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“ยึ์ดมัุ่�น แน�วิแน�ในการร�วิมุ่คิุด ร�วิมุ่ฝ่่าฟันัอ่ป็สู่รรคุไป็กับล่กคุ้า

ในการพลิกวิิกฤติสู่่�คุวิามุ่สู่ำาเร็จ”

 เพ่ั�อให้หน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�ได้รับโอน์มาจากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัยได้รับกิาร
บริหารจัดกิารแก้ิปัญหาและได้รับข้้อยุติิอย่างรวิดเร็วิม่ประสิัทัธิภาพั ด้วิยเคร่�องม่อท่ั�ทััน์สัมัย 
สััมฤทัธิ�ผู้ลติามน์โยบายท่ั�กิำาหน์ด 

 เพ่ั�อให้บริษัทัฯ สัามารถชำาระผู้ลติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์ค่น์ให้กัิบธน์าคารอิสัลาม 
แห่งประเทัศไทัยติามสััญญาท่ั�กิำาหน์ด

 เพ่ั�อเป็น์เคร่�องม่อสัำาคัญข้องภาครัฐใน์กิารบริหารจัดกิารหน่์�ด้อยคุณภาพั ช่วิยปรับ
โครงสัร้างหน่์�ให้กัิบลูกิหน่์� และแก้ิไข้ปัญหาสัถาบัน์กิารเงิน์เพ่ั�อลดควิามสัูญเส่ัยให้คงเหล่อ
น้์อยท่ั�สุัด

 เพ่ั� อเสัริมสัร้างบุคลากิรผูู้้เช่�ยวิชาญด้าน์กิารแก้ิไข้ปัญหาสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั
กิารติิดติามหน่์�ทัางกิฎหมาย รวิมทัั�งกิารดำาเนิ์น์คด่และบังคับคด่อย่างม่ประสิัทัธิภาพั
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พันธุกิจ

ป็รัชญาองค์ุกร

“มุ่่�งสู่่�การเป็็นรัฐวิิสู่าหกิจท่ี่�บริหารจัดการสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ
เพ่�อการเติิบโติอย์�างยั์�งย่์น”

วิิสัู่ย์ทัี่ศน์
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S : Service Mind
กิารทัำางาน์โดยม่ใจรกัิ กิารใหบ้ริกิารทั่�ด่ด้วิยควิามเติม็ใจ ทัำาใหลู้กิค้าได้รับควิามพึังพัอใจ 
ได้รับผู้ลประโยชน์์ และรับผิู้ดชอบต่ิอลูกิค้าอย่างด่ท่ั�สุัด เพ่ั�อมุ่งไปสู่ัควิามเป็น์เลิศใน์กิาร
ให้บริกิาร

P : Proactive
กิารทัำางาน์เชิงรุกิท่ั�ม่กิารวิางแผู้น์รองรับไว้ิอย่างละเอ่ยด รอบคอบ สัามารถแก้ิปัญหา
เฉพัาะหน้์าและมองลึกิลงมาถึงต้ิน์ติอข้องปัญหา แล้วิจัดกิารเติร่ยมแผู้น์สัำารองไว้ิก่ิอน์
อย่างรัดกุิม เพ่ั�อควิามสัำาเร็จข้องงาน์ท่ั�เป็น์ไปติามเป้าหมาย

A : Accountability
ควิามสัำานึ์กิ เข้้าใจ และรบัผิู้ดชอบต่ิอกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�และผู้ลงาน์ข้องติน์เองติอ่เป้าหมาย
ท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ

R : Response Heartily
สัามารถใหบ้ริกิารดว้ิยใจภายใน์ระยะเวิลาทั่�กิำาหน์ด สัามารถติอบสัน์องติอ่ควิามคาดหวิงั 
สัร้างควิามเช่�อมั�น์และควิามไว้ิวิางใจต่ิอผูู้้รับบริกิาร

K : Knowledge Sharing
สัามารถเสัริมสัร้าง รวิบรวิม และพััฒน์าต่ิอยอดองค์ควิามรู้ น์ำาไปประยุกิต์ิใช้ใน์กิาร
ปฏิิบัติิงาน์ภายใน์และระหว่ิางหน่์วิยงาน์ รวิมทัั�งพััฒน์าผู้ลงาน์ให้เกิิดประสิัทัธิภาพั และ
ประสิัทัธิผู้ลต่ิอองค์กิร

