดควิามผิู้ดพัลาด ควิามเส่ัยหาย
กิารรั�วิไหล สิั�น์เปลือง หรือทุัจริติภายใน์องค์กิร ติลอด
จน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ได้อย่างน่์าเชื�อถื้อถู้กิต้ิอง
และทััน์เวิลา

   จัดทัำาแน์วิปฏิิบัติิและ/หรือกิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์
ด้าน์กิารแสัดงควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม CSR โดยผู้ล
สััมฤทัธิ�ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับ คือเพืั�อให้ผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยม่ส่ัวิน์
ร่วิมใน์กิารพััฒิน์ากิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ. โดยคำาน่์ง
ถ่้งควิามรับผิู้ดชอบต่ิอชุมชน์และสิั�งแวิดล้อม
   พััฒิน์าองค์ควิามรู้ด้าน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเพืั� อ
เสัริมสัร้างควิามรู้ และควิามติระหนั์กิด้าน์กิารบริหาร
ควิามเสั่�ยงใหแ้ก่ิบุคลากิรภายใน์องคก์ิร โดยผู้ลสััมฤทัธิ�
ท่ั�คาดวิ่าจะได้รับ คือบุคคลากิรภายใน์บริษััทัม่ควิามรู้
ควิามเข้้าใจสัามารถ้น์ำาหลักิกิารบริหารควิามเสั่�ยงมาใช้
กิารทัำางาน์เพืั� อให้กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเป็น์
วัิฒิน์ธรรมข้ององค์กิร

   โยกิย้ายสัำานั์กิงาน์ เพืั� อรองรับกิารปฏิิบัติิงาน์และ
สัอดคล้องกัิบภารกิิจข้องบสัอ.ได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพั
และคุ้มค่า
   จัดทัำาแผู้น์ฉุักิเฉิัน์ เพืั� อเติร่ยมพัร้อมรับเหตุิฉุักิเฉิัน์ 
ลดควิามเส่ัยหายหรือสูัญเส่ัย
   จัดให้ม่น์โยบายคุ้มครองข้้อมูลส่ัวิน์บุคคล และกิาร
พััฒิน์าระบบบริหารจัดกิาร PDPA เพืั�อปกิป้องข้้อมูล
ส่ัวิน์บุคคลเพืั� อให้บรรลุเป้าหมายด้าน์กิฎหมายจ่ง
พัยายามกิำาหน์ดกิลไกิท่ั�เหมาะสัมซ่ึ่�งจะขั้ดข้วิางกิาร
ละเมิดสิัทัธิใน์กิารปกิป้องข้้อมูลส่ัวิน์บุคคลและรับประกัิน์
ติามกิฎหมายว่ิาด้วิยกิารคุ้มครองข้้อมูลส่ัวิน์บุคคล
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     2.1 ข้อมุ่่ลสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF) แย์กราย์กล่�มุ่ ณ วัินรับโอน 

 2.2 การบริหารจัดการสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF) 
 “บสัอ. ม่น์โยบายมุ่งเน้์น์กิารเจรจาและให้คำาปร่กิษัาด้าน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์� เพืั�อ
หาข้้อยุติิร่วิมกัิน์ใน์กิารแก้ิปัญหาหน่์�ด้อยคุณภาพัเป็น์อัน์ดับแรกิโดยคำาน่์งถ่้งศักิยภาพั
ควิามสัามารถ้ใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์� ควิบคู่ไปกัิบกิารดำาเนิ์น์คด่ควิาม บังคับคด่ ติามขั้�น์ติอน์
ทัางกิฎหมาย เพืั�อให้ได้รับชำาระเงิน์สัดคืน์อย่างรวิดเร็วิ และเสัริมสัร้างควิามเข้้มแข็้งทัางธุรกิิจ 
ให้ลูกิหน่์�ไม่กิลับมาเป็น์หน่์�ด้อยคุณภาพัอ่กิใน์อน์าคติผู่้าน์กิิจกิรรมโครงกิารต่ิาง ๆ อาทิักิาร
เสัริมสัร้างควิามรู้ด้าน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์� กิารเชื�อมโยงจับคู่ธุรกิิจ เป็น์ต้ิน์ เพืั� อลด
ควิามสูัญเส่ัยให้คงเหลือน้์อยท่ั�สุัด”

 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ใหญ� 
 บสัอ. แบ่งกิลุ่มติามเงิน์ต้ิน์ท่ั�รับโอน์มาม่จำาน์วิน์มากิกิว่ิา 20 ล้าน์บาทั ปัจจุบัน์ม่จำาน์วิน์ 179 ราย (เดิมม่ 174 
ราย ต่ิอมาม่กิารโอน์ลูกิหน่์�รายย่อยม่ผูู้้บริหารและหลักิประกัิน์ร่วิมกัิน์อ่กิ 5 ราย) ม่กิารวิิเคราะห์สัถ้าน์ะลูกิหน่์�ทุักิราย  
จากินั์�น์จะติิดต่ิอเจราจาเสัน์อแผู้น์เงื�อน์ไข้กิารปรับโครงสัร้างหน่์�เพืั�อน์ำาลูกิหน่์�เข้้าสู่ักิระบวิน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
เป็น์หลักิ โดยคำาน่์งถ่้งศักิยภาพัและควิามสัามารถ้ใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�เพืั�อช่วิยให้ลูกิหน่์�ม่สัภาพัคล่องทัางธุรกิิจ
สัามารถ้ดำาเน์ิน์ธุรกิิจติ่อไปได้ แต่ิหากิลูกิหน่์�ไม่ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารชำาระหน่์�หรือไม่สัามารถ้ติิดติ่อได้หรือไม่สัามารถ้
หาข้้อยุติิได้ บสัอ. จะใช้มาติรกิารดำาเนิ์น์กิารทัางกิฎหมายครบถ้้วิน์ทุักิราย เพืั�อบังคับคด่และน์ำาทัรัพัย์สิัน์ข้ายทัอด
ติลาดเพืั�อชำาระหน่์�ต่ิอไป

2. ลักษ์ณะการป็ระกอบธุ่รกิจ

 ภายหลงัจากิทั่�ได้รับโอน์สันิ์ทัรพััย์ด้อยคุณภาพัมาจากิ ธอทั. แลว้ิ บสัอ. จะม่กิารแบง่กิลุ่มลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพั
ท่ั�รับโอน์มาติามจำาน์วิน์เงิน์ต้ิน์และติามประเภทัข้องลูกิหน่์� ทัั�งน่์�เพืั�อให้สัามารถ้บริหารจัดกิารได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพัและ
เหมาะสัมกัิบลูกิหน่์�ใน์แต่ิละกิลุ่ม โดยลูกิหน่์�ท่ั�จำาน์วิน์เงิน์ต้ิน์มากิกิว่ิา 20 ล้าน์บาทัข่้�น์ไป บสัอ. จัดให้อยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�
รายใหญ่ ซ่ึ่�ง ณ วัิน์รับโอน์ม่จำาน์วิน์ 174 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา รวิม 42,325.98 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 85.82% ข้องเงิน์ต้ิน์
ติามสััญญาท่ั�รับโอน์มา สัำาหรับลูกิหน่์�ท่ั�ม่จำาน์วิน์เงิน์ต้ิน์ติำ�ากิว่ิา 20 ล้าน์บาทั บสัอ. จัดอยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยโดยม่
จำาน์วิน์ 27,962 ราย ม่ภาระเงิน์ต้ิน์ติามสััญญาท่ั�รับโอน์มารวิม 5,842.02 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 11.85% ซ่ึ่�งใน์กิลุ่มน่์�เพืั�อกิาร
บริหารจัดกิารอย่างม่ประสิัทัธิภาพั บสัอ. ยังได้แบ่งออกิเป็น์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่หลักิประกัิน์ และกิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อย
ไม่ม่หลักิประกัิน์โดย ณ วัิน์รับโอน์ม่ลูกิหน่์�รายย่อยม่หลักิประกัิน์ม่จำาน์วิน์ 1,356 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญารับโอน์ 
3,612.82 ล้าน์บาทั และลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์ม่จำาน์วิน์ 26,606 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา 2,229.20 ล้าน์บาทั
น์อกิจากินั์�น์ไดแ้บ่งกิลุ่มสิัน์เชื�อเชา่ซืึ่�อจำาน์วิน์ 890 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา 894.82 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 1.81% ใน์สัว่ิน์
ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) ม่มูลค่ารวิม 255.29 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 0.52%

*หมายเหตุิ เป็น์มูลค่าหลักิประกัิน์ ณ วัิน์รับโอน์ 

 “บสัอ. เป็น์กิลไกิหน์่�งใน์กิารแกิ้ไข้
ปัญหาสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�รับโอน์มา
จากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย ม่ส่ัวิน์
สัำาคัญใน์กิารช่วิยขั้บเคลื�อน์เศรษัฐกิิจด้วิยกิาร
บริหารจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�
รับโอน์มาม่สัว่ิน์ชว่ิยฟ้�น์ฟูธุรกิิจข้องลกูิหน่์�
ให้สัามารถ้ดำาเนิ์น์ต่ิอไปได้และกิลับสู่ัระบบ
เศรษัฐกิิจต่ิอไป”
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 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ย์�อย์มุ่่หลักป็ระกัน  
 กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยท่ั�ม่เงิน์ต้ิน์ติำ�ากิว่ิา 20 ล้าน์บาทั
และม่หลักิประกัิน์ ปัจจุบัน์ม่จำาน์วิน์ 1,356 ราย บสัอ. ม่
หนั์งสืัอแจ้งลูกิหน่์�ทุักิรายเพืั�อให้โอกิาสัใน์กิารประน์อมหน่์�
ทุักิรายโดยพิัจารณาเจติน์าและควิามสัามารถ้ชำาระหน่์� 
เปิดโอกิาสัให้ลูกิหน่์�ได้ชำาระติามเงื�อน์ไข้ท่ั�ผู่้อน์ปรน์ติาม
ควิามสัามารถ้ มุ่งเน์้น์ให้ลูกิหน่์�ยังม่สัภาพัคล่องเพ่ัยง
พัอใน์กิารดำาเนิ์น์ช่วิิติได้ติามควิามเหมาะสัม  แต่ิสัำาหรับ
กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารชำาระหน่์� หรือกิรณ่
ไม่สัามารถ้ติิดต่ิอได้ จำาเป็น์ต้ิองใช้มาติรกิารดำาเนิ์น์กิาร
ทัางกิฎหมายเพืั� อบังคับคด่และน์ำาทัรัพัย์สิัน์ข้ายทัอด
ติลาดเพืั�อชำาระหน่์�ต่ิอไป

 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ย์�อย์ไมุ่�มุ่่หลักป็ระกัน
และสิู่นเช่�อเช�าซ่ื้�อ  
 กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์จำาน์วิน์ 
26,606 ราย และสิัน์เชื�อเช่าซืึ่�อ 890 ราย บสัอ. ว่ิาจ้าง
บริษััทัภายน์อกิ (Outsource) เป็น์ผูู้้ติิดติามและเร่ยกิ
เก็ิบหน่์� โดยคำาน่์งถ่้งกิารใช้บุคลากิรภายใน์และกิารใช้
บริษััทัติิดติามจากิภายน์อกิ เพืั� อให้กิารบริหารลูกิหน่์�
เป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างม่
ประสัิทัธิภาพั โดยม่กิารกิำาหน์ดแน์วิทัางบริหารจัดกิาร
และกิำากัิบดูแลบริษััทัภายน์อกิ (Outsource) ม่กิระบวิน์กิาร
คัดเลือกิและม่กิารติิดติามประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ทุักิ 
3 เดือน์

 การบรหิารจดัการการผดินดัชำาระหน่�   
 กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ม่กิารประน์อมหน่์�และอยู่ระหว่ิาง
กิารปฏิิบัติิติามแผู้น์ บสัอ. ม่กิระบวิน์กิารติิดติามอย่าง
ต่ิอเนื์�อง กิรณ่ลูกิหน่์�ข้าดกิารผู่้อน์ชำาระติามแผู้น์ปรับ
โครงสัร้างหน่์� บสัอ. จะดำาเนิ์น์กิารติิดติามทัางโทัรศัพัท์ั
ก่ิอน์และออกิจดหมายบอกิกิลา่วิทัวิงถ้ามจำาน์วิน์ 2 ครั�ง 
เมื�อประเมิน์แล้วิว่ิาลูกิหน่์�ไม่สัามารถ้ปฏิิบัติิติามแผู้น์
ปรับโครงสัรา้งหน่์�ได้ บสัอ. จะดำาเน์นิ์เรื�องเพืั�อข้ออน์มัุติิ
ยกิเลิกิสััญญาและดำาเนิ์น์กิารติามกิฎหมายเพืั�อบังคับ
ชำาระหน่์�ต่ิอไป

 การดำาเนินการติามุ่กระบวินการที่าง
กฎหมุ่าย์  
 บสัอ. ม่กิารจัดจ้างสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ
ท่ั�ม่ควิามรู้และควิามเช่�ยวิชาญทัางด้าน์กิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบ
กิารติิดติามทัวิงถ้ามหน่์�และม่ประสับกิารณท์ัางดา้น์งาน์

ดำาเนิ์น์คด่ งาน์บังคับคด่ งาน์สืับหาทัรัพัย์สิัน์และม่ระบบ
กิารควิบคุม ติิดติาม และรายงาน์ผู้ลท่ั�ม่ประสิัทัธิภาพั 
เพืั� อบริหารจัดกิารแก้ิปัญหาและได้รับข้้อยุติิโดยเร็วิ 
ซ่ึ่�งส่ังผู้ลให้บริษััทัได้รับชำาระหน่์�คืน์ติามเป้าหมายองค์กิร
 เมื�อรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัมาจากิ ธอทั. 
แล้วิ จะดำาเนิ์น์กิารติรวิจสัอบแยกิประเภทัลูกิหน่์�ท่ั�อยู่ใน์
กิระบวิน์กิารกิฎหมาย เพืั�อให้ทัราบสัถ้าน์ะคด่ข้องลูกิหน่์�
แต่ิละรายและสัามารถ้เร่งรัดคด่และบังคับคด่ น์ำาทัรัพัย์
หลักิประกัิน์ข้ายทัอดติลาดให้ได้เงิน์สัดน์ำามาลดหน่์�โดย
เร็วิ กิรณ่ลูกิหน่์�ยังไม่ม่คำาพิัพัากิษัา ฝ่่ายกิฎหมายจะ
ดำาเนิ์น์กิารสัวิมสิัทัธิเข้้าเป็น์คู่ควิามแทัน์ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย ใน์ฐาน์ะโจทัก์ิ หรือกิรณ่คด่ท่ั�ลูกิหน่์�
ม่คำาพิัพัากิษัาแล้วิจะเข้้าไปสัวิมสิัทัธิเป็น์เจ้าหน่์�ติามคำา
พิัพัากิษัา เพัราะหากิยังไม่ม่กิารเข้้าสัวิมสิัทัธิจะทัำาให้
กิารกิระบวิน์กิารรับชำาระเงิน์เกิิดควิามล่าช้าออกิไปจากิ
กิารย่ดทัรพััย์ต้ิองใช้เวิลาน์าน์ข่้�น์อ่กิ 2-3 เดอืน์ ม่ผู้ลกิระทับ
ต่ิอกิารเร่ยกิเก็ิบหน่์�ไม่เป็น์ไปติามเป้าหมายองค์กิร  
 น์อกิจากินั์�น์กิารท่ั�ยังไม่ได้ม่กิารสัวิมสิัทัธิทัางคด่
เป็น์เจ้าหน่์�ติามคำาพิัพัากิษัาหรือเจ้าหน่์�ท่ั�ม่บุริมสิัทัธิ
ผูู้้รับจำาน์องแล้วิ บสัอ. จะต้ิองเข้้าประมูลใน์ฐาน์ะบุคคล
ภายน์อกิ ซ่ึ่�งกิรณ่เป็น์ผูู้้ชน์ะกิารประมูลต้ิองชำาระเงิน์
ติามราคาทั่�ประมลูซืึ่�อพัร้อมค่าใช้จ่ายอื�น์ ๆ  เพืั�อรับเอกิสัาร
สิัทัธิและเอกิสัารทั่�เก่ิ�ยวิข้้องมาดำาเนิ์น์กิารโอน์กิรรมสัทิัธิ
ต่ิอไป อย่างไรก็ิติามกิรมบังคับคด่จะคืน์เงิน์ท่ั�ทัดรอง
จ่ายใน์กิารประมูลซืึ่�อเมื�อได้ม่กิารดำาเนิ์น์กิารสัวิมสิัทัธิ
แล้วิ ใน์กิรณ่บุคคลภายน์อกิเป็น์ผูู้้ชน์ะกิารประมูล บสัอ. 
จะต้ิองดำาเนิ์น์กิารข้อรับเงิน์จากิกิารข้ายทัอดติลาดซ่ึ่�ง
จะต้ิองเติร่ยมเอกิสัารทั่� เก่ิ�ยวิข้้อง เช่น์ คำาสัั�งศาล
กิารเข้้าสัวิมสิัทัธิเพืั� อยื�น์ต่ิอกิรมบังคับคด่เพืั� อจัดทัำา
บัญช่รับจ่าย ซ่ึ่�งใน์ขั้�น์ติอน์น่์�กิรมบังคับคด่อาจเร่ยกิ
เอกิสัารเพิั� มเติิมและหากิม่กิารคัดค้าน์กิรมบังคับคด่
ต้ิองรอให้ศาลม่คำาสัั�งถ่้งท่ั�สุัดก่ิอน์ ดังนั์�น์ บสัอ. จ่งม่
กิระบวิน์กิารเร่งรัดติิดติามเงิน์รอรับจากิกิารข้ายทัอด
ติลาดอย่างต่ิอเนื์�อง

 2.3 การบริหารจัดการที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ (NPA)
 บสัอ. ม่ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย ณ 31 ธัน์วิาคม 2563 มูลค่ารวิม 959.05 ล้าน์บาทั แบ่งเป็น์ ทัรัพัย์สิัน์ประเภทั
ท่ั�อยู่อาศัย ได้แก่ิ บ้าน์เด่�ยวิ ทัาวิน์์เฮ้่าส์ั อาคารพัาณิชย์ และห้องชุด คิดเป็น์ร้อยละ 47 ข้องมูลค่ารวิม ทัรัพัย์สิัน์
ประเภทัท่ั�ดิน์เปล่าเพืั�อกิารลงทุัน์คิดเป็น์ร้อยละ 24 ข้องมูลค่ารวิม และทัรัพัย์สิัน์ประเภทัอื�น์ ๆ  ได้แก่ิ อาคารสัำานั์กิงาน์ 
อาคารโกิดัง คิดเป็น์ร้อยละ 29 ข้องมูลค่ารวิม โดยม่ทัำาเลท่ั�ตัิ�งทัรัพัย์กิระจายอยู่ทัั�วิประเทัศ ส่ัวิน์ใหญ่อยู่ใน์กิรุงเทัพัฯ
และปริมณฑ์ล ภาคติะวัิน์ออกิ และภาคติะวัิน์ออกิเฉ่ัยงเหนื์อ คิดเป็น์ร้อยละ 31, 23, 16 ติามลำาดับ

 เมื�อ บสัอ. ซืึ่�อทัรัพัย์ได้จากิกิารข้ายทัอดติลาด หรือรับต่ิโอน์มาเป็น์กิรรมสิัทัธิ�แล้วิ บสัอ. จะดำาเนิ์น์กิารสัำารวิจ
เพืั�อจัดทัำารายละเอ่ยดและข่้�น์ทัะเบ่ยน์ทัรัพัย์ รวิมทัั�งเข้้าดำาเนิ์น์กิารดูแลและปรับปรุงทัรัพัย์ท่ั�ม่ศักิยภาพัใน์กิารข้ายให้ม่
สัภาพัท่ั�ด่ เช่น์ กิารตัิดต้ิน์ไม้ ทัำาควิามสัะอาดทัรัพัย์ เพืั�อให้อยู่ใน์สัภาพัท่ั�พัร้อมข้ายให้แก่ิผูู้้สัน์ใจซืึ่�อ
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การบริหารจัดการที่รัพย์์ให้มุ่่สู่ภาพพร้อมุ่ขาย์

ทัรัพัย์รหัสั 61IAM-A-0073

ทัรัพัย์รหัสั 61IAM-C-0038

Before After

Before After

การจัดป็ระมุ่่ลที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์

จัดกิจกรรมุ่โป็รโมุ่ชั�นสู่�งเสู่ริมุ่การขาย์ โดย์ออกบ่ธุท่ี่�อาคุารสู่ำานักงานและศ่์นย์์การคุ้า
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    3.1 ด้านการบริหารสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF)  
 การป็รับป็ร่งโคุรงสู่ร้างหน่�
 ใน์ระหว่ิางปี 2563 บสัอ.ได้ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�ใน์รูปแบบ
ต่ิาง ๆ  รวิมทัั�งหมด 2,230 ราย ม่มูลค่าทัางบัญช่รวิม 5,502.81 ล้าน์บาทั โดยเป็น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�กิลุ่มลูกิหน่์�
รายใหญ่ 31 ราย เป็น์กิารเปล่�ยน์เงื�อน์ไข้กิารชำาระหน่์�รวิม 30 ราย และม่กิารประน์อมหน่์�โดยกิารต่ิโอน์ทัรัพัย์รับชำาระ
หน่์� 1 ราย ม่มูลค่าทัางบัญช่รวิม 5,226.21 ล้าน์บาทั หรือคิดเป็น์ 94.97% ข้องกิารประน์อมหน่์�ทัั�งหมด 

 ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�เสัร็จสิั�น์ 2,199 ราย มูลค่าติามบัญช่รวิม 276.60 
ล้าน์บาทั หรือคิดเป็น์ 5.03%

3. ผลการดำาเนินงานในป็ ี2563

 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�คุงคุ้างติามุ่เกณฑ์ูสิู่ที่ธิุและมุ่่ลคุ�าหลักป็ระกัน

 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 บสัอ. ม่ยอดคงค้างข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�ม่ภาระเงิน์ต้ิน์ติามเกิณฑ์์ทุัน์
19,162.36 ล้าน์บาทั และภาระเงิน์ต้ิน์ติามเกิณฑ์์สิัทัธิ� 43,995.98 ล้าน์บาทั โดย บสัอ. ม่กิารดำาเนิ์น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
ไปแล้วิ ม่มูลค่าติามเกิณฑ์์ทุัน์ 9,954.61 ล้าน์บาทั และมูลค่าติามเกิณฑ์์สิัทัธิ 16,549.30 ล้าน์บาทั หรือคิดเป็น์ 51.94% 
และ 37.62% ติามลำาดับ ใน์ข้ณะท่ั�ม่มูลค่าหลักิประกัิน์รวิม 38,629.77 ล้าน์บาทั ซ่ึ่�งคิดเป็น์ 201.59% ข้องมูลค่าทัาง
บัญช่     

 ผลงานการป็รับโคุรงสู่ร้างหน่�แย์กติามุ่กล่�มุ่ล่กหน่�
 

 ติามข้้อมูลสิั�น์สุัด ณ 31 ธัน์วิาคม 2563 บสัอ.ม่ลูกิหน่์�รวิมทัั�งสิั�น์ 29,026 ราย แบ่งเป็น์กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ 
176 ราย กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อย 27,960 ราย และกิลุ่มลูกิหน่์�เช่าซืึ่�อ 890 ราย โดยใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ม่กิารดำาเนิ์น์กิาร
ปรับโครงสัร้างหน่์�/ชำาระหน่์�ปิดบัญช่แล้วิจำาน์วิน์ 71 ราย หรือคิดเป็น์ 40.34% ส่ัวิน์อ่กิ 105 ราย ยังอยู่ระหว่ิาง
ดำาเนิ์น์กิารทัางกิระบวิน์กิารทัางกิฎหมาย  ส่ัวิน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่กิารดำาเนิ์น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�/ชำาระหน่์�
ปิดบัญช่แล้วิ 4,670 ราย หรือคิดเป็น์ 17.78%  ส่ัวิน์อ่กิ 22,990 ราย ยังอยู่ระหว่ิางดำาเนิ์น์กิารโดยใน์กิลุ่มส่ัวิน์ใหญ่
อยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์

้
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ผลการป็รับโคุรงสู่ร้างหน่�/ชำาระหน่�ป็ดิบัญช่แย์กติามุ่กล่�มุ่                        

หน่์วิย : ล้าน์บาทั
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 3.2 ด้านการบริหารจัดการที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ (NPA)     

 ใน์ปี 2563 ทัาง บสัอ. ม่กิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายให้แก่ิผูู้้สัน์ใจทัั�งสิั�น์ 18.70 ล้าน์บาทั โดยเป็น์ทัรัพัย์
ท่ั�อยู่ใน์กิรุงเทัพัและปริมณฑ์ล คิดเป็น์สััดส่ัวิน์กิวิ่าร้อยละ 66 โดยใช้แผู้น์กิารติลาดทั่�เน้์น์กิารเจาะเข้้าถ่้งกิลุ่มผูู้้ซืึ่�อ
โดยติรง เช่น์ กิารติิดตัิ�งป้ายประกิาศข้ายพัร้อมสัำารวิจควิามต้ิองกิารซืึ่�อทัรัพัย์ข้องผูู้้อยู่อาศัยใน์พืั�น์ท่ั� และจัดกิิจกิรรม
ส่ังเสัริมกิารติลาดเพืั�อให้เกิิดกิารรับรู้ และเพิั�มโอกิาสักิารเข้้าถ่้งกิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย เช่น์ กิารออกิบูธติามแหล่งชุมชน์ 
ได้แก่ิ อาคารสัำานั์กิงาน์ และศูน์ย์กิารค้า เป็น์ต้ิน์ รวิมทัั�งเมื�อเกิิดกิารแพัร่ระบายข้องเชื�อไวิรัสัโควิิด 19 ก็ิได้ม่กิาร
ปรับรูปแบบกิารน์ำาเสัน์อข้ายโดยใช้เครื�องมือประชาสััมพััน์ธ์สืั�อออน์ไลน์์มากิยิ�งข่้�น์ สัำาหรับทัรัพัย์ท่ั�อยู่ใน์ต่ิางจังหวัิด 
บสัอ. ได้เน้์น์ทัำากิารติลาดใน์พืั�น์ท่ั�เป็น์สัำาคัญด้วิยกิารสัร้างเครือข่้ายกัิบข้้าราชกิาร นั์กิธุรกิิจ น์ายหน้์า นั์กิลงทุัน์ และ
ผูู้้อยู่อาศัยใน์ชุมชน์ เพืั�อให้เกิิดกิารแน์ะน์ำาใน์กิารซืึ่�อทัรัพัย์ 

 สัำาหรับปี 2564 บสัอ.จะม่ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายเพิั�มเข้้ามาอย่างต่ิอเนื์�อง ทัั�งจากิทัรัพัย์ท่ั�ซืึ่�อได้จากิกิารข้าย
ทัอดติลาดข้องกิรมบังคับคด่ และทัรัพัย์ท่ั�ได้ร้บจากิกิารต่ิโอน์ชำาระหน่์� บสัอ.จ่งม่แผู้น์ทั่�จะพััฒิน์ากิระบวิน์กิารทัำางาน์
ใน์กิารดูแลจัดกิารทัรัพัย์อย่างม่ประสิัทัธิภาพัเพืั�อให้ทัรัพัย์ม่สัภาพัพัร้อมข้าย ควิบคู่ไปกัิบกิารปรับวิิธ่กิารจำาหน่์ายทัรัพัย์
ให้สัอดคล้องกัิบสัถ้าน์กิารณ์และเข้้าถ่้งกิลุ่มเป้าหมาย เช่น์ กิารพััฒิน์ากิารช่องทัางออน์ไลน์์ใน์กิารติิดต่ิอ สืั�อสัารกัิบ
กิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย และกิารจัดงาน์ประมูลทัรัพัย์เพืั�อเป็น์กิารสัร้างกิารรับรู้เก่ิ�ยวิกัิบทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้อง บสัอ. 
อย่างกิว้ิางข้วิางยิ�งข่้�น์

3.3 ด้านการบริหารและพัฒนาที่รัพย์ากรบ่คุคุล    

 บสัอ. มุ่งมั�น์ใน์กิารพััฒิน์าข่้ดควิามสัามารถ้ข้องพันั์กิงาน์ โดยกิารเพิั�มพูัน์ควิามรู้ ควิามสัามารถ้ ศักิยภาพั 
และทัักิษัะกิารทัำางาน์ทั่�เหมาะสัม อัน์จะสัง่ผู้ลต่ิอกิารเพิั�มประสัทิัธิภาพัใน์กิารทัำางาน์ ควิบคู่ไปกัิบกิารส่ังเสัริมให้พันั์กิงาน์
ทุักิระดับให้ควิามสัำาคัญและม่ส่ัวิน์ร่วิมปฏิิบัติิงาน์และดำาเนิ์น์กิิจกิรรมต่ิางๆ ข้องบริษััทัด้วิยควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม 
คำาน่์งถ่้งผูู้้ม่ส่ัวิน์ไดส่้ัวิน์เส่ัย เช่น์ ลูกิค้า และหน์ว่ิยงาน์ภาครฐัและเอกิชน์ เปน็์ต้ิน์ น์อกิจากินั์�น์แลว้ิยังรวิมถ่้งกิารสัรา้ง
ควิามสุัข้ใน์กิารทัำางาน์ให้กัิบพันั์กิงาน์ บสัอ. ถื้อว่ิาเป็น์ปัจจัยสัำาคัญ ซ่ึ่�งจะม่ผู้ลทัำาให้อัติรากิารลาออกิลดลงด้วิย

 ณ สิั�น์งวิด ธัน์วิาคม 2563 บสัอ. ม่จำาน์วิน์บุคลากิรรวิม 173 คน์ จากิปีก่ิอน์ม่ 127 คน์ ซ่ึ่�งม่อัติราท่ั�เพิั�มข่้�น์ 
ทัั�งน่์�เพืั�อให้รองรับและสัอดคล้องกัิบงาน์ติามภารกิิจข้องบริษััทั โดยบุคลากิรท่ั�เพิั�มข่้�น์ส่ัวิน์ใหญ่เป็น์ลูกิจ้างติามระยะ
สััญญาจ้าง เพืั�อรองรับโครงกิารพััฒิน์าระบบบริหารสิัน์ทัรัพัย์ข้องบริษััทั
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 โคุรงการอบรมุ่สัู่มุ่มุ่นาเพ่�อการพัฒนาองค์ุกรอย์�างยั์�งย่์น ในหัวิข้อ IAM Power in You 
“จ่ดพลังไอแอมุ่ในตัิวิคุ่ณ”

 เมื�อวัิน์ท่ั� 31 ตุิลาคม 2563 ณ กิรุงเทัพัมหาน์คร โดยม่วัิติถุ้ประสังค์ เพืั�อให้ควิามรู้กัิบผูู้้บริหาร
และพันั์กิงาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารสัร้าง Passion ใน์กิารทัำางาน์ กิารปรับ Mind set (แน์วิคิดพิัชิติเป้าหมาย) 
ซ่ึ่�งจะส่ังผู้ลให้ประสิัทัธิภาพัใน์กิารทัำางาน์ข้องผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์แต่ิละบุคคลเพิั�มสูังข่้�น์และม่ควิามสุัข้
ใน์กิารทัำางาน์มากิข่้�น์

โดยใน์ปี 2563 บสัอ. ได้ม่โครงกิารและกิิจกิรรมใน์กิารพััฒิน์าศักิยภาพัข้องบุคลากิร ประกิอบไปด้วิย

IAM Power in You “จ่ดพลังไอแอมุ่ในตัิวิคุ่ณ”

STAY SAFE
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โคุรงการอบรมุ่สัู่มุ่มุ่นา
การติรวิจสู่อบภาย์ในและการบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง

 โคุรงการอบรมุ่สัู่มุ่มุ่นา การติรวิจสู่อบภาย์ในและการบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง เมื�อวัิน์ท่ั� 28 พัฤศจิกิายน์ 
2563 ณ กิรุงเทัพัมหาน์คร โดยม่วัิติถุ้ประสังค์ เพืั�อให้ควิามรู้กัิบผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารบริหาร
ควิามเสั่�ยง ควิามรู้พืั�น์ฐาน์ข้องกิารติรวิจสัอบภายใน์ กิารเชื�อมโยงควิามเสั่�ยง กิลยทุัธ์ และคณุค่าข้ององคก์ิร 
ซ่ึ่�งจะส่ังผู้ลให้ผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์ทุักิคน์ม่ควิามเข้้าใจและติระหนั์กิถ่้งควิามสัำาคัญข้องกิารติรวิจสัอบภายใน์
และกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
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    3.4 ด้านการบริหารและพัฒนาระบบสู่ารสู่นเที่ศ์ระบบบริหารสิู่นที่รัพย์์   
 ใน์ปี 2562 - 2563 บสัอ. ม่แผู้น์พััฒิน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ เพืั�อรองรับระบบงาน์ใน์ธุรกิิจบริหาร
สิัน์ทัรัพัย์โดยมุ่งเน้์น์ให้เกิิดกิารใช้เทัคโน์โลย่ดิจิทััลใน์กิารปรับปรุงประสิัทัธิภาพักิารบริหารจัดกิารข้องหน่์วิยงาน์รัฐ 
ซ่ึ่�งแผู้น์ด้าน์กิารพััฒิน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศต้ิองม่ควิามสัอดคล้องเชื�อมโยงกัิน์ทัั�งระบบกิารทัำางาน์และระบบ
ข้้อมูลสัารสัน์เทัศเพืั�อกิารบริหารจัดกิาร กิารปฏิิบัติิงาน์ และกิารให้บริกิารเป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพัและประสิัทัธิผู้ล 
ประกิอบกัิบ บสัอ. ยังไม่ม่ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ ซ่ึ่�งม่ควิามจำาเป็น์เพืั�อให้สัามารถ้รายงาน์ข้้อมูล
กิารดำาเน์นิ์งาน์ข้อง บสัอ. ใหก้ิระทัรวิงกิารคลงั ธน์าคารแหง่ประเทัศไทัย สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรฐัวิิสัาหกิิจ 
สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ หรือหน่์วิยงาน์อื�น์ ๆ ได้ติามท่ั�กิำาหน์ด

 ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ จะทัำาให้เกิิดควิามรวิดเร็วิ ม่ประสิัทัธิภาพัม่ควิามเป็น์มืออาช่พั และติอบสัน์องต่ิอ
น์โยบาย Digital Transformation 4.0 ข้องกิระทัรวิงกิารคลัง ซ่ึ่�งม่ควิามจำาเป็น์เพืั� อให้สัามารถ้รายงาน์ข้้อมูล
กิารดำาเน์นิ์งาน์ข้อง บสัอ. ใหก้ิระทัรวิงกิารคลงั ธน์าคารแหง่ประเทัศไทัย สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรฐัวิิสัาหกิิจ 
สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ หรือหน่์วิยงาน์อื�น์ ๆ  ได้ติามท่ั�กิำาหน์ด และใช้เป็น์เครื�องมือใน์กิารบริหารจัดกิาร
ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศด้าน์กิารบริหารงาน์ข้อง บสัอ. ม่ฐาน์ข้้อมูลใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�เป็น์ศูน์ย์กิลางเด่ยวิกัิน์
ลดควิามผิู้ดพัลาดใน์กิารบริหารจัดกิารข้้อมูล ส่ังเสัริมกิระบวิน์กิารทัำางาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ โดยม่ระบบโปรแกิรม
งาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่มาติรฐาน์เป็น์ไปติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด

ระบบงานบริหารสิู่นที่รัพย์์ แบ�งออกเป็็น 2 ระบบงาน ได้แก�

    ระบบงานหลัก (ระย์ะท่ี่� 1) ประกิอบด้วิยระบบงาน์ต่ิางๆ จำาน์วิน์ 6 ระบบงาน์ และ Data Warehouse ดังน่์�

  1)  ระบบงาน์พิัธ่กิารสิัน์เชื�อ
 2)  ระบบงาน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
 3)  ระบบงาน์สิัน์เชื�อเช่าซืึ่�อ
 4)  ระบบงาน์กิฎหมาย กิารฟอ้งคด่ และบังคับคด่
 5)  ระบบงาน์ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
 6)  ระบบงาน์หลักิประกัิน์และกิารประเมิน์ราคา
 7)  Data Warehouse

    ระบบงานย์�อย์ (ระย์ะท่ี่� 2) ประกิอบด้วิยระบบงาน์ต่ิางๆ จำาน์วิน์ 4 ระบบงาน์
  1)  ระบบงาน์บัญช่
 2)  ระบบงาน์งบประมาณ
 3)  ระบบงาน์ประกัิน์ภัย
 4)  ระบบรายงาน์ให้กัิบหน่์วิยงาน์กิำากัิบ

 ทัั�งน่์�ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ยู่ระหว่ิางกิระบวิน์กิารจัดซืึ่�อจัดจ้าง โดยทัาง บสัอ. คาดว่ิาจะสัามารถ้เริ�มใช้
ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ได้ประมาณปลายปี พั.ศ. 2563
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คุณะกรรมุ่การบริษั์ที่
 คณะกิรรมกิารบรษัิัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอสิัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่บทับาทัสัำาคัญใน์กิารขั้บเคลื�อน์
องค์กิร และม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำาหน์ดกิรอบน์โยบายและเปา้หมายกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทั โดยต้ิองปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิาม
รับผิู้ดชอบ ระมัดระวัิง รอบคอบ และซืึ่�อสััติย์สุัจริติ เพืั�อให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดแก่ิองค์กิรและน์โยบายภาครัฐ น์อกิจากิน่์�
ยังม่บทับาทัหน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลและประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องฝ่่ายบริหารให้ประสับควิามสัำาเร็จติามแผู้น์งาน์
และเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ
 

 คุณะกรรมุ่การบริษั์ที่ บริหารสิู่นที่รัพย์์ ธุนาคุารอิสู่ลามุ่แห�งป็ระเที่ศ์ไที่ย์ จำากัด
 คณะกิรรมกิารบริษััทั ประกิอบด้วิย ประธาน์กิรรมกิารคน์หน่์�ง ข้้าราชกิารจากิกิระทัรวิงกิารคลัง ติามสััดส่ัวิน์
ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ดและกิรรมกิารม่ไม่น้์อยกิว่ิา 4 คน์ กิารเพิั�มจำาน์วิน์กิรรมกิารต้ิองได้รับควิามเห็น์ชอบจากิ
กิระทัรวิงกิารคลัง

 ทัั�งน่์� คุณสัมบัติิข้องกิรรมกิาร บรษัิัทั บริหารสิัน์ทัรพััย์ ธน์าคารอสิัลามแหง่ประเทัศไทัย จำากัิด ต้ิองม่คุณสัมบัติิ
และไมม่่คุณสัมบติัิต้ิองห้ามติามทั่�กิำาหน์ดไวิใ้น์มาติรา 5 แหง่พัระราชบญัญัติิคุณสัมบติัิมาติรฐาน์สัำาหรบักิรรมกิารและ
พันั์กิงาน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ. 2518 คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ ประกิอบด้วิย

    1. ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง  ประธาน์กิรรมกิาร
  2. ดร.พันิ์ติ  ธ่รภาพัวิงศ์  กิรรมกิาร
  3. น์ายสุัธารักิษ์ั  ธ่ร์จัน์ท่ักิ  กิรรมกิาร
  4. น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒิน์์มโน์มัย  กิรรมกิาร
  5. น์างอิน์ทิัรา  โภคปุณยารักิษ์ั  กิรรมกิาร
  6. น์ายสัรวุิฒิิ  สุัข้กิิจ   กิรรมกิาร 
  7. ดร.ชัชชัย  ฉััน์ทัะจิน์ดา  กิรรมกิาร
  8. ผูู้้จัดกิาร     เลข้านุ์กิาร
  คุณะกรรมุ่การบริษั์ที่ฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. กิำาหน์ดกิรอบน์โยบายและเปา้หมายข้องบริษััทั ติลอดจน์กิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายบริหารข้องบริษััทัม่กิารจัดทัำาแผู้น์
ธุรกิิจ และแผู้น์ปฏิิบัติิงาน์ประจำาปี ท่ั�สัอดรับกัิบเป้าหมายและน์โยบายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ
 2. บริหารกิิจกิารให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดแก่ิผูู้้ถื้อหุ้น์ภาครัฐ โดยย่ดถื้อแน์วิปฏิิบัติิสัำาคัญ 4 ประกิาร คือ
  2.1 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามรับผิู้ดชอบ ระมัดระวัิงและรอบคอบ (Duty of Care)
  2.2 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามซืึ่�อสััติย์สุัจริติ (Duty of Loyalty)
  2.3 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ วัิติถุ้ประสังค์และน์โยบายภาครัฐใน์ฐาน์ะผูู้้ถื้อหุ้น์ 
      (Duty of Obedience)
  2.4 เปิดเผู้ยข้้อมูลต่ิอหน่์วิยงาน์ต้ิน์สัังกัิดและหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแลภาครัฐอย่างถู้กิต้ิองครบถ้้วิน์ 
      โปร่งใสั ติรวิจสัอบได้และทััน์เวิลา (Duty of Disclosure)

 3. กิำากัิบฝ่่ายบริหารข้องบริษััทั ให้ม่กิารจัดโครงสัร้างกิารบริหารงาน์ท่ั�เหมาะสัม จัดวิางระบบงาน์ใน์ด้าน์กิาร
บัญช่ กิารเงิน์ กิารติลาด กิารงบประมาณ กิารพััสัดุ กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารติรวิจสัอบควิบคุมภายใน์ให้เหมาะ
สัมทััน์สัมัยม่ควิามคล่องตัิวิใน์กิารปฏิิบัติิงาน์และม่ประสิัทัธิภาพั
 4. พิัจารณากิลั�น์กิรองกิารแต่ิงตัิ�งหรือถ้อดถ้อน์ผูู้้บริหารระดับสูังข้องบริษััทั ก่ิอน์เสัน์อผูู้้ม่อำาน์าจพิัจารณา
แต่ิงตัิ�งหรือถ้อดถ้อน์
 5. กิำากัิบดูแลกิารบริหารงาน์บริษััทัให้ม่รายได้เล่�ยงติน์เองและม่ผู้ลติอบแทัน์จากิกิารลงทุัน์หรือผู้ลติอบแทัน์
ต่ิอสิัน์ทัรัพัย์ใน์อัติราท่ั�เหมาะสัม
 6. กิำากัิบดูแลให้บริหารงาน์ข้องบริษััทัเป็น์ไปติามน์โยบายภาครัฐท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ ติลอดจน์ดำาเนิ์น์กิารให้ม่กิาร
ปรับปรุงระเบ่ยบกิารปฏิิบัติิงาน์ให้คล่องตัิวิและทััน์สัมัยอยู่เสัมอ และสัอดคล้องกัิบกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
 7. ควิบคุม ติิดติาม ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องบริษััทัให้เป็น์ไปติามน์โยบายภาครัฐและแผู้น์วิิสัาหกิิจ รวิมทัั�ง
กิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายบริหารจัดทัำารายงาน์ต่ิาง ๆ ให้แล้วิเสัร็จภายใน์กิำาหน์ดเวิลา
 8. กิำาหน์ดแน์วิทัางใน์กิารวัิดผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ เพืั�อให้บริษััทัใช้เป็น์เป้าหมายใน์กิารบริหารงาน์

คุณะกรรมุ่การช่ดย์�อย์
 คณะกิรรมกิารบริษััทัเป็น์ผูู้้พิัจารณาแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารชุดย่อยติามควิามจำาเป็น์ เพืั�อพิัจารณาประเด็น์
เฉัพัาะเรื�อง ทัำาหน์้าท่ั�กิลั�น์กิรองงาน์และเสัน์อแน์วิทัางกิารพิัจารณากิ่อน์ให้คณะกิรรมกิารบริษััทัเห็น์ชอบ ดังนั์�น์
กิรรมกิารและอนุ์กิรรมกิารชุดย่อยจ่งควิรติระหนั์กิถ่้งบทับาทัหน้์าท่ั�ติามท่ั�ได้รับมอบหมาย ซ่ึ่�งคณะกิรรมกิารบริษััทั
เป็น์ผูู้้อนุ์มัติิกิฎบัติรคณะกิรรมกิารชุดย่อยต่ิาง ๆ ไว้ิ โดยประธาน์กิรรมกิารบริษััทัต้ิองไม่เป็น์ประธาน์หรือกิรรมกิาร
ใน์คณะกิรรมกิารชุดย่อย ณ ธัน์วิาคม 2563 บสัอ.ม่คณะกิรรมกิารชุดย่อยรวิม 7 คณะประกิอบไปด้วิย

1. คุณะอน่กรรมุ่การบริหาร

 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหาร บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่บทับาทัสัำาคัญ
สัำาหรับกิารพิัจารณาควิามถู้กิต้ิอง เหมาะสัมข้องรายละเอ่ยดประกิอบระเบ่ยบวิาระกิารประชุมก่ิอน์ท่ั�จะเสัน์อให้ท่ั�ประชุม
คณะกิรรมกิารบริษััทัพิัจารณา โดยครอบคลุมถ่้งกิารพิัจารณาเรื�องท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบกิารปรับโครงสัร้างหน่์�รายใหญ่ 
กิารปรับโครงสัร้างหน่์�รายย่อย สิัน์เชื�อเช่าซืึ่�อ กิารบริหารจัดกิารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) กิารประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์ 
กิารดำาเนิ์น์คด่ กิารบังคับคด่ กิารบริหารสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ กิฎข้้อบังคับ กิฎหมาย กิารบริหารงาน์กิำากัิบ  
ควิามเส่ั�ยง กิารบริหารจัดกิารรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็น์ไปติามแผู้น์งาน์และเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ดกิารบริหาร
งาน์บัญช่กิารเงิน์ โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ สัวัิสัดิกิารบุคลากิรข้องบริษััทั รวิมทัั�งระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศข้องบรษัิัทั 
ให้สัอดคล้องกัิบทิัศทัาง น์โยบาย และกิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทักิำาหน์ด

 ทัั�งน่์� เพืั�อช่วิยให้กิารพิัจารณาเรื�องท่ั�น์ำาเสัน์อต่ิอท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทั ติามระเบ่ยบวิาระกิารประชุม
ม่ควิามละเอ่ยดรอบคอบ รวิดเร็วิ และสัามารถ้ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ได้อย่างถู้กิต้ิองสัมบูรณ์ คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารฯ
ประกิอบด้วิย

   1. น์ายสุัธารักิษ์ั  ธ่ร์จัน์ท่ักิ  ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
  2. น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒิน์์มโน์มัย  อนุ์กิรรมกิาร
  3. น์ายวิิชิติ  กิรวิิทัยาคุณ  อนุ์กิรรมกิาร
  4. น์ายจริน์ทัร์  เต่ิยสักุิล  อนุ์กิรรมกิาร  
   5. น์างโศรยา  ลิมปิท่ัป   อนุ์กิรรมกิารและเลข้านุ์กิาร                             
  6. ส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษััทัและสืั�อสัารองค์กิร ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร
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 คุณะอน่กรรมุ่การบริหารฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่� 
 1. พิัจารณาให้คำาแน์ะน์ำาหรือควิามเห็น์เก่ิ�ยวิกัิบควิามถู้กิต้ิองเหมาะสัมข้องรายละเอ่ยดประกิอบวิาระกิารประชุม 
ก่ิอน์ท่ั�จะน์ำาเสัน์อให้ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ พิัจารณา เพืั�อช่วิยให้กิารพิัจารณาเรื�องท่ั�น์ำาเสัน์อต่ิอท่ั�ประชุม
คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ ติามระเบ่ยบวิาระกิารประชุมให้สัอดคล้องกัิบทิัศทัางน์โยบายและกิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจ
ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ กิำาหน์ดไว้ิ และม่ควิามรอบคอบและรวิดเร็วิมากิยิ�งข่้�น์ โดยรายละเอ่ยดใน์กิารพิัจารณา
ให้ครอบคลุมถ่้งเรื�องต่ิอไปน่์�
  1.1 กิารปรับโครงสัร้างหน่์�รายใหญ่ รายย่อย สิัน์เชื�อเช่าซืึ่�อ
  1.2 กิารบริหารจัดกิารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
  1.3 กิารประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์
  1.4 กิารดำาเนิ์น์คด่ บังคับคด่ กิารบริหารสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ
  1.5 กิารจัดทัำา ปรับปรุงระเบ่ยบกิารปฏิิบัติิงาน์ให้คล่องตัิวิและทััน์สัมัยอยู่เสัมอ และสัอดคล้องกัิบ
           กิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
  1.6 กิารบริหารจัดกิารรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็น์ไปติามแผู้น์และเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ด
  1.7 กิารบริหารจัดกิารด้าน์บัญช่กิารเงิน์
  1.8 โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ สัวัิสัดิกิารบุคลากิรข้องบริษััทั
  1.9 ควิามถู้กิต้ิองข้องข้้อมูลท่ั�รายงาน์ไปยังหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแลบริษััทั
  1.10 ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศข้องบริษััทั 
 2. ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�อื�น์ ๆ ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ มอบหมาย

2. คุณะอน่กรรมุ่การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง 

 บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ได้ติระหนั์กิถ่้งหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบ
ดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ ประกิอบกัิบพัระราชบัญญัติิกิารพััฒิน์าและกิำากัิบดูแลและบริหารรัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ. 2562 กิำาหน์ดให้
ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์อย่างเพ่ัยงพัอและเหมาะสัม จ่งจัดให้ม่ระบบบริหารควิามเส่ั�ยงและกิาร
ควิบคุมภายใน์ โดยเป็น์กิารป้องกัิน์หรือลดโอกิาสัท่ั�เกิิดผู้ลเส่ัยหาย จากิควิามเส่ั�ยงท่ั�อาจเกิิดข่้�น์เพืั�อให้กิารดำาเนิ์น์งาน์
ข้องบริษััทัสัามารถ้บรรลุวัิติถุ้ประสังค์ติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์และพััน์ธกิิจต่ิอไป คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงฯ 
ประกิอบด้วิย

   1. ดร.พันิ์ติ  ธ่รภาพัวิงศ์  ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
   2. น์ายพันั์สั  สุัข้ะปิณฑ์ะ  อนุ์กิรรมกิาร
   3. น์ายระบิล   พัรพััฒิน์์กุิล  อนุ์กิรรมกิาร
   4. น์างโศรยา   ลิมปิท่ัป   อนุ์กิรรมกิาร
   5. น์ายชูชาติิ    ศิริโชติิ   เลข้านุ์กิาร
   6. น์.สั.คล้ายติะวัิน์  เจริญรักิษัา  ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร

 คุณะอน่กรรมุ่การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์งฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. ม่อำาน์าจข้อให้หน่์วิยงาน์ต่ิาง ๆ ข้องบริษััทัช่�แจงข้้อมูลเป็น์ลายลักิษัณ์อักิษัร หรือเชิญให้ผูู้้บริหารและ
เจ้าหน้์าท่ั�ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องข้องบรษัิัทัเข้้ารว่ิมประชมุกัิบคณะอน์กุิรรมกิารบรหิารควิามเสั่�ยง เพืั�อช่�แจงหรอืให้ข้้อมูล ด้วิยวิาจา 
สัำาหรับควิามเส่ั�ยงและกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามควิามรับผิู้ดชอบติามท่ั�เห็น์สัมควิร ทัั�งน่์�ให้ผูู้้บริหารและเจ้าหน้์าท่ั�ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
ท่ั�ได้รับเชิญ สัอบถ้าม หรือข้อข้้อมูลถื้อเป็น์หน้์าท่ั�ใน์กิารให้ควิามร่วิมมือกัิบคณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง

3. คุณะกรรมุ่การติรวิจสู่อบ 

 คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ (Audit Committee) ไดจั้ดตัิ�งข่้�น์เพืั�อเป็น์กิลไกิใน์กิารสัน์บัสันุ์น์ ให้บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ 
ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด (บริษััทัฯ) ม่กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารทั่�ด่ กิารปฏิิบัติิงาน์เป็น์ไปอย่างม่ประสัทิัธิภาพั 
ประสัิทัธิผู้ล และม่ควิามโปร่งใสั โดยม่กิารสัอบทัาน์ควิามถู้กิต้ิอง และเชื�อถื้อได้ข้องรายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์, 
ระบบกิารควิบคุมภายใน์, ระบบบริหารควิามเสั่�ยง, กิระบวิน์กิารติรวิจสัอบภายใน์, กิารติิดติามดูแลให้ม่กิารปฏิิบัติิ
ติามกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ คำาสัั�ง  และน์โยบายต่ิาง ๆ ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง รวิมถ่้งจริยธรรมและจรรยาบรรณ ใน์กิาร
ประกิอบธุรกิิจข้องบริษััทัฯ

 2. ม่อำาน์าจใน์กิารสัั�งกิารให้หน่์วิยงาน์ต่ิาง ๆ ข้องบริษััทัดำาเนิ์น์กิาร หรือปฏิิบัติิกิารอย่างหน่์�งอย่างใด
เท่ัาท่ั�จำาเป็น์ เพืั� อให้สัามารถ้ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามควิามรับผิู้ดชอบท่ั�กิำาหน์ดใน์กิฎบัติรน่์� หรือหน้์าท่ั�พิัเศษัอื�น์ใดติามท่ั�
คณะกิรรมกิารบริษััทัมอบหมายให้ปฏิิบัติิเพิั�มเติิมเป็น์กิรณ่พิัเศษั
 3. กิำาหน์ด ทับทัวิน์ และให้ควิามเห็น์ชอบกิรอบกิารบริหารควิามเส่ั�ยงองค์กิร น์โยบายกิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
รวิมทัั�งให้ควิามเห็น์ชอบกิลยุทัธ์และแผู้น์กิารบริหารควิามเสั่�ยง เพืั�อให้เหมาะสัมกิับสัถ้าน์กิารณ์และสัอดคล้องกัิบ   
กิลยุทัธ์กิารดำาเนิ์น์งาน์และแผู้น์ธุรกิิจข้อง บสัอ. ท่ั�เปล่�ยน์แปลงไป ก่ิอน์น์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษััทัให้ควิามเห็น์ชอบ
และอนุ์มัติิ
 4. พิัจารณาและให้ควิามเห็น์ใน์กิารกิำาหน์ดระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และควิามเบ่�ยงเบน์
ข้องระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�ยอมรับได้ข้ององค์กิร (Risk Tolerance)
 5. พิัจารณา รับทัราบ และให้ควิามเห็น์ใน์ผู้ลกิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยง รวิมทัั�งแน์วิทัางและมาติรกิารจัดกิารควิามเส่ั�ยง
และแผู้น์จัดกิารควิามเส่ั�ยงท่ั�เหลืออยู่
 6. พิัจารณา รับทัราบและใหค้ำาแน์ะน์ำากิารดำาเน์นิ์งาน์ดา้น์กิารควิบคมุภายใน์ รวิมทัั�งติิดติามควิามคบืหน้์าข้อง
ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ติามแผู้น์กิารควิบคุมภายใน์ เพืั�อยืน์ยัน์ว่ิาบริษััทัม่กิารควิบคุมภายใน์อย่างเพ่ัยงพัอและเหมาะสัม
 7. พิัจารณา รับทัราบและให้คำาแน์ะน์ำากิารดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์กิารบริหารควิามต่ิอเนื์�องทัางธุรกิิจ เพืั� อยืน์ยัน์
บริษััทัจะสัามารถ้ดำาเนิ์น์ธุรกิิจได้อย่างต่ิอเนื์�องภายใต้ิเหตุิกิารณ์ต่ิาง ๆ  ท่ั�หากิเกิิดข่้�น์จะม่ผู้ลกิระทับต่ิอกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจ
ข้องบริษััทั
 8. ดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้กิระบวิน์กิารบรหิารควิามเสั่�ยงดำาเนิ์น์ไปอยา่งม่ประสัทิัธิภาพั รวิมทัั�งเสัน์อแน์ะวิิธ่ป้องกัิน์ 
และวิิธ่ลดควิามเส่ั�ยงให้อยู่ใน์ระดับท่ั�ยอมรับได้ ติิดติามแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์เพืั�อลดควิามเส่ั�ยงอย่างต่ิอเนื์�อง และเหมาะสัม
กัิบกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจข้องบริษััทั
 9. ดูแลควิามเพ่ัยงพัอข้องทัรัพัยากิรท่ั�ใช้ใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยง เช่น์ บุคลากิรข้องหน่์วิยงาน์บริหารควิามเส่ั�ยง
และระบบงาน์บริหารควิามเส่ั�ยง เช่น์ ระบบใน์กิารวัิด ติิดติามและควิบคุมควิามเส่ั�ยง  
 10. บูรณากิารกิระบวิน์กิารทัำางาน์เกิ่�ยวิกัิบกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร (Governance) กิารบรหิารควิามเส่ั�ยง (Risk 
Management) และกิารปฏิิบัติิติามข้้อกิำาหน์ดข้องกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบงัคับ ประกิาศ และหลกัิเกิณฑ์์ (Compliance) 
เพืั�อให้บรรลุถ่้งผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์อย่างบูรณากิาร
 11. รายงาน์ควิามเส่ั�ยงท่ั�สัำาคัญข้ององค์กิร สัถ้าน์ะข้องควิามเส่ั�ยงข้ององค์กิร และแน์วิทัางใน์กิารจัดกิาร
ควิามเส่ั�ยง รวิมทัั�งรายงาน์ควิามคืบหน้์า และผู้ลกิระทับข้องกิารบริหารควิามเส่ั�ยงให้แก่ิคณะกิรรมกิารบริษััทัเพืั�อรับทัราบ
 12. สืั�อสัารแลกิเปล่�ยน์ข้้อมูลและประสัาน์งาน์ งาน์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบควิามเส่ั�ยง กิารควิบคุมภายใน์กัิบคณะกิรรมกิาร
ติรวิจสัอบ
 13. กิรณ่อื�น์ใดท่ั�มิได้กิำาหน์ดไว้ิใน์คำาสัั�งน่์�ให้คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงใช้ดุลยพิันิ์จใน์กิารน์ำาแน์วิปฏิิบัติิ
ท่ั�กิำาหน์ดติามมาติรฐาน์และแน์วิทัางใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงทัั�วิไปมาประยุกิต์ิใช้ให้เหมาะสัมใน์แต่ิละกิรณ่
 14. ปฏิิบัติิงาน์อื�น์ใดติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทัมอบหมาย
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 โดยคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบฯ ประกิอบด้วิย

   1. น์างอิน์ทิัรา  โภคปุณยารักิษ์ั  ประธาน์กิรรมกิาร
  2. ดร.ชัชชัย  ฉััน์ทัจิน์ดา          กิรรมกิาร
  3. น์ายสัรวุิฒิิ  สุัข้กิิจ   กิรรมกิาร
  4. น์างสัาวิพััชริน์ทัร์ พูัลสัวัิสัดิ�  เลข้านุ์กิาร

 คุณะกรรมุ่การติรวิจสู่อบฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอรายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์
     1.1 สัอบทัาน์ให้บริษััทัม่กิารรายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์อย่างถู้กิต้ิอง และเพ่ัยงพัอ เป็น์ไปติาม
 หลักิกิารบัญช่ท่ั�รับรองโดยทัั�วิไป
   1.2 สัอบทัาน์กิับฝ่่ายบริหารและผูู้้สัอบบัญช่ เมื�อกิารติรวิจสัอบบัญช่เสัร็จสิั�น์ลง เพืั� อพิัจารณา
 ใน์ประเด็น์ต่ิอไปน่์� 
   งบกิารเงิน์ และหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์
   รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่
   ข้้อสัังเกิติและข้้อเสัน์อแน์ะเพิั�มเติิมเก่ิ�ยวิกัิบแผู้น์กิารติรวิจข้องผูู้้สัอบบัญช่
   ควิามยุ่งยากิหรือข้้อขั้ดแย้งท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญกัิบเจ้าหน้์าท่ั�ข้องบริษััทัใน์ระหว่ิางท่ั�ผูู้้สัอบบัญช่
   ปฏิิบัติิงาน์อยู่
   สัาระสัำาคัญอื�น์ ๆ ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบมาติรฐาน์กิารติรวิจสัอบท่ั�คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบควิรจะ 
   ทัำาควิามเข้้าใจ หรือสืั�อสัารกัิบผูู้้สัอบบัญช่
 2. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอระบบกิารควิบคุมภายใน์
       2.1 สัอบทัาน์ให้บริษััทัม่ระบบกิารควิบคุมภายใน์ (Internal control) และระบบกิารติรวิจสัอบภายใน์ 
 (Internal audit) ท่ั�เหมาะสัม และพิัจารณาถ่้งควิามเป็น์อิสัระข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
       2.2 สัอบทัาน์และพิัจารณาร่วิมกัิบผูู้้สัอบบัญช่ และผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ เพืั�อยืน์ยัน์ถ่้ง
 ควิามเพ่ัยงพัอข้องระบบกิารควิบคมุภายใน์ ซ่ึ่�งรวิมถ่้งกิารควิบคมุและควิามปลอดภัยข้องระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
 ข้องบริษััทัฯ
       2.3 สัอบถ้ามถ่้งระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�สัำาคัญ ติลอดจน์วิิธ่บริหารจัดกิารควิามเส่ั�ยงให้ลดน้์อยลงจากิ
 ฝ่่ายบริหาร ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ และผูู้้สัอบบัญช่
 3. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิระบวิน์กิารติรวิจสัอบภายใน์
       3.1 สัอบทัาน์และอนุ์มัติิแผู้น์กิารติรวิจสัอบประจำาปี
       3.2 จัดให้ม่กิระบวิน์กิารเพืั�อให้ควิามมั�น์ใจใน์คุณภาพัข้องกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
 และพิัจารณาผู้ลกิารดำาเนิ์น์กิารติามกิระบวิน์กิารดังกิล่าวิ
        3.3 สัอบทัาน์และพิัจารณาร่วิมกัิบฝ่่ายบริหารและผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ ใน์หัวิข้้อต่ิอไปน่์�
   ข้้อบกิพัร่องสัำาคัญท่ั�ติรวิจพับ และกิารสัน์องติอบจากิฝ่่ายบริหาร
   ควิามยุ่งยากิท่ั�เกิิดข่้�น์ใน์ระหว่ิางติรวิจสัอบ ซ่ึ่�งอาจจะรวิมถ่้งข้อบเข้ติกิาร ปฏิิบัติิงาน์ หรือ 
   กิารเข้้าถ่้งข้้อมูลท่ั�จำาเป็น์สัำาหรับกิารติรวิจสัอบภายใน์
   กิารเปล่�ยน์แปลงข้อบเข้ติกิารติรวิจสัอบให้แติกิต่ิางจากิข้อบเข้ติท่ั�กิำาหน์ดไว้ิใน์แผู้น์กิารติรวิจสัอบ
   งบประมาณ อัติรากิำาลัง และโครงสัร้างองค์กิรข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
   กิฎบัติรข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
   คู่มือกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
   ให้ควิามเห็น์ชอบใน์กิารแต่ิงตัิ�ง ถ้อดถ้อน์ โยกิย้าย หรือเลิกิจ้าง และกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์
   ประจำาปีข้องผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
 4. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิารติรวิจสัอบภายน์อกิ
  4.1 สัอบทัาน์และพิัจารณาข้อบเข้ติและวิิธ่กิารติรวิจสัอบท่ั�เสัน์อโดยผูู้้สัอบบัญช่
  4.2 สัอบทัาน์ประสิัทัธิภาพัใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ รวิมถ่้งให้ควิามเห็น์ชอบ ใน์กิารพิัจารณา
 คัดเลือกิ เสัน์อแต่ิงตัิ�ง หรือเปล่�ยน์แปลงผูู้้สัอบบัญช่
  4.3 สัอบทัาน์ควิามเป็น์อิสัระข้องผูู้ส้ัอบบัญช่ เก่ิ�ยวิกัิบควิามสััมพััน์ธ์ระหว่ิางผูู้้สัอบบัญช่กัิบฝ่่ายบริหาร
 บริษััทัฯ

 5. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎระเบ่ยบ และข้้อบังคับ
  5.1 จัดให้ม่กิารสัอบทัาน์ประสิัทัธิภาพัข้องระบบงาน์ และติิดติามกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎเกิณฑ์์
 ข้้อบังคับ และประกิาศต่ิาง ๆ ข้องบริษััทั ติลอดจน์ผู้ลข้องกิารดำาเนิ์น์กิารและกิารติิดติามข้องฝ่่ายบริหาร 
 ซ่ึ่�งรวิมทัั�งกิารให้คุณให้โทัษัข้องผูู้้ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องใน์กิารปฏิิบัติิหรือไม่ปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎเกิณฑ์์ ข้้อบังคับ 
 และประกิาศต่ิาง ๆ
  5.2 จัดให้ม่กิารสัอบทัาน์กิารปฏิิบัติิติามข้้อแน์ะน์ำา และกิฎเกิณฑ์์ข้องหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแล รวิมทัั�งกิาร
 ปฏิิบัติิติามข้้อสัังเกิติข้องผูู้้ติรวิจสัอบภายใน์ และผูู้้สัอบบัญช่ข้องบริษััทัฯอย่างเหมาะสัม
  5.3 จัดให้ม่กิารข้อข้้อมูลท่ั�เป็น์ปัจจุบัน์จากิฝ่่ายบริหาร ใน์เรื�องกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย และกิฎระเบ่ยบ 
 ข้้อบังคับ
  5.4 สัอบทัาน์ให้บริษััทัปฏิิบัติิติามกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบธุรกิิจข้องบริษััทั
 6. ควิามรับผิู้ดชอบอื�น์ ๆ
  6.1 จัดทัำารายงาน์กิารประชุมคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ เสัน์อต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ
  6.2 จัดทัำารายงาน์ข้องคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ ซ่ึ่�งแสัดงให้เห็น์ถ่้งควิามรับผิู้ดชอบ และกิารปฏิิบัติิงาน์ 
 ข้องคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ เพืั�อเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ
  6.3 สัอบทัาน์และแก้ิไข้กิฎบัติรคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบอยู่เสัมอ เพืั�อให้ทััน์สัมัยและม่ควิามเหมาะสัม         
 กัิบสัภาพัแวิดล้อมข้องบริษััทัฯ และน์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ เพืั�ออนุ์มัติิ
  6.4 สัอบทัาน์แน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารข้องบริษััทัฯ ว่ิาม่ควิามเหมาะสัมและสัอดคล้องกัิบ
 องค์ประกิอบด้าน์ธรรมาภิบาลมากิน้์อยเพ่ัยงใด

4. คุณะอน่กรรมุ่การบริหารจัดการและกำากับด่แลการป็ฏิิบัติิงาน ด้านเที่คุโนโลย่์สู่ารสู่นเที่ศ์ 

 คณะอน์กุิรรมกิารบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ บรษัิัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ 
ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ประกิอบด้วิย

   1. น์างสัาวิสุัปร่ยา  พิัพััฒิน์์มโน์มัย  ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
  2. น์างสัาวิอรุณ่   ไชยอนั์น์ต์ิสุัจริติ  อนุ์กิรรมกิาร
  3. น์างโศรยา   ลิมปิท่ัป   อนุ์กิรรมกิาร        
  4. น์างสัาวิภัทัรวิด่  สุัวิรรณเวิช  เลข้านุ์กิาร