“ SPARK”
วัิฒนธุรรมุ่องค์ุกร
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 บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม จำากัิด (บสัอ.) ก่ิอตัิ�งขึ้�น์ติามมติิคณะรัฐมน์ติร่ เม่�อวัิน์ท่ั� 
27 กัิน์ยายน์ 2559 ม่ภารกิิจหลักิใน์แก้ิไข้ปัญหาเฉพัาะธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย (ธอทั.) โดยกิารรับโอน์
สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (Non-Performing Financing:NPF) ใน์ส่ัวิน์ลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ใช่มุสัลิม รวิมถึงหลักิประกัิน์
ข้องสิัน์ทัรัพัย์จากิ ธอทั. เพ่ั� อน์ำาไปบริหารจัดกิาร จำาหน่์าย เจรจาแก้ิไข้ ปรับโครงสัร้างหน่์� เร่ยกิเก็ิบหน่์� 
ด้วิยมาติรกิารทัางกิฎหมาย หร่อดำาเนิ์น์กิารฟ้อ้งร้องดำาเนิ์น์คด่ติามขั้�น์ติอน์ทัางกิฎหมาย 
 บสัอ. จดทัะเบ่ยน์เป็น์นิ์ติิบุคคลติามประมวิลกิฎหมายแพ่ังและพัาณิชย์ว่ิาด้วิยบริษัทัจำากัิด  เม่�อวัิน์ท่ั� 
29 กัิน์ยายน์ 2559 ด้วิยทุัน์จดทัะเบ่ยน์ 25 ล้าน์บาทั และเม่�อวัิน์ท่ั� 30 สิังหาคม 2561 ได้เพิั�มทุัน์จดทัะเบ่ยน์
เป็น์ 500 ล้าน์บาทั โดยกิระทัรวิงกิารคลังถ่อหุ้น์ 100% ม่สัถาน์ะเป็น์รัฐวิิสัาหกิิจ อยู่ภายใต้ิสัังกัิดกิระทัรวิง
กิารคลัง ม่สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ (สัคร.) เป็น์หน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแล
 เม่�อวัิน์ท่ั� 29 มิถุน์ายน์ 2560 บสัอ. ได้ดำาเนิ์น์กิารรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั ติลอดจน์หลักิประกัิน์
ข้องสิัน์ทัรัพัย์จากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ติามสััญญาโอน์สิัน์ทัรัพัย์และสััญญาท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
โดยม่จำาน์วิน์ลูกิหน่์� ณ วัิน์รับโอน์ รวิม 29,145 ราย ม่สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัรับโอน์รวิม 49,318 ล้าน์บาทั 
ม่มูลค่าติามบญัช่สุัทัธิ 22,605 ล้าน์บาทั และใน์ฐาน์ะผูู้รั้บโอน์ บสัอ. ติกิลงชำาระคา่ติอบแทัน์กิารโอน์สันิ์ทัรพััย์
โดยชำาระเป็น์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์จำาน์วิน์ 5 ฉบับ ม่มูลค่ารวิม 22,605 ล้าน์บาทั เท่ัากัิบมูลค่าทัางบัญช่
(Net Book Value) ข้องสิัน์ทัรัพัย์ ณ วัิน์โอน์สิัน์ทัรัพัย์ 
 ต่ิอมาเม่�อวัิน์ท่ั� 27 กุิมภาพััน์ธ์ 2561  บสัอ. และ ธอทั. ได้ติกิลงร่วิมกัิน์ปรับปรุงรายกิารสิัน์ทัรัพัย์
ท่ั�รับโอน์ โดยม่สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัมูลค่าทัางบัญช่สุัทัธิลดลงเหล่อ 22,381 ล้าน์บาทั ประกิอบด้วิย
สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (NPF) จำาน์วิน์ 22,126 ล้าน์บาทั และทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) จำาน์วิน์ 255 ล้าน์บาทั
รวิมทัั�งได้ม่กิารปรับปรุงค่าติอบแทัน์ติามตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ฉบับท่ั� 5 ลดลงเหล่อ 4,381 ล้าน์บาทั โดยสัรุป
บสัอ. ม่ข้้อติกิลงงจ่ายค่าติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์ให้กัิบ ธอทั.เป็น์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ 5 ฉบับเป็น์จำาน์วิน์เงิน์
รวิม 22,381 ล้าน์บาทั 
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ป็ระวัิติิคุวิามุ่เป็็นมุ่า
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สู่ารจากป็ระธุานกรรมุ่การ
 บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด (ไอแอม หร่อ บสัอ.) เป็น์องค์กิร
รัฐวิิสัาหกิิจ ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังถ่อหุ้น์ 100% จัดตัิ�งขึ้�น์ติามมติิคณะรัฐมน์ติร่เม่�อวัิน์ท่ั� 27 กัิน์ยายน์ พั.ศ. 
2559 และไดจ้ดทัะเบ่ยน์จัดตัิ�งเปน็์บริษัทัจำากัิด โดยม่สัถาน์ะเปน็์บรษัิทับรหิารสิัน์ทัรพััย์แห่งเด่ยวิทั่�กิระทัรวิง
กิารคลังถ่อหุ้น์ 100% ถ่อเป็น์รัฐวิิสัาหกิิจ ภายใต้ิกิารกิำากัิบดูแลข้องสัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบาย
รัฐวิิสัาหกิิจ เพ่ั�อทัำาหน้์าท่ั�รับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัข้องธน์าคารอสิัลามแหง่ประเทัศไทัยมาบรหิารจัดกิาร
 บริษัทัฯ ม่ภารกิิจหลักิใน์กิารบรหิารจัดกิารหน่์�ด้อยคุณภาพัและทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายทั่�ม่ประสิัทัธิภาพั
มุ่งเน์้น์กิารเจรจาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์�และคำานึ์งถึงศักิยภาพัควิามสัามารถใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�
เพ่ั�อเร่ยกิเก็ิบเงิน์ชำาระภาระหน่์�เงิน์สัดได้อย่างรวิดเร็วิ และน์ำาไปชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์จากิกิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์
ด้อยคุณภาพัข้องธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัยได้ติามกิำาหน์ด เพ่ั�อสัร้างศักิยภาพัและเสัถ่ยรภาพัข้อง 
บสัอ. เพ่ั�อรองรับกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�ม่อัติราเติิบโติอย่างต่ิอเน่์�องใน์อน์าคติ
 จากิวัิน์ท่ั�จัดตัิ�งบริษัทั จน์ถึงวัิน์น่์� เป็น์เวิลา 3 ปี เราภูมิใจท่ั�ได้เป็น์ส่ัวิน์หนึ์�งข้องฟ้นั์เฟ้อืงใน์กิาร
ยกิระดับเศรษฐกิิจข้องประเทัศ เราม่ควิามภูมิใจท่ั�ได้ช่วิยฟ้ื�น์ฟู้ธุรกิิจข้องลูกิหน่์�ให้พัลิกิฟ้ื�น์และสัามารถดำาเนิ์น์
ธุรกิิจต่ิอไปได้ ด้วิยบุคลากิรท่ั�ม่ประสับกิารณ์และประสิัทัธิภาพัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ครอบคลุมทุักิด้าน์ โดยม่
วัิติถุประสังค์เพ่ั�อให้ลูกิหน่์�ได้ม่โอกิาสัชำาระหน่์�และน์ำาทัรัพัย์สิัน์กิลับไปใช้ประโยชน์์
 ดิฉัน์ใน์น์ามประธาน์กิรรมกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ข้อให้
คำามั�น์สััญญาว่ิาเรายังคงยึดมั�น์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจอย่างเต็ิมควิามสัามารถ ด้วิยวิิสััยทััศน์์

“มุ่่�งสู่่�การเป็็นรัฐวิิสู่าหกิจท่ี่�บริหารจัดการสิู่นที่รัพย์์
ด้อย์คุ่ณภาพอย์�างยั์�งย่์น”

พัร้อมกัิบกิารน์ำาเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศเข้้ามาประยุกิต์ิใช้
ใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ เป็น์องค์กิรท่ั�ขั้บเคล่�อน์ด้วิยระบบดิจิทััล
เพ่ั� อติอบรับควิามต้ิองกิารข้องลูกิค้าทุักิกิลุ่มและข้อ
ข้อบพัระคุณผูู้้เก่ิ�ยวิข้้องทุักิภาคส่ัวิน์ได้แก่ิ ลูกิค้า ผูู้้ถ่อหุ้น์
พััน์ธมิติรทัางธุรกิิจ หน่์วิยงาน์ภาครัฐ ภาคเอกิชน์ 
ผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์ทุักิคน์ท่ั�ให้กิารสันั์บสันุ์น์กิารดำาเนิ์น์
ธุรกิิจด้วิยด่ใน์ฐาน์ะท่ั�เป็น์รัฐวิิสัาหกิิจน้์องใหม่ ไอแอมจะ
ดำาเนิ์น์ธุรกิิจโดยยึดหลักิธรรมาภิบาลและให้ควิามสัำาคัญ
อย่างยิ�งใน์กิารต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติ คอร์รัปชั�น์ ติามแน์วิทัาง
กิารติอ่ต้ิาน์กิารทัจุริติข้องภาครฐัอย่างเครง่ครัดพัร้อมมอบ
บริกิารท่ั�ด่ ให้ไอแอมเป็น์ท่ั�พึั�งข้องลูกิหน่์� และเราจะมุ่งสู่ักิาร
เป็น์บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์อย่างม่ออาช่พัและเป็น์บริษัทั
บริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ด่ท่ั�สุัดข้องประเทัศ
    ข้อข้อบคุณผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์ทุักิท่ัาน์ ท่ั�เส่ัยสัละ
แรงกิาย แรงใจ และร่วิมขั้บเคล่�อน์ให้ ไอแอม เดิน์หน้์าสู่ั
เป้าหมายต่ิอไป

ดร.พรรณขนิติติา บ่ญคุรอง
ประธาน์กิรรมกิาร

บริษัทั บริหารสัิน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากิัด
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สู่ารจากรักษาการผ้่จัดการ
 ใน์ปี 2562 นั์บเป็น์ปีท่ั�ด่อ่กิปีหนึ์�งท่ั�ไอแอมม่ผู้ลประกิอบกิารเติิบโติอย่างน่์าพัอใจ เน่์�องจากิสัามารถ
เร่ยกิเก็ิบหน่์�ได้มากิกิวิา่ปีท่ั�ผู่้าน์มาและทัำาใหม่้กิำาไรจากิกิารดำาเน์นิ์งาน์เพิั�มขึ้�น์เม่�อเท่ัยบกิบัปีก่ิอน์ค่อน์ข้้างมากิ
ซึึ่�งแสัดงให้เห็น์ว่ิา ไอแอมยังม่ควิามสัามารถทัำากิำาไรได้อย่างต่ิอเน่์�องใน์ทุักิปี และใน์ปีน่์�ไอแอมยังได้ดำาเนิ์น์กิาร
ชำาระหน่์�ค่น์ให้กัิบธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย (ธอทั.) ติามตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เพ่ั�อชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์
สิัน์ทัรัพัย์ได้ก่ิอน์ท่ั�ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์จะครบกิำาหน์ดเป็น์จำาน์วิน์เงิน์ 3,500 ล้าน์บาทั แม้ว่ิาบริษัทัจะก่ิอตัิ�งมา
เป็น์เวิลาเพ่ัยง 3 ปี  แต่ิม่กิารเติิบโติอย่างมั�น์คง นั์บเป็น์ควิามภาคภูมิใจข้องเราชาวิไอแอม
 ใน์น์ามรักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั และพันั์กิงาน์ทุักิคน์ต่ิางม่ควิามมุ่งมั�น์และปณิธาน์อัน์แน่์วิแน่์ใน์กิาร
ดำาเนิ์น์ธุรกิิจติามหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่และให้ควิามสัำาคัญกัิบผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยทุักิกิลุ่ม
อย่างเท่ัาเท่ัยมติระหนั์กิถึงบทับาทัใน์กิารม่สั่วิน์ช่วิยพัลิกิฟ้ื�น์ธุรกิิจให้ลูกิค้ากิลับค่น์สู่ัอิสัรภาพั และม่ควิาม
สัามารถทัางกิารเงิน์อ่กิครั�ง ส่ังเสัริมให้ควิามรู้และสัร้างควิามเข้้าใจกัิบลูกิค้าใน์กิารประกิอบธุรกิิจ ให้ลูกิค้า
เร่ยน์รู้ควิามผิู้ดพัลาดใน์อด่ติและปรับตัิวิแก้ิไข้ ซึึ่�งสัอดรับติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์ชาติิข้องรัฐบาล ภายใต้ิ
โครงกิาร Business Turnaround โดยส่ังเสัริมและสันั์บสันุ์น์ให้ลูกิค้าสัามารถกิลับมาดำาเนิ์น์ธุรกิิจได้ติาม
ปกิติิ ม่ข่้ดควิามสัามารถใน์กิารแข่้งขั้น์เพิั�มขึ้�น์ ทัั�งธุรกิิจ SMEs และธุรกิิจรายใหญ่ ซึึ่�งจะสัะท้ัอน์ไปยังกิาร
ขั้บเคล่�อน์เศรษฐกิิจใน์ภาพัรวิมข้องประเทัศ
 ไอแอมดำาเนิ์น์กิารภายใติยุ้ทัธศาสัติร ์4 ด้าน์ ท่ั�ติอบโจทัยค์รบทุักิองค์ประกิอบ ได้แก่ิ ด้าน์กิารพััฒน์า
องค์กิรและบุคลากิร, ด้าน์กิารสัร้างควิามสัามารถใน์กิารแข่้งขั้น์, ด้าน์กิารน์ำาเทัคโน์โลย่มาประยุกิต์ิใช้ใน์กิาร
บริหารจัดกิาร และด้าน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ภายใต้ิหลักิธรรมาภิบาลท่ั�โปร่งใสั สัามารถติรวิจสัอบได้ โดยดำาเนิ์น์กิาร 
ภายใต้ิ 4 ยุทัธศาสัติร์ ประกิอบไปด้วิย