 คุณะอน่กรรมุ่การบริหารจัดการและกำากับด่แลการป็ฏิิบัติิงาน ด้านเที่คุโนโลย่์สู่ารสู่นเที่ศ์ฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. ทัำาหน้์าท่ั�กิำากัิบดูแลกิารบริหารจัดกิารกิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารพิัจารณาควิามถู้กิต้ิอง
เหมาะสัม กิรอบน์โยบายกิารกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารบรหิารควิามเสั่�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่
สัารสัน์เทัศ น์โยบายกิารรักิษัาควิามมั�น์คงปลอดภัยด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ หลักิเกิณฑ์์กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์
เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ก่ิอน์น์ำาเสัน์อท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ พิัจารณาอนุ์มัติิ โดยครอบคลุมเรื�องต่ิอไปน่์�
  1.1 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารใช้เทัคโน์โลย่ทั่�สัอดคล้องกัิบกิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจและม่ควิามยืดหยุ่น์
 เพ่ัยงพัอท่ั�จะรองรับกิารเปล่�ยน์แปลงด้าน์เทัคโน์โลย่ และกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจใน์อน์าคติ
  1.2 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารกิำาหน์ดดัชน่์ช่�วัิดควิามเส่ั�ยง
 ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ รวิมทัั�งแน์วิทัางกิารจัดกิารควิบคุมและป้องกัิน์ควิามเส่ั�ยงท่ั�เหมาะสัม สัอดคล้อง
 กัิบผู้ลกิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและรายงาน์คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ
  1.3 กิำาหน์ดน์โยบายกิารรักิษัาควิามมั�น์คงปลอดภัยด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ น์โยบายกิารจัดทัำา
 แผู้น์ฉุักิเฉิัน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ และกิำากัิบดูแลให้ม่กิารน์ำาน์โยบายดังกิล่าวิ มาจัดทัำาแผู้น์ ระเบ่ยบวิิธ่
 ปฏิิบัติิและกิระบวิน์กิารใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ รวิมทัั�งให้ม่กิารทับทัวิน์และประเมิน์ประสิัทัธิภาพัข้องน์โยบายดังกิล่าวิ
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  1.4 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารติิดติาม ติรวิจสัอบ และรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ ใน์เรื�องท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบ
 กิารรักิษัาควิามมั�น์คงปลอดภัยด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ผู้ลกิารทัดสัอบและกิารปฏิิบัติิติามแผู้น์ฉุักิเฉิัน์ด้าน์ 
 เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและกิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  1.5 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารรายงาน์และปฏิิบัติิติามกิฎหมาย หลักิเกิณฑ์์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
 และมาติรฐาน์สัากิล ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศทั่�ใช้บริกิาร รวิมถ่้งหลักิเกิณฑ์์กิารกิำากัิบดูแล
 กิารใช้บริกิารจัดกิารผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ (IT Outsourcing) ติามท่ั�ธน์าคาร
 แห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
  1.6 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารรายงาน์ผู้ลและกิารติิดติามประเด็น์จากิกิารติรวิจสัอบด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
 และรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ
  1.7 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารสืั�อสัารกัิบบุคลากิรข้องบริษััทัฯ เพืั�อให้ติระหนั์กิถ่้งควิามสัำาคัญ 
 ข้องควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  1.8 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารกิำาหน์ดโครงสัร้างองค์กิรท่ั�เอื�อต่ิอกิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์
 เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ โดยแบ่งแยกิหน้์าท่ั�ควิามรับผิู้ดชอบเป็น์ 3 ระดับ
   1.8.1 กิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
   1.8.2 กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
   1.8.3 กิารติรวิจสัอบด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศอย่างชัดเจน์ และถ่้วิงดุลอำาน์าจกัิน์อย่างอิสัระ
  1.9 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารบริหารจัดกิารบุคลากิรท่ั�ปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ    
 ทัั�ง 3 ระดับ (ข้้อ 1.8) รวิมทัั�งบุคลากิรท่ั�ใช้เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ประจำาวัิน์อย่างเหมาะสัม
  1.10 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารกิำาหน์ดหลักิเกิณฑ์์กิารคัดเลือกิ จัดหาระบบและผูู้้ให้บริกิาร
  1.11 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารด้าน์กิารพััฒิน์าระบบให้ม่ควิามถู้กิต้ิองข้องข้้อมูลท่ั�เชื�อถื้อได้ 
 มั�น์คง ปลอดภัย พัร้อมต่ิอกิารใช้งาน์ และม่ควิามยืดหยุ่น์เพ่ัยงพัอท่ั�จะรองรับกิารปรับปรุงเปล่�ยน์แปลงระบบ
 ใน์อน์าคติ
  1.12 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารโครงกิารดา้น์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ติามทั่�ธน์าคารแหง่ประเทัศไทัย
 กิำาหน์ด
  1.13 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารเหตุิกิารณ์ผิู้ดปกิติิและปัญหาท่ั�เกิิดจากิกิารใช้เทัคโน์โลย่
  1.14 กิำากัิบดูแลให้ม่แผู้น์ฉุักิเฉิัน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ทับทัวิน์แผู้น์ฉุักิเฉิัน์และม่กิารจัดทัำาคู่มือ 
 กิารปฏิิบัติิงาน์ติามแผู้น์ฉุักิเฉิัน์ ท่ั�ม่ควิามเป็น์ไปได้ใน์กิารปฏิิบัติิและสัอดคล้องกัิบแน์วิปฏิิบัติิข้องธน์าคาร
 แห่งประเทัศไทัย
  1.15 กิำากัิบดูแลให้ม่ศูน์ย์คอมพิัวิเติอร์สัำารองท่ั�พัร้อมใช้งาน์ติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
  1.16 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ให้เป็น์ไปติามท่ั�
 ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
  1.17 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารข้ออนุ์ญาติกิารน์ำาเทัคโน์โลย่มาใช้หรือกิารเปล่�ยน์แปลงกิารใช้เทัคโน์โลย่ให้เป็น์
 ไปติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
  1.18 กิำาหน์ดน์โยบายด้าน์กิารติรวิจสัอบผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิ
  1.19 กิำากัิบดูแลให้ม่ระบบกิารประเมิน์ ควิบคุม แน์วิทัางใน์กิารติิดติามประสิัทัธิภาพักิารให้บริกิารข้อง
 ผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ IT Outsourcing และบริหารจัดกิารควิามเส่ั�ยงใน์กิารใช้บริกิาร
 จากิผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ IT Outsourcing
 2. ให้คำาปร่กิษัาและพิัจารณาเห็น์ชอบแน์วิทัางกิารดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบควิามถู้กิต้ิองเหมาะสัม คุ้มค่าข้องกิาร
จัดหาโปรแกิรมซึ่อฟต์ิแวิร์ กิารติิดตัิ�งประมวิลผู้ลธุรกิรรมหลักิด้าน์กิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ ซ่ึ่�งครอบคลุมถ่้งระบบปฏิิบัติิกิาร
(Operating System) ระบบงาน์ (Application System) ระบบฐาน์ข้้อมูล (Database System) และกิารจัดระบบ
โครงสัร้างพืั�น์ฐาน์ IT Infrastructure ท่ั�สัามารถ้รองรับปริมาณธุรกิรรมท่ั�จะเกิิดข่้�น์ทัั�งใน์ปัจจุบัน์และอน์าคติ รองรับ
กิารจัดเก็ิบปริมาณข้้อมูล รองรับกิารเชื�อมต่ิอระบบข้้อมูลกัิบผูู้้ใช้งาน์ต่ิาง ๆ  ม่ควิามมั�น์คงปลอดภยัอย่างม่เสัถ่้ยรภาพั
และถู้กิต้ิองติามกิฎระเบ่ยบท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง ก่ิอน์น์ำาเสัน์อต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ เพืั�อพิัจารณาอนุ์มัติิ
 3. ให้คำาปร่กิษัา กิำากัิบดูแล และพิัจารณาอน์มัุติิแน์วิทัางกิารน์ำาข้้อมูลปัจจุบัน์เข้้าสู่ัระบบซึ่อฟติแ์วิร์ กิารควิบคมุ
กิารทัดสัอบควิามพัรอ้มใช้งาน์ข้องระบบติามกิระบวิน์กิารและควิามติอ้งกิารข้องผูู้้ใช้งาน์ก่ิอน์กิารใช้งาน์จริง กิารบริหาร
จัดกิารกิารตัิ�งค่าข้องระบบกิารทัดสัอบควิามปลอดภัยข้องระบบ กิารน์ำาระบบข่้�น์ใช้งาน์ กิารรับมอบ กิารจัดกิารระบบ
โปรแกิรมซึ่อฟต์ิแวิร์ดังกิล่าวิหลังกิารติิดตัิ�ง ก่ิอน์น์ำาเสัน์อต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ เพืั�อทัราบ
 4. ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�อื�น์ ๆ ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทัฯ มอบหมาย

5. คุณะอน่กรรมุ่การพัฒนาป็ระสิู่ที่ธิุภาพองค์ุกร 

 
 เพืั�อให้กิารดำาเนิ์น์กิารข้องบริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ใน์กิารเจรจาแก้ิไข้หน่์�
กิารดำาเนิ์น์คด่ กิารบังคับคด่ ให้สัำาเร็จติามเป้าหมายด้วิยระบบกิารบริหารจัดกิารท่ั�รองรับยุคดิจิทััล โดยมุ่งสู่ักิารเป็น์
รัฐวิิสัาหกิิจท่ั�ม่กิารบริหารจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัอย่างมืออาช่พั จ่งม่ควิามจำาเป็น์ต้ิองพััฒิน์าระบบกิารบริหาร
จัดกิารองค์กิรและบุคลากิรให้ครอบคลุมครบถ้้วิน์รองรับภารกิิจข้ององค์กิร เพืั�อให้กิารบริหารจัดกิารและดำาเนิ์น์งาน์
เป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั โดยคณะอนุ์กิรรมกิารพััฒิน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด ประกิอบด้วิย

  1. น์างอิน์ทิัรา      โภคปุณยารักิษ์ั      ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
 2. น์ายธน์กิิจ       ธ่ระกิาญจน์์      ท่ั�ปร่กิษัา
 3. น์างสัาวิมาลิน์   วูิวินิ์ช       อนุ์กิรรมกิาร
 4. ผูู้้จัดกิาร         อนุ์กิรรมกิาร
 5. ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารหรือรักิษัากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร     อนุ์กิรรมกิาร
 6. ผูู้้อำาน์วิยกิารหรือรักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายนิ์ติิกิารและจัดซืึ่�อจัดจ้าง   อนุ์กิรรมกิาร
 7. ผูู้้อำาน์วิยกิารหรือรักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เชื�อและหลักิประกัิน์  อนุ์กิรรมกิาร
 8. ผูู้้อำาน์วิยกิารหรือรักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายกิฎหมายและดูแลทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย อนุ์กิรรมกิาร
 9. ผูู้้อำาน์วิยกิารหรือรักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายงาน์คด่    อนุ์กิรรมกิาร
 10. น์างสัาวิสิัชว่ิร์ภา ชะโลธร 
     รองผูู้้อำาน์วิยกิารส่ัวิน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล     อนุ์กิรรมกิาร
 11.  น์ายพิัชัย  จารุสัมบัติิ  
     รองผูู้้อำาน์วิยกิารส่ัวิน์แผู้น์ยุทัธศาสัติร์และงบประมาณ    อนุ์กิรรมกิาร
 12. น์ายชูชาติิ    ศิริโชติิ
     รองผูู้้อำาน์วิยกิารส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยงและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์   อนุ์กิรรมกิาร
 13. น์างสัาวิธนิ์ษัฐา   พังศ์น์พัรัติน์์
     รองผูู้้อำาน์วิยกิารส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษััทัและสืั�อสัารองค์กิร    อนุ์กิรรมกิารและเลข้านุ์กิาร
 14. น์ายสััน์ติิภาพั   อับดุลคาลิกิ
     ผูู้้จัดกิารส่ัวิน์อาวุิโสั ส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษััทัและสืั�อสัารองค์กิร    ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร

 คุณะอน่กรรมุ่การพัฒนาป็ระสิู่ที่ธิุภาพองค์ุกร มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. กิำาหน์ดรูปแบบแน์วิทัางกิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ และงาน์ด้าน์บุคลากิรติามน์โยบายคณะกิรรมกิารบริษััทั
เพืั�อพััฒิน์าระบบกิารบริหารจัดกิารองค์กิรให้เชื�อมโยง สัอดคล้อง ครอบคลุมทุักิ ๆ  ด้าน์รองรับภารกิิจติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์
องค์กิรและแน์วิทัางกิารดำาเนิ์น์งาน์
 2. พิัจารณากิลั�น์กิรองแผู้น์พััฒิน์าองค์กิร ก่ิอน์น์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษััทัอนุ์มัติิ
 3. พิัจารณากิลั�น์กิรองข้้อเสัน์อข้องผูู้้เช่�ยวิชาญภายน์อกิหรือภายใน์องค์กิรใน์กิารออกิแบบปรับปรุงกิระบวิน์กิาร
ปฏิิบัติิงาน์ และงาน์ด้าน์บุคลากิรให้สัำาเร็จติามแผู้น์งาน์
 4. ควิบคุม กิำากัิบ ดูแล กิารดำาเนิ์น์งาน์ติามแผู้น์งาน์พััฒิน์าองค์กิร ให้เป็น์ไปติามวัิติถุ้ประสังค์ข้องโครงกิาร
 5. เชิญผูู้้บริหารหรือผูู้้เก่ิ�ยวิข้้องเข้้าร่วิมประชุม และให้ข้้อมูล หรือแต่ิงตัิ�งคณะทัำางาน์ย่อยเพืั�อดำาเนิ์น์งาน์ติามท่ั�
คณะอนุ์กิรรมกิารมอบหมาย
 6. ดำาเนิ์น์กิารปฏิิบัติิงาน์อื�น์ใดติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษััทัมอบหมาย
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6. คุณะอน่กรรมุ่การพิจารณาผลติอบแที่นผ้่จัดการบริษั์ที่ 

 เพืั�อให้กิารกิำาหน์ดค่าติอบแทัน์ข้องผูู้้จัดกิารบริษััทัฯ เป็น์ไปติามมติิคณะรัฐมน์ติร่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง และม่ควิามถู้กิต้ิอง
โปร่งใส่ั และเหมาะสัม โดยคณะอนุ์กิรรมกิารพิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ผูู้้จัดกิารบริษััทัฯ ประกิอบด้วิย

  1. ดร.พันิ์ติ  ธ่รภาพัวิงศ์  ประธาน์กิรรมกิาร
  2. น์ายสุัธารักิษ์ั  ธ่ร์จัน์ท่ักิ  กิรรมกิาร
  3. น์างสัาวิพิัมพ์ัวิิไล เก่ิงงาน์   กิรรมกิารผูู้้แทัน์ สัคร.
  4. น์างสัาวิสิัชว่ิร์ภา ชะโลธร   เลข้านุ์กิาร

 คุณะอน่กรรมุ่การพัฒนาป็ระสิู่ที่ธิุภาพองค์ุกรฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
  1. พิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ข้องผูู้้จัดกิารบริษััทัฯ ติามมติิคณะรัฐมน์ติร่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
 2. เสัน์อผู้ลกิารพิัจารณาติาม (1.) ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ เพืั�อพิัจารณากิำาหน์ดผู้ลติอบแทัน์ต่ิอไป

7. คุณะกรรมุ่การสู่รรหาผ้่จัดการบริษั์ที่ 

 คณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จดักิารบริษััทั ดำาเนิ์น์กิระบวิน์กิาสัรรหาผูู้้จดักิารบริษััทัฯ คน์ใหม่ เพืั�อควิามต่ิอเนื์�องและ
ใน์กิารบริหารและจัดกิารบริษััทัฯ และเพืั�อให้กิารจ้างและกิารแต่ิงตัิ�งผูู้้จัดกิารบริษััทัฯ เป็น์ไปอย่างถู้กิต้ิอง โปร่งใสัและ
ติรวิจสัอบได้  โดยคณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จัดกิารบริษััทัฯ ประกิอบด้วิย

   1. ดร.พันิ์ติ  ธ่รภาพัวิงศ์  ประธาน์กิรรมกิาร
  2. น์ายชาญวิิทัย์ น์าคบุร่   กิรรมกิาร 
  3. น์ายวิิชิติ  กิรวิิทัยาคม  กิรรมกิาร
  4. น์ายบรรยง  วิิเศษัมงคลชัย  กิรรมกิาร
  5. น์ายสุัธารักิษ์ั  ธ่ร์จัน์ท่ักิ  กิรรมกิาร
  6. น์.สั.ธนิ์ษัฐา    พังศ์น์พัรัติน์์  เลข้านุ์กิาร

 คุณะกรรมุ่การสู่รรหาผ้่จัดการบริษั์ที่ฯ มุ่่อำานาจหน้าท่ี่�ดังน่�
 1. สัรรหาบุคคลท่ั�ม่ควิามรู้ ควิามสัามารถ้ และประสับกิารณ์เหมาะสัมท่ั�จะเป็น์ผูู้้จัดกิารบริษััทัซ่ึ่�งต้ิองม่คุณสัมบัติิ
และไม่ม่ลักิษัณะต้ิองห้ามติามพัระราชบญัญัติิคุณสัมบัติิมาติรฐาน์สัำาหรับกิรรมกิารและพัน์กัิงาน์รฐัวิิสัาหกิิจ พั.ศ.2518 
และท่ั�แก้ิไข้เพิั�มเติิม
 2. เสัน์อผู้ลกิารสัรรหาติาม (1.) ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัฯ เพืั�อพิัจารณาจ้างและแต่ิงตัิ�งต่ิอไป

ภาพ
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การป็ระช่มุ่ของคุณะกรรมุ่การ

คุณอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์ั 
   - พ้ัน์จากิวิาระกิารดำารงติำาแหน่์งกิรรมกิารบริษััทัติามมติิท่ั�ประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ใน์เดือน์กิรกิฎาคม 2563 และกิลับเข้้าดำารงติำาแหน่์งใน์เดือน์ ตุิลาคม 2563
   - พ้ัน์จากิวิาระกิารดำารงติำาแหน่์งประธาน์คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบใน์เดือน์กิรกิฎาคม 2563 และกิลับเข้้าดำารงติำาแหน่์งใน์เดือน์ตุิลาคม 2563
   - พ้ัน์วิาระกิารดำารงติำาแหน่์งอนุ์กิรรมกิารบริหารใน์เดือน์พัฤษัภาคม 2563 
คุณชัชชัย ฉััน์ทัะจิน์ดา เข้้าดำารงติำาแหน่์งกิรรมกิารบริษััทั ใน์วัิน์ท่ั� 28 กุิมภาพััน์ธ์ 2563

1

2

จำาน์วิน์ครั�งกิารประชุมข้องคณะกิรรมบริษััทัและคณะอนุ์กิรรมกิารชุดย่อย
ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 ถ่้ง 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่์�

คุณสัรวุิฒิิ สุัข้กิิจ เข้้าดำารงติำาแหน่์งกิรรมกิารบริษััทั ใน์วัิน์ท่ั� 28 กุิมภาพััน์ธ์ 2563
คุณวิิชิติ กิรวิิทัยาคุณ เข้้าดำารงติำาแหน่์งอนุ์กิรรมกิารบริหาร ใน์วัิน์ท่ั� 27 พัฤศจิกิายน์ 2563
คุณระบิล พัรพััฒิน์์กุิล พ้ัน์วิาระกิารดำารงติำาแหน่์งอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง (ลาออกิ) เมื�อเดือน์ กัิน์ยายน์ 2563
คุณมาลิน์ วูิวินิ์ช เข้้าดำารงติำาแหน่์งอนุ์กิรรมกิารพััฒิน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร ใน์วัิน์ท่ั� 28 ตุิลาคม 2563
คุณจริน์ทัร์ เต่ิยสักุิล เข้้าดำารงติำาแหน่์งอนุ์กิรรมกิารบริหาร ใน์วัิน์ท่ั� 27 พัฤศจิกิายน์ 2563

3
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ภาพรวิมุ่คุ�าเบ่�ย์ป็ระช่มุ่คุณะกรรมุ่การบริษั์ที่และคุณะกรรมุ่การช่ดย์�อย์ได้รับในปี็ 2563

ภาพรวิมุ่คุ�าติอบแที่นคุณะกรรมุ่การบริษั์ที่และคุณะกรรมุ่การช่ดย์�อย์ได้รับในปี็ 2563
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นโย์บาย์การกำากับ
ด่แลกิจการท่ี่�ด่

 1.2 บริษััทักิำาหน์ดแน์วิทัางปฏิิบัติิใน์กิารจัดประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ กิารดำาเนิ์น์กิารใน์วินั์ประชุม กิารจัดทัำารายงาน์ประชมุ 
และกิารเปิดเผู้ยมติิกิารประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ ดังน่์�      

  (1) บริษััทัจัดให้ม่กิารประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ทัั�วิไปเป็น์กิารประชุมใหญ่อย่างน้์อย 1 ครั�งทุักิระยะเวิลา 12 เดือน์ 
เร่ยกิว่ิา “กิารประชุมสัามัญ” และกิารประชุมคราวิอื�น์น์อกิจากิน่์�เร่ยกิว่ิา “กิารประชุมวิิสัามัญ” 
  (2) บริษััทัจัดส่ังหนั์งสืัอเชิญประชุมพัร้อมวิาระกิารประชุม พัร้อมแจ้งข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบ วัิน์ เวิลา สัถ้าน์
ท่ั� พัร้อมเอกิสัารท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องให้ผูู้้ถื้อหุ้น์ทัราบล่วิงหน้์าอย่างน้์อย 28 วัิน์ก่ิอน์กิารประชุม 
  (3) บริษััทัไม่กิระทัำากิารใด ๆ เป็น์กิารจำากัิดสิัทัธิใน์กิารร่วิมประชุมข้องผูู้้ถื้อหุ้น์ กิารดำาเนิ์น์กิารประชุม
เป็น์ไปติามลำาดับวิาระกิารประชุม 
  (4) บริษััทัไม่เพิั�มวิาระกิารประชุมท่ั�ไม่ม่กิารแจ้งให้ผูู้้ถื้อหุ้น์ทัราบล่วิงหน้์าโดยไม่จำาเป็น์  
  (5) บริษััทัจัดให้ม่กิารบัน์ท่ักิกิารประชุมและจัดทัำารายงาน์กิารประชุมท่ั�ม่ข้้อมูลอย่างครบถ้้วิน์ และจัด
ให้ม่กิารเผู้ยแพัร่รายงาน์กิารประชุมใหญ่ให้ผูู้้ถื้อหุ้น์ได้รับทัราบบน์เว็ิบไซึ่ต์ิข้องบริษััทั

หมวิดท่ั� 2  ควิามรับผิู้ดชอบข้องคณะกิรรมกิารบริษััทั

 คณะกิรรมกิารบริษััทัม่บทับาทัสัำาคัญใน์ฐาน์ะตัิวิแทัน์ข้องผูู้้ถื้อหุ้น์ โดยม่บทับาทัใน์กิารกิำาหน์ดวัิติถุ้ประสังค์ 
และเป้าหมายกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทั รวิมทัั�งกิำาหน์ดกิลยุทัธ์ กิรอบน์โยบายกิารดำาเนิ์น์งาน์ ติลอดจน์กิำากัิบดูแลและ
ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องฝ่่ายจัดกิาร เพืั�อให้ปฏิิบัติิติามวัิติถุ้ประสังค์ แผู้น์งาน์ และเป้าหมายท่ั�ได้กิำาหน์ดไว้ิ

 2.1 โครงสัร้างคณะกิรรมกิารบริษััทั

  (1) คณะกิรรมกิารบริษััทัม่ไม่น้์อยกิว่ิา 4 ท่ัาน์ ซ่ึ่�งแต่ิงตัิ�งและถ้อดถ้อน์โดยท่ั�ประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ ทัั�งน่์�ต้ิอง
ม่ข้้าราชกิารจากิกิระทัรวิงกิารคลังเข้้าร่วิมเป็น์คณะกิรรมกิารบริษััทัติามสััดส่ัวิน์ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ด 
  (2) กิารเพิั�มจำาน์วิน์กิรรมกิารต้ิองได้รับควิามเห็น์ชอบจากิกิระทัรวิงกิารคลัง  
  (3) ให้ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทัลงมติิเลือกิกิรรมกิารท่ัาน์หน่์�งให้ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ประธาน์
  (4) กิรรมกิารติ้องม่คุณสัมบัติิครบถ้้วิน์และไม่ม่ลักิษัณะติ้องห้ามติามท่ั�กิำาหน์ดไวิ้ใน์มาติรา 5 แห่ง
พัระราชบัญญัติิคุณสัมบัติิมาติรฐาน์สัำาหรับกิรรมกิารและพันั์กิงาน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ.2518 รวิมทัั�งพัระราชกิำาหน์ด
บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ พั.ศ.2541 และท่ั�แก้ิไข้เพิั�มเติิม และเป็น์ไปติามประกิาศธน์าคารแห่งประเทัศไทัย เรื�องกิารกิำาหน์ด
สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัและหลักิเกิณฑ์์ท่ั�บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ต้ิองถื้อปฏิิบัติิ

 2.2  กิารสัรรหาคณะกิรรมกิารบริษััทั
 คณะกิรรมกิารบริษััทัเป็น์ผูู้้แต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าติอบแทัน์เพืั�อทัำาหน้์าท่ั�เป็น์ผูู้้พิัจารณา
กิลั�น์กิรองและคัดเลือกิบุคคลท่ั�จะได้รับกิารเสัน์อชื�อเพืั�อดำารงติำาแหน่์งกิรรมกิารบริษััทั โดยพิัจารณาถ่้งกิารใช้สัมรรถ้น์ะ
หลักิและควิามรู้ท่ั�จำาเป็น์ (Skill Matrix) ท่ั�เหมาะสัมกัิบภารกิิจและไม่ม่ลักิษัณะต้ิองห้ามและเป็น์ไปติามกิฎหมาย
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง รวิมทัั�งต้ิองไม่ม่ผู้ลประโยชน์์ทัับซ้ึ่อน์หรือม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยกัิบบริษััทั โดยจัดให้ม่กิารดำาเนิ์น์กิารติามแน์วิทัาง
กิารแต่ิงตัิ�งกิรรมกิารรัฐวิิสัาหกิิจ ดังน่์�   

  (1) ม่ควิามรู้ท่ั�จำาเป็น์ 4 ด้าน์ ได้แก่ิ กิารเงิน์ บัญช่ กิฎหมาย และเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
  (2) คณะกิรรมกิารบริษััทัจะพิัจารณารายชื�อบุคคลท่ั�ได้มาจากิสัรรหาหรือกิารเสัน์อจากิกิระทัรวิงกิาร
คลังใน์จำาน์วิน์ไม่น้์อยกิว่ิาสัองเท่ัาข้องจำาน์วิน์ติำาแหน่์งท่ั�ต้ิองกิารแต่ิงตัิ�ง ก่ิอน์เสัน์อ สัคร. เพืั�อพิัจารณา 

 2.3  คณะกิรรมกิารชุดย่อย
 คณะกิรรมกิารบริษััทัได้แต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารชุดย่อย ได้แก่ิ
  (1) คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ
  (2) คณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จัดกิาร
  (3) คณะกิรรมกิารกิิจกิารสััมพััน์ธ์
  (4) คณะอนุ์กิรรมกิารบริหาร  
  (5) คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
  (6) คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  (7) คณะอนุ์กิรรมกิารพััฒิน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร
  (8) คณะอนุ์กิรรมกิารพิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ผูู้้จัดกิาร

 ทัั�งน่์�คณะกิรรมกิารบริษััทัอาจแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารชุดย่อยเพิั�มเติิมได้ติามควิามจำาเป็น์

หลักการกำากับด่แลกิจการท่ี่�ด่

 บริษััทัน์ำาหลักิกิารสัำาคัญใน์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ติามมาติรฐาน์สัากิล 7 ประกิารมาเป็น์แน์วิทัางใน์กิารจัด
โครงสัรา้งและกิลไกิกิารบรหิารจัดกิารภายใน์บริษััทั เพืั�อเชื�อมโยงควิามสััมพััน์ธ์ระหว่ิางคณะกิรรมกิารบรษัิัทั ฝ่่ายจัดกิาร
ผูู้้บริหาร พันั์กิงาน์ โดยม่วิตัิถุ้ประสังคส์ัำาคัญใน์กิารสัรา้งประโยชน์์ต่ิอกิารดำาเน์นิ์กิิจกิารอยา่งเหมาะสัม และคำาน่์งถ่้งผูู้้ม่
ส่ัวิน์ได้ส่ัวิน์เส่ัยทุักิกิลุ่มโดยรวิม ซ่ึ่�งใน์กิารจัดโครงสัร้างและกิลไกิกิารบริหารดังกิล่าวิได้สัะท้ัอน์ถ่้งหลักิกิารสัำาคัญ ดังน่์�  

 1. Accountability ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอผู้ลกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�
 2. Responsibility ควิามสัำาน่์กิใน์หน้์าท่ั�ด้วิยข่้ดควิามสัามารถ้ และประสิัทัธิภาพัท่ั�เพ่ัยงพัอ 
 3. Equitable Treatment กิารปฏิิบัติิต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้ส่ัวิน์เส่ัยโดยสุัจริติและจะต้ิองพิัจารณาให้เกิิดควิาม
เท่ัาเท่ัยมกัิน์ 
 4. Transparency of Information Disclosure ม่ควิามโปร่งใสัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�สัามารถ้ติรวิจสัอบได้ 
และม่กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลสัารสัน์เทัศแก่ิผูู้้ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องอย่างโปร่งใสั ครบถ้้วิน์ และถู้กิต้ิอง 
 5. Value Creation กิารสัร้างมูลค่าเพิั�มแก่ิบริษััทัทัั�งใน์ระยะสัั�น์และระยะยาวิ โดยกิารเปล่�ยน์แปลง หรือเพิั�ม
มูลค่าใด ๆ นั์�น์ จะต้ิองเป็น์กิารเพิั�มควิามสัามารถ้ใน์ทุักิด้าน์เพืั�อกิารแข่้งขั้น์ 
 6. Ethics กิารส่ังเสัริมพััฒิน์ากิารกิำากัิบดูแลและจรรยาบรรณท่ั�ด่ใน์กิารประกิอบธุรกิิจ 
 7. Participation กิารม่สั่วิน์ร่วิมเป็น์กิารสั่งเสัริมให้เกิิดกิารกิระจายโอกิาสัแกิ่ประชาชน์ให้ม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิาร
แสัดงควิามคิดเห็น์เก่ิ�ยวิกัิบกิารดำาเนิ์น์กิารใด ๆ ท่ั�อาจม่ผู้ลกิระทับต่ิอสิั�งแวิดล้อม สุัข้ภาพัอน์ามัย คุณภาพัช่วิิติ และ
ควิามเป็น์อยู่ข้องชุมชน์หรือท้ัองถิ้�น์ 

นโย์บาย์การกำากับด่แลกิจการท่ี่�ด่  
หมวิดท่ั� 1 สิัทัธิและควิามเท่ัาเท่ัยมกัิน์ข้องผูู้้ถื้อหุ้น์

 บริษััทัส่ังเสัริมและสันั์บสันุ์น์ให้ผูู้้ถื้อหุ้น์ใช้สิัทัธิข้องติน์เองใน์ฐาน์ะเจ้าข้องอย่างครบถ้้วิน์และได้รับ กิารปฏิิบัติิ
อย่างเท่ัาเท่ัยมกัิน์   

 1.1 ผูู้้ถื้อหุ้น์ม่สิัทัธิใน์กิารควิบคุมกิารดำาเนิ์น์งาน์ดว้ิยกิารแติง่ตัิ�งกิรรมกิารเข้้ามาทัำาหน้์าท่ั�แทัน์ ม่สิัทัธิได้รับข้้อมูล
อย่างถู้กิต้ิอง เพ่ัยงพัอ และทััน์เวิลาใน์กิารตัิดสิัน์ใจ และม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิารตัิดสิัน์ใจใน์เรื�องสัำาคัญโดยกิารออกิเส่ัยง
คะแน์น์ใน์ท่ั�ประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์
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 2.4 วิาระกิารดำารงติำาแหน่์งข้องคณะกิรรมกิารบริษััทั  

  (1) กิรรมกิารอยู่ใน์ติำาแหน่์งคราวิละสัามปี โดยกิรรมกิารท่ั�พ้ัน์จากิติำาแหน่์งติามวิาระสัามารถ้แต่ิงตัิ�ง
กิลับเข้้ารับติำาแหน่์งได้ติามมติิท่ั�ประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์      
  (2) ใน์กิารประชุมสัามัญผูู้้ถื้อหุ้น์ประจำาปี กิรรมกิารต้ิองออกิจากิติำาแหน่์งจำาน์วิน์หน่์�งใน์สัาม                        
ถ้้าจำาน์วิน์กิรรมกิารแบ่งออกิให้เป็น์ส่ัวิน์สัามไม่ได้ก็ิให้ออกิโดยจำาน์วิน์ใกิล้ท่ั�สุัดกัิบส่ัวิน์หน่์�งใน์สัามกิรรมกิารบริษััทัท่ั�
ต้ิองออกิจากิติำาแหน่์งนั์�น์ให้พิัจารณาจากิกิรรมกิารท่ั�อยู่ใน์ติำาแหน่์งน์าน์ท่ั�สุัดเป็น์ผูู้้ออกิจากิติำาแหน่์ง
  (3) น์อกิจากิกิารพ้ัน์จากิติำาแหน่์งติามวิาระแล้วิ ให้กิรรมกิารพ้ัน์จากิติำาแหน่์งเมื�อ   
   (3.1) ติาย           
   (3.2) ลาออกิ          
   (3.3) ข้าดคุณสัมบัติิติามท่ั�กิำาหน์ดไว้ิใน์มาติรา 5 แห่งพัระราชบัญญัติิมาติรฐาน์สัำาหรับ
  กิรรมกิารและพันั์กิงาน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ.2518         
   (3.4)  ออกิโดยมติิท่ั�ประชุมผูู้้ถื้อหุ้น์ เนื์�องจากิบกิพัร่องต่ิอหน้์าท่ั� ม่ควิามประพัฤติิเสืั�อมเส่ัย 
  หรือหย่อน์ควิามสัามารถ้           
  (4) กิรณ่กิรรมกิารท่ั�ได้รับแต่ิงตัิ�งให้เข้้าดำารงติำาแหน่์งแทัน์กิรรมกิารท่ั�พ้ัน์จากิติำาแหน่์งก่ิอน์วิาระ         
ให้กิรรมกิารท่ั�ได้รับแต่ิงตัิ�งม่วิาระกิารดำารงติำาแหน่์งเท่ัากัิบวิาระท่ั�เหลืออยู่ข้องกิรรมกิารท่ั�พ้ัน์จากิติำาแหน่์ง  

 2.5 กิารจัดประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทั
 บริษััทัม่กิารกิำาหน์ดติารางกิารประชุมล่วิงหน้์าใน์แต่ิละเดือน์ และกิำาหน์ดให้กิรรมกิารม่หน้์าท่ั�ต้ิองประชุมคณะ
กิรรมกิารบริษััทัทุักิครั�ง เว้ิน์แต่ิม่ควิามจำาเป็น์

  (1) คณะกิรรมกิารบริษััทักิำาหน์ดให้ม่กิารประชุมทุักิเดือน์อย่างน้์อยเดือน์ละ 1 ครั�ง 
  (2) กิารประชมุคณะกิรรมกิารบรษัิัทั ต้ิองม่กิรรมกิารมาประชมุไม่น้์อยกิว่ิาก่ิ�งหน่์�งข้องคณะกิรรมกิาร
บริษััทัจ่งถื้อเป็น์องค์ประชุม   
  (3) ประธาน์กิรรมกิารบริษััทัและผูู้้จัดกิารร่วิมกัิน์พิัจารณาให้ควิามเห็น์ชอบเรื�องท่ั�จะบรรจุเข้้าระเบ่ยบ
วิาระกิารประชุม กิรรมกิารท่ั�ต้ิองกิารน์ำาเรื�องเข้้าระเบ่ยบวิาระกิารประชุมให้เสัน์อเรื�องต่ิอประธาน์กิรรมกิารบริษััทั
  (4) ผูู้้จัดกิารสัามารถ้เชิญผูู้้บริหาร พันั์กิงาน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องเข้้าร่วิมประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทั เพืั�อให้
รายละเอ่ยดต่ิอท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทัใน์ฐาน์ะท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องโดยติรงกัิบหัวิข้้อติามวิาระกิารประชุม 
  (5) กิรรมกิารแติล่ะคน์ควิรเข้้ารว่ิมกิารประชมุไม่น้์อยกิวิา่ร้อยละ 75 ข้องจำาน์วิน์กิารประชมุคณะกิรรมกิาร
บริษััทัทัั�งหมดท่ั�ได้จัดให้ม่ข่้�น์ใน์รอบปี

 2.6 กิารประเมิน์คณะกิรรมกิารบริษััทั
 คณะกิรรมกิารบริษััทัม่กิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ทัั�งแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้์อยปีละ 1 ครั�ง เพืั�อให้
คณะกิรรมกิารบริษััทัร่วิมกัิน์พิัจารณาผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์และสัภาพัปัญหามาใช้ใน์กิารกิำาหน์ดแน์วิทัางใน์กิารปรับปรุง
แก้ิไข้ต่ิอไป 

 2.7 กิารกิำาหน์ดค่าติอบแทัน์ข้องคณะกิรรมกิาร   
 คณะกิรรมกิารบรษัิัทัแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าติอบแทัน์ ให้ทัำาหน้์าท่ั�พิัจารณา  และกิำาหน์ด
ค่าติอบแทัน์ และกิำาหน์ดหลักิเกิณฑ์์โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ข้องกิรรมกิารเพืั�อข้ออนุ์มัติิจากิผูู้้ถื้อหุ้น์ 

 2.8 กิารพััฒิน์าคณะกิรรมกิารบริษััทั 

  (1) กิรรมกิารท่ั�ได้รับแต่ิงตัิ�งใหม่ บริษััทัน์ำาส่ังเอกิสัารท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบธุรกิิจทัั�งข้้อมูลสัถ้าน์ภาพัทัั�วิไป 
ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ใน์อด่ติ กิฎหมาย ระเบ่ยบและข้้อบังคับท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง น์โยบายกิารปฏิิบัติิงาน์ท่ั�สัำาคัญ เพืั�อให้ม่ควิาม
รู้ควิามเข้้าใจธุรกิรรมข้องบริษััทั     
  (2) คณะกิรรมกิารบรษัิัทัส่ังเสัรมิกิรรมกิารใหไ้ด้รับกิารอบรมและพััฒิน์าศกัิยภาพัและควิามรู้ทั่�จำาเปน็์
ต่ิอกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�

หมวิดท่ั� 3 บทับาทัต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย   

 กิรรมกิาร ผูู้้จัดกิาร พันั์กิงาน์ระดับบริหาร พันั์กิงาน์ และลูกิจ้างใน์บริษััทั ต้ิองให้ควิามสัำาคัญใน์กิารปฏิิบัติิ
ต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้ส่ัวิน์เส่ัยทุักิกิลุ่มอย่างเท่ัาเท่ัยม และไม่ละเมิดสิัทัธิผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย รวิมทัั�งคณะกิรรมกิารบริษััทักิำาหน์ดให้
ม่กิารสืั�อสัาร กิารสัร้างควิามเข้้าใจ และส่ังเสัริมควิามร่วิมมือระหว่ิางบริษััทักัิบผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยใน์กิารพััฒิน์ากิารดำาเนิ์น์
งาน์ให้มั�น์คงอย่างยั�งยืน์ รวิมทัั�งบริษััทัได้กิำาหน์ดแน์วิปฏิิบัติิท่ั�ด่ท่ั�คำาน่์งถ่้งผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย ผูู้้ถื้อหุ้น์ พันั์กิงาน์ ลูกิค้า 
คู่ค้า เจ้าหน่์� คู่แข่้ง สัังคมและสิั�งแวิดล้อม

หมวิดท่ั� 4 ควิามยั�งยืน์และน์วัิติกิรรม

 คณะกิรรมกิารบริษััทัม่หน้์าท่ั�กิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายจัดกิารกิำาหน์ดแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์โดยคำาน่์งถ่้งกิารเติิบโติ
อย่างยั�งยืน์ โดยน์ำาน์วัิติกิรรมมาใช้ใน์กิารพััฒิน์าและปรับปรุงกิระบวิน์กิารทัำางาน์กิารให้บริกิาร และกิารบริหารจัดกิาร
ภายใน์องค์กิรอย่างม่ประสิัทัธิภาพั 

  (1) พััฒิน์าโครงสัร้างพืั�น์ฐาน์ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและโปรแกิรมบริหารสิัน์ทัรัพัย์ เพืั�อรองรับ
ธุรกิรรมกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์
  (2) กิารพััฒิน์าและจัดทัำาระบบฐาน์ข้้อมลูกิลางท่ั�เป็น์มาติรฐาน์ เพืั�อเชื�อมโยงทัั�งภายใน์และภายน์อกิองคก์ิร
  (3) กิารพััฒิน์าทัักิษัะบุคลากิร และองค์ควิามรู้สู่ั Digitalization เพืั�อเพิั�มศักิยภาพักิารแข่้งขั้น์

หมวิดท่ั� 5 กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลและควิามโปร่งใสั

 คณะกิรรมกิารบริษััทัม่บทับาทักิำากัิบดูแลให้บริษััทัม่กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลสัำาคัญท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบบริษััทั ทัั�งข้้อมูล
รายงาน์ทัางกิารเงิน์และข้้อมูลท่ั�มิใช่ข้้อมูลทัางกิารเงิน์อย่างถู้กิต้ิอง เชื�อถื้อได้ ครบถ้้วิน์ ทััน์เวิลา โปร่งใสั เป็น์ไปติาม
กิฎหมายและมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงนิ์ ผู่้าน์ช่องทัางทั่�เข้้าถ่้งข้้อมูลได้ง่าย ม่ควิามเทัา่เท่ัยมและน์า่เชื�อถื้อ เพืั�อ
ให้ผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยรับทัราบข้้อมูลสัารสัน์เทัศอย่างสัะดวิกิและเทั่าเท่ัยม ผู่้าน์ช่องทัางกิารเผู้ยแพัร่และประชาสััมพััน์ธ์ใน์
รายงาน์ประจำาปี และ/หรือเว็ิบไซึ่ต์ิข้องบริษััทั

หมวิดท่ั� 6 กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและควิบคุมภายใน์

 คณะกิรรมกิารบริษััทัม่บทับาทัใน์กิารกิำากัิบดูแลให้บริษััทัม่ระบบกิารบริหารควิามเส่ั�ยง และกิารควิบคุมภายใน์ 
เพืั�อให้สัามารถ้บรรลุวัิติถุ้ประสังค์อย่างม่ประสิัทัธิผู้ลและเหมาะสัม โดยกิารแต่ิงตัิ�งคณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
และแติง่ตัิ�งคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบทั่�ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ได้อย่างม่ประสัทิัธิภาพัและม่ควิามเปน็์อิสัระ รวิมทัั�งกิำากัิบดูแลให้ม่
น์โยบายกิารติอ่ต้ิาน์กิารทัจุริติและคอรรั์ปชัน์ เพืั�อกิารดำาเน์นิ์ธุรกิิจทั่�โปรง่ใสั เปน็์ธรรม สัามารถ้ติรวิจสัอบได ้และติอ้ง
ไม่ยอมรับกิารกิระทัำาอัน์เป็น์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทุักิรูปแบบ ทัั�งทัางติรงและทัางอ้อม
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 6.1 กิารบริหารควิามเส่ั�ยง
 คณะกิรรมกิารบริษััทัติระหนั์กิและให้ควิามสัำาคัญใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยง โดยจัดให้ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยง
อย่างเป็น์ระบบติามมาติรฐาน์สัากิล (COSO-ERM) และกิำาหน์ดข้อบเข้ติ น์โยบาย โครงสัร้างกิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
รวิมทัั�งกิำาหน์ดใหม่้กิระบวิน์กิารบรหิารควิามเสั่�ยงทั่�ครอบคลมุถ่้งกิารระบคุวิามเสั่�ยง กิารประเมนิ์ควิามสั่�ยง กิารจัดกิาร
ควิามเส่ั�ยง รวิมทัั�งม่ระบบกิารติิดติามกิารกิิจกิรรมท่ั�ใช้จัดกิารควิามเส่ั�ยงอย่างสัมำ�าเสัมอ โดยม่กิารจัดทัำาเป็น์คู่มือ
กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเป็น์ลายลักิษัณ์อักิษัร  

 6.2 กิารควิบคุมภายใน์
 บริษััทัจัดให้ม่ระบบกิารควิบคุมภายใน์ติามหลักิเกิณฑ์์ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ด ครอบคลุมด้าน์สัภาพั
แวิดล้อมกิารควิบคุม กิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยง กิำาหน์ดกิิจกิรรมควิบคุม ม่กิารใช้ระบบสัารสัน์เทัศและกิารสืั�อสัารสันั์บสันุ์น์
กิารปฏิิบัติิงาน์และม่กิารติิดติามอยา่งเป็น์ระบบ เพืั�อใหมั้�น์ใจว่ิากิารดำาเน์นิ์งาน์ข้องบรษัิัทัจะบรรลวัุิติถุ้ประสังคข์้องกิาร
ควิบคุมภายใน์ด้าน์ประสิัทัธิผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ ซ่ึ่�งรวิมถ่้งกิารดูแลรักิษัาทัรัพัย์สิัน์ กิารป้องกัิน์หรือลดควิามผิู้ดพัลาด 
ควิามเส่ัยหาย กิารรั�วิไหล กิารสิั�น์เปลือง หรือกิารทุัจริติภายใน์องค์กิร ติลอดจน์ด้าน์ควิามเชื�อถื้อได้ข้องรายงาน์
ทัางกิารเงิน์ และด้าน์กิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎระเบ่ยบองค์กิร  

 6.3 กิารติรวิจสัอบภายใน์ 
 บริษััทัจัดให้ม่ระบบกิารติรวิจสัอบภายใน์ท่ั�ม่มาติรฐาน์ โดยให้ม่คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบเป็น์ผูู้้กิำาหน์ดน์โยบาย
และกิารกิำากัิบดูแลกิารติรวิจสัอบภายใน์ ทัั�งกิารพิัจารณาอน์มัุติิแผู้น์กิารติรวิจสัอบภายใน์ทั่�สัอดคลอ้งกัิบปัจจัยเส่ั�ยง
ข้องธุรกิิจ กิารติิดติามผู้ลกิารติรวิจสัอบภายใน์ติามกิารรายงาน์ผู้ลข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ท่ั�รายงาน์ติรง
ต่ิอคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ และน์ำาเสัน์อผู้ลกิารติรวิจสัอบข้้อสัังเกิติต่ิอผูู้้จัดกิารเพืั�อทัราบและน์ำาไปปฏิิบัติิติาม
ข้้อสัังเกิติและข้้อเสัน์อแน์ะ 

 6.4 กิารต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์
 บริษััทักิำาหน์ดน์โยบายกิารต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทุักิรูปแบบ เพืั�อกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจท่ั�โปร่งใสั เป็น์ธรรม 
สัามารถ้ติรวิจสัอบได ้ โดยกิรรมกิาร ผูู้จั้ดกิาร และพัน์กัิงาน์ทักุิระดับข้องบรษัิัทัต้ิองยอมรบั และถ้อืปฏิิบัติิโดยละเวิน้์
กิารกิระทัำาอัน์เป็น์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทุักิรูปแบบทัั�งทัางติรงและทัางอ้อม

หมวิดท่ั� 7 จรรยาบรรณ

      คณะกิรรมกิารบริษััทัม่บทับาทัหน้์าท่ั�กิำาหน์ดแน์วิปฏิิบัติิใน์เรื�องข้องจริยธรรมข้องกิรรมกิาร ผูู้้จัดกิาร พันั์กิงาน์
ระดับบริหาร พันั์กิงาน์ และลูกิจ้างเป็น์ลายลักิษัณ์อักิษัร และกิำากัิบดูแลให้ทุักิคน์ประพัฤติิปฏิิบัติิ    ติามแน์วิปฏิิบัติิให้
สัอดคล้องและอยู่ใน์ทิัศทัางเด่ยวิกัิน์อย่างเคร่งครัด รวิมทัั�งกิำาหน์ดใหม่้ช่องทัางกิารรบัเรื�องร้องเร่ยน์เมื�อพับเหน็์กิาร
ประพัฤติิท่ั�ผิู้ดจรรยาบรรณหรือไม่เป็น์ไปติามแน์วิปฏิิบัติิ

หมวิดท่ั� 8 กิารติิดติามผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์

 1. คณะกิรรมกิารบริษััทัม่กิารหารือร่วิมกัิบภาครัฐใน์ฐาน์ะเจ้าข้องใน์กิารจัดทัำาข้้อติกิลงกิารประเมิน์ผู้ล
กิารดำาเนิ์น์งาน์ (Performance Agreement) เป็น์ลายลักิษัณ์อักิษัร
 2. คณะกิรรมกิารบริษััทักิำากัิบดูแลให้บริษััทัดำาเน์ิน์งาน์ให้บรรลุติามข้้อติกิลงกิารประเมิน์ผู้ลงาน์ทั่�ได้ติกิลง
ร่วิมกัิน์กัิบภาครัฐใน์ฐาน์ะเจ้าข้อง
 3. คณะกิรรมกิารบริษััทัเผู้ยแพัร่ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์เท่ัยบกัิบเป้าหมายติามข้้อติกิลงกิารประเมิน์ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์
ให้กัิบผูู้้ถื้อหุ้น์และผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยอื�น์ ๆ ได้รับทัราบ
 4. คณะกิรรมกิารบริษััทักิำากัิบดูแลให้ม่กิารน์ำาผู้ลกิารประเมิน์ไปใช้ใน์กิารปรับปรุงและพััฒิน์ากิารดำาเนิ์น์งาน์
ข้องบริษััทั

 การป็ฏิิบัติิติามุ่นโย์บาย์
 กิรรมกิาร ผูู้้จัดกิาร พันั์กิงาน์ระดับบริหาร พันั์กิงาน์ และลูกิจ้าง ต้ิองทัำาควิามเข้้าใจและปฏิิบัติิ ติามน์โยบาย
กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ และย่ดหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ทัั�ง 7 ประกิาร เป็น์หลักิสัำาคัญใน์กิารปฏิิบัติิงาน์
โดยศ่กิษัาเพิั�มเติิมติามคู่มือกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ท่ั�แน์บท้ัายน์โยบายฉับับน่์�

 การที่บที่วินและป็รับป็ร่งนโย์บาย์
 น์โยบายกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ต้ิองได้รับกิารทับทัวิน์อย่างน้์อยปีละครั�ง หรือเมื�อม่กิารเปล่�ยน์แปลง              
แก้ิไข้เพิั�มเติิมกิฎหมายหรือกิฎเกิณฑ์์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง หรือสัภาพัแวิดล้อมกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทัท่ั�เปล่�ยน์แปลงไป
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ติามรายปัจจัยเส่ั�ยง โดยจัดลำาดับควิามสัำาคัญข้อง
ควิามเส่ั�ยง จัดทัำาแผู้น์กิารทัำา Data Cleansing เพืั�อ
ให้ข้้อมูลถู้กิต้ิอง และพัร้อมน์ำาเข้้าระบบงาน์หลักิท่ั�กิำาลัง
พััฒิน์า รวิมทัั�งให้ติิดติามกิารพััฒิน์าระบบงาน์บริหาร
สิัน์ทัรัพัย์ระยะท่ั� 1 ให้พัร้อม Go Live ติามกิำาหน์ด ซ่ึ่�งจะ
ทัำาให้สัามารถ้ลดควิามเส่ั�ยงท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องหลายปัจจัย
เส่ั�ยง และแน์ะน์ำาให้ปรับปรุงระบบกิารควิบคุมภายใน์ด้วิย
กิารปรับปรุงคู่มือและแน์วิปฏิิบัติิ และเพิั�มจุดควิบคุม
ใน์กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์

 เพืั� อให้กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิาร
ดำาเน์ิน์ไปอย่างม่ประสัิทัธิผู้ลโดยได้รับควิามร่วิมมือ 
จากิผูู้้บริหารติลอดจน์พันั์กิงาน์ผูู้้ปฏิิบัติิงาน์ใน์หน่์วิยงาน์ 
คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงได้แน์ะน์ำาฝ่่ายจัดกิาร 
ให้กิำาหน์ดควิามรับผิู้ดชอบใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยง
เป็น์หน์้าท่ั�ข้องทัุกิหน์่วิยงาน์ใน์ฐาน์ะเจ้าข้องควิามเสั่�ยง 
(Risk Owner) และม่กิารแต่ิงตัิ�งผูู้้ประสัาน์งาน์ด้าน์
บริหารควิามเสั่�ยงข้องหน์ว่ิยงาน์ (Risk Coordinator)               
เพืั�อประสัาน์งาน์ร่วิมกัิบส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยงและกิำากัิบ
ดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ใน์กิารควิบคุม ติิดติาม แก้ิไข้ควิาม
เส่ั�ยง รวิมถ่้งกิารสืั�อสัารอย่างต่ิอเนื์�องเพืั�อให้กิารบริหาร
ควิามเส่ั�ยงเป็น์วัิฒิน์ธรรมองค์กิรและให้ทุักิหน่์วิยงาน์
น์ำาเครื�องมือหรือกิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์
ปฏิิบัติิกิารมาใช้ทัั�วิทัั�งองค์กิร ดังน่์� 

 1. กิารประเมิน์ควิามเสั่�ยงด้วิยติน์เอง (Risk 
Control Self Assessment : RCSA) ทุักิหน่์วิยงาน์
จะต้ิองประเมิน์ควิามเสั่�ยงและควิบคุมควิามเส่ั�ยงท่ั�ม่อยู่
ด้วิยติน์เอง และรายงาน์ติ่อส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยง              
และกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ เพืั�อประเมิน์และวิิเคราะห์
ควิามเส่ั�ยงโดยรวิมข้ององค์กิรและจัดทัำาแผู้น์ปฏิิบัติิกิาร
กิำาหน์ดกิิจกิรรมควิบคมุแก้ิไข้ควิามเสั่�ยงติามมาติรฐาน์ 
และใช้เป็น์ข้้อมูลใน์กิารจัดทัำาแผู้น์บริหารควิามเส่ั�ยง          
และกิารควิบคุมภายใน์ 

 2. กิารรายงาน์ข้้อมูลควิามเส่ัยหายด้าน์ปฏิิบัติิกิาร
(Loss Data) ให้ทุักิหน่์วิยงาน์ม่หน้์าท่ั�รายงาน์ข้้อมูล
ควิามเส่ัยหายจากิเหตุิกิารณ์ท่ั�เกิิดข่้�น์จากิกิารปฏิิบัติิงาน์
(Loss Incident Reports) ติามช่องทัางท่ั�กิำาหน์ด เพืั�อ
ให้ทุักิหน่์วิยงาน์ได้ม่กิารปรับปรุงกิระบวิน์กิารทัำางาน์และ
ป้องกัิน์ควิามเส่ัยหายมิให้เกิิดเหตุิกิารณ์ซึ่ำ�าอ่กิ โดยกิำาหน์ด
ให้กิารรายงาน์ข้้อมูลควิามเส่ัยหายด้าน์ปฏิิบัติิกิาร (Loss 
Data) เป็น์วิาระพิัจารณาทุักิครั�งท่ั�ม่กิารประชุม

 3. กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์กิารเงิน์ (Financial
Risk) บริษััทัม่ควิามเส่ั�ยงสัำาคัญคือบริษััทัยังไม่พัร้อม
รายงาน์เครื�องมือทัางกิารเงิน์ติามมาติรฐาน์บัญช่ 
TFRS9 คณะอน์กุิรรมกิารบรหิารควิามเสั่�ยงแน์ะน์ำาใหจั้ด
ทัำาแผู้น์ระยะสัั�น์ ระยะกิลาง และระยะยาวิ โดยให้รายงาน์
ควิามคืบหน้์ากิารดำาเนิ์น์กิารอย่างต่ิอเนื์�อง เพืั�อให้บริษััทั
สัามารถ้รายงาน์เครื�องมือทัางกิารเงิน์ติามมาติรฐาน์ดงั
กิล่าวิได้อย่างครบถ้้วิน์ต่ิอไป
 

 

 4. กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์กิารปฏิิบัติิติาม
กิฎเกิณฑ์์ (Compliance Risk) คณะอนุ์กิรรมกิาร
บริหารควิามเสั่�ยงได้แน์ะน์ำาและติิดติามฝ่่ายจัดกิารให้
ดำาเนิ์น์กิารจัดส่ังรายงาน์ต่ิาง ๆ ให้กัิบหน่์วิยงาน์ท่ั�
กิำากัิบดูแลบริษััทั เช่น์ สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบาย
รัฐวิิสัาหกิิจ ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย ให้ทััน์ติามกิำาหน์ด

 โดยสัรุปคณะอน์ุกิรรมกิารบริหารควิามเสั่�ยง
ม่ควิามเห็น์ว่ิาใน์รอบปี 2563 ท่ั�ผู่้าน์มาบริษััทัได้วิางระบบ
งาน์บริหารควิามเส่ั�ยงและพััฒิน์าระบบงาน์บริหารควิาม
เส่ั�ยงติามมาติรฐาน์สัากิล และม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
ครอบคลุมควิามเส่ั�ยงทุักิด้าน์ อย่างไรก็ิติามคณะ
อนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเสั่�ยงยังคงกิำากัิบดูแลกิาร
บริหารควิามเส่ั�ยงติามท่ั�ได้รับมอบหมายด้วิยควิาม
รอบคอบและเต็ิมควิามสัามารถ้ เพืั�อให้กิารบริหารควิาม
เส่ั�ยงข้องบริษััทัเป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั สัามารถ้
ควิบคุมควิามเส่ั�ยงให้อยู่ใน์ระดับท่ั�ยอมรับได้ ซ่ึ่�งจะส่ังผู้ล
ให้บริษััทัสัามารถ้บรรลุเป้าหมายดำาเนิ์น์งาน์ติามแผู้น์
ยุทัธศาสัติร์องค์กิรต่ิอไป

การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง
และการคุวิบคุ่มุ่ภาย์ใน

 ใน์ปี 2563 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
ได้ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามข้อบเข้ติอำาน์าจหน้์าท่ั�ท่ั�กิำาหน์ดไว้ิใน์
กิฎบัติร โดยได้ม่กิารจัดประชุมรวิมทัั�งสิั�น์ 12 ครั�ง และ
ได้พิัจารณาเห็น์ชอบน์โยบายบริหารควิามเส่ั�ยงท่ั�เป็น์
ไปติามมาติรฐาน์สัากิล (COSO-ERM) มาปรับใช้ใน์
องค์กิรโดยม่กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงท่ั�สัามารถ้
ระบุ ประเมิน์ ควิบคุม และติิดติามกิารจัดกิารควิามเส่ั�ยง
อย่างเป็น์ระบบ รวิมทัั�งเห็น์ชอบแผู้น์กิารบริหารควิาม
เส่ั�ยงท่ั�เชื�อมโยงกัิบแผู้น์ยุทัธศาสัติร์องค์กิรก่ิอน์น์ำาเสัน์อ
ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัเห็น์ชอบ และกิำากัิบดูแลให้กิาร
บริหารควิามเสั่�ยงดำาเน์ิน์ไปอย่างม่ประสัิทัธิภาพัอย่าง
ต่ิอเนื์�อง โดยกิำาหน์ดให้รายงาน์ติิดติามควิามเส่ั�ยง
สัำาคัญเป็น์วิาระเพืั�อพิัจารณาทักุิครั�งใน์กิารประชมุ เพืั�อ
ให้ม่กิารติิดติามผู้ลกิารแกิไ้ข้และแน์ะน์ำามาติรกิารจดักิาร
ควิามเสั่�ยงทั่�ยังเหลืออยู่แยกิรายปัจจัยเส่ั�ยงจน์กิวิ่า
ควิามเส่ั�ยงจะลดลงมาอยู่ใน์ระดับท่ั�ยอมรับได้ รวิมทัั�ง
ม่กิารน์ำาระบบสัารสัน์เทัศมาใช้ใน์กิารรายงาน์และติิดติาม
ควิามเส่ั�ยงสัำาคัญ (Risk Tracking and Monitoring) 
โดยสัรุปสัาระสัำาคัญข้องกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ดังน่์� 

 1. กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์กิลยุทัธ์ (Strategic 
Risk) คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงได้พิัจารณา
ควิามเส่ั�ยงด้าน์กิลยุทัธ์ท่ั�สัำาคัญคือ กิารเร่ยกิเก็ิบเงิน์
จากิลูกิหน่์�ท่ั�รับโอน์มา รายได้อาจไม่เป็น์ไปติามเป้าหมาย
โดยปัจจัยเส่ั�ยงภายน์อกิมาจากิสัถ้าน์กิารณ์กิารระบาด

ข้อง COVID19 ทัำาให้ลูกิหน่์�ได้รับผู้ลกิระทับส่ังผู้ลให้
ควิามสัามารถ้ใน์กิารชำาระหน่์�ลดลง และปัจจัยเส่ั�ยง
ภายใน์มาจากิลูกิหน่์�รายใหญ่ไม่ให้ควิามร่วิมมือใน์กิาร
เจรจาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์�ประวิิงเวิลา โดยได้แน์ะน์ำา
ฝ่่ายจัดกิารให้ม่มาติรกิารช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระ
ทับจากิกิารระบาดข้อง COVID19 และจดัทัำาแผู้น์ติิดติาม
เร่งรัดกิารดำาเนิ์น์กิารทัางดา้น์คด่และกิารบงัคับคด่ และ
รายงาน์ผู้ลกิารติิดติามควิามเสั่�ยงสัำาคัญใน์กิารประชุม
ทุักิครั�ง

 2. กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิาร 
(Operational Risk) บริษััทัม่ควิามเส่ั�ยงหลักิมาจากิ
กิระบวิน์กิารทัำางาน์บางสั่วิน์ม่ควิามซึ่ำ�าซ้ึ่อน์ส่ังผู้ลให้
กิระบวิน์กิารทัำางาน์ติามภารกิิจหลักิม่ควิามล่าช้า
ประกิอบกิบัข้้อมูลสัารสัน์เทัศบางสัว่ิน์ยังไม่ถู้กิต้ิองและ
เป็น์ปัจจุบัน์ สัาเหตุิหลักิมาจากิกิารทั่�บริษััทัยังข้าดระบบ
เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศหลักิใน์กิารทัำางาน์ คณะอนุ์กิรรมกิาร
บริหารควิามเส่ั�ยงได้พิัจารณาให้ควิามเห็น์ และเสัน์อแน์ะ
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การแสู่ดงออกด้านคุวิามุ่รับผิดชอบท่ี่�มุ่่ติ�อสัู่งคุมุ่
(Corporate Social Responsibility : CSR)

 ใน์ระยะเวิลาท่ั�ผู่้าน์มา บสัอ. ได้ม่ส่ัวิน์ใน์กิารช่วิยพัลิกิฟ้�น์ธุรกิิจให้ลูกิหน่์�กิลับคืน์สู่ัอิสัรภาพั และม่ควิามสัามารถ้
ทัางกิารเงิน์อ่กิครั�ง แม้ว่ิาภาวิะเศรษัฐกิิจจะม่สัภาพัคล่องน้์อยก็ิติาม โดยได้ให้ข้้อแน์ะน์ำาท่ั�เป็น์ควิามรู้และให้กิำาลังใจ 
ให้ลูกิหน่์�เร่ยน์รู้ควิามผิู้ดพัลาดใน์อด่ติและปรับตัิวิแก้ิไข้ด้วิยควิามเป็น์จริงอย่างสัมเหตุิสัมผู้ล ซ่ึ่�งเป็น์หน่์�งใน์น์โยบาย
ด้าน์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารทั่�ด่ข้อง บสัอ. (CG & CSR) ใน์กิารใหค้วิามรู้และสัรา้งควิามเข้้าใจใหกั้ิบลูกิหน่์�ใน์กิารประกิอบ
ธุรกิิจอย่างไรไม่ให้เป็น์หน่์�เส่ัย ซ่ึ่�งสัอดรับติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์ชาติิข้องรัฐบาล ภายใต้ิโครงกิาร Business Turnaround
ซ่ึ่�งเป็น์กิารสัง่เสัรมิและสัน์บัสันุ์น์ใหลู้กิหน่์�สัามารถ้กิลบัมาดำาเน์นิ์ธุรกิิจไดต้ิามปกิติิ ม่ข่้ดควิามสัามารถ้ใน์กิารแข้ง่ขั้น์เพิั�มข่้�น์ 
ทัั�งลูกิหน่์�ธุรกิิจ SMEs และลูกิหน่์�รายใหญ่ ซ่ึ่�งจะสัะท้ัอน์ไปยังกิารขั้บเคลื�อน์เศรษัฐกิิจใน์ภาพัรวิมข้องประเทัศอ่กิด้วิย

 บสัอ. ยังได้ให้ควิามสัำาคัญกัิบกิารแสัดงออกิต่ิอควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม หรือ CSR โดยได้จัดกิิจกิรรม
กิารแสัดงควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคม ใน์รูปแบบ CSR in Process คือกิารส่ังเสัริมสัังคมอย่างยั�งยืน์

 ทัั�งน่์�ใน์ปี 2563 บสัอ. ได้ดำาเนิ์น์กิิจกิรรมเพืั�อสัังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดังน่์�

 บริษััทัฯ ม่โครงกิารจัดทัำาคลิปวิ่ดิโอให้ควิามรู้ด้าน์กิารจัดกิารภาระหน์่�สัิน์เพืั�อให้ควิามรู้แกิ่ประชาชน์ ภายใติ้ชื�อ
โครงกิาร “หน์่�บำาบดั กิบั ไอแอม” ติอน์ วิธิค่ดิกิอ่น์จะเป็น์หน์่� โดยทัำากิารเผู้ยแพัร่ผู้า่น์ช่องทัางโซึ่เช่ยลมเ่ด่ย ข้องบรษิัทััฯ

 ทัั�งน่์�เพืั�อให้สัามารถ้บริหารจัดกิารหน์่�สัิน์ภายหลังได้เป็น์หน์่�แล้วิ รวิมทัั�งกิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจทั่�มุ่งเน้์น์กิารเติิบโติ
อย่างยั�งยืน์ติามหลักิเศรษัฐกิิจพัอเพ่ัยง

โคุรงการจัดที่ำาคุลิป็ว่ิดิโอให้คุวิามุ่ร้่ด้านการจัดการภาระหน่�สิู่น เพ่�อให้คุวิามุ่ร้่แก�ป็ระชาชน
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โคุรงการจัดซ่ื้�อเคุร่�องมุ่่อและอ่ป็กรณ์การแพที่ย์์ ให้กับมุ่่ลนิธิุรามุ่าธิุบด่

    บริษััทัฯ บริจาคเงิน์สัมทับทุัน์โครงกิารจัดซืึ่�อเครื�องมือ
และอุปกิรณ์กิารแพัทัย์ ให้กัิบมูลนิ์ธิรามาธิบด่ เป็น์จำาน์วิน์ 
49,632.60 บาทั เพืั�อน์ำาไปจัดซืึ่�อตู้ิฆ่่าเชื�อ และชุด
ป้องกัิน์โรค PPE ถ่้งแม้สัถ้าน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาด
ข้องไวิรัสัโควิิด-19 จะด่ข่้�น์เป็น์ลำาดับ แต่ิยังคงม่ควิาม
ต้ิองกิารอุปกิรณ์ทัางกิารแพัทัย์อย่างต่ิอเนื์�อง ใน์วัิน์ท่ั� 
9 กิรกิฎาคม 2563 ณ มูลนิ์ธิรามาธิบด่ 