ยุทัธศาสัติร์ท่ั� 1 : เสัริมสัร้างรายได้เพ่ั�อให้บรรลุภารกิิจ
และสัร้างโอกิาสัใน์กิารเติิบโติอย่างยั�งย่น์

ยุทัธศาสัติร์ท่ั� 2 : เสัริมสัร้างศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์
พัร้อมรองรับกิารเติิบโติอย่างยั�งย่น์

ยุทัธศาสัติร์ท่ั� 3 : ปฏิิรูปองค์กิรสู่ั Digitalization เพ่ั�อ
เติร่ยมควิามพัร้อมรองรับกิารเติิบโติอย่างยั�งย่น์

ยุทัธศาสัติร์ท่ั� 4 : กิารพััฒน์าระบบกิารบริหารจัดกิาร
องค์กิรให้ม่ควิามพัร้อมใน์กิารปฏิิบัติิงาน์อย่างม่ธรรมาภิบาล

    เราม่ควิามเช่�อมั�น์ใน์ตัิวิลูกิค้าทุักิท่ัาน์ และเช่�อว่ิาลูกิค้า
ทุักิท่ัาน์ม่ควิามเช่�อมั�น์ใน์ตัิวิเราเช่น์กัิน์ มาร่วิมสัร้าง
บรรยากิาศ “TRUST & LOYALTY” ใน์กิารไว้ิเน่์�อเช่�อใจ
ซึึ่�งกัิน์และกิัน์ เพ่ั�อร่วิมฝ่่าฟ้นั์อุปสัรรคและกิ้าวิสู่ัเป้าหมาย
ควิามสัำาเร็จไปพัร้อมกัิน์

นางโศรย์า ลิมุ่ป็ท่ิี่ป็
รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั

บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
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คุณะกรรมุ่การ

 1. ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง
   ประธาน์กิรรมกิาร
  

2. ดร.พันิ์ติ ธ่รภาพัวิงศ์
   กิรรมกิาร

3. น์ายสุัธารักิษ์ ธ่ร์จัน์ทึักิ
   กิรรมกิาร
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5. น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒน์์มโน์มัย
   กิรรมกิาร

4. น์ายไพัรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ�
   กิรรมกิาร
   

6. น์างอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์
   กิรรมกิาร
 

การเป็ล่�ย์นแป็ลงกรรมุ่การในป็ ี2562
     4. น์ายไพัรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ� ลาออกิจากิกิารเป็น์กิรรมกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่ผู้ลตัิ�งแต่ิ
วัิน์ท่ั� 1 สิังหาคม 2562 เป็น์ต้ิน์ไป
      5.  น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒน์์มโน์มัย : คณะกิรรมกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่มติิแต่ิงตัิ�งกิรรมกิาร
บริษัทัเพิั�มเติิมจำาน์วิน์ 1 คน์ ติามควิามเห็น์ชอบจากิ กิระทัรวิงกิารคลัง สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ ม่ผู้ลตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 7 กุิมภาพััน์ธ์ 
2562 เป็น์ต้ิน์ไป
 6. น์างอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์ : คณะกิรรมกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่มติิแต่ิงตัิ�ง
น์างอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์ เป็น์กิรรมกิารบริษัทัฯ แทัน์ น์ายไพัรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ� ม่ผู้ลตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 11 ตุิลาคม 2562 เป็น์ต้ิน์ไป ทัั�งน่์� กิรรมกิาร
บริษัทัท่ั�ได้รับแต่ิงตัิ�งใหม่จะม่วิาระเท่ัากัิบกิรรมกิารเดิมท่ั�ลาออกิไป
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ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง (อายุ 63 ปี)
ประธาน์กิรรมกิาร

 ติำาแหน์่งงาน์ปัจจุบัน์

 - ประธาน์กิรรมกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
   แห่งประเทัศไทัย จำากิัด
 - กิรรมกิารสัภามหาวิทิัยาลยัผูู้้ทัรงคณุวิฒุ ิมหาวิทิัยาลยัศลิปากิร
 - ประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบประจำามหาวิิทัยาลัยศิลปากิร     
     มหาวิิทัยาลัยศิลปากิร
 - กิรรมกิารจรรยาบรรณ สัภาวิิชาช่พับัญช่ ใน์พัระบรมราชูปถัมภ์
 - กิรรมกิารและกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั ทิัพัยประกัิน์ภัย จำากัิด
   (มหาชน์)

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- ปรัชญาดุษฎ่บัณฑิ์ติ สัาข้าวิิชากิารพััฒน์าธรรมาภิบาล มหาวิิทัยาลัยราชภัฏิจัน์ทัรเกิษม
- ปริญญาโทั สัาข้ากิารบัญช่ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์
- ปริญญาติร่ สัาข้ากิารบัญช่ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