  กิารบริจาคสัมทับทุัน์ครั�งน่์� เป็น์หน่์�งใน์กิิจกิรรม
โครงกิาร CSR ข้องบริษััทัฯ ท่ั�ดำาเนิ์น์กิารเป็น์ประจำาทุักิปี 
ใน์กิารช่วิยเหลือและสันั์บสันุ์น์สัังคมใน์หลากิหลายมิติิ 
ได้แก่ิ กิารมอบทุัน์กิารศ่กิษัา กิารบริจาคช่วิยเหลือผูู้้
ประสับอุทักิภัย และกิารสัมทับทุัน์ช่วิยเหลือทัางกิาร
แพัทัย์ เพืั�อแสัดงออกิควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคมเป็น์
ประจำาทุักิปี

กิจกรรมุ่ CSR “12 สิู่งหา ปั็นนำ�าใจ ถวิาย์เป็็นพระราชก่ศ์ล”

    บริษััทัฯ บริจาคสิั�งข้องเครื�องใช้ และทุัน์กิารศ่กิษัา 
ให้กัิบเด็กินั์กิเร่ยน์และผูู้้สูังวัิยใน์อุปกิาระข้องวัิดห้วิยปลากัิ�ง 
เพืั� อถ้วิายเป็น์พัระราชกุิศล เนื์�องใน์โอกิาสัวัิน์เฉัลิม
พัระชน์มพัรรษัา สัมเด็จพัระน์างเจ้าสิัริกิิติิ� พัระบรม
ราชิน่์น์าถ้ พัระบรมราชชน์น่์ พััน์ปีหลวิง 12 สิังหาคม 
2563 ณ วัิดห้วิยปลากัิ�ง ใน์วัิน์ท่ั� 10 สิังหาคม 2563

    โดยทัางวิดัม่เด็กิใน์อปุกิาระจำาน์วิน์รวิมกิวิา่ 500 ช่วิิติ 
น์อกิจากิน่์�ยังม่ผูู้้สูังวัิยอ่กิจำาน์วิน์หน่์�ง เด็กิท่ั�อยู่ใน์ควิาม
อุปกิาระข้องวัิดส่ัวิน์ใหญ่ร้อยละ 90 เป็น์เด็กิกิำาพัร้า
และยากิจน์ท่ั�พ่ัอแม่และญาติิมาฝ่ากิให้ทัางวัิดดูแล

 โดย ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง ประธาน์กิรรมกิารบริษััทัฯ กิล่าวิว่ิา “บริษััทัฯ เป็น์องค์กิรรัฐวิิสัาหกิิจ 
สัังกัิดกิระทัรวิงกิารคลัง โดยหน่์�งใน์ยุทัธศาสัติร์องค์กิร คือ กิารดำาเนิ์น์งาน์ภายใต้ิหลักิธรรมาภิบาลใน์กิารติอบแทัน์ 
และทัำากิิจกิรรมเพืั�อสัังคม ซ่ึ่�งนั์บตัิ�งแต่ิปี 2561 เป็น์ต้ิน์มา บริษััทัฯ ดำาเนิ์น์กิิจกิรรม มาติลอดทุักิปีใน์กิารช่วิยเหลือ 
สันั์บสันุ์น์ ให้กัิบสัถ้าน์ศ่กิษัา เด็กิยากิไร้ ซ่ึ่�งถื้อเป็น์กิารวิางรากิฐาน์ตัิ�งแต่ิเล็กิ เพืั�อกิารพััฒิน์าและเสัริมสัร้างคุณภาพั
ช่วิิติท่ั�ด่ใน์อน์าคติ เป็น์กิารปูทัางไปสู่ักิารใช้ช่วิิติใน์สัังคมต่ิอไป”
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=  รายได้ดอกิเบ่�ยสุัทัธิ + กิำาไรจากิเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� + กิำาไรจากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระ
เงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�รวิม

=  ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิยืม
   ส่ัวิน์ผูู้้ถื้อหุ้น์

ข้อมุ่่ลที่างการเงินท่ี่�สู่ำาคัุญ
หน่์วิย : ล้าน์บาทั

*

*
*

* อัติราส่ัวิน์หน่์�สิัน์ม่ภาระดอกิเบ่�ยต่ิอส่ัวิน์ผูู้้ถื้อหุ้น์ (Interest Bearing Debt)

* อัติรากิระแสัเงิน์สัดรับจากิกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (NPF)

* อัติรากิระแสัเงิน์สัดรับจากิธุรกิิจจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) =  กิำาไรจากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
     ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายรวิม

หน่์วิย : ล้าน์บาทั
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หน่์วิย : ล้าน์บาทั

หน่์วิย : ล้าน์บาทั

 ใน์ปี 2563 ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ลดลงจากิปีก่ิอน์ สัาเหตุิหลักิมาจากิปัจจัยภายน์อกิจากิสัถ้าน์กิารณ์กิารระบาด
ข้อง Covid 19 ส่ังผู้ลกิระทับต่ิอเศรษัฐกิิจโดยรวิมข้องประเทัศและควิามสัามารถ้ชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�และกิารตัิดสิัน์ใจ
ซืึ่�อทัรัพัย์รอกิารข้าย อย่างไรก็ิติามผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทัยังม่กิำาไรสุัทัธิอย่างต่ิอเนื์�อง 

 ใน์ข้ณะท่ั�ฐาน์ะทัางกิารเงิน์แข็้งแกิร่งข่้�น์ซ่ึ่�งมาจากิท่ั�ได้รับเงิน์อุดหนุ์น์จากิภาครัฐเพืั�อใช้สัำาหรับจ่ายชำาระตัิ�วิ
สััญญาใช้เงิน์ท่ั�ครบกิำาหน์ดใน์ 1 ปี ทัำาให้ลดควิามเส่ั�ยงด้าน์สัภาพัคล่อง ประกิอบกัิบม่กิารชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้
กัิบ ธอทั.ล่วิงหน้์าทัำาให้หน่์�สิัน์สัถ้าบัน์กิารเงิน์ลดลงค่อน์ข้้างมากิใน์ข้ณะท่ั�ส่ัวิน์ทุัน์เพิั�มข่้�น์จากิกิำาไรสุัทัธิต่ิอเนื์�องส่ังผู้ล
ให้สััดส่ัวิน์กิารก่ิอหน่์�ม่แน์วิโน้์มลดลง รวิมทัั�งผู้ลติอบแทัน์ต่ิอผูู้้ถื้อหุ้น์เพิั�มอย่างต่ิอเนื์�อง    

 ณ 31 ธ.ค.2563 บริษััทัฯ ม่รายได้จากิกิารดำาเนิ์น์งาน์รวิม 3,883.47 ล้าน์บาทั และม่กิำาไรสุัทัธิ 3,556.79 ล้าน์บาทั
เพิั�มข่้�น์ค่อน์ข้้างมากิเมื�อเท่ัยบกัิบปีก่ิอน์ เนื์�องจากิบริษััทัได้รับเงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐเพืั�อใช้สัำาหรับชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
และค่าติอบแทัน์ให้กัิบ ธอทั. โดยบัน์ท่ักิเป็น์รายได้เงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐ 3,248.37 ล้าน์บาทั แต่ิพิัจารณาผู้ลประกิอบกิาร
โดยไม่รวิมรายได้เงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐ ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์โดยรวิมลดลง เมื�อเท่ัยบกิับปีก่ิอน์จากิสัถ้าน์กิารณ์ระบาด 
Covid 19 ม่ผู้ลกิระทับต่ิอกิารเจรจาปรับโครงสัร้างหน่์� และควิามสัามารถ้ชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�ลดลงรวิมทัั�งกิารดำาเนิ์น์กิาร
ทัางคด่และบังคับคด่ต้ิองเลื�อน์ออกิไป โดยใน์ปี 2563 บริษััทัฯสัามารถ้เร่ยกิเก็ิบหน่์� รวิมทัั�งสิั�น์ 960.79 ล้าน์บาทั
โดยแบ่งเป็น์ สิัน์เชื�อรายใหญ่ 468.90 ล้าน์บาทั สิัน์เชื�อรายย่อย 464.61 ล้าน์บาทั สิัน์เชื�อเช่าซืึ่�อ 8.58 ล้าน์บาทั 
ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย 18.70 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปี 2562 ท่ั�เร่ยกิเก็ิบได้ 2,624.60 ล้าน์บาทั ซ่ึ่�งสัะท้ัอน์จากิรายได้
กิำาไรจากิกิารเร่ยกิเกิบ็ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพั (NPF) ลดลงจากิ 1,149.50 ล้าน์บาทั เหลอื 587.40 ล้าน์บาทั ลดลง 49% 
เมื�อเท่ัยบกัิบปีก่ิอน์ ประกิอบไปด้วิยกิำาไรจากิกิารให้เงิน์สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�รวิมเป็น์ 705.50 ล้าน์บาทั จำาแน์กิเป็น์
ลูกิหน่์�รายใหญ่ 430.28 ล้าบาทั รายย่อย 275.22 ล้าน์บาทั ใน์ข้ณะท่ั�รายได้ดอกิเบ่�ยสุัทัธิติิดลบ 123.92 ล้าน์บาทั และ
รายได้ดอกิเบ่�ยจากิเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� รวิม 118.78 ล้าน์บาทั จำาแน์กิเป็น์ลูกิหน่์�รายใหญ่ 73.18 ล้าน์บาทั
ลูกิหน่์�รายย่อย 45.60 ล้าน์บาทั รายได้กิำาไรจากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์รอกิารข้ายลดลงจากิ 12.51 ล้าน์บาทั เหลือ 6.97 
ล้าน์บาทั หรือลดลง 44%

การวิิเคุราะห์และคุำาอธิุบาย์ของฝ่่าย์จัดการ
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 ใน์ด้าน์ฐาน์ะทัางกิารเงิน์ ณ 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่สิัน์ทัรัพัย์รวิม 21,233.55 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปีก่ิอน์ 854.01 
ล้าน์บาทั โดยม่เงิน์ฝ่ากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์รวิม 1,010.95 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปีก่ิอน์ 872.11 ล้าน์บาทั จากิกิารใช้เงิน์สัด
ไปใน์กิิจกิรรมดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทัประกิอบกัิบม่กิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ลระหว่ิางปี 435.50 ล้าน์บาทั สัำาหรับเงิน์ให้สิัน์เชื�อ
จากิซืึ่�อลูกิหน่์�รวิม 19,162.35 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปีก่ิอน์ 644.44 ล้าน์บาทั จากิกิารเร่ยกิเก็ิบหน่์�และจากิกิารข้าย
ทัอดติลาดให้กัิบบุคคลภายน์อกิได้ โดยบัน์ท่ักิเป็น์เงิน์รอรับจากิกิารข้ายทัอดติลาด 349.49 ล้าน์บาทั

 ใน์ข้ณะท่ั�หน่์�สิัน์รวิม 15,710.59 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปีก่ิอน์ 3,976.39 ล้าน์บาทั เนื์�องจากิบริษััทัได้จ่ายชำาระ
ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์และค่าติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้กัิบ ธอทั.รวิม 3,795.38 ล้าน์บาทั ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิยืม
คงเหลือ 15,381.06 ล้าน์บาทั ซ่ึ่�งเป็น์ไปติามน์โยบายบริษััทักิรณ่ม่สัภาพัคล่องส่ัวิน์เกิิน์จะน์ำามาชำาระคืน์ติราสัารหน่์�
ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิยืมก่ิอน์ครบกิำาหน์ด โดยแหล่งเงิน์ท่ั�น์ำามาจ่ายชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์มาจากิเงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐและรายได้
จากิกิารดำาเนิ์น์งาน์บางส่ัวิน์ ส่ัวิน์หน่์�สิัน์อื�น์รวิม 200.19 ล้าน์บาทั เพิั�มข่้�น์จากิปีก่ิอน์ ส่ัวิน์ใหญ่เป็น์รายกิารภาษ่ัเงิน์ได้
นิ์ติิบุคคลค้างจ่าย โบนั์สัค้างจ่าย และรายได้รับล่วิงหน้์า

 ส่ัวิน์ทุัน์เพิั�มข่้�น์จากิกิำาไรสุัทัธิ แม้ว่ิาปี 2563 บริษััทัม่กิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล 435.50 ล้าน์บาทั หรือคิดเป็น์ 40% 
ข้องกิำาไรสุัทัธิปี 2562 และต้ิองกัิน์สัำารองติามกิฎหมาย 50.00 ล้าน์บาทั แต่ิจากิกิำาไรสุัทัธิ 3,556.79 ล้าน์บาทั 
ทัำาให้ส่ัวิน์ทุัน์เพิั�มข่้�น์จากิ 2,399.57 ล้าน์บาทั เป็น์ 5,521.96 ล้าน์บาทั ทัำาให้กิำาไรต่ิอหุ้น์เพิั�มข่้�น์จากิ 21.76 บาทั
เป็น์ 71.13 บาทัต่ิอหุ้น์ และอัติราผู้ลติอบแทัน์ต่ิอส่ัวิน์ผูู้้ถื้อหุ้น์เพิั�มจากิ 45.35% เป็น์ 64.41%   
 ฐาน์ะทัางกิารเงิน์แข่้งแกิร่งข่้�น์ จากิสััดส่ัวิน์กิารก่ิอหน่์�ม่แน์วิโน้์มลดลงจากิกิารจ่ายชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
ให้กัิบ ธอทั. ล่วิงหน์า้ สัะทัอ้น์จากิอตัิราสัว่ิน์ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงนิ์กู้ิยืมต่ิอส่ัวิน์ผูู้ถื้้อหุ้น์ (Interest Bearing Debt) 
ลดลงจากิ 7.87 เท่ัา เหลือ 2.80 เท่ัา 

รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่

เสู่นอ ผ้่ถ่อห้่นบริษั์ที่บริหารสิู่นที่รัพย์์ ธุนาคุารอิสู่ลามุ่แห�งป็ระเที่ศ์ไที่ย์ จำากัด

คุวิามุ่เห็นอย์�างมุ่่เง่�อนไข
     สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ได้ติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ข้อง บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคาอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด (บริษััทั) ซ่ึ่�งประกิอบด้วิยงบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 งบกิำาไรข้าดทุัน์     
และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์ งบแสัดงกิารเปล่�ยน์แปลงส่ัวิน์ข้องเจ้าข้อง และงบกิระแสัเงิน์สัดสัำาหรับปีสิั�น์สุัด
วัิน์เด่ยวิกัิน์และหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์ รวิมถ่้งหมายเหตุิสัรุปน์โยบายกิารบัญช่ท่ั�สัำาคัญ

 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์เห็น์ว่ิา ยกิเว้ิน์ผู้ลกิระทับท่ั�อาจเกิิดข่้�น์ข้องเรื�องท่ั�กิล่าวิไว้ิใน์วิรรคเกิณฑ์์ใน์กิาร
แสัดงควิามเห็น์อย่างม่เงื�อน์ไข้ งบกิารเงิน์ข้้างต้ิน์น่์�แสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ข้องบริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์และกิระแสัเงิน์สัดสัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์เด่ยวิกัิน์ 
โดยถู้กิต้ิองติามท่ั�ควิรใน์สัาระสัำาคัญติามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์

เกณฑ์ูในการแสู่ดงคุวิามุ่เห็นอย์�างมุ่่เง่�อนไข
 1) ติามหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์ข้้อ 2.2 บริษััทัมิได้น์ำามาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัาง
กิารเงิน์ กิารต่ิควิามและแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ข้องกิลุ่มเครื�องมือทัางกิารเงิน์มาถื้อปฏิิบัติิ ใน์กิารจัดทัำางบกิารเงิน์
ท่ั�กิล่าวิข้้างต้ิน์ ซ่ึ่�งหากิบริษััทัน์ำามาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ กิารต่ิควิามและแน์วิปฏิิบัติิ
ข้องกิลุ่มเครื�องมือทัางกิารเงนิ์มาถ้อืปฏิิบัติิใน์กิารจดัทัำางบกิารเงนิ์ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 จะทัำาให้กิารวิดัมูลค่า
กิารแสัดงรายกิาร และกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเครื�องมือทัางกิารเงิน์ใน์งบกิารเงิน์น่์�แติกิต่ิางไป ทัั�งน่์� สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์
แผู่้น์ดิน์ไม่สัามารถ้ติรวิจสัอบได้ว่ิาผู้ลกิระทับจากิกิารไม่ปฏิิบัติิติามมาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ 
กิารต่ิควิามและแน์วิปฏิิบัติิข้องกิลุ่มเครื�องมือทัางกิารเงิน์ดังกิล่าวิ จะส่ังผู้ลต่ิองบกิารเงิน์รายกิารใดและเป็น์จำาน์วิน์
เท่ัาใด
 2) ติามหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์ข้้อ 7.3.1 บริษััทัทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�กัิบลูกิหน่์� จำาน์วิน์ 2,230 ราย 
มูลค่าติามบัญช่หลังกิารปรับโครงสัร้างหน่์� จำาน์วิน์ 5,502.81 ล้าน์บาทั แต่ิบริษััทัมิได้ปฏิิบัติิติามน์โยบายกิารบัญช่
เก่ิ�ยวิกัิบกิารจัดชั�น์และกิารกัิน์สัำารองข้องบริษััทั โดยลูกิหน่์�ท่ั�ด้อยคุณภาพัท่ั�ซืึ่�อมาใหม่ จะจัดชั�น์หน่์�สังสััยจะสูัญ (ชั�น์ท่ั� 5)
ทัั�งหมด หากิต่ิอมาได้ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�กัิบลูกิหน่์� บริษััทัจะปรับกิารจัดชั�น์ข้องลูกิหน่์�ใหม่ โดยลูกิหน่์�
ท่ั�ถู้กิจัดชั�น์เป็น์สังสััยจะสูัญ (ชั�น์ท่ั� 5) หรือสังสััย (ชั�น์ท่ั� 4) ให้จัดชั�น์เป็น์ติำ�ากิว่ิามาติรฐาน์ (ชั�น์ท่ั� 3) และหากิลูกิหน่์�
สัามารถ้ปฏิิบัติิติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ใหม่ติิดต่ิอกัิน์ได้ไม่น้์อยกิว่ิา 3 เดือน์ หรือ 3 งวิดกิารชำาระเงิน์ แล้วิแต่ิ
ระยะเวิลาใดจะน์าน์กิวิา่ จะจัดชั�น์เป็น์ลูกิหน่์�จัดชั�น์ปกิติิ (ชั�น์ท่ั� 1) ซ่ึ่�งหากิบรษัิัทัปฏิิบัติิติามน์โยบายบญัช่ดังกิล่าวิจะทัำาให้
กิารแสัดงรายกิารและกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลใน์งบกิารเงิน์น่์�แติกิต่ิางไป ทัั�งน่์� สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ไม่สัามารถ้
ระบุได้ว่ิาจำาน์วิน์เงิน์ท่ั�ต้ิองปรับปรุงเป็น์จำาน์วิน์เท่ัาใด

 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ได้ปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์
แผู่้น์ดิน์และมาติรฐาน์กิารสัอบบัญช่ ควิามรับผิู้ดชอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู้่น์ดิน์ได้กิล่าวิไว้ิ ใน์วิรรคควิาม
รับผิู้ดชอบข้องผูู้้สัอบบัญช่ต่ิอกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ใน์รายงาน์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ สัำานั์กิงาน์
กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ม่ควิามเป็น์อิสัระจากิบริษััทัติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เกิ่�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ท่ั�กิำาหน์ด
โดยคณะกิรรมกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และข้้อกิำาหน์ดจรรยาบรรณข้องผูู้้ประกิอบวิิชาช่พับัญช่ ท่ั�กิำาหน์ดโดยสัภาวิิชาช่พั
บัญช่ใน์ส่ัวิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ และสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ปฏิิบัติิติามควิามรับผิู้ด
ชอบด้าน์จรรยาบรรณอื�น์ๆ ซ่ึ่�งเป็น์ติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และข้้อกิำาหน์ดจรรยาบรรณ
เหล่าน่์� สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์เชื�อว่ิาหลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้รับเพ่ัยงพัอ
และเหมาะสัม เพืั�อใช้เป็น์เกิณฑ์์ใน์กิารแสัดงควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์

สู่ำานักงานการติรวิจเงินแผ�นดิน



รายงาน์ประจำาปี 2563 93

STAY SAFE STAY SAFE

92 Annual Report 2020

ข้อมุ่่ลอ่�น
 ผูู้้บริหารเป็น์ผูู้้รับผิู้ดชอบต่ิอข้้อมูลอื�น์ ข้้อมูลอื�น์ประกิอบด้วิย ข้้อมูลซ่ึ่�งรวิมอยู่ใน์รายงาน์ประจำาปี แต่ิไม่รวิม
ถ่้งงบกิารเงิน์และรายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ท่ั�อยู่ใน์รายงาน์ประจำาปีนั์�น์ ซ่ึ่�งผูู้้บริหารจะจัดเติร่ยมรายงาน์ประจำาปีให้
สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ภายหลังวัิน์ท่ั�ใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่น่์�

 ควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ต่ิองบกิารเงิน์ไม่ครอบคลุมถ่้งข้้อมูลอื�น์และสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์
แผู่้น์ดิน์ไม่ได้ให้ควิามเชื�อมั�น์ต่ิอข้้อมูลอื�น์

 ควิามรับผิู้ดชอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิเนื์�องกัิบกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ คือ กิารอ่าน์
และพิัจารณาว่ิาข้้อมูลอื�น์ม่ควิามขั้ดแย้งท่ั�ม่สัาระสัำาคัญต่ิองบกิารเงิน์หรือกัิบควิามรู้ท่ั�ได้รับจากิกิารติรวิจสัอบข้อง
สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ หรือปรากิฎว่ิาข้้อมูลอื�น์ม่กิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญหรือไม่

 เมื�อสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้อ่าน์รายงาน์ประจำาปี หากิสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์สัรุปได้ว่ิา
ม่กิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเทั็จจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู้่น์ดิน์ต้ิองสืั�อสัารเรื�องดังกิล่าวิ
กัิบผูู้้ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแล

คุวิามุ่รับผิดชอบของผ้่บริหารและผ้่มุ่่หน้าท่ี่�ในการกำากับด่แลติ�องบการเงิน
 ผูู้้บริหารม่หน้์าท่ั�รับผิู้ดชอบใน์กิารจัดทัำาและน์ำาเสัน์องบกิารเงิน์เหล่าน่์�โดยถู้กิต้ิองติามท่ั�ควิร ติามมาติรฐาน์กิาร
รายงาน์ทัางกิารเงิน์ และรับผิู้ดชอบเก่ิ�ยวิกัิบกิารควิบคุมภายใน์ท่ั�ผูู้้บริหารพิัจารณาว่ิาจำาเป็น์ เพืั�อให้สัามารถ้จัดทัำา
งบกิารเงิน์ท่ั�ปราศจากิกิารสัาดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญไม่ว่ิาจะเกิิดจากิกิารทุัจริติหรือข้้อผิู้ดพัลาด

 ใน์กิารจัดทัำางบกิารเงิน์ ผูู้้บริหารรับผิู้ดชอบใน์กิารประเมิน์ควิามสัามารถ้ข้องบริษััทัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�อง 
เปิดเผู้ยเรื�องท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบกิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�องติามควิามเหมาะสัม และกิารใช้เกิณฑ์์กิารบัญช่สัำาหรับกิารดำาเนิ์น์งาน์
ต่ิอเนื์�อง เว้ิน์แต่ิผูู้้บริหารม่ควิามตัิ�งใจท่ั�จะเลิกิบริษััทั หรือหยุดดำาเนิ์น์งาน์ หรือไม่สัามารถ้ดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�องต่ิอไปได้

 ผูู้้ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลกิระบวิน์กิารใน์กิารจัดทัำารายงาน์ทัางกิารเงิน์ข้องบริษััทั

คุวิามุ่รับผิดชอบของผ้่สู่อบบัญช่ติ�อการติรวิจสู่อบงบการเงิน
 กิารติรวิจสัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ม่วิัติถุ้ประสังค์เพืั�อให้ได้ควิามเชื�อมั�น์อย่างสัมเหตุิสัมผู้ล
ว่ิางบกิารเงิน์โดยรวิมปราศจากิกิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญหรือไม่ ไม่ว่ิาจะเกิิดจากิกิาร
ทุัจริติหรือข้้อผิู้ดพัลาด และเสัน์อรายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ซ่ึ่�งรวิมควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์อยู่ด้วิย
ควิามเชื�อมั�น์อย่างสัมเหตุิสัมผู้ลคือควิามเชื�อมั�น์ใน์ระดับสูังแต่ิไม่ได้เป็น์กิารรับประกัิน์ว่ิากิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบ
ติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เกิ่�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และมาติรฐาน์กิารสัอบบัญช่จะสัามารถ้ติรวิจพับข้้อมูลท่ั�
ขั้ดต่ิอข้้อเทัจ็จริงอัน์เปน็์สัาระสัำาคัญท่ั�ม่อยู่ได้เสัมอไป ข้้อมลูท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเทัจ็จริงอาจเกิิดจากิกิารทัจุริติหรอืข้้อผิู้ดพัลาด
และถื้อว่ิาม่สัาระสัำาคัญเมื�อคาดกิารณ์ได้อย่างสัมเหตุิสัมผู้ลว่ิารายกิารท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงแต่ิละรายกิารหรือทุักิรายกิาร
รวิมกัิน์จะม่ผู้ลต่ิอกิารตัิดสิัน์ใจทัางเศรษัฐกิิจข้องผูู้้ใช้งบกิารเงิน์จากิกิารใช้งบกิารเงิน์เหล่าน่์�

 ใน์กิารติรวิจสัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์
และมาติรฐาน์กิารสัอบบัญช่ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ใช้ดุลยพิันิ์จและกิารสัังเกิติและสังสััยเย่�ยงผูู้้ประกิอบ
วิิชาช่พัติลอดกิารติรวิจสัอบ กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์รวิมถ่้ง

 ระบุและประเมิน์ควิามเส่ั�ยงจากิกิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริง อัน์เป็น์สัาระสัำาคัญใน์งบกิารเงิน์ ไม่ว่ิาจะ
 เกิิดจากิกิารทุัจริติหรือข้้อผิู้ดพัลาด ออกิแบบและปฏิิบัติิงาน์ติามวิิธ่กิารติรวิจสัอบเพืั�อติอบสัน์องต่ิอควิามเส่ั�ยง
 เหล่านั์�น์ และได้หลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�เพ่ัยงพัอและเหมาะสัม เพืั�อเป็น์เกิณฑ์์ใน์กิารแสัดงควิามเห็น์ข้อง
 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ควิามเส่ั�ยงท่ั�ไม่พับข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญ ซ่ึ่�งเป็น์ผู้ล
 มาจากิกิารทุัจริติจะสูังกิว่ิาควิามเส่ั�ยงท่ั�เกิิดจากิข้้อผิู้ดพัลาด เนื์�องจากิกิารทุัจริติอาจเก่ิ�ยวิกัิบกิารสัมรู้ร่วิมคิด
 กิารปลอมแปลงเอกิสัารหลักิฐาน์ กิารตัิ�งใจละเว้ิน์กิารแสัดงข้้อมูล กิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ไม่ติรงติามข้้อเท็ัจจริง
 หรือกิารแทัรกิแซึ่งกิารควิบคุมภายใน์

สู่ำานักงานการติรวิจเงินแผ�นดิน

(น์างสัาวิกินิ์ฏิฐา ศิริวัิฒิน์ะติระกูิล)
ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบกิารเงิน์และบริหารพััสัดุท่ั� 3

(น์างสัาวิฉัลวิยศร่ วิิภูษัาภรณ์)
นั์กิวิิชากิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์เช่�ยวิชาญ

สู่ำานักงานการติรวิจเงินแผ�นดิน
วัิน์ท่ั� 29 เมษัายน์ 2564

 ทัำาควิามเข้้าใจใน์ระบบกิารควิบคมุภายใน์ทั่�เก่ิ�ยวิข้้องกิบักิารติรวิจสัอบ เพืั�อออกิแบบวิิธ่กิารติรวิจสัอบทั่�เหมาะสัม
 กัิบสัถ้าน์กิารณ์ แต่ิไม่ใช่เพืั�อวัิติถุ้ประสังค์ใน์กิารแสัดงควิามเห็น์ต่ิอควิามม่ประสิัทัธิผู้ลข้องกิารควิบคุมภายใน์
 ข้องบริษััทั

 ประเมิน์ควิามเหมาะสัมข้องน์โยบายกิารบัญช่ท่ั�ผูู้้บริหารใช้และควิามสัมเหตุิสัมผู้ลข้องประมาณกิารทัางบัญช่
 และกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องซ่ึ่�งจัดทัำาข่้�น์โดยผูู้้บริหาร

 สัรุปเก่ิ�ยวิกัิบควิามเหมาะสัมข้องกิารใช้เกิณฑ์์กิารบัญช่สัำาหรับกิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�องข้องผูู้้บริหาร และจากิ
 หลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�ได้รับ สัรุปว่ิาม่ควิามไม่แน่์น์อน์ท่ั�ม่สัาระสัำาคัญท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบเหตุิกิารณ์หรือสัถ้าน์กิารณ์
 ท่ั�อาจเป็น์เหตุิให้เกิิดข้้อสังสััยอย่างม่นั์ยสัำาคัญต่ิอควิามสัามารถ้ข้องบริษััทัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�องหรือไม่
 ถ้้าสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ข้้อสัรุปว่ิาม่ควิามไม่แน่์น์อน์ท่ั�ม่สัาระสัำาคัญ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์
 ต้ิองกิล่าวิไว้ิใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์โดยให้ข้้อสัังเกิติถ่้งกิารเปิดเผู้ย
 ข้้อมูลใน์งบกิารเงิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง หรือถ้้ากิารเปิดเผู้ยข้้อมูลดังกิล่าวิไม่เพ่ัยงพัอ ควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิาร
 ติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์จะเปล่�ยน์แปลงไป ข้้อสัรุปข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ข่้�น์อยู่กัิบหลักิฐาน์กิารสัอบ
 บัญช่ท่ั�ได้รับจน์ถ่้งวัิน์ท่ั�ใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ อย่างไรก็ิติาม 
 เหตุิกิารณ์หรือสัถ้าน์กิารณ์ใน์อน์าคติอาจเป็น์หตุิให้บริษััทัต้ิองหยุดกิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเนื์�อง

 ประเมิน์กิารน์ำาเสัน์อ โครงสัร้างและเนื์�อหาข้องงบกิารเงิน์โดยรวิม รวิมถ่้งกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลว่ิางบกิารเงิน์
 แสัดงรายกิารและเหตุิกิารณ์ใน์รูปแบบท่ั�ทัำาให้ม่กิารน์ำาเสัน์อข้้อมูลโดยถู้กิต้ิองติามท่ั�ควิรหรือไม่

 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้สืั�อสัารกัิบผูู้้ท่ั�ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลใน์เรื�องต่ิาง ๆ ท่ั�สัำาคัญ ซ่ึ่�งรวิมถ่้ง
ข้อบเข้ติและช่วิงเวิลาข้องกิารติรวิจสัอบติามท่ั�ได้วิางแผู้น์ไว้ิ ประเด็น์ท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญท่ั�พับจากิกิารติรวิจสัอบรวิมถ่้ง
ข้้อบกิพัร่องท่ั�ม่น์ัยสัำาคัญใน์ระบบกิารควิบคุมภายใน์หากิสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้พับใน์ระหว่ิางกิารติรวิจ
สัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์
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หมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์เป็น์ส่ัวิน์หน่์�งข้องงบกิารเงิน์น่์�

(นางพรรณขนิติติา บ่ญคุรอง)
ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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(นางพรรณขนิติติา บ่ญคุรอง)
ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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1. ข้อมุ่่ลทัี่�วิไป็

 บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด (“บสัอ. หรือ บริษััทั”) จัดตัิ�งข่้�น์ติามมติิ
คณะรัฐมน์ติร่ เมื�อวัิน์ท่ั� 27 กัิน์ยายน์ 2559 โดยให้กิระทัรวิงกิารคลังถื้อหุ้น์ทัั�งหมด เพืั�อบริหารลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพั
ข้องธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย โดยจดทัะเบ่ยน์เป็น์นิ์ติิบุคคลประเภทับริษััทัจำากัิด เมื�อวัิน์ท่ั� 29 กัิน์ยายน์ 2559 
และจดทัะเบ่ยน์เป็น์ บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแหง่ประเทัศไทัย จำากัิด ติามพัระราชกิำาหน์ดบรหิารสิัน์ทัรัพัย์ 
พั.ศ. 2541 เมื�อวัิน์ท่ั� 22 ม่น์าคม 2560

 บริษััทั ม่สัำานั์กิงาน์ใหญ่ตัิ�งอยู่เลข้ท่ั� 100/14 100/22 และ 100/23 อาคารว่ิองวิานิ์ช คอมเพัล็กิซ์ึ่ บ่ ชั�น์ 12A 
และ 14 ถ้น์น์พัระราม 9 แข้วิงห้วิยข้วิาง เข้ติห้วิยข้วิาง กิรุงเทัพัมหาน์คร 10310

2. เกณฑ์ูการเสู่นองบการเงิน

 2.1 เกณฑ์ูในการจัดที่ำางบการเงิน
 งบกิารเงิน์น่์�จัดทัำาข่้�น์ติามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ภายใต้ิพัระราชบัญญัติิกิารบัญช่ พั.ศ. 2543 
ซ่ึ่�งหมายควิามรวิมถ่้งมาติรฐาน์กิารบญัช่และมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงนิ์ท่ั�ออกิภายใติพ้ัระราชบญัญัติิวิิชาช่พั
บัญช่ พั.ศ. 2547 รวิมถ่้งกิารต่ิควิามและแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ท่ั�ประกิาศใช้โดยสัภาวิิชาช่พับัญช่ บริษััทัได้แสัดง
รายกิารและเปิดเผู้ยข้้อมูลติามรูปแบบงบกิารเงิน์ท่ั�กิำาหน์ดใน์ประกิาศธน์าคารแห่งประเทัศไทัย (“ธปทั”) ท่ั� สัน์สั. 22/2561 
เรื�อง กิารจัดทัำาและกิารประกิาศงบกิารเงิน์ข้องบริษััทัเงิน์ทุัน์และบริษััทัเครดิติฟองซิึ่เอร์ ลงวัิน์ท่ั� 31 ตุิลาคม 2561

 2.2 มุ่าติรฐานการบัญช่และมุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน ท่ี่�เริ�มุ่มุ่่ผลบังคัุบใช้ในงวิดบัญช่ปั็จจ่บัน
 บริษััทัได้น์ำามาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารบัญช่และกิาร
ต่ิควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ฉับับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) ติามประกิาศข้องสัภาวิิชาช่พับัญช่ ซ่ึ่�งม่ผู้ล
บังคับใช้สัำาหรับงบกิารเงิน์ท่ั�ม่รอบระยะเวิลาบัญช่ท่ั�เริ�มใน์หรือหลังวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 มาถ้ือปฏิิบัติิ มาติรฐาน์
กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ดังกิล่าวิได้รับกิารปรับปรุงหรือจัดให้ม่ข่้�น์เพืั�อให้ม่เนื์�อหาเท่ัาเท่ัยมกัิบมาติรฐาน์กิารรายงาน์
ทัางกิารเงิน์ระหว่ิางประเทัศ กิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ดังกิล่าวิมาถื้อปฏิิบัติิน่์�ไม่ม่ผู้ลกิระทับอย่างเป็น์
สัาระสัำาคัญต่ิองบกิารเงนิ์ข้องบรษัิัทั ยกิเวิน้์ มาติรฐาน์กิารบญัช่และมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงนิ์ กิลุ่มเครื�องมอื
ทัางกิารเงิน์ ประกิอบด้วิย

 มาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉับับท่ั� 32     เรื�อง กิารแสัดงรายกิารเครื�องมือทัางกิารเงิน์
 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 7   เรื�อง กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเครื�องมือทัางกิารเงิน์
 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 9  เรื�อง เครื�องมือทัางกิารเงิน์
 กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 16 เรื�อง กิารป้องกัิน์ควิามเส่ั�ยงข้องเงิน์ลงทุัน์สุัทัธิ
              ใน์หน่์วิยงาน์ต่ิางประเทัศ
 กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 19 เรื�อง กิารชำาระหน่์�สิัน์ทัางกิารเงิน์ด้วิยติราสัารทุัน์

 ซ่ึ่�งปัจจุบัน์ฝ่่ายบริหารข้องบริษััทั อยู่ระหวิ่างกิารประเมิน์ผู้ลกิระทับทั่�อาจม่ต่ิองบกิารเงิน์ท่ั�เริ�มน์ำามาติรฐาน์
กิลุ่มดังกิล่าวิมาถื้อปฏิิบัติิ และอยู่ระหว่ิางกิารจัดจ้างท่ั�ปร่กิษัา TFRS 9 เพืั�อช่วิยให้คำาแน์ะน์ำา ออกิแบบ และพััฒิน์ากิาร
ใช้ระบบงาน์ให้ได้ติามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ฉับับท่ั� 9 (TFRS 9)

 มุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน ฉบับท่ี่� 16 เร่�อง สัู่ญญาเช�า
 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 16 เรื�อง สััญญาเช่า ใช้แทัน์มาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉับับท่ั� 17 เรื�อง 
สััญญาเช่า และกิารต่ิควิามมาติรฐาน์บัญช่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง มาติรฐาน์ฉับับน่์�ได้กิำาหน์ดหลักิกิารข้องกิารรับรู้รายกิารกิาร
วัิดมูลค่ากิารแสัดงรายกิารและกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลข้องสััญญาเช่า และกิำาหน์ดให้ผูู้้เช่ารับรู้สิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์สัำาหรับ
สััญญาเช่าทุักิรายกิารท่ั�ม่ระยะเวิลาใน์กิารเช่ามากิกิว่ิา 12 เดือน์ เว้ิน์แต่ิสิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงนั์�น์ม่มูลค่าติำ�า โดยให้ผูู้้เช่า
รับรู้สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้ซ่ึ่�งแสัดงสิัทัธิใน์กิารใช้สิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงท่ั�เช่า และรับรู้หน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าซ่ึ่�งแสัดงถ่้งภาระ
ผูู้กิพััน์ท่ั�จะทัำากิารจ่ายชำาระติามสััญญาเช่า ใน์ส่ัวิน์ข้องกิารบัญช่ด้าน์ผูู้้ให้เช่าไม่ม่กิารเปล่�ยน์แปลงอย่างม่สัาระสัำาคัญ
จากิมาติรฐาน์กิารบญัช่ ฉับับท่ั� 17 เรื�อง สััญญาเช่า กิล่าวิคือ ผูู้้ให้เช่ายังคงต้ิองจัดประเภทัสััญญาเช่าเป็น์สััญญาเช่า
ดำาเนิ์น์งาน์หรือสััญญาเช่าเงิน์ทุัน์ (เดิมเร่ยกิว่ิา “สััญญาเช่ากิารเงิน์”) โดยใช้หลักิกิารเช่าเด่ยวิกัิบมาติรฐาน์กิารบัญช่
ฉับับท่ั� 17 เรื�องสััญญาเช่า ซ่ึ่�งกิำาหน์ดหลักิกิารท่ั�แติกิต่ิางกัิน์ใน์แต่ิละประเภทัข้องสััญญาเช่า

 กิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 16 เรื�อง สััญญาเช่า มาถื้อปฏิิบัติิไม่ม่ผู้ลกิระทับอย่างเป็น์
สัาระสัำาคัญต่ิองบกิารเงิน์ระหว่ิางกิาลข้องบริษััทั บริษััทัรับรู้ผู้ลกิระทับสัะสัมจากิกิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิาร
เงิน์ฉับับน่์�มาถื้อปฏิิบัติิเป็น์ครั�งแรกิ โดยไม่ปรับปรุงย้อน์หลังงบกิารเงิน์ปีก่ิอน์ท่ั�แสัดงเปร่ยบเท่ัยบ ทัำาให้กิารแสัดง
รายกิารข้องป ี2562 ไม่สัามารถ้เปร่ยบเท่ัยบกัิบงบกิารเงิน์ข้องป ี2563 ได้ ทัั�งน่์� ผู้ลกิระทับสัะสัมข้องกิารเปล่�ยน์แปลง
น์โยบายกิารบัญช่แสัดงอยู่ใน์หมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์

 2.3 แนวิป็ฏิิบัติิที่างการบัญช่ เร่�อง มุ่าติรการผ�อนป็รนชั�วิคุราวิสู่ำาหรับกิจการให้คุวิามุ่ช�วิย์เหล่อล่กหน่�ท่ี่�ได้
รับผลกระที่บจากสู่ถานการณ์ท่ี่�สู่�งผลติ�อเศ์รษ์ฐกิจไที่ย์
 สัภาวิิชาช่พัได้ประกิาศใช้แน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ เรื�อง มาติรกิารผู่้อน์ปรน์ชั�วิคราวิสัำาหรับกิิจกิารท่ั�ให้ควิาม
ช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถ้าน์กิารณท่์ั�ส่ังผู้ลกิระทับติอ่เศรษัฐกิิจไทัย โดยม่วิตัิถุ้ประสังคเ์พืั�อเปน็์มาติรกิาร
ผู่้อน์ปรน์ชั�วิคราวิสัำาหรับกิิจกิารท่ั�ให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถ้าน์กิารณ์ท่ั�ส่ังผู้ลกิระทับต่ิอเศรษัฐกิิจ
ไทัยเท่ัานั์�น์ ซ่ึ่�งรวิมถ่้งสัถ้าน์กิารณ์ COVID – 19 ภาวิะเศรษัฐกิิจ สังครามกิารค้า และภัยแล้ง และให้เป็น์ทัางเลือกิกัิบ
ทุักิกิิจกิารท่ั�ให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ติามมาติรกิารให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ติามแน์วิทัางใน์หน์ังสืัอเว่ิยน์ข้อง ธปทั.
ท่ั� ธปทั.ฝ่น์สั.(23)วิ.276/2563 เรื�อง แน์วิทัางใน์กิารให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถ้าน์กิารณ์ท่ั�ส่ังผู้ล
กิระทับต่ิอเศรษัฐกิิจไทัย และหนั์งสืัอเว่ิยน์ข้อง ธปทั.ฝ่น์สั.(01)วิ. 380/2563 เรื�อง มาติรกิารกิารให้ควิามช่วิยเหลือ
ลูกิหน่์�เพิั�มเติิมใน์ช่วิงสัถ้าน์กิารณ์กิารระบาดข้อง COVID – 19  ซ่ึ่�งเป็น์มาติรกิารให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ขั้�น์ติำ�า เช่น์ 
ผู่้อน์ปรน์กิารจัดชั�น์หน่์� ลดอัติรากิารผู่้อน์ชำาระขั้�น์ติำ�า พัักิชำาระหน่์�เงิน์ต้ิน์และดอกิเบ่�ย และพิัจารณาลดดอกิเบ่�ยให้
ติามควิามเหมาะสัมข้องลูกิหน่์�แต่ิละราย เป็น์ต้ิน์ ทัั�งน่์�กิิจกิารท่ั�ให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ติามมาติรกิารข้องธน์าคาร
แห่งประเทัศไทัยและเลือกิปฏิิบัติิติามแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ฉับับน่์�ต้ิองถื้อปฏิิบัติิติามมาติรกิารผู้่อน์ปรน์ชั�วิคราวิ
ทุักิข้้อท่ั�ระบุใน์แน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ฉับับน่์�

 แน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ดังกิล่าวิได้ประกิาศลงใน์ราชกิิจจานุ์เบกิษัาเมื�อวัิน์ท่ั� 22 เมษัายน์ 2563 และม่ผู้ล
บังคับใช้สัำาหรับกิิจกิารท่ั�ให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถ้าน์กิารณ์ท่ั�ส่ังผู้ลกิระทับต่ิอเศรษัฐกิิจไทัย 
ซ่ึ่�งม่กิารให้ควิามช่วิยเหลือลูกิหน่์�ดังกิล่าวิใน์ช่วิงระหว่ิางวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 ถ่้งวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2564 หรือ
จน์กิว่ิา ธปทั. จะม่กิารเปล่�ยน์แปลง และให้ถื้อปฏิิบัติิติามกิารเปล่�ยน์แปลงดังกิล่าวิ โดยให้ถื้อปฏิิบัติิกัิบลูกิหน่์�ธุรกิิจ
ข้น์าดใหญ่ ลูกิหน่์�ข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม และลูกิหน่์�รายย่อย ซ่ึ่�งยังคงม่ศักิยภาพัใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจหรือสัามารถ้
ชำาระหน่์�ได้ใน์อน์าคติ และได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถ้าน์กิารณ์ดังกิล่าวิไม่ว่ิาทัางติรงหรือทัางอ้อม

 2.4  มุ่าติรฐานการบัญช่และมุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงินท่ี่�จะมุ่่ผลบังคัุบใช้สู่ำาหรับงบการเงินท่ี่�มุ่่
รอบระย์ะเวิลาบัญช่ท่ี่�เริ�มุ่ในหร่อหลังวัินท่ี่� 1 มุ่กราคุมุ่ 2564
 สัภาวิิชาช่พับัญช่ได้ประกิาศใช้มาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ กิารต่ิควิามมาติรฐาน์
กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ และแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ ซ่ึ่�งม่ผู้ลบังคับใช้สัำาหรับงบกิารเงิน์ท่ั�ม่รอบระยะเวิลาบัญช่ท่ั�
เริ�มใน์หรือหลังวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2564 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ดังกิล่าวิได้ปรับปรุงหรือจัดให้ม่ข่้�น์เพืั�อให้ม่
เนื์�อหาเท่ัาเท่ัยมกัิบมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ระหว่ิางประเทัศ โดยส่ัวิน์ใหญ่เป็น์กิารอธิบายให้ชัดเจน์เก่ิ�ยวิกัิบ
วิิธ่ปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่และกิารให้แน์วิปฏิิบัติิทัางบัญช่กัิบผูู้้ใช้มาติรฐาน์

 ปัจจุบัน์ฝ่่ายบริหารข้องบริษััทั อยู่ระหว่ิางกิารประเมิน์ผู้ลกิระทับท่ั�อาจม่ต่ิองบกิารเงิน์ใน์ปีท่ั�เริ�มน์ำามาติรฐาน์
กิลุ่มดังกิล่าวิมาถื้อปฏิิบัติิ
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3. สู่ร่ป็นโย์บาย์การบัญช่ท่ี่�สู่ำาคัุญ

 3.1 การรับร้่ราย์ได้
 ก. กำาไร/ราย์ได้ดอกเบ่�ย์จากเงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�

 บริษััทั รับรู้รายได้กิำาไร/ดอกิเบ่�ย จากิลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�รับซืึ่�อหรือรับโอน์จากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย
หรือจากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์อื�น์ เมื�อได้รับชำาระเงิน์จากิลูกิหน่์� แบ่งเป็น์ 2 กิรณ่ ดังน่์�

 1. ใน์กิรณ่ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัทั่�ได้ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หรือประน์อมหน่์�กัิบลูกิหน่์�หรือม่คำา
พิัพัากิษัาถ่้งท่ั�สุัด

 บริษััทัจะรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ยเมื�อได้รับชำาระเงิน์จากิลูกิหน่์�ติามวิิธ่อัติราผู้ลติอบแทัน์รายตัิวิ โดยคำาน์วิณหาอัติรา
ผู้ลติอบแทัน์รายตัิวิจากิประมาณกิารกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิาจะได้รับชำาระจากิลูกิหน่์�แต่ิละรายโดยอ้างอิงจากิสััญญา
ปรับโครงสัร้างหน่์�หรือสััญญาประน์อมหน่์� ใน์กิรณ่ท่ั�สััญญากิำาหน์ดให้ม่กิารต่ิโอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์� บริษััทัจะใช้ประมาณ
กิารมูลค่าทัรัพัย์สัิน์ท่ั�จะน์ำามาต่ิโอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์�มาเป็น์ประมาณกิารกิระแสัเงิน์สัดรับ เพืั�อใช้ใน์กิารคำาน์วิณหาอัติรา
ผู้ลติอบแทัน์รายตัิวิ อย่างไรก็ิติามหากิสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�กิำาหน์ดให้ม่กิารน์ำาทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้ายทัอดติลาด 
บริษััทัจะไม่น์ำาประมาณกิารเงิน์รับดังกิล่าวิมาเป็น์ส่ัวิน์หน่์�งข้องประมาณกิารเงิน์สัดรับ เนื์�องจากิม่ควิามไม่แน่์น์อน์ใน์
มูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับชำาระ

 ณ วัิน์รับชำาระเงิน์จากิลูกิหน่์� บริษััทัจะรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ย โดยคำาน์วิณติามระยะเวิลาค้างชำาระตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั�ทัำา
สััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หรือประน์อมหน่์� หรือวัิน์ท่ั�รับชำาระเงิน์ล่าสุัด จน์ถ่้งวัิน์ท่ั�รับชำาระเงิน์ครั�งน่์�โดยใช้อัติราผู้ล
ติอบแทัน์ท่ั�คำาน์วิณได้ข้้างต้ิน์ และจะรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ยรับใน์จำาน์วิน์ท่ั�ไม่สูังกิว่ิาจำาน์วิน์เงิน์ท่ั�ได้รับชำาระจากิลูกิหน่์� 
เงิน์รับส่ัวิน์ท่ั�เหลือหลังจากิกิารรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ย จะบัน์ท่ักิหักิต้ิน์ทุัน์ข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�

 2. ใน์กิรณ่ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�ไม่ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หรือประน์อมหน่์�

 เงิน์ท่ั�ได้รับชำาระหน่์�จากิลูกิหน่์�ไม่ว่ิากิรณ่ใด ๆ (เงิน์สัดรับชำาระหน่์�จากิลูกิหน่์� หรือรับชำาระจากิเงิน์รับจากิ 
กิารข้ายทัอดติลาดหลกัิประกัิน์) จะน์ำาไปลดเงนิ์ต้ิน์ทัั�งจำาน์วิน์ ผู้ลต่ิางข้องเงิน์ท่ั�ได้รับมามากิกิว่ิาต้ิน์ทุัน์ข้องเงนิ์ให้สิัน์เชื�อ
จากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�จะแสัดงเป็น์กิำาไรจากิกิารรับชำาระหน่์�จากิเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� โดยบริษััทัจะรับรู้รายกิารดังน่์�

 - กิรณ่รับชำาระเงิน์สัดจากิลูกิหน่์�จะบัน์ท่ักิรับรู้รายกิาร ณ วัิน์รับชำาระเงิน์
 - กิรณ่เงิน์รับจากิกิารข้ายทัอดติลาดหลักิประกัิน์ กิรณ่ม่ผูู้้อื�น์ (บุคคลภายน์อกิ) ประมูลซืึ่�อได้ จะรับรู้รายกิาร
   ทััน์ท่ัท่ั�ไม่ม่ผูู้้โต้ิแย้งกิารข้ายและผูู้้ซืึ่�อทัรัพัย์ม่กิารชำาระเงิน์ท่ั�กิรมบังคับคด่แล้วิ และพ้ัน์ระยะโต้ิแย้งกิารข้าย 
   (ไม่เกิิน์ 105 วัิน์)
 - กิรณ่บริษััทัได้รับโอน์ทัรัพัย์สิัน์จากิลูกิหน่์� มาจากิกิารซืึ่�อทัรัพัย์ข้ายทัอดติลาดหลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�หรือ
    จากิกิารต่ิโอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์� บริษััทัจะบัน์ท่ักิทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ต่ิโอน์มาติามราคาเคาะซืึ่�อหรือราคาท่ั�ติกิลงโอน์ทัรัพัย์
    ชำาระหน่์�กัิบลูกิหน่์� และจะน์ำาไปบัน์ท่ักิหักิต้ิน์ทุัน์เงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� และใน์กิรณ่ท่ั�มูลค่าทัรัพัย์สิัน์
    ท่ั�ต่ิโอน์มาสูังกิว่ิายอดเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�คงค้าง จะแสัดงเป็น์ส่ัวิน์ปรับมูลค่าทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
    เพืั�อใหมู้ลค่าทัรัพัย์สิัน์ท่ั�บัน์ท่ักิใน์งบกิารเงนิ์ไมเ่กิิน์กิวิา่ต้ิน์ทุัน์ข้องเงนิ์ใหสิ้ัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� โดยบรษัิัทั
   จะบัน์ท่ักิรับรู้รายกิารใน์วัิน์ท่ั�รับโอน์ทัรัพัย์สิัน์

 ข. ราย์ได้กำาไร/ดอกเบ่�ย์รับจากเงินฝ่ากสู่ถาบันการเงิน

 กิำาไร/ดอกิเบ่�ยรับจากิเงิน์ฝ่ากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์ บัน์ท่ักิเป็น์รายได้ติามเกิณฑ์์คงค้าง

 คุ. กำาไร (ขาดท่ี่น) จากเงินลงท่ี่น

 กิำาไร (ข้าดทุัน์) จากิเงิน์ลงทุัน์ถื้อเป็น์รายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วัิน์ท่ั�เกิิดรายกิาร

 3.2 การรับร้่คุ�าใช้จ�าย์
 ก. กำาไร/ราย์ได้ดอกเบ่�ย์จากเงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�

 บริษััทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารรับรู้ค่าใช้จ่ายทัางกิารเงิน์และค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อื�น์ใน์งวิดท่ั�เกิิดรายกิาร
ดังน่์�

 - ค่าใช้จ่ายทัางกิารเงิน์ บริษััทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารจ่ายผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
 - ค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ บริษััทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารจ่ายค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์
 - สััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ ค่าใช้จ่ายท่ั�เกิิดจากิสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ บริษััทัจะรับรู้เข้้าใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือ
   ข้าดทุัน์ข้องงบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์โดยวิิธ่เส้ัน์ติรงติลอดอายุสััญญาเช่า

 3.3 เงินสู่ดและราย์การเท่ี่ย์บเที่�าเงินสู่ด
 เงิน์สัดและรายกิารเท่ัยบเท่ัาเงิน์สัด หมายถ่้ง เงิน์สัดใน์มือและรายกิารเงิน์สัดระหว่ิางเร่ยกิเก็ิบ

 3.4 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�
 ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�รับซืึ่�อหรือรับโอน์มาจากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัยหรือสัถ้าบัน์กิารเงิน์อื�น์ แต่ิละราย
จะถู้กิบัน์ท่ักิด้วิยราคาทันุ์ท่ั�รับซืึ่�อหรือรับโอน์ บวิกิด้วิยค่าใช้จ่ายท่ั�เกิิดข่้�น์จากิกิารรบัซืึ่�อหรือรับโอน์ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพั 
และจดัประเภทัเปน็์เงนิ์ลงทันุ์ใน์ลูกิหน่์�ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�ทัั�งจำาน์วิน์ เงนิ์ใหสิ้ัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�แสัดงสัทุัธิ
จากิคา่เผืู้�อหน่์�สังสััยจะสัญู (ถ้้าม่) หน่์�สังสััยจะสัญูจะรับรู้ใน์สัว่ิน์ข้องกิำาไรหรอืข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทันุ์และกิำาไรข้าดทันุ์
เบ็ดเสัร็จอื�น์

 3.5 คุ�าเผ่�อหน่�สู่งสัู่ย์จะสู่่ญ 
 บริษััทั ได้ใช้แน์วิทัางปฏิิบัติิเก่ิ�ยวิกัิบค่าเผืู้�อหน่์�สังสััยจะสูัญติามประกิาศกิระทัรวิงกิารคลัง เรื�อง หลักิเกิณฑ์์
กิารจัดชั�น์และกิารกัิน์สัำารองข้องบริษััทั ซ่ึ่�งสัอดคล้องกัิบข้้อกิำาหน์ดข้องธน์าคารแหง่ประเทัศไทัย ฉับับท่ั� สัน์สั. 5/2559 
ลงวัิน์ท่ั� 10 มิถุ้น์ายน์ 2559 มาปรับใช้ให้สัอดคล้องกัิบธุรกิรรมข้องบริษััทั โดยหลักิเกิณฑ์์กิารจัดชั�น์หน่์�ส่ัวิน์ใหญ่ 
อ้างอิงจากิระยะค้างชำาระเป็น์สัำาคัญ และปรับปรุงเพิั�มด้วิยจำาน์วิน์เงิน์เพิั�มเติิมทั่�คาดวิ่าจะเร่ยกิเกิ็บจากิลูกิหน่์�ไม่ได้ 
โดยกิารวิิเคราะห์และประเมิน์ฐาน์ะข้องลูกิหน่์�จากิประสับกิารณ์ใน์กิารพิัจารณาควิามเส่ั�ยงและมูลค่าหลักิประกัิน์ประกิอบ 
ค่าเผืู้�อหน่์�สังสััยจะสูัญท่ั�ตัิ�งเพิั�ม (ลด) บัน์ท่ักิบัญช่ค่าใช้จ่ายใน์ระหว่ิางปี ซ่ึ่�งหลักิเกิณฑ์์ใน์กิารจัดชั�น์เป็น์ดังน่์�

       หน่์�จัดชั�น์        ระยะเวิลาค้างชำาระ      เกิณฑ์์กิารกัิน์สัำารองค่าเผืู้�อหน่์�สังสััยจะสูัญ

        ชั�น์ท่ั� 1 ปกิติิ       0 – 30 วัิน์       ร้อยละ 1
        ชั�น์ท่ั� 2 กิล่าวิถ่้งเป็น์พิัเศษั       31 – 90 วัิน์        ร้อยละ 2
        ชั�น์ท่ั� 3 ติำ�ากิว่ิามาติรฐาน์      91 – 180 วัิน์      ร้อยละ 100 สัำาหรับส่ัวิน์ต่ิางระหว่ิางยอดหน่์�คงค้าง
            ติามบัญช่กัิบมูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิา
            จะได้รับจากิลูกิหน่์� หรือมูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัด
            ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับจากิกิารจำาหน่์ายหลักิประกัิน์ โดยใช้วิิธ่
            กิารคำาน์วิณติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
        ชั�น์ท่ั� 4 สังสััย       181 วัิน์ – 12 เดือน์ 
        ชั�น์ท่ั� 5 สังสััยจะสูัญ      เกิิน์ 12 เดือน์ 

 ทัั�งน่์�สิัน์ทัรัพัย์ท่ั�จัดชั�น์กิล่าวิถ่้งเป็น์พิัเศษั หรือจัดชั�น์ปกิติิสัามารถ้น์ำามูลค่าข้องหลักิประกัิน์ท่ั�สัามารถ้น์ำามาหักิ
ออกิจากิราคาติามบัญช่ข้องลูกิหน่์�ก่ิอน์กิารกัิน์เงิน์สัำารองติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด

 สัำาหรับลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�ซืึ่�อมาใหม่ จะจัดชั�น์หน่์�สังสััยจะสูัญ (ชั�น์ท่ั� 5) ทัั�งหมด เนื์�องจากิลูกิหน่์�ท่ั�ซืึ่�อมา
เป็น์หน่์�ด้อยคุณภาพัจากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์เดิม และบริษััทัยังไม่ได้ดำาเนิ์น์กิารใด ๆ กัิบลูกิหน่์� และหากิต่ิอมาได้ม่กิารทัำา
สััญญาปรบัโครงสัรา้งหน่์�กัิบลูกิหน่์� บริษััทัจะปรบักิารจดัชั�น์หน่์�ข้องลูกิหน่์�ใหม ่โดยลกูิหน่์�ท่ั�ถู้กิจัดชั�น์เปน็์สังสััยจะสัญู 
(ชั�น์ท่ั� 5 ) หรือสังสััย (ชั�น์ท่ั� 4 ) ให้จัดชั�น์เป็น์ติำ�ากิว่ิามาติรฐาน์ (ชั�น์ท่ั� 3) และหากิลูกิหน่์�สัามารถ้ปฏิิบัติิติามสััญญาปรับ
โครงสัร้างหน่์�ใหม่ติิดต่ิอกัิน์ได้ไม่น้์อยกิว่ิา 3 เดือน์ หรือ 3 งวิดกิารชำาระเงิน์แล้วิแต่ิระยะเวิลาใดจะน์วิน์กิว่ิา จะจัดชั�น์
เป็น์ลูกิหน่์�จัดชั�น์ปกิติิ (ชั�น์ท่ั� 1 )



รายงาน์ประจำาปี 2563 103

STAY SAFE STAY SAFE

102 Annual Report 2020

 3.6 การป็รับป็ร่งโคุรงสู่ร้างหน่�
 ใน์กิรณ่ทั่�เป็น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�ท่ั�บริษััทัยิน์ยอมผู้่อน์ปรน์เงื�อน์ไข้ใน์กิารชำาระหน่์� บริษััทัจะคำาน์วิณมูลค่า
ยุติิธรรมข้องลูกิหน่์�ปรับโครงสัร้างหน่์�โดยคำาน์วิณจากิมูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิาจะได้รับใน์อน์าคติคิด
ลดด้วิยอัติราดอกิเบ่�ยติามสััญญา หากิผู้ลต่ิางระหว่ิางมูลค่ายุติิธรรมข้องหน่์�ท่ั�คำาน์วิณได้ติำ�ากิว่ิายอดหน่์�คงค้างติาม
บัญช่เดิม จะบัน์ท่ักิเป็น์ค่าเผืู้�อหน่์�สังสััยจะสูัญ หรือถื้อเป็น์ค่าใช้จ่ายทัั�งจำาน์วิน์ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไร
ข้าดทัุน์และกิำาไรข้าดทัุน์เบ็ดเสัร็จอื�น์ ใน์ปีท่ั�ม่กิารปรับโครงสัร้างหน่์�จะทับทัวิน์ค่าเผืู้�อหน่์�สังสััยจะสูัญดังกิล่าวิ โดยใช้
มูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิาจะได้รับติามระยะเวิลาท่ั�เหลืออยู่ และปรับปรุงกัิบบัญช่หน่์�สังสััยจะสูัญ

 ใน์กิรณ่ท่ั�เป็น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�ท่ั�ม่ปัญหาโดยกิารรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์หรือส่ัวิน์ได้เส่ัย บริษััทับัน์ท่ักิสิัน์ทัรัพัย์
หรือส่ัวิน์ได้เส่ัยท่ั�รับโอน์มาเป็น์ต้ิน์ทุัน์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ด้วิยราคาทั่�ติกิลงกัิน์แต่ิไม่เกิิน์เงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�คง
เหลือติามบัญช่

 ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารปรับโครงสัร้างหน่์�โดยกิารยิน์ยอมลดเงิน์ต้ิน์คงค้างติามบัญช่ จะรับรู้เป็น์ข้าดทุัน์ใน์ส่ัวิน์
ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์เมื�อม่กิารปรับโครงสัร้างหน่์�

 3.7 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้องบริษััทั ประกิอบด้วิย ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้จากิกิารรับซืึ่�อ/รับโอน์จากิธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย และหรือสัถ้าบัน์กิารเงิน์อื�น์ ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้รับจากิกิารโอน์ทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพืั�อชำาระหน่์�และทัรัพัย์สิัน์
ท่ั�ได้รับจากิกิารประมูลทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพืั�อชำาระหน่์� แสัดงด้วิยราคารับโอน์ (ต้ิน์ทุัน์ท่ั�รับซืึ่�อ) รวิมค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์
เพืั�อให้ได้มาซ่ึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์

 สัำาหรับทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�ได้รับจากิกิารโอน์ทัรัพัย์สิัน์ข้องลูกิหน่์�และทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�ได้รับจากิกิาร
ประมูลทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพืั�อชำาระหน่์�แสัดงติามราคาทุัน์ (ติามราคาท่ั�รับโอน์ทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์� หรือราคาท่ั�ประมูลซืึ่�อ 
หรือราคาท่ั�จ่ายซืึ่�อ แต่ิไม่เกิิน์กิว่ิาราคาติามบัญช่ข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�ท่ั�คงค้าง ณ วัิน์ท่ั�ได้ทัรัพัย์สิัน์มา) 
รวิมค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพืั�อ ให้ได้มาซ่ึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์ หรือมูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคืน์แล้วิแต่ิราคาใดจะติำ�ากิว่ิา ซ่ึ่�งมูลค่า
ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคืน์อ้างอิงติามราคาประเมิน์ล่าสุัดหักิด้วิยประมาณกิารค่าใช้จ่ายใน์กิารข้าย

 กิำาไรหรือข้าดทุัน์จากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย จะรับรู้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และ
กิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์เมื�อม่กิารจำาหน่์าย ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าจะรับรู้เป็น์ค่าใช้จ่ายใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์
ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์

 3.8 ล่กหน่�ขาย์ผ�อนชำาระ
 ลูกิหน่์�ข้ายผู้่อน์ชำาระเกิิดจากิกิารข้ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายโดยกิารให้ผู่้อน์ชำาระ โดยบริษััทัจะบัน์ท่ักิส่ัวิน์ติ่าง
ระหว่ิางราคาข้ายและต้ิน์ทุัน์ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายเป็น์กิำาไรขั้�น์ต้ิน์จากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระรอตัิดบัญช่ และจะเริ�มรับรู้
เป็น์กิำาไรจากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระเมื�อยอดรวิมข้องเงิน์สัดรับชำาระจากิลูกิหน่์�สูังกิว่ิาต้ิน์ทุัน์ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย ทัั�งน่์� 
กิำาไรท่ั�รับรู้จะไม่เกิิน์กิว่ิายอดรวิมข้องเงิน์สัดท่ั�ได้รับชำาระซ่ึ่�งสูังกิว่ิาต้ิน์ทุัน์ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย

 3.9 เงินรอรับคุ่นจากการขาย์ที่อดติลาด
 กิารน์ำาหลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�ท่ั�จดจำาน์องลำาดับท่ั� 1  ไปประมูลข้ายท่ั�กิรมบังคับคด่ แบ่งเป็น์ 2 กิรณ่ 

 1. กิรณ่บุคคลภายน์อกิเป็น์ผูู้้ประมูลซืึ่�อ
    ณ วัิน์ท่ั�บุคคลภายน์อกิประมูลซืึ่�อทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้ายทัอดติลาด และได้ชำาระเงิน์ให้แก่ิกิรมบังคับคด่ และ
บริษััทัได้รับหนั์งสืัอโอน์กิรรมสัิทัธิ� และสััญญาซืึ่�อข้าย บริษััทัจะบัน์ท่ักิรายกิารดังกิล่าวิเป็น์เงิน์รอรับคืน์จากิกิาร
ข้ายทัอดติลาด โดยบริษััทัจะบัน์ท่ักิประมาณกิารค่าใช้จ่ายใน์กิารดำาเนิ์น์กิารข้ายทัอดติลาดท่ั�จะถู้กิเร่ยกิเก็ิบจากิกิรม
บังคับคด่ ใน์อัติราร้อยละ 10 ข้องราคาประมูล โดยแสัดงเป็น์รายกิารหักิจากิเงิน์รอรับคืน์จากิกิารข้ายทัอดติลาด

 2. กิรณ่บริษััทัเป็น์ผูู้้ประมูลซืึ่�อ
 ณ วัิน์ท่ั�บริษััทัเข้้าซืึ่�อทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้ายทัอดติลาด และได้ชำาระเงิน์ให้กัิบกิรมบังคับคด่เต็ิมจำาน์วิน์แล้วิหรือ
ม่กิารยื�น์ข้อหักิส่ัวิน์ได้ใช้แทัน์ บริษััทัจะบัน์ท่ักิรับรู้เป็น์เงิน์รอรับคืน์จากิกิารข้ายทัอดติลาดเมื�อม่กิารรับสััญญาซืึ่�อข้าย 
โดยบรษัิัทัจะบนั์ท่ักิประมาณกิารคา่ใช้จ่ายกิารโอน์กิรรมสัทิัธิ� ด้วิยราคาทั่�ประมลูซืึ่�อหักิด้วิยคา่ธรรมเน่์ยมใน์กิารซืึ่�อร้อยละ 
10 ข้องราคาประมูล