- หลักิสูัติรผูู้้ติรวิจราชกิารระดับกิระทัรวิง ประจำาปี 2559 สัำานั์กิงาน์ปลัดสัำานั์กิน์ายกิรัฐมน์ติร่และสัำานั์กิงาน์     
  คณะกิรรมกิาร ข้้าราชกิารพัลเร่อน์
- หลักิสูัติรผูู้้บริหารระดับสูังด้าน์วิิทัยากิารพัลังงาน์ (วิพัน์.5) สัถาบัน์วิิทัยากิารพัลังงาน์
- หลักิสูัติรกิารป้องกัิน์ราชอาณาจักิรภาครัฐ เอกิชน์ และกิารเม่อง (ปริญญาบัติร วิปม.) รุ่น์ท่ั� 5 วิิทัยาลัย  
  ป้องกัิน์ราชอาณาจักิร สัถาบัน์วิิชากิารป้องกัิน์ประเทัศ
- หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติรชั�น์สูัง กิารบริหารงาน์ภาครัฐ และกิฎหมายมหาชน์ รุ่น์ท่ั� 6 สัถาบัน์พัระปกิเกิล้า
- หลักิสูัติรวุิฒบิตัิร กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารสัำาหรับกิรรมกิารและผูู้้บริหารระดับสูังข้องรัฐวิิสัาหกิิจและองค์กิาร   
  มหาชน์ (PDI) สัถาบัน์พัระปกิเกิล้า
- ประกิาศน่์ยบัติรหลักิสูัติร Board Matters and Trends (BMT 1/2016) สัมาคมส่ังเสัริมสัถาบัน์กิรรมกิาร
  บริษัทัไทัย

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

พั.ศ. 2560 - 2563      กิรรมกิารและกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั บ่ซ่ึ่พ่ัจ่ จำากัิด (มหาชน์)
พั.ศ. 2557 - 2560    กิรรมกิารและประธาน์กิรรมกิารบรรษัทัภิบาล บริษัทั ทิัพัยประกัิน์ภัย จำากัิด (มหาชน์)
พั.ศ. 2557 - 2559    กิรรมกิารและประธาน์กิรรมกิารบริหาร ธน์าคารพััฒน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลาง 
          และข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย
พั.ศ. 2558 - 2559    ผูู้้ติรวิจราชกิารกิระทัรวิงกิารคลัง กิระทัรวิงกิารคลัง
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

- ท่ั�ปรึกิษากิฎหมาย (คุณวุิฒิ ระดับ 10) สัำานั์กิงาน์ปลัดกิระทัรวิงกิารคลัง
- ผูู้้ทัรงคุณวุิฒิ (ด้าน์กิฎหมาย) ประจำาคณะ อ.กิ.พั. สัามัญข้อง
 กิรมธน์ารักิษ์ และสัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ
  กิระทัรวิงกิารคลัง
- กิรรมกิาร (ผูู้้แทัน์กิระทัรวิงกิารคลัง) / ประธาน์อนุ์กิรรมกิารบริหาร
  ควิามเส่ั�ยง บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
 
  

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- ปริญญาเอกิกิฎหมาย (Ph.D.) ทุัน์รัฐบาลไทัย ติามควิามต้ิองกิารข้องกิรมสัรรพัากิร ด้าน์กิฎหมาย  
  ภาษ่อากิรระหว่ิางประเทัศ, Queen Mary College, มหาวิิทัยาลัยลอน์ดอน์ ประเทัศอังกิฤษ (the University
  of London)
- ปริญญาโทักิฎหมาย (LL.M.) สัาข้ากิฎหมายเศรษฐกิิจระหว่ิางประเทัศ (International Economic Law)  
  มหาวิิทัยาลัยวิอร์ริค ประเทัศอังกิฤษ (the University of Warwick, UK)
- นิ์ติิศาสัติร์บัณฑิ์ติ (LL.B.) มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์
 

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

- หลักิสูัติรบริหารเศรษฐกิิจสัาธารณะสัำาหรับผูู้้บริหารระดับสูัง (ปศสั) รุ่น์ 12 สัถาบัน์พัระปกิเกิล้า
- หลักิสูัติร นั์กิปกิครองระดับสูัง (น์ปสั.) รุ่น์ท่ั� 70 สัถาบัน์ดำารงราชานุ์ภาพั กิระทัรวิงมหาดไทัย
- หลักิสูัติรรัฐบาลอิเล็กิทัรอนิ์กิส์ั สัำาหรับผูู้้บริหารระดับสูัง (รอสั.) รุ่น์ท่ั� 6 สัำานั์กิงาน์พััฒน์ารัฐบาลดิจิทััล
  (องค์กิารมหาชน์) (สัพัร.)
- ผู่้าน์กิารอบรมหลกัิสูัติร Director Certification Program (DCP) Class 250 และหลกัิสูัติร Advance 
  Audit Committee Program (AACP) Class 29 จากิ IOD (Thai Institute of Director) และอยู่ใน์
  Director Pool List ข้องกิระทัรวิงกิารคลัง

 

ดร.พันิ์ติ ธ่รภาพัวิงศ์ (อายุ 52 ปี)
 - กิรรมกิาร
 - ประธาน์อนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
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น์ายสัุธารักิษ์ ธ่ร์จัน์ทัึกิ (อายุ 48 ปี)
 - กิรรมกิาร
 - ประธาน์อน์ุกิรรมกิารบริหาร

ติำาแหน์่งงาน์ปัจจุบัน์

- ผูู้้อำาน์วิยกิารกิองพััฒน์ารัฐวิิสัาหกิิจ 2 สัำาน์ักิงาน์
  คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ
- กิรรมกิาร บริษัทั บริหารสัิน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
  แห่งประเทัศไทัย จำากิัด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- ปริญญาโทั Master of Business Administration, West Coast University
- ปริญญาติร่ บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยอัสัสััมชัญ

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

พั.ศ. 2559 - 2561     ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิน์โยบายและแผู้น์รัฐวิิสัาหกิิจ สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิาร
    น์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ
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น์ายไพัรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ� (อายุ 60 ปี)
กิรรมกิาร