 ทัั�งน่์�กิรณ่หลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�ท่ั�จดจำาน์องไม่ได้อยู่ใน์ลำาดับท่ั� 1 ทัางบัญช่จะยังไม่ทัำากิารบัน์ท่ักิบัญช่

 3.10 ท่ี่�ดิน อาคุารและอ่ป็กรณ์
 ท่ั�ดิน์ อาคารและอปุกิรณ ์แสัดงดว้ิยราคาทันุ์หลงัหักิค่าเสืั�อมราคาสัะสัมและคา่เผืู้�อกิารดอ้ยค่า (ถ้้าม่) ค่าเสืั�อม
ราคาคำาน์วิณโดยวิิธ่เส้ัน์ติรงติามอายุกิารใช้ประโยชน์์โดยประมาณข้องสิัน์ทัรัพัย์แต่ิละประเภทั ดังน่์�

      วิิธ่คำาน์วิณค่าเสืั�อมราคา        อัติราร้อยละ

  อาคาร    เส้ัน์ติรง   5
  ส่ัวิน์ปรับปรุงอาคาร  เส้ัน์ติรง   10 - 15
  อุปกิรณ์   เส้ัน์ติรง   20
  รถ้ยน์ต์ิ    เส้ัน์ติรง   20
  คอมพิัวิเติอร์   เส้ัน์ติรง   33.33
 
 อุปกิรณ์ ประกิอบด้วิย เฟอร์นิ์เจอร์ เครื�องติกิแต่ิง และอุปกิรณ์สัำานั์กิงาน์

 วิิธ่กิารคิดค่าเสืั�อมราคา อายุกิารใช้ประโยชน์์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ และมูลค่าคงเหลือ จะม่กิารทับทัวิน์อย่างน้์อย
ทุักิสิั�น์รอบปีบัญช่และปรับปรุงติามควิามเหมาะสัม

 ค่าเสืั�อมราคารวิมอยู่ใน์กิารคำาน์วิณผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ บริษััทัไม่คิดค่าเสืั�อมราคาสัำาหรับท่ั�ดิน์และงาน์ระหว่ิางทัำา

 ท่ั�ดิน์ อาคารและอุปกิรณ์ จะถู้กิตัิดออกิจากิบัญช่เมื�อจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ หรือคาดว่ิาจะไม่ได้รับประโยชน์์เชิง
เศรษัฐกิิจใน์อน์าคติจากิกิารใช้หรือกิารจำาหน่์าย ผู้ลกิำาไรหรือข้าดทุัน์จากิกิารจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ (ผู้ลต่ิางระหว่ิาง
สิั�งติอบแทัน์สุัทัธิท่ั�ได้รับจากิกิารจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์กัิบมูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์) จะรับรู้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือ
ข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์

 3.11 สิู่นที่รัพย์์ไมุ่�มุ่่ตัิวิติน
 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ ประกิอบด้วิย โปรแกิรมคอมพิัวิเติอร์ ลิข้สิัทัธิ� ฯลฯ สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์แสัดงด้วิยราคา
ทุัน์หลังหักิค่าตัิดจำาหน่์ายสัะสัมและค่าเผืู้�อกิารด้อยค่า (ถ้้าม่)

 บริษััทัตัิดจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ท่ั�ม่อายุกิารใชป้ระโยชน์์จำากัิดอย่างม่ระบบติลอดอายุกิารใชป้ระโยชน์์ข้อง
สิัน์ทัรัพัย์นั์�น์ และจะประเมิน์กิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ดังกิล่าวิเมื�อม่ข้้อบ่งช่�ว่ิาสิัน์ทัรัพัย์อาจเกิิดกิารด้อยค่า บริษััทัจะ
ทับทัวิน์ระยะเวิลากิารติัดจำาหน์่ายและวิิธ่กิารตัิดจำาหน์่ายข้องสัิน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ดังกิล่าวิทุักิสิั�น์ปีเป็น์อย่างน้์อย 
ค่าตัิดจำาหน่์ายและค่าเผืู้�อกิารด้อยค่ารับรู้เป็น์ค่าใช้จ่ายใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์
เบ็ดเสัร็จอื�น์

 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ท่ั�ม่อายุกิารใช้ประโยชน์์จำากัิด ม่อายุกิารใช้ประโยชน์์โดยประมาณ 5 ปี และไม่ม่กิาร
ตัิดจำาหน่์ายงาน์ระหว่ิางทัำา

 3.12 การด้อย์คุ�าของสิู่นที่รัพย์์
 ทุักิวัิน์สิั�น์รอบระยะเวิลารายงาน์ บรษัิัทัจะประเมนิ์ว่ิาม่ข้้อบ่งช่�ซ่ึ่�งแสัดงวิา่สิัน์ทัรัพัย์ข้องบรษัิัทัด้อยค่าลงหรือไม่ 
และหากิม่ข้้อบ่งช่�ข้องกิารดอ้ยค่า บริษััทัจะประเมนิ์กิารดอ้ยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์และรับรู้ข้าดทุัน์จากิกิารดอ้ยค่าเมื�อมูลค่า
ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคืน์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ม่มูลค่าติำ�ากิว่ิามูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์ ทัั�งน่์� มูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคืน์
ข้องสิัน์ทัรัพัย์หมายถ่้ง มูลค่ายุติิธรรมหักิต้ิน์ทุัน์ใน์กิารข้ายข้องสิัน์ทัรัพัย์หรือมูลค่าจากิกิารใช้สิัน์ทัรัพัย์แล้วิแต่ิราคา
ใดจะสูังกิว่ิา

 บริษััทัจะรับรู้รายกิารข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์
เบ็ดเสัร็จอื�น์ หากิใน์กิารประเมิน์กิารด้อยค่าข้องสัิน์ทัรัพัย์ม่ข้้อบ่งช่�ท่ั�แสัดงให้เห็น์ว่ิา ผู้ลข้าดทัุน์จากิกิารด้อยค่าข้อง
สิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับรู้ใน์ปีก่ิอน์ได้หมดไปหรือลดลง บริษััทัจะประมาณมูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับคืน์ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์ และจะกิลับ
รายกิารผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับรู้ใน์ปีก่ิอน์ก็ิต่ิอเมื�อม่กิารเปล่�ยน์แปลงประมาณกิารท่ั�ใช้กิำาหน์ด
มูลค่าท่ั�คาดวิา่จะได้รับคืน์ภายหลงัจากิกิารรบัรู้ผู้ลข้าดทันุ์จากิกิารดอ้ยค่าครั�งล่าสุัด โดยมูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์
ท่ั�เพิั�มข่้�น์จากิกิารกิลบัรายกิารผู้ลข้าดทันุ์จากิกิารดอ้ยค่าต้ิองไม่สูังกิว่ิามูลค่าติามบัญช่ท่ั�ควิรจะเปน็์ หากิกิิจกิารไมเ่คย
รับรู้ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ใน์ปีก่ิอน์ ๆ  บริษััทัจะบัน์ท่ักิกิลับรายกิารผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าข้อง
สิัน์ทัรัพัย์โดยรับรู้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือข้าดทุัน์ทััน์ท่ั



รายงาน์ประจำาปี 2563 105

STAY SAFE STAY SAFE

104 Annual Report 2020

 3.13 ผลป็ระโย์ชน์ของพนักงาน
 ผลป็ระโย์ชน์ระย์ะสัู่�นของพนักงาน บริษััทัรับรู้ผู้ลประโยชน์์ระยะสัั�น์ข้องพัน์กัิงาน์ เชน่์ เงิน์เดอืน์ ค่าจ้าง โบน์สัั 
และเงิน์สัมทับกิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พัเป็น์ค่าใช้จ่ายเมื�อเกิิดรายกิาร

 เงินกองท่ี่นสู่ำารองเล่�ย์งช่พ บริษััทัได้จัดตัิ�ง “กิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พัเฉัพัาะส่ัวิน์ข้อง บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ 
ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ภายใต้ิกิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พั ไทัยมั�น์คง มาสัเติอร์ พูัล ฟนั์ด์ ซ่ึ่�งจดทัะเบ่ยน์
แล้วิ” ติามพัระราชบัญญัติิกิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พั พั.ศ. 2530 เมื�อวัิน์ท่ั� 16 ม่น์าคม 2563 โดยม่บริษััทัหลักิทัรัพัย์
จัดกิารกิองทุัน์ กิรุงไทัย จำากัิด (มหาชน์) เป็น์ผูู้้จัดกิารกิองทุัน์ พันั์กิงาน์จะสัมัครเป็น์สัมาชิกิกิองทุัน์ติามควิามสัมัครใจ
หลังจากิได้รับกิารบรรจุเป็น์พันั์กิงาน์ประจำาติามข้้อบังคับข้องกิองทุัน์ สัมาชิกิต้ิองจ่ายเงิน์สัะสัมเป็น์รายเดือน์
เข้้ากิองทุัน์ใน์อตัิรารอ้ยละ 5 ถ่้งร้อยละ 15 ข้องเงนิ์เดือน์สัมาชิกิ ใน์ส่ัวิน์ข้องบรษัิัทัจะจา่ยเงิน์สัมทับใหส้ัมาชกิิติามอายงุาน์
ใน์อัติราร้อยละ 7 ถ่้งร้อยละ 11 ข้องเงิน์เดือน์

 ผลป็ระโย์ชน์หลังออกจากงานและผลป็ระโย์ชน์ระย์ะย์าวิอ่�นของพนักงาน บริษััทัม่ภาระสัำาหรับเงิน์ชดเชย
ท่ั�ต้ิองจ่ายให้แก่ิพันั์กิงาน์เมื�อออกิจากิงาน์ติามกิฎหมายแรงงาน์ ซ่ึ่�งบริษััทัถื้อว่ิาเงิน์ชดเชยดังกิล่าวิเป็น์โครงกิารผู้ล
ประโยชน์์หลังออกิจากิงาน์สัำาหรับพันั์กิงาน์ น์อกิจากินั์�น์บริษััทัจัดให้ม่โครงกิารผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิอื�น์ข้องพันั์กิงาน์ 
ได้แก่ิ วัิน์ลาท่ั�สัามารถ้ยกิไปได้เกิิน์กิว่ิา 1 ปี

 บริษััทัคำาน์วิณหน่์�สิัน์ติามโครงกิารผู้ลประโยชน์์หลังออกิจากิงาน์ข้องพัน์ักิงาน์ และโครงกิารผู้ลประโยชน์์
ระยะยาวิอื�น์ข้องพันั์กิงาน์ โดยใช้วิิธ่คิดลดแต่ิละหน่์วิยท่ั�ประมาณกิารไว้ิ โดยผูู้้เช่�ยวิชาญอิสัระได้ทัำากิารประเมิน์ภาระ
ผูู้กิพััน์ดังกิล่าวิติามหลักิคณิติศาสัติร์ประกัิน์ภัย

 ผู้ลกิำาไรหรือข้าดทุัน์จากิกิารประมาณกิารติามหลักิคณิติศาสัติร์ประกัิน์ภัย สัำาหรับโครงกิารผู้ลประโยชน์์
หลังออกิจากิงาน์ข้องพัน์ักิงาน์จะรับรู้ทััน์ท่ัใน์กิำาไรข้าดทัุน์เบ็ดเสัร็จอื�น์ และผู้ลกิำาไรหรือข้าดทัุน์จากิกิารประมาณกิาร
ติามหลักิคณิติศาสัติร์ประกัิน์ภัย สัำาหรับโครงกิารผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิอื�น์ข้องพันั์กิงาน์จะรับรู้ทััน์ท่ัใน์กิำาไรหรือข้าดทุัน์

 ต้ิน์ทุัน์บริกิารใน์อด่ติจะถู้กิรับรู้ทัั�งจำาน์วิน์ใน์กิำาไรหรือข้าดทุัน์ทััน์ท่ัท่ั�ม่กิารแก้ิไข้โครงกิารหรือลดข้น์าดโครงกิาร
หรือเมื�อกิิจกิารรับรู้ต้ิน์ทุัน์กิารปรับโครงสัร้างท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง

 3.14 ป็ระมุ่าณการหน่�สิู่น
 บริษััทัรับรู้ประมาณกิารหน่์�สิัน์ใน์งบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์เมื�อบริษััทัม่ภาระหน่์�สิัน์อัน์เป็น์ผู้ลสืับเนื์�องจากิเหตุิกิารณ์
ใน์อด่ติ และม่ควิามเป็น์ไปได้ค่อน์ข้้างแน่์ว่ิาบริษััทัจะสูัญเส่ัยประโยชน์์เชิงเศรษัฐกิิจใน์กิารจ่ายชำาระภาระหน่์�สิัน์ดังกิล่าวิ
และบริษััทัสัามารถ้ประมาณมูลค่าภาระผูู้กิพััน์นั์�น์ได้อย่างน่์าเชื�อถื้อ ประมาณกิารหน่์�สิัน์ท่ั�รับรู้ใน์งบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ 
ได้แก่ิ ประมาณกิารหน่์�สิัน์ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์หลังออกิจากิงาน์ ค่าควิามเส่ัยหายท่ั�อาจจะเกิิดข่้�น์จากิกิารถู้กิ
ฟอ้งร้องติามกิฎหมายและประมาณกิารหน่์�สิัน์อื�น์

 บริษััทับัน์ท่ักิประมาณกิารหน่์�สิัน์เป็น์ค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อื�น์และเป็น์ประมาณกิารหน่์�สิัน์ใน์งบแสัดง
ฐาน์ะกิารเงิน์ บริษััทัจะทับทัวิน์ประมาณกิารหน่์�สิัน์อย่างสัมำ�าเสัมอ และบัน์ท่ักิกิารเปล่�ยน์แปลงประมาณกิารหน่์�สิัน์โดย
กิารเพิั�มหรือลดค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อื�น์

 3.15 สัู่ญญาเช�า
 ณ วัิน์เริ�มต้ิน์สััญญา บริษััทัจะประเมิน์ว่ิาสััญญาเป็น์สััญญาเช่าหรือประกิอบด้วิยสััญญาเช่าหรือไม่ โดยสััญญา
จะเปน็์สััญญาเชา่หรือประกิอบดว้ิยสััญญาเชา่ ถ้้าสััญญานั์�น์ม่กิารใหสิ้ัทัธิใน์กิารควิบคมุกิารใชสิ้ัน์ทัรพััย์ท่ั�ระบุได้สัำาหรบั
ช่วิงเวิลาหน่์�งเพืั�อเป็น์กิารแลกิเปล่�ยน์กัิบสิั�งติอบแทัน์

 บริษััทัใน์ฐาน์ะผูู้้เช่า บริษััทัรับรู้สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้และหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าสัำาหรับสััญญาเช่าทุักิรายกิารท่ั�ม่
ระยะเวิลาใน์กิารเช่ามากิกิว่ิา 12 เดือน์ เว้ิน์แต่ิสิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงม่มูลค่าติำ�า

 สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้ บริษััทัรับรู้สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้ ณ วัิน์ท่ั�สััญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล (วัิน์ท่ั�สิัน์ทัรัพัย์อ้างอิง
พัร้อมใช้งาน์) สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้วัิดมูลค่าด้วิยราคาทุัน์หักิค่าเสืั�อมราคาสัะสัม ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าสัะสัม (ถ้้าม่) 
และปรับปรุงด้วิยกิารวัิดมูลค่าข้องหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าใหม่

 ค่าเสืั�อมราคาข้องสิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้คำาน์วิณจากิราคาทุัน์ โดยวิิธ่เส้ัน์ติรงติามอายุสััญญาเช่าหรืออายุกิาร
ใช้ประโยชน์์โดยประมาณข้องสิัน์ทัรัพัย์แล้วิแต่ิระยะเวิลาใดจะสัั�น์กิว่ิา ดังน่์�

  อาคารและส่ัวิน์ปรับปรุงอาคาร   1 - 3 ปี 
  เครื�องติกิแต่ิง ติิดตัิ�ง และอุปกิรณ์สัำานั์กิงาน์ 1 - 3 ปี 
  ยาน์พัาหน์ะ     1 - 5 ปี 

 หากิควิามเป็น์เจ้าข้องใน์สิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงได้โอน์ให้กัิบบริษััทั เมื�อสิั�น์สุัดอายุสััญญาเช่าหรือราคาทุัน์ข้อง
สิัน์ทัรัพัย์ดังกิล่าวิได้รวิมถ่้งกิารใช้สิัทัธิเลือกิซืึ่�อ ค่าเสืั�อมราคาจะคำาน์วิณจากิอายุกิารใช้ประโยชน์์โดยประมาณข้อง
สิัน์ทัรัพัย์

 หน่�สิู่นติามุ่สัู่ญญาเช�า ณ วัิน์ท่ั�สััญญาเช่าเริ�มม่ผู้ล บริษััทัรับรู้หน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าด้วิยมูลค่าปัจจุบัน์ข้อง
จำาน์วิน์เงิน์ท่ั�ต้ิองจ่ายติามสััญญาเช่า คิดลดด้วิยอัติราดอกิเบ่�ยเงิน์กู้ิยืมส่ัวิน์เพิั�มข้องบริษััทั (อัติราดอกิเบ่�ยข้อง
ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์)  หลังจากิวัิน์ท่ั�สััญญาเช่าม่ผู้ล มูลค่าติามบัญช่ข้องหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าจะเพิั�มข่้�น์ โดยสัะท้ัอน์
ดอกิเบ่�ยจากิหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าและลดลงโดยสัะท้ัอน์กิารจ่ายชำาระติามสััญญาเช่าท่ั�จ่ายชำาระแล้วิ น์อกิจากิน่์� มูลค่า
ติามบัญช่ข้องหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าจะถู้กิวัิดมูลค่าใหม่เมื�อม่กิารเปล่�ยน์แปลงหรือประเมิน์สััญญาเช่าใหม่

 สัู่ญญาเช�าระย์ะสัู่�นและสัู่ญญาเช�าซึื้�งสิู่นที่รัพย์์อ้างอิงมุ่่ลคุ�าติำ�า จำาน์วิน์เงิน์ท่ั�ต้ิองจ่ายติามสััญญาเช่าท่ั�ม่อายุ
สััญญาเช่า 12 เดือน์หรือน้์อยกิว่ิานั์บตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั�สััญญาเช่าเริ�มม่ผู้ลหรือสััญญาเช่าซ่ึ่�งสิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงม่มูลค่าติำ�า 
จะถู้กิรับรู้เป็น์ค่าใช้จ่ายติามวิิธ่เส้ัน์ติรงติลอดอายุสััญญาเช่า

 บริษั์ที่ในฐานะผ้่ให้เช�า สััญญาเช่าท่ั�ควิามเส่ั�ยงและผู้ลติอบแทัน์ข้องควิามเป็น์เจ้าข้องส่ัวิน์ใหญ่ไม่ได้โอน์ไปให้
กัิบผูู้้เช่าถื้อเป็น์สััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ จำาน์วิน์เงิน์ท่ั�จ่ายติามสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์รับรู้เป็น์รายได้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหรือ
ข้าดทุัน์ติามวิิธ่เส้ัน์ติรงติลอดอายุข้องสััญญาเช่า

 3.16 การวัิดมุ่่ลคุ�าย่์ติิธุรรมุ่
 มูลค่ายุติิธรรม หมายถ่้ง ราคาทั่�คาดวิ่าจะได้รับจากิกิารข้ายสัิน์ทัรัพัย์หรือเป็น์ราคาทั่�จะติ้องจ่ายเพืั�อโอน์
หน่์�สิัน์ให้ผูู้้อื�น์ โดยรายกิารดังกิล่าวิเป็น์รายกิารท่ั�เกิิดข่้�น์ใน์สัภาพัปกิติิระหว่ิางผูู้้ซืึ่�อและผูู้้ข้าย (ผูู้้ร่วิมใน์ติลาด) ณ วัิน์ท่ั�วัิด
มูลค่า บรษัิัทัใชร้าคาเสัน์อซืึ่�อข้ายใน์ติลาดทั่�ม่สัภาพัคลอ่งใน์กิารวิดัมูลค่ายุติิธรรมข้องสันิ์ทัรพััย์และหน่์�สิัน์ซ่ึ่�งมาติรฐาน์
กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกิำาหน์ดให้ต้ิองวัิดมูลค่าด้วิยมูลค่ายุติิธรรม ยกิเว้ิน์ใน์กิรณ่ท่ั�ไม่ม่ติลาดท่ั�ม่
สัภาพัคล่องสัำาหรับสิัน์ทัรัพัย์หรือหน่์�สิัน์ท่ั�ม่ลักิษัณะเด่ยวิกัิน์ หรือไม่สัามารถ้หาราคาเสัน์อซืึ่�อข้ายใน์ติลาดท่ั�ม่สัภาพัคล่องได้ 
บริษััทัจะประมาณมูลค่ายุติิธรรมโดยใช้เทัคนิ์คกิารประเมิน์มูลค่าท่ั�เหมาะสัมกัิบแต่ิละสัถ้าน์กิารณ์ และพัยายามใช้ข้้อมูล
ท่ั�สัามารถ้สัังเกิติได้ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบสิัน์ทัรัพัย์หรือหน่์�สิัน์ท่ั�จะวัิดมูลค่ายุติิธรรมนั์�น์ให้มากิท่ั�สุัด

 3.17 ภาษ่์เงินได้ 
    ภาษ่ัเงิน์ได้ประกิอบด้วิยภาษ่ัเงิน์ได้ใน์ปีปัจจุบัน์และภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่

    ภาษ่์เงินได้ในปั็จจ่บัน บริษััทับัน์ท่ักิภาษ่ัเงิน์ได้ใน์ปีปัจจุบัน์ติามจำาน์วิน์ท่ั�คาดว่ิาจะจ่ายให้กัิบหน่์วิยงาน์จัดเก็ิบ
ภาษ่ัข้องรัฐ โดยคำาน์วิณจากิกิำาไรทัางภาษ่ัติามหลักิเกิณฑ์์ท่ั�กิำาหน์ดใน์กิฎหมายภาษ่ัอากิร

    ภาษ่์เงินได้รอการตัิดบัญช่ บริษััทับัน์ท่ักิภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ข้องผู้ลแติกิต่ิางชั�วิคราวิระหว่ิางมูลค่า
ติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ ณ วัิน์สิั�น์รอบระยะเวิลารายงาน์กัิบฐาน์ภาษ่ัข้องสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องนั์�น์
โดยใช้อัติราภาษ่ัท่ั�ม่ผู้ลบังคับใช้ ณ วัิน์สิั�น์รอบระยะเวิลารายงาน์ 

 บริษััทัรับรู้หน่์�สิัน์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ข้องผู้ลแติกิต่ิางชั�วิคราวิท่ั�ต้ิองเส่ัยภาษ่ัทุักิรายกิาร และรับรู้
สิัน์ทัรัพัย์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่สัำาหรับผู้ลแติกิต่ิางชั�วิคราวิเท่ัาท่ั�ม่ควิามเป็น์ไปได้ค่อน์ข้้างแน่์ว่ิาบริษััทัจะม่กิำาไร
ทัางภาษ่ัใน์อน์าคติเพ่ัยงพัอท่ั�จะใช้ประโยชน์์จากิผู้ลแติกิต่ิางชั�วิคราวินั์�น์ใน์อน์าคติ

 บริษััทัจะทับทัวิน์มูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ทุักิสิั�น์รอบระยะเวิลารายงาน์และ
จะทัำากิารปรับลดมูลค่าติามบัญช่ดังกิล่าวิ หากิม่ควิามเป็น์ไปได้ค่อน์ข้้างแน่์ว่ิาบริษััทัจะไม่ม่กิำาไรทัางภาษ่ัเพ่ัยงพัอต่ิอ
กิารน์ำาสิัน์ทัรัพัย์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ทัั�งหมดหรือบางส่ัวิน์มาใช้ประโยชน์์

 บริษััทัจะบัน์ท่ักิภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่โดยติรงไปยังส่ัวิน์ข้องเจ้าข้อง หากิภาษ่ัทั่�เกิิดข่้�น์เก่ิ�ยวิข้้องกัิบ
รายกิารท่ั�ได้บัน์ท่ักิโดยติรงไปยังส่ัวิน์ข้องเจ้าข้อง
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4. ผลสู่ะสู่มุ่จากการเป็ล่�ย์นแป็ลงนโย์บาย์บัญช่เน่�องจากการนำามุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงินใหมุ่�มุ่าถ่อป็ฏิิบัติิ

 ณ วัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 บริษััทัได้น์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 16 เรื�อง สััญญาเช่า มาถื้อ
ปฏิิบัติิ โดยรับรู้ผู้ลกิระทับสัะสัมจากิกิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ฉับับน่์�มาใช้เป็น์ครั�งแรกิ โดยไม่ปรับ
ย้อน์หลังงบกิารเงิน์ปีก่ิอน์ท่ั�แสัดงเปร่ยบเท่ัยบ

 จำาน์วิน์เงิน์ข้องรายกิารปรับปรุงท่ั�ม่ผู้ลกิระทับต่ิอรายกิารใน์งบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ ณ วัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563    
จากิกิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ใหม่มาถื้อปฏิิบัติิ แสัดงได้ดังน่์�

 บริษััทัรับรู้หน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าสัำาหรับสััญญาเช่าท่ั�เคยจัดเป็น์ประเภทัสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ด้วิยมูลค่าปัจจุบัน์
ข้องเงนิ์จ่ายชำาระติามสััญญาเชา่ท่ั�เหลืออยู่คิดลดด้วิยอัติราดอกิเบ่�ยข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ข้องบรษัิัทั ณ วัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 
2563 ได้ดังน่์�

 รายกิารปรับปรุงสิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้ จากิกิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉับับท่ั� 16 มาถื้อปฏิิบัติิ
เป็น์ครั�งแรกิ ณ วัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 ดังน่์�

 
 เมื�อวัิน์ท่ั� 27 มกิราคม 2564 สัภาวิิชาช่พับัญช่ได้ออกิประกิาศเก่ิ�ยวิกัิบมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ 
ฉับับท่ั� 16 เรื�อง สััญญาเช่า ซ่ึ่�งประกิาศใน์ราชกิิจจานุ์เบกิษัา แต่ิม่ผู้ลบังคับใช้กัิบงบกิารเงิน์ประจำาปีท่ั�ม่รอบระยะเวิลา
รายงาน์ทั่�เริ�มใน์หรือหลังวัิน์ท่ั� 1 มิถุ้น์ายน์ 2563 ซ่ึ่�งเป็น์กิารปรับปรุงเก่ิ�ยวิกัิบกิารยิน์ยอมลดค่าเช่าท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบ 
COVID – 19 อย่างไรก็ิติามกิารปรับปรุงมาติรฐาน์ดังกิล่าวิไม่ได้ม่ผู้ลกิระทับต่ิองบกิารเงิน์ข้องบริษััทั

5. การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง  
  
 บริษััทัม่กิารน์ำาระบบบริหารควิามเส่ั�ยงติามมาติรฐาน์สัากิล (COSO-ERM) มาปรับใช้ใน์องค์กิร เพืั�อป้องกัิน์  
หรือลดโอกิาสัท่ั�เกิิดควิามเส่ัยหายจากิควิามเส่ั�ยงท่ั�อาจเกิิดข่้�น์ได้ โดยม่กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงท่ั�เป็น์ระบบ 
สัามารถ้ระบุ ประเมิน์ ควิบคุม กิำากัิบ และติิดติามควิามเส่ั�ยงอย่างต่ิอเนื์�อง โดยคณะกิรรมกิารบริษััทัได้แต่ิงตัิ�งคณะ
อนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง (Risk Management Committee : RMC) ประกิอบด้วิยผูู้้ม่ควิามรู้และประสับกิารณ์
ด้าน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยง ทัำาหน้์าท่ั�ทับทัวิน์และเสัน์อน์โยบายกิรอบกิารบริหารควิามเส่ั�ยง และกิำากัิบดูแลให้กิารบริหาร
ควิามเส่ั�ยงดำาเนิ์น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพัและประสิัทัธิผู้ล น์อกิจากิน่์�ส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยงและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ 
ทัำาหน้์าท่ั�สันั์บสันุ์น์กิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ข้องคณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง เพืั�อให้ม่กิารดำาเนิ์น์กิารติามน์โยบาย และ
แน์วิปฏิิบัติิกิารบรหิารควิามเสั่�ยงข้องบรษัิัทั และเพืั�อให้สัามารถ้กิำาหน์ดแน์วิทัางและเครื�องมือใน์กิารบรหิารควิามเสั่�ยง  
ได้อย่างเหมาะสัม บรษัิัทัไดแ้บ่งควิามเสั่�ยงทั่�สัำาคัญซ่ึ่�งอาจสัง่ผู้ลกิระทับติอ่กิารดำาเน์นิ์งาน์ข้องบรษัิัทัเปน็์ 4 ประเภทั ดังน่์�  

     5.1 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านกลย่์ที่ธ์ุ (Strategic Risk)
 ควิามเส่ั�ยงท่ั�เกิิดจากิกิารกิำาหน์ดแผู้น์กิลยุทัธ์ท่ั�ไม่เหมาะสัมหรือเกิิดจากิกิารปรับแผู้น์กิลยุทัธ์ท่ั�ไม่สัอดคล้องกัิบ
สัภาพัแวิดล้อมภายใน์และภายน์อกิองค์กิร ซ่ึ่�งส่ังผู้ลกิระทับทัำาให้ไม่สัามารถ้บรรลุเป้าหมายและแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์ ติาม
ท่ั�บริษััทัได้กิำาหน์ดไว้ิ ติลอดจน์กิระทับต่ิอรายได้และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้องบริษััทั โดยควิามเส่ั�ยงด้าน์กิลยุทัธ์ท่ั�สัำาคัญ  
คือกิารเร่ยกิเก็ิบเงิน์จากิลูกิหน่์�ท่ั�รับโอน์มาได้ติำ�ากิว่ิาเป้าหมาย โดยปัจจัยเส่ั�ยงภายน์อกิมาจากิสัถ้าน์กิารณ์กิารระบาด
ข้อง COVID19 ทัำาให้ลูกิหน่์�ได้รับผู้ลกิระทับส่ังผู้ลให้ควิามสัามารถ้ใน์กิารชำาระหน่์�ลดลง และปัจจัยเส่ั�ยงภายใน์มาจากิ
ลูกิหน่์�รายใหญ่ไม่ให้ควิามร่วิมมือใน์กิารเจรจาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์� ซ่ึ่�งบริษััทัม่แน์วิทัางใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงโดย
กิำาหน์ดมาติรกิารช่วิยเหลือลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิกิารระบาดข้อง COVID19 และกิำาหน์ดแน์วิทัางติิดติามเร่งรัด
กิารดำาเนิ์น์กิารทัางด้าน์คด่และกิารบังคับคด่ รวิมทัั�งติิดติามกิารดำาเนิ์น์กิารติามแผู้น์กิลยุทัธ์กิารข้ายทัรัพัย์สิัน์รอกิาร
ข้าย โดยติิดติามผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ระหว่ิางปฏิิบัติิงาน์และปรับกิลยุทัธ์ให้เหมาะสัมกัิบสัถ้าน์กิารณ์ท่ั�เปล่�ยน์แปลงไป
อย่างสัมำ�าเสัมอ  

      5.2 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านป็ฏิิบัติิการ (Operational Risk)  
 ควิามเส่ั�ยงท่ั�จะเกิิดควิามเส่ัยหายทัั�งทัางติรงและทัางอ้อม ซ่ึ่�งม่ผู้ลมาจากิกิระบวิน์กิารควิบคุมภายใน์ ท่ั�ไม่เพ่ัยง
พัอ โดยอาจเกิ่�ยวิข้้องกิบักิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ภายใน์ บุคลากิร ระบบงาน์ หรอืเหติกุิารณภ์ายน์อกิ ซ่ึ่�งอาจกิอ่ให้เกิิด
ควิามเส่ัยหายและส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้องบริษััทั โดยควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิารท่ั�สัำาคัญคือ 
กิระบวิน์กิารทัำางาน์บางส่ัวิน์ม่ควิามซึ่ำ�าซ้ึ่อน์ และข้้อมูลสัารสัน์เทัศบางส่ัวิน์ยังไม่ถู้กิต้ิองและเป็น์ปัจจุบัน์   สัาเหตุิหลักิ
มาจากิกิารท่ั�บริษััทัยังข้าดระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศหลักิใน์กิารทัำางาน์ บริษััทัม่แน์วิทัางจัดกิารควิามเส่ั�ยง  โดยกิาร
ลงทุัน์ใน์ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ระยะท่ั� 1 - 2 ครอบคลุมทัั�งระบบงาน์ภายใน์บริษััทัและพััฒิน์าระบบฐาน์ข้้อมูลกิลาง 
จัดท่ัมงาน์ทัำา Data Cleansing เพืั�อให้ข้้อมูลท่ั�น์ำาเข้้าระบบงาน์หลักิม่ควิามถู้กิต้ิอง รวิมทัั�งติิดติามกิารพััฒิน์าระบบ
งาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์อย่างใกิล้ชิด เพืั�อให้พัร้อมใช้งาน์ได้ภายใน์ปี 2564 ใน์ด้าน์กิารดำาเนิ์น์กิารติามภารกิิจหลักิ ม่กิาร
ทัำาแผู้น์กิารติิดติามเร่งรัดคด่และกิารบังคับคด่กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่และรายย่อยอย่างต่ิอเนื์�อง ติลอดจน์กิารปรับปรุง
ระบบกิารควิบคุมภายใน์ด้วิยกิารปรับปรุงคู่มือและแน์วิปฏิิบัติิเพิั�มจุดควิบคุมใน์กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์