ติำาแหน์่งงาน์ปัจจุบัน์

- กิรรมกิารอิสัระ บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
  แห่งประเทัศไทัย จำากิัด
- กิรรมกิารอิสัระ ธน์าคารธน์ชาติ จำากิัด (มหาชน์)
- กิรรมกิารอิสัระและกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั เอสั โฮเทัล 
  แอน์ด์ ร่สัอร์ทั จำากิัด (มหาชน์)
- กิรรมกิารอิสัระและประธาน์คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั 
  จักิรไพัศาสั เอสัเติทั จำากิัด (มหาชน์)
- กิรรมกิาร บริษัทั พ่ั แอดไวิเซึ่อร่� จำากิัด
- กิรรมกิารอิสัระ ธน์าคารทัหารไทัย จำากิัด (มหาชน์)
- ประธาน์กิรรมกิารและกิรรมกิารอิสัระ บมจ.ทัาน์ติะวินั์อตุิสัาหกิรรม
- กิรรมกิาร บริษัทั พ่ัดับบลิวิ คอน์ซึ่ัลแทัน์ติ์ จำากิัด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- ปริญญาโทั ด้าน์เศรษฐศาสัติร์ Oklahoma State University, USA
- ปริญญาติร่ ด้าน์เศรษฐศาสัติร์และกิารเงิน์ Oklahoma State University, USA

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

กิ.ค. 2560 - สั.ค. 2562   กิรรมกิารอิสัระ กิารนิ์คมอุติสัาหกิรรมแห่งประเทัศไทัย
กิ.ค. 2560 - สั.ค. 2562   กิรรมกิารอิสัระ บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
ม.ค. 2559 - พั.ย. 2561   กิรรมกิารอิสัระ บมจ. กิสัทั.โทัรคมน์าคม
ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560   ท่ั�ปรึกิษารัฐมน์ติร่ว่ิากิารกิระทัรวิงอุติสัาหกิรรม กิระทัรวิงอุติสัาหกิรรม
สั.ค. 2558 - กิ.ค. 2559   ท่ั�ปรึกิษารัฐมน์ติร่ว่ิากิารกิระทัรวิงเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและกิารส่ั�อสัาร
พั.ค. 2557 - มิ.ย. 2558   กิรรมกิารติรวิจสัอบ และกิรรมกิารอิสัระ บมจ.ทัาน์ติะวัิน์อุติสัาหกิรรม
พั.ย. 2557 - ธ.ค. 2557   กิรรมกิารคัดเล่อกิผูู้้ให้บริกิารบริหารหน่์�ท่ั�ไม่ก่ิอให้เกิิดรายได้ท่ั�ไม่ม่หลักิประกัิน์
กิ.ย. 2557 - ม.ค. 2558   ประธาน์คณะทัำางาน์กิำากัิบและติิดติามกิารบริหารงาน์ NPL ธน์าคารพััฒน์า 
        รัฐวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2559   ประธาน์กิรรมกิารบริหาร บริษัทั เอสัซ่ึ่เอ็มบ่ จำากัิด
กิ.ค. 2554 - พั.ค. 2557   ท่ั�ปรึกิษากิิติติิมศักิดิ�คณะกิรรมาธิกิารกิารเงิน์กิารคลังกิารธน์าคาร สัถาบัน์กิารเงิน์
    วุิฒิสัภา
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น์างสัาวิสัปุรย่า พิัพััฒน์์มโน์มัย (อาย ุ43 ปี)
 - กิรรมกิาร
 - ประธาน์อนุ์กิรรมกิารบริหารจัดกิารและ
   กิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่
   สัารสัน์เทัศ
 - อนุ์กิรรมกิารบริหาร

ติำาแหน์่งงาน์ปัจจุบัน์

-  กิรรมกิาร บรษิทัั บรหิารสันิ์ทัรพััย์ ธน์าคารอิสัลามแหง่ประเทัศไทัย จำากัิด
- กิรรมกิาร ธน์าคารออมสัิน์

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- 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

พั.ศ. 2556 – 2561     รองกิรรมกิารผูู้้จัดกิารใหญ่ หัวิหน้์าเจ้าหน้์าท่ั�บริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์สิัน์เช่�อ
     ธน์าคารทัหารไทัยจำากัิด(มหาชน์)
พั.ศ. 2548 – 2556   Global Head of Derivatives Work-out Advisor และ ผูู้้ช่วิยกิรรมกิาร
    ผูู้้จัดกิารใหญ่ หัวิหน้์าสัายงาน์ฝ่่ายบริหารสิัน์ทัรัพัย์กิลุ่มพิัเศษ ธน์าคาร
    สัแติน์ดาร์ดชาร์เติอร์ด (ไทัย) จำากัิด (มหาชน์)
พั.ศ. 2542 – 2547   Quantitative Financial Analyst, Reserve Management Division, 
    Bank of Thailand
พั.ศ. 2539 – 2540  Chief Computer Programmer, Phoenix First Ltd., Alton UK
พั.ศ. 2539 – 2540   นั์กิวิิเคราะห์กิารเงิน์ ฝ่่ายกิำากัิบและพััฒน์าสัถาบัน์กิารเงิน์ ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
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น์างอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์ (อายุ 60 ปี)
 - กิรรมกิาร
 - ประธาน์อนุ์กิรรมกิารพััฒน์าประสิัทัธิภาพั
   องค์กิร
 - ประธาน์กิรรมกิารติรวิจสัอบ
 - อนุ์กิรรมกิารบริหาร

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

- กิรรมกิาร บริษทัั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
 
คุณวุิฒิกิารศึกิษา

- รัฐประศาสัน์ศาสัติรมหาบัณฑิ์ติ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย
- บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ (บัญช่) มหาวิิทัยาลัยหอกิารค้าไทัย
- บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ (บัญช่) มหาวิิทัยาลัยรามคำาแหง

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

- หลักิสูัติรผูู้้น์ำากิารส่ังเสัริมเศรษฐกิิจดิจิทััล (Digital CEO) รุ่น์ท่ั� 2 สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริมเศรษฐกิิจดิจิทััล
- หลักิสูัติรกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารสัำาหรับกิรรมกิารและผูู้้บริหารระดับสูังข้องรัฐวิิสัาหกิิจและองค์กิรมหาชน์
  รุ่น์ท่ั� 18 สัถาบัน์พัระปกิเกิล้า
- หลักิสูัติรกิารป้องกัิน์ราชอาณาจักิร (วิปอ.2555) วิิทัยาลัยป้องกัิน์ราชอาณาจักิร สัถาบัน์วิิชากิารป้องกัิน์
  ประเทัศ
- หลักิสูัติรนั์กิบริหารกิารยุติิธรรมทัางปกิครองระดับสูัง รุ่น์ท่ั� 2 สัำานั์กิงาน์ศาลปกิครอง
- หลักิสูัติรกิารบริหารงาน์ภาครัฐและกิฎหมายมหาชน์รุ่น์ท่ั� 9 สัถาบัน์พัระปกิเกิล้า
- หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติร Chief Finance Officer สัภานั์กิบัญช่แห่งประเทัศไทัย
- หลักิสูัติรประกิาศน่์ยบัติรกิารเข่้ยน์โปรแกิรมคอมพิัวิเติอร์ ศูน์ย์กิารศึกิษาคอมพิัวิเติอร์

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

ติ.ค. 2560 - พั.ค. 2562   ผูู้้อำาน์วิยกิารองค์กิารคลังสิัน์ค้า องค์กิารคลังสิัน์ค้า
พั.ศ. 2552 - 2560        รองกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร กิลุ่มงาน์สิัน์เช่�อ/กิลุ่มงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์/กิลุ่มงาน์
    ปฏิิบัติิกิาร ธน์าคารพััฒน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย
พั.ศ. 2546 - 2552       ผูู้้ช่วิยกิรรมกิารผูู้้จัดกิาร สัายงาน์บริหารเงิน์และบัญช่/สัายงาน์สัน์ับสันุ์น์
    กิารบริหาร ธน์าคารพััฒน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย
พั.ศ. 2547 - 2553       กิรรมกิารและกิรรมกิารบริหาร สัมาคมสัถาบัน์กิารศึกิษากิารธน์าคารและกิารเงิน์ไทัย
พั.ศ. 2544 - 2546        ผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่กิารเงิน์ ธน์าคารแสัติน์ดาร์ดชาร์เติอร์ด น์ครธน์
พั.ศ. 2542 - 2544       ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่ ธน์าคารพััฒน์าอุติสัาหกิรรมแห่งประเทัศญ่�ปุ่น์
พั.ศ. 2540 - 2542        กิรรมกิารบริหาร บริษัทัสัยามซึ่ิติ่�ไอทั่ จำากิัด
พั.ศ. 2524 - 2542        รองผูู้้จัดกิารฝ่่ายบัญช่ ธน์าคารน์ครหลวิงไทัย จำากิัด
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คุณะผ้่บริหารระดับสู่่ง

 2. น์างโศรยา ลิมปิท่ัป
    รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั
    และผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์ปรับโครงสัร้างหน่์�

 4. น์างสัาวิภัทัรวิด่ สุัวิรรณเวิช
    รักิษากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์อำาน์วิยกิาร

 3. น์ายบัณฑู์รย์ วิงษ์บัณฑู์รย์
    ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์กิฎหมายและพิัธ่กิารสิัน์เช่�อ

 1. น์ายธงรบ ด่าน์อำาไพั
    ผูู้้จัดกิารบริษัทั

การเป็ล่�ย์นแป็ลง ผ้่จัดการ ในป็ ี2562
 1. ผูู้้จัดกิารบริษัทัฯ : โดยน์ายธงรบ ด่าน์อำาไพั ครบกิำาหน์ดวิาระกิารดำารงติำาแหน่์งใน์วัิน์ท่ั� 23 สิังหาคม 2562 คณะกิรรมกิารบริษัทั
บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่มติิแต่ิงตัิ�ง น์างโศรยา ลิมปิท่ัป ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์ปรับโครงสัร้างหน่์� ให้ดำารงติำาแหน่์ง
รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด แทัน์ น์ายธงรบ ด่าน์อำาไพั ท่ั�ครบกิำาหน์ดวิาระกิารดำารงติำาแหน่์ง
ใน์วัิน์ท่ั� 23 สิังหาคม 2562 และ น์างโศรยา ลิมปิท่ัป รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทัฯ ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 24 สิังหาคม 2562 เป็น์ต้ิน์ไปจน์กิว่ิาจะม่กิารแต่ิงตัิ�ง
ผูู้้จัดกิารบริษัทัฯ หร่อม่คำาสัั�งเปล่�ยน์แปลงเป็น์อย่างอ่�น์
 2. น์างโศรยา ลิมปิท่ัป : ได้รับแต่ิงตัิ�งให้ดำารงติำาแหน่์ง รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย 
จำากัิด ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 24 สิังหาคม 2562 เป็น์ต้ิน์ไป
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์
    - ผูู้้จัดกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา
    - พัาณิชยศาสัติร์มหาบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์
    - เน์ติิบัณฑิ์ติไทัย (น์บทั. รุ่น์ท่ั� 33)
    - นิ์ติิศาสัติร์บัณฑิ์ติ (เก่ิยรติินิ์ยม) มหาวิิทัยาลัยรามคำาแหง

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม
    - หลักิสูัติรผูู้้บริหารระดับสูังด้าน์น์วัิติกิรรมกิารบริกิาร (ToPCATS)
     - กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารสัำาหรับกิรรมกิารและผูู้้บริหารระดับสูังข้องรัฐวิิสัาหกิิจและองค์กิารมหาชน์ (PDI)
      รุ่น์ท่ั� 16
    - ประกิาศน่์ยบัติรหลักิสูัติรผูู้้บริหารระดับสูัง สัถาบัน์วิิทัยากิารติลาดทุัน์ (วิติทั. รุ่น์ท่ั� 23)
    - ประกิาศน่์ยบัติรศึกิษา วิิทัยาลัยป้องกัิน์ราชอาณาจักิร (วิปอ. รุ่น์ท่ั� 57)
    - ประกิาศน่์ยบัติรหลักิสูัติร DCP รุ่น์ท่ั� 19 โดยสัมาคมส่ังเสัริมสัถาบัน์กิรรมกิารบริษัทัไทัย (IOD)
    - ประกิาศน่์ยบัติรชั�น์สูัง หลักิสูัติรกิารค้าและกิารพัาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น์ท่ั� 5 โดยมหาวิิทัยาลัย
      หอกิารค้าไทัย
     - ประกิาศน่์ยบัติรเทัคนิ์คกิารเจรจาต่ิอรอง ระงับข้้อพิัพัาทั และแก้ิไข้วิิกิฤติกิารณ์ รุ่น์ท่ั� 1 โดยสัำานั์กิงาน์
      อนุ์ญาโติตุิลากิาร
    - ประกิาศน่์ยบัติรนั์กิปกิครอง รุ่น์ท่ั� 1 โดยเน์ติิบัณฑิ์ติยสัภา