 เพืั�อให้กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิารดำาเนิ์น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิผู้ลโดยได้รับควิามร่วิมมือจากิผูู้้บริหาร
ติลอดจน์พันั์กิงาน์ผูู้้ปฏิิบัติิงาน์ใน์หน่์วิยงาน์ บริษััทักิำาหน์ดควิามรับผิู้ดชอบใน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเป็น์หน้์าท่ั�              
ข้องทุักิหน่์วิยงาน์ใน์ฐาน์ะเจ้าข้องควิามเส่ั�ยง (Risk Owner) และม่กิารแต่ิงตัิ�งผูู้้ประสัาน์งาน์ด้าน์บริหารควิามเส่ั�ยง
ข้องหน่์วิยงาน์ (Risk Coordinator) เพืั�อประสัาน์งาน์ร่วิมกัิบส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยงและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์
ใน์กิารควิบคุม ติิดติาม แก้ิไข้ควิามเส่ั�ยง รวิมถ่้งกิารสืั�อสัารอย่างต่ิอเนื์�องเพืั�อให้กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเป็น์วัิฒิน์ธรรม
องค์กิร

 น์อกิจากิน่์�เพืั�อให้ม่กิารระบุ ประเมิน์ ควิบคุม รายงาน์ และติิดติามควิามเสั่�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิารภายใน์ระดับ
หน่์วิยงาน์ บริษััทัยังกิำาหน์ดให้ทุักิหน่์วิยงาน์ต้ิองน์ำาเครื�องมือหรือกิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิารมาใช้            
ทัั�วิทัั�งองค์กิร ดังน่์�
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 1. กิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยงด้วิยติน์เอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) โดยทุักิหน่์วิยงาน์จะต้ิอง
ประเมนิ์ควิามเสั่�ยงและกิารควิบคมุควิามเสั่�ยงท่ั�ม่อยู่ด้วิยติน์เอง และรายงาน์ติอ่ส่ัวิน์บริหารควิามเสั่�ยงและกิำากัิบดูแล    
กิารปฏิิบัติิงาน์ เพืั�อประเมิน์และวิิเคราะห์ควิามเส่ั�ยงโดยรวิมข้ององค์กิรและจัดทัำาแผู้น์ปฏิิบัติิกิาร กิำาหน์ดกิิจกิรรม
ควิบคุมแก้ิไข้ควิามเส่ั�ยงติามมาติรฐาน์ และใช้เป็น์ข้้อมูลใน์กิารจัดทัำาแผู้น์บริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์ 
 2. กิารรายงาน์ข้้อมูลควิามเส่ัยหายด้าน์ปฏิิบัติิกิาร (Loss Data) โดยบริษััทักิำาหน์ดให้ทุักิหน่์วิยงาน์ม่หน้์าท่ั�
รายงาน์ข้้อมูลควิามเส่ัยหายจากิเหตุิกิารณ์ท่ั�เกิิดข่้�น์จากิกิารปฏิิบัติิงาน์ (Loss Incident Reports) ติามช่องทัางท่ั�
กิำาหน์ด เพืั�อให้ทุักิหน่์วิยงาน์ได้ม่กิารปรับปรุงกิระบวิน์กิารทัำางาน์และป้องกัิน์ควิามเส่ัยหายมิให้เกิิดเหตุิกิารณ์ซึ่ำ�าอ่กิ 
     
 5.3 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านการเงิน (Financial Risk) 

      5.3.1 ควิามเส่ั�ยงด้าน์สัภาพัคล่อง (Liquidity Risk)
    ควิามเส่ั�ยงท่ั�เกิิดจากิกิารท่ั�บริษััทัไม่สัามารถ้จัดหาเงิน์เพืั�อชำาระหน่์�ให้แก่ิคู่สััญญาติามภาระผูู้กิพััน์ได้ทััน์     
ติามกิำาหน์ด เนื์�องจากิไม่สัามารถ้เปล่�ยน์สิัน์ทัรัพัย์เป็น์เงิน์สัดได้ทััน์เวิลา หรือไม่สัามารถ้จัดหาเงิน์ทุัน์จากิแหล่งอื�น์ได้
หรือสัามารถ้จัดหาได้แต่ิม่ต้ิน์ทุัน์กิารเงิน์สูังกิว่ิา ซ่ึ่�งอาจส่ังกิระทับต่ิอรายได้และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้องบริษััทั โดยบริษััทั
ม่เครื�องมือใน์กิารบริหารสัภาพัคล่องให้เพ่ัยงพัอใน์กิารดำาเน์ิน์ธุรกิิจทัั�งระยะสัั�น์และระยะยาวิจากิกิารจัดทัำาประมาณ
กิารกิระแสัเงิน์สัดรับจ่าย (Cash Flow Projection) ใน์แต่ิละช่วิงเวิลา และรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษััทัทุักิเดือน์        
เพืั�อบริหารสัภาพัคล่องอย่างสัมำ�าเสัมอ   

      5.3.2 ควิามเส่ั�ยงจากิคุณภาพัสิัน์ทัรัพัย์ (Asset Quality)
      ควิามเส่ั�ยงลูกิหน่์�ติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ไม่สัามารถ้ผู่้อน์ชำาระหน่์�ได้ติามท่ั�ติกิลงไว้ิและกิลับมาเป็น์
ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัอ่กิครั�งส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้ข้องบริษััทั บริษััทัม่แน์วิทัางกิารติิดติามหน่์�หลังปรับโครงสัร้างหน่์�           
อย่างใกิล้ชิด ใน์กิรณ่ท่ั�ม่สััญญาณแสัดงว่ิาลูกิหน่์�จะไม่สัามารถ้ปฏิิบัติิได้ติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�จะม่กิารน์ำาเสัน์อ
ต่ิอผูู้้ม่อำาน์าจเพืั�อพิัจารณาหาแน์วิทัางแก้ิไข้ โดยกิารทับทัวิน์หรือปรับปรุงเงื�อน์ไข้กิารปรับโครงสัร้างหน่์� เพืั�อให้ลูกิหน่์�
ยังคงสัามารถ้ปฏิิบัติิติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ต่ิอไปได้ แต่ิหากิลูกิหน่์�ไม่สัามารถ้ปฏิิบัติิได้ติามเงื�อน์ไข้โดยม่เหตุิ 
อัน์ไม่สัมควิร สัามารถ้ใช้มาติรกิารทัางกิฎหมายเพืั�อบังคับชำาระหน่์�ได้

      ควิามเส่ั�ยงจากิคุณภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย เนื์�องจากิรายได้จากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
ข่้�น์กัิบคุณภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์ท่ั�บริษััทัน์ำามาออกิจำาหน่์ายเป็น์สัำาคัญ บริษััทัจ่งได้ม่กิารกิำาหน์ดให้ม่กิารจัดเกิรดทัรัพัย์สิัน์
รอกิารข้ายติามหลักิเกิณฑ์์ข้องบริษััทัและใช้เป็น์ข้้อมูลใน์กิารกิำาหน์ดราคาตัิ�งข้ายท่ั�เหมาะสัมติามเกิรดทัรัพัย์ โดยเกิณฑ์์
กิารกิำาหน์ดเกิรดทัรัพัย์จะพิัจารณาจากิคุณภาพัและควิามต้ิองกิารข้องติลาด โดยพิัจารณาจากิทัำาเลท่ั�ตัิ�ง ทัางเข้้าออกิ 
ระบบสัาธารณูปโภค (ไฟฟา้ ประปา โทัรศัพัท์ั) สัภาพัทัรัพัย์ท่ั�ต้ิองปรับปรุงกิารใช้ประโยชน์์ และกิำาหน์ดเป็น์เกิรดทัรัพัย์ 
A B C และ D ทัั�งน่์�เพืั�อให้บริษััทัสัามารถ้บริหารจัดกิารคุณภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพั 

      ควิามเส่ั�ยงจากิกิารเปล่�ยน์แปลงราคาข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�เป็น์หลักิประกัิน์หรือสิัน์ทัรัพัย์รอกิารข้าย เนื์�องจากิ
สิัน์ทัรัพัย์ดังกิล่าวิม่กิารเปล่�ยน์แปลงติามภาวิะติลาดซ่ึ่�งม่ควิามเส่ั�ยงหากิถื้อครองทัรัพัย์สิัน์ไว้ิเป็น์ระยะเวิลาน์าน์จะส่ังผู้ล
กิระทับต่ิอรายได้ข้องบริษััทั โดยบริษััทัจัดให้ม่กิระบวิน์กิารสัำารวิจราคาหลักิประกัิน์ทุักิ 3 ปี และประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์   
รอกิารข้ายทุักิปี 

 5.4 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านการป็ฏิิบัติิติามุ่กฎเกณฑ์ู (Compliance Risk)
 ควิามเส่ั�ยงอัน์เนื์�องมาจากิกิารไม่ปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎเกิณฑ์์ ข้้อบังคับ ระเบ่ยบ คำาสัั�งข้องบริษััทั ซ่ึ่�งอาจ
ก่ิอให้เกิิดควิามเส่ัยหายเป็น์ตัิวิเงิน์ ค่าปรับ หรือถู้กิฟอ้งร้องดำาเนิ์น์คด่ ส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้และก่ิอให้เกิิดควิามเส่ัยหาย
ถ่้งภาพัลักิษัณ์บริษััทั บริษััทัม่แน์วิทัางลดควิามเส่ั�ยงโดยจัดให้ม่กิารสัอบทัาน์ ติรวิจสัอบ กิารปฏิิบัติิติามกิฎหมายและ
กิฎระเบ่ยบข้ององค์กิรอย่างสัมำ�าเสัมอ

6. ป็ระมุ่าณการและข้อสู่มุ่มุ่ติิฐาน

 ใน์กิารจัดทัำางบกิารเงิน์ให้เป็น์ไปติามมาติรฐาน์กิารบัญช่และมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ผูู้้บริหารต้ิอง
ใช้กิารประมาณ และตัิ�งข้้อสัมติิฐาน์หลายประกิาร ซ่ึ่�งม่ผู้ลกิระทับต่ิอจำาน์วิน์เงิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบสิัน์ทัรัพัย์ หน่์�สิัน์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายและกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ท่ั�อาจเกิิดข่้�น์ ซ่ึ่�งผู้ลท่ั�เกิิดข่้�น์จริงอาจแติกิต่ิางไปจากิจำาน์วิน์
ท่ั�ประมาณไว้ิ

 ประมาณกิารและข้้อสัมมติิฐาน์ทั่�ใช้จะได้รับกิารทับทัวิน์อยา่งต่ิอเนื์�อง กิารเปล่�ยน์แปลงประมาณกิารทัางบญัช่
จะบัน์ท่ักิใน์งวิดบัญช่ท่ั�ม่กิารเปล่�ยน์แปลงและใน์อน์าคติท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับ ข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบกิารประมาณควิามไม่แน่์น์อน์
และข้้อสัมมติิฐาน์ทั่�สัำาคัญใน์กิารกิำาหน์ดน์โยบายกิารบัญช่ได้เปิดเผู้ยไวิ้ใน์หมายเหติุประกิอบงบกิารเงิน์ใน์งวิดบัญช่
ท่ั�ม่ผู้ลกิระทับอย่างม่สัาระสัำาคัญ

7.  ข้อมุ่่ลเพิ�มุ่เติิมุ่

 7.1 เงินสู่ดและราย์การเท่ี่ย์บเที่�าเงินสู่ดท่ี่�เป็ดิเผย์ในงบกระแสู่เงินสู่ด
 เงิน์สัดและรายกิารเท่ัยบเท่ัาเงิน์สัดท่ั�เปิดเผู้ยใน์งบกิระแสัเงิน์สัด ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 
ธัน์วิาคม 2562 เป็น์ดังน่์�

 7.2 เงินฝ่ากสู่ถาบันการเงิน

 7.3 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�
 ลูกิหน่์�ท่ั�รับซืึ่�อหรือรับโอน์มาจากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์แต่ิละรายจะถู้กิบัน์ท่ักิด้วิยราคาทุัน์ท่ั�รับซืึ่�อหรือรับโอน์บวิกิค่า
ใช้จ่ายท่ั�เกิิดข่้�น์จากิกิารรับซืึ่�อหรือรับโอน์ลูกิหน่์� และจะจัดประเภทัเป็น์เงิน์ให้สิัน์เชื�อแก่ิลูกิหน่์� ประกิอบด้วิย

 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 บริษััทัม่เงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์� จำาน์วิน์ 
19,162,351,492.90 บาทั และ 19,806,792,295.53 บาทั ติามลำาดับ ใน์ข้ณะท่ั�บริษััทัม่สิัทัธิเร่ยกิร้องจากิลูกิหน่์�
ติามสััญญา (ภาระหน่์�เงิน์ต้ิน์) คิดเป็น์มูลค่า 43,995,976,422.41 บาทั และ 44,711,562,977.89 บาทั ติามลำาดับ
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      7.3.1 กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
      ใน์ระหว่ิางปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 บริษััทัได้ม่กิารทัำาสััญญา
ปรับโครงสัร้างหน่์�ข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�ใน์รูปแบบต่ิาง ๆ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่์�

      7.3.2 เงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อลูกิหน่์�คงค้างติามเกิณฑ์์สิัทัธิและมูลค่าหลักิประกัิน์
      ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ยอดคงค้างข้องเงิน์ให้สิัน์เชื�อจากิกิารซืึ่�อ
ลูกิหน่์�และมูลค่าหลักิประกัิน์ ดังน่์�

 ภาระหน่์�ติามเกิณฑ์์สิัทัธิ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 แสัดงเพ่ัยงเงิน์ต้ิน์
ติามสััญญา เนื์�องจากิข้้อมูลข้องบริษััทัยังไม่เป็น์ปัจจุบัน์ จ่งมิได้แสัดงข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบกิำาไรค้างรับ (ดอกิเบ่�ย) เบ่�ยปรับ
ผิู้ดนั์ด ค่าชดเชยติามคำาพิัพัากิษัาศาล ฯลฯ ซ่ึ่�งเป็น์สิัทัธิท่ั�บริษััทัสัามารถ้เร่ยกิร้องได้ติามกิฎหมาย

 7.4 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ - สู่่ที่ธิุ
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้องบริษััทั ประกิอบด้วิย ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้จากิกิารรับซืึ่�อ/รับโอน์จากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์
ด้วิยราคารับโอน์ (ต้ิน์ทุัน์ท่ั�รับซืึ่�อ) รวิมค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพืั�อให้ได้มาซ่ึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์ ประกิอบด้วิย
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 7.5 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ระหวิ�างดำาเนินการ
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้องบริษััทั ประกิอบด้วิย ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้จากิกิารรับซืึ่�อ/รับโอน์จากิสัถ้าบัน์กิารเงิน์
ด้วิยราคารับโอน์ (ต้ิน์ทุัน์ท่ั�รับซืึ่�อ) รวิมค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพืั�อให้ได้มาซ่ึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์ ประกิอบด้วิย

 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายระหว่ิางดำาเนิ์น์กิารอยู่ระหว่ิางรอโอน์กิรรมสิัทัธิ�จากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย

 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายประเภทัอสัังหาริมทัรัพัย์ ม่ราคาประเมิน์ จำาน์วิน์ 
958,158,040.00 บาทั

 บริษััทัม่น์โยบายประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายโดยผูู้้ประเมิน์ภายน์อกิ ณ 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่ดังน่์�

 7.6 อาคุารและอ่ป็กรณ์ - สู่่ที่ธิุ
 อาคารและอุปกิรณ์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 7.7 สิู่นที่รัพย์์สิู่ที่ธิุการใช้ - สู่่ที่ธิุ
 สิัน์ทัรัพัย์สิัทัธิกิารใช้ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ประกิอบด้วิย
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 7.8 สิู่นที่รัพย์์ไมุ่�มุ่่ตัิวิติน - สู่่ที่ธิุ
 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 7.9 สิู่นที่รัพย์์ภาษ่์เงินได้รอการตัิดบัญช่
 สิัน์ทัรัพัย์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่และหน่์�สิัน์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563
และ 2562 ประกิอบด้วิย

 รายกิารเคลื�อน์ไหวิข้องสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ภาษ่ัเงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ท่ั�เกิิดข่้�น์ใน์ระหว่ิางปี ม่ดังน่์�

 7.10 เงินรอรับคุ่นจากการขาย์ที่อดติลาด
 เงิน์รอรับคืน์จากิกิารข้ายทัอดติลาด ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 7.11 สิู่นที่รัพย์์อ่�น
 สิัน์ทัรัพัย์อื�น์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 เงิน์รอรับคืน์จากิกิารข้ายทัอดติลาดแบ่งติาม
ระยะเวิลาคงค้าง ดังน่์�

 7.12 ติราสู่ารหน่�ท่ี่�ออกและเงินก้่ย่์มุ่
 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิข้องบริษััทัเป็น์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ท่ั�ออกิให้แก่ิธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย คงเหลือจำาน์วิน์ 4 ฉับับ รวิมเป็น์เงิน์ทัั�งสิั�น์ จำาน์วิน์ 15,381,069,757.12 บาทั โดยใน์ปี 2560 
บริษััทัได้ออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำาน์วิน์ 22,605,658,066.22 บาทั ซ่ึ่�งใน์ระหว่ิาง
ปี 2561 ได้ม่กิารเปล่�ยน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ทั่� 5/2560 เนื์�องจากิม่กิารปรับปรุงสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับโอน์ติามสััญญา
โอน์สิัน์ทัรัพัย์ ลงวัิน์ท่ั� 29 มิถุ้น์ายน์ 2560 โดยบริษััทัได้ออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2561 ลงวัิน์ท่ั� 30 มิถุ้น์ายน์ 
2560 จำาน์วิน์ 4,381,069,757.12 บาทั แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 5/2560 ลงวัิน์ท่ั� 30 มิถุ้น์ายน์ 2560 จำาน์วิน์ 
4,605,658,066.22 บาทั 
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 ใน์ปี 2563 ม่กิารชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์ จำาน์วิน์ 3,500,000,000.00 บาทั แบ่งกิารชำาระ
ดังน่์� เมื�อวัิน์ท่ั� 30 เมษัายน์ 2563 จ่ายชำาระคา่ติอบแทัน์กิารโอน์สันิ์ทัรัพัย์ข้องตัิ�วิสััญญาใชเ้งิน์เลข้ทั่� 3/2562 ทัั�งฉับบั
จำาน์วิน์ 1,000,000,000.00 บาทั และชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สันิ์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์ข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ทั่� 2/2560 
จำาน์วิน์ 1,000,000,000.00 บาทั และเมื�อวัิน์ท่ั� 26 มิถุ้น์ายน์ 2563 ชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์
อ่กิจำาน์วิน์ 1,000,000,000.00 บาทั ข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2560 ส่ังผู้ลให้ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2560 
ม่ยอดคงเหลือจำาน์วิน์ 2,500,000,000.00 บาทั ซ่ึ่�งบริษััทัได้ทัำากิารเปล่�ยน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2560 เป็น์ตัิ�วิ
สััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2563 ลงวัิน์ท่ั� 30 เมษัายน์ 2563 มูลค่าหน้์าตัิ�วิจำาน์วิน์ 3,500,000,000.00 บาทั และเปล่�ยน์
จากิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2563  เป็น์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2563 ลงวัิน์ท่ั� 26 มิถุ้น์ายน์ 2563 มูลค่าหน้์าตัิ�วิ
จำาน์วิน์ 2,500,000,000.00 บาทั 

 และเมื�อวัิน์ท่ั� 21 ธัน์วิาคม 2563 ได้ม่กิารชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สัิน์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์เป็น์จำาน์วิน์เงิน์ 
500,000,000.00 บาทั ข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2563 บริษััทัได้ดำาเนิ์น์กิารออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 3/2563 
ลงวัิน์ท่ั� 21 ธัน์วิาคม 2563 มูลค่าหน้์าตัิ�วิ จำาน์วิน์ 2,000,000,000.00 บาทั แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2563 
ติามลำาดับ
 

 ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิยืม ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 7.13 ดอกเบ่�ย์คุ้างจ�าย์ตัิ�วิสัู่ญญาใช้เงิน
 ดอกิเบ่�ยตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ดังน่์�

 7.14 ป็ระมุ่าณการหน่�สิู่น
 ภาระผูู้กิพััน์ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ม่รายละเอ่ยด
ดังน่์�

 ข้อสู่มุ่มุ่ติิฐานในการป็ระมุ่าณการติามุ่หลักคุณิติศ์าสู่ติร์ป็ระกันภัย์
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 บริษััทัได้วิิเคราะห์ควิามอ่อน์ไหวิติ่อกิารเปล่�ยน์แปลงข้องข้้อสัมมติิฐาน์หลักิใน์ประมาณกิารผู้ลประโยชน์์
พันั์กิงาน์ ดังน่์�

 กองท่ี่นสู่ำารองเล่�ย์งช่พ

 บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ได้จัดตัิ�ง “กิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พัเฉัพัาะส่ัวิน์
ข้องบริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ภายใต้ิกิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พั ไทัยมั�น์คง มาสัเติอร์พูัล 
ฟนั์ด์ ซ่ึ่�งจดทัะเบ่ยน์แล้วิ” ติามพัระราชบัญญัติิกิองทุัน์สัำารองเล่�ยงช่พั พั.ศ. 2530 เมื�อวัิน์ท่ั� 16 ม่น์าคม 2563 
เพืั�อเป็น์สัวัิสัดิกิารอ่กิประเภทัหน่์�งให้กัิบพันั์กิงาน์โดยม่บริษััทัหลักิทัรัพัย์จัดกิารกิองทุัน์ กิรุงไทัย จำากัิด (มหาชน์) เป็น์
ผูู้้จัดกิารกิองทุัน์ พันั์กิงาน์จะสัมัครเป็น์สัมาชิกิกิองทุัน์ติามควิามสัมัครใจ หลังจากิได้รับกิารบรรจุเป็น์พันั์กิงาน์ประจำา
ติามข้้อบังคับข้องกิองทุัน์ สัมาชิกิต้ิองจ่ายเงิน์สัะสัมเป็น์รายเดือน์เข้้ากิองทุัน์ใน์อัติราร้อยละ 5 ถ่้งร้อยละ 15 ข้องเงิน์
เดือน์สัมาชิกิ ใน์ส่ัวิน์ข้องบริษััทั จะจ่ายเงิน์สัมทับให้สัมาชิกิติามอายุงาน์ใน์อัติราร้อยละ 7 ถ่้งร้อยละ 11 ข้องเงิน์เดือน์
ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 บริษััทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด จ่ายเงิน์สัมทับสัำาหรับ
พันั์กิงาน์ท่ั�เป็น์สัมาชิกิกิองทุัน์ จำาน์วิน์ 4,180,113.00 บาทั ถื้อเป็น์ค่าใช้จ่ายใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอื�น์

 7.15 หน่�สิู่นติามุ่สัู่ญญาเช�า
 หน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่า ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่์�

 มูลค่าปัจจุบัน์ข้องหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่า ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่รายละเอ่ยดดังน่์�

 สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563  ดอกิเบ่�ยจ่ายจากิหน่์�สิัน์ติามสััญญาเช่าม่จำาน์วิน์ 302,687.77 บาทั

 7.16 หน่�สิู่นอ่�น
 หน่์�สิัน์อื�น์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ประกิอบด้วิย

 7.17  การจัดสู่รรกำาไรสู่่ที่ธิุป็ระจำาปี็

      7.17.1  สัำารองติามกิฎหมาย
      ติามประมวิลกิฎหมายแพ่ังและพัาณิชย์ มาติรา 1202  ทุักิคราวิท่ั�แจกิเงิน์ปัน์ผู้ล บริษััทัต้ิองจัดสัรรเงิน์
ไว้ิเป็น์ทุัน์สัำารองอย่างน้์อยหน์่�งใน์ย่�สิับส่ัวิน์ข้องจำาน์วิน์ผู้ลกิำาไรซ่ึ่�งบริษััทัทัำามาหาได้จากิกิิจกิารข้องบริษััทั จน์กิวิ่า
ทุัน์สัำารองนั์�น์จะม่จำาน์วิน์ถ่้งหน่์�งใน์สิับข้องจำาน์วิน์ทุัน์ข้องบริษััทัหรือมากิกิว่ิานั์�น์  ซ่ึ่�งบริษััทัได้กัิน์สัำารองติามกิฎหมาย
ไว้ิเต็ิมจำาน์วิน์แล้วิ เป็น์เงิน์จำาน์วิน์ 50,000,000.00 บาทั 

      7.17.2  เงิน์ปัน์ผู้ลจ่าย
      ใน์กิารประชุมสัามัญผูู้้ถื้อหุ้น์ ประจำาปี 2563 เมื�อวัิน์ท่ั� 17 กิรกิฎาคม 2563 ท่ั�ประชุมม่มติิอนุ์มัติิกิาร
จัดสัรรกิำาไรสุัทัธิประจำาปี 2562 เพืั�อจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ลให้แก่ิผูู้้ถื้อหุ้น์ใน์อัติราหุ้น์ละ 8.71 บาทั จำาน์วิน์ 50,000,000 หุ้น์
รวิมเป็น์เงิน์ 435,500,000.00 บาทั โดยบริษััทัได้จ่ายเงิน์จำาน์วิน์ดังกิล่าวิให้แก่ิกิระทัรวิงกิารคลังแล้วิเมื�อ วัิน์ท่ั� 17 
สิังหาคม 2563

 7.18 คุ�าใช้จ�าย์ดอกเบ่�ย์
 ค่าใช้จ่ายดอกิเบ่�ย สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และ 2562 ประกิอบด้วิย

 7.19 ราย์ได้เงินอ่ดหน่นจากรัฐบาล
 รายได้เงิน์อุดหนุ์น์จากิรัฐบาลสัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 จำาน์วิน์ 3,248,376,370.61 บาทั 
เป็น์รายได้จากิเงิน์งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 และ 2564 ท่ั�ได้รับจากิสัำานั์กิงบประมาณ โดยม่วัิติถุ้ประสังค์
เพืั�อจ่ายชำาระเงิน์ต้ิน์ข้องตัิ�วิสััญญาใช้ จำาน์วิน์ 3,000,000,000.00 บาทั และดอกิเบ่�ยจ่ายตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ จำาน์วิน์ 
248,376,370.61 บาทั
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 7.20 คุ�าใช้จ�าย์อ่�น ๆ
 ค่าใช้จ่ายอื�น์ ๆ สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และ 2562 ประกิอบด้วิย

 7.21  ภาษ่์เงินได้
 ภาษ่ัเงิน์ได้ท่ั�ได้รับรู้ใน์กิำาไรหรือข้าดทุัน์ สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และ 2562 ม่ดังน่์�

 รายกิารกิระทับยอดระหว่ิางกิำาไรทัางบัญช่กัิบค่าใช้จ่ายภาษ่ัเงิน์ได้ ม่ดังน่์�

 ทัั�งน่์� บริษััทัได้ดำาเนิ์น์กิารชำาระผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ ให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย เมื�อวัิน์ท่ั� 
29 มกิราคม 2564 เป็น์ท่ั�เร่ยบร้อยแล้วิ

 รายได้ท่ั�ได้รับยกิเว้ิน์ จำาน์วิน์ 649,675,274.12 บาทั เปน็์เงิน์รายได้จากิเงิน์งบประมาณรายจา่ยประจำาปี 2563 
และ 2564 ท่ั�ได้รับจากิสัำานั์กิงบประมาณ โดยรับรู้เป็น์รายได้เงิน์อุดหนุ์น์จากิรัฐบาลเพืั�อจ่ายชำาระเงิน์ต้ิน์ข้องตัิ�วิสััญญา
ใช้เงิน์และผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ จำาน์วิน์ 3,248,376,370.61 บาทั คูณอัติราภาษ่ัร้อยละ 20 ซ่ึ่�งบริษััทั
อยู่ระหว่ิางหารือกิรมสัรรพัากิรว่ิารายได้เงิน์อุดหนุ์น์จากิรัฐบาลจะถื้อเป็น์รายได้ท่ั�ได้รับยกิเว้ิน์ภาษ่ัเงิน์ได้นิ์ติิบุคคลหรือ
ไม่ ติามหนั์งสืัอ ท่ั� บสัอ. 457/2563 ลงวัิน์ท่ั� 29 กัิน์ยายน์ 2563 เรื�อง ข้อหารือเก่ิ�ยวิกัิบภาษ่ัเงิน์ได้นิ์ติิบุคคล กิรณ่
กิารรับรู้รายได้สัำาหรับกิิจกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัและกิารรับรู้รายได้เงิน์อุดหนุ์น์จากิรัฐบาล และติามหนั์งสืัอ
ท่ั� บสัอ.141/2564 ลงวัิน์ท่ั� 15 ม่น์าคม 2564 เรื�อง ข้อหารือกิรณ่เงิน์งบประมาณแผู่้น์ดิน์ ท่ั� บสัอ. ได้รับจัดสัรร
จากิภาครัฐเพืั�อกิารชำาระหน่์�ติามสััญญาฯ ถื้อว่ิาเป็น์รายได้ท่ั�ไม่ต้ิองน์ำามารวิมคำาน์วิณเพืั�อชำาระภาษ่ัเงิน์ได้นิ์ติิบุคคล

 7.22 คุ�าติอบแที่นกรรมุ่การและผ้่บริหารท่ี่�สู่ำาคัุญ
 สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563 และ 2562 ค่าติอบแทัน์ผูู้้บริหารท่ั�สัำาคัญน่์�เป็น์ผู้ลประโยชน์์ท่ั�จ่ายให้
แก่ิกิรรมกิารและผูู้้บริหารข้องธน์าคาร ประกิอบด้วิย ค่าติอบแทัน์ท่ั�เป็น์ตัิวิเงิน์ ได้แก่ิ เงิน์เดือน์ และผู้ลประโยชน์์
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง ซ่ึ่�งรวิมถ่้งภาระผูู้กิพััน์ผู้ลประโยชน์์ใน์โครงกิารเกิษ่ัยณอายุ และค่าติอบแทัน์กิรรมกิาร

 7.23  เหต่ิการณ์ภาย์หลังรอบระย์ะเวิลาราย์งาน

      7.23.1 ดอกิเบ่�ยค้างจ่ายตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
      ติามมติิท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทั ครั�งท่ั� 1/2564 วัิน์ท่ั� 21 มกิราคม 2564 ม่มติิอนุ์มัติิให้ดำาเนิ์น์กิาร
ชำาระผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย ซ่ึ่�ง ณ 31 ธัน์วิาคม 2563 ม่จำาน์วิน์ 
15,204,575.49 บาทั รายละเอ่ยดดังน่์�
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      7.23.2 ชำาระเงิน์ต้ิน์และผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย
      ติามมติิท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษััทั ครั�งท่ั� 6/2564 วัิน์ท่ั� 26 ม่น์าคม 2564 ม่มติิให้จ่ายคืน์เงิน์ต้ิน์
ติามตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์พัร้อมทัั�งผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ฉับับท่ั� 3/2563 ลงวัิน์ท่ั� 21 ธัน์วิาคม 2563 จำาน์วิน์ 
2,000,000,000.00 บาทั ครบกิำาหน์ดชำาระวัิน์ท่ั� 30 มิถุ้น์ายน์ 2564 เต็ิมจำาน์วิน์มูลค่า 2,000,000,000.00 บาทั 
พัร้อมด้วิยอัติราผู้ลติอบแทัน์ติามมูลค่าหน้์าตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ คิดคำาน์วิณตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2564 ถ่้งวัิน์ท่ั� 28 
กุิมภาพััน์ธ์ 2564 จำาน์วิน์ 3,479,452.05 บาทั ซ่ึ่�งบริษััทัดำาเนิ์น์กิารจ่ายคืน์เงิน์ต้ิน์ติามตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์พัร้อมทัั�งผู้ล
ติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ เมื�อวัิน์ท่ั� 31 ม่น์าคม 2564 

      ต่ิอมาเมื�อวัิน์ท่ั� 16 เมษัายน์ 2564 บริษััทัจ่ายผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ ฉับับท่ั� 3/2563 จำาน์วิน์
 1,676,712.33 บาทั คิดคำาน์วิณตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 ม่น์าคม 2563 ถ่้งวัิน์ท่ั� 30 ม่น์าคม 2564 ทัั�งน่์�บริษััทัได้ดำาเนิ์น์กิารจ่าย
ชำาระให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย เมื�อวัิน์ท่ั� 16 เมษัายน์ 2564 และได้รับคืน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ฉับับท่ั� 3/2563 
เป็น์ท่ั�เร่ยบร้อยแล้วิ

 7.24 การจัดป็ระเภที่ราย์การใหมุ่�
 งบกิารเงิน์สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ท่ั�น์ำามาแสัดงเป็น์ข้้อมูลเปร่ยบเท่ัยบได้ม่กิารจัด
ประเภทัรายกิารใหม่เพืั�อให้สัอดคล้องกัิบกิารแสัดงรายกิารใน์งบกิารเงิน์สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2563                   
ซ่ึ่�งกิารจัดประเภทัรายกิารน่์�ไม่ม่ผู้ลกิระทับกัิบผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทัติามท่ั�รายงาน์ไว้ิเดิม ดังน่์�

 7.25 การอน่มัุ่ติิให้ออกงบการเงิน
 งบกิารเงิน์น่์�ได้รับอนุ์มัติิให้ออกิงบกิารเงิน์โดยคณะกิรรมกิารบริษััทั เมื�อวัิน์ท่ั� 29 เมษัายน์ 2564

บริษััทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
เลข้ท่ั� 33/4 อาคารเดอะไน์น์์ ทัาวิเวิอร์สั แกิรน์ด์ พัระรามเก้ิา ชั�น์ 18

ถ้.พัระราม 9 แข้วิงห้วิยข้วิาง เข้ติห้วิยข้วิาง
กิรุงเทัพัมหาน์คร 10310
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