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์
พั.ศ. 2558 - 2560     กิรรมกิาร องค์กิารคลังสิัน์ค้ากิระทัรวิงพัาณิชย์
     ท่ั�ปรึกิษา รัฐมน์ติร่ว่ิากิารกิระทัรวิงอุติสัาหกิรรม
     กิรรมกิาร บริษัทัผู้ลิติไฟ้ฟ้า้ราชบุร่ จำากัิด
      ท่ั�ปรึกิษาด้าน์กิฎหมาย รัฐมน์ติร่วิา่กิารกิระทัรวิงเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและกิารสั่�อสัาร
พั.ศ. 2557 - 2558   กิรรมกิารบริษัทั กิรรมกิารบริหาร กิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าติอบแทัน์
     กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง กิรรมกิารกิำากัิบกิารปฏิิบัติิติามเกิณฑ์์ และกิรรมกิาร
     ผูู้้จัดกิาร บริษัทั อะมาน์ะฮ์ ลิสัซิึ่�ง จำากัิด (มหาชน์)
พั.ศ. 2556      ประธาน์กิรรมกิารบรหิาร กิรรมกิาร และรกัิษากิารผูู้จ้ดักิาร ธน์าคารอสิัลามแหง่ประเทัศไทัย

 นาย์ธุงรบ ด�านอำาไพ
 ผูู้้จัดกิารบริษัทั
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

    - รักิษากิารผูู้้จัดกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
    - ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์ปรับโครงสัร้างหน่์� บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา
    
    - เศรษฐศาสัติร์มหาบัณฑิ์ติ พััฒน์ากิารเศรษฐกิิจ สัาข้ากิารเงิน์กิารธน์าคาร สัถาบัน์บัณฑิ์ติ
      พััฒน์บริหารศาสัติร์ (NIDA)
    - บัญช่บัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยเช่ยงใหม่

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

    - หลักิสูัติรกิารวิิเคราะห์รายงาน์ประเมิน์มูลค่าทัรัพัย์สิัน์ เพ่ั� อจัดกิารทัรัพัย์สิัน์อย่างม่ประสิัทัธิภาพั
      มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์
    - หลักิสูัติรกิฎหมายเก่ิ�ยวิกัิบกิารบริหารทัรัพัย์สิัน์ด้อยคุณภาพั คณะนิ์ติิศาสัติร์ จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย
    - หลักิสูัติรทัักิษะเพ่ั�อกิารจัดกิารระดับสูัง
    - หลักิสูัติร Mini Master of Business Administration คณะบริหารธุรกิิจ สัถาบัน์บัณฑิ์ติ
      พััฒน์บริหารศาสัติร์ (NIDA)
    - หลักิสูัติรกิารสัร้างท่ัมงาน์เป็น์เลิศ
    - หลักิสูัติรกิารปรับโครงสัร้างหน่์�
    - หลักิสูัติรประมาณกิารณ์กิารเงิน์ขั้�น์พ่ั�น์ฐาน์

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

พั.ศ. 2560 - 2562    ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายปรับโครงสัร้างหน่์� 1 บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
                           แห่งประเทัศไทัย จำากัิด
พั.ศ. 2544 - 2556      หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์ประสัาน์กิรมบัญช่กิลาง บริษัทั เพัลิน์จิติแอดไวิเซึ่อร์ จำากัิด
      หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์คำาน์วิณและแบ่งผู้ลกิำาไร/ข้าดทุัน์ และกิลุ่มงาน์บัญช่/กิารเงิน์
             หัวิหน้์ากิลุ่มงาน์กิารจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์, ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ 2
      ผูู้้ช่วิยผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ 2, เจ้าหน้์าท่ั�วิิเคราะห์กิารเงิน์อาวุิโสั
          ฝ่่ายจัดกิารสัิน์ทัรัพัย์ 4 บรรษัทับริหารสัิน์ทัรัพัย์ไทัย (บสัทั.)

นางโศรย์า ลิมุ่ป็ท่ิี่ป็
รักิษากิารผูู้้จัดกิารบริษัทั

และผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์ปรับโครงสัร้างหน่์�
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ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

    - ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์กิฎหมายและพิัธ่กิารสิัน์เช่�อ บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
      แห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

    - นิ์ติิศาสัติร์บัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยธรรมศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

    - หลักิกิารพ่ั�น์ฐาน์ข้องTFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) สัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์พัระบรมราชูปถัมภ์

ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

พั.ศ. 2561 - 2562     ผูู้้อำาน์วิยกิารอาวุิโสั ฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เช่�อและหลักิประกัิน์
       ผูู้้อำาน์วิยกิาร ฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เช่�อและหลักิประกัิน์
       บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
พั.ศ. 2553 - 2561     ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายธุรกิาร ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย
พั.ศ. 2552 - 2553     ผูู้้บริหารฝ่่ายนิ์ติิกิรรมสััญญา บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ สุัขุ้มวิิทั จำากัิด
พั.ศ. 2549 - 2552     หัวิหน้์าส่ัวิน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล (ฝ่่ายบริหารส่ัวิน์กิลาง) สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริม
        วิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม
พั.ศ. 2545 - 2549     ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายนิ์ติิกิรรมสััญญาและหลักิประกัิน์ (งาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์
       ด้อยคุณภาพั) ธน์าคาร ทิัสัโก้ิ จำากัิด (มหาชน์)

 นาย์บัณฑู่รย์์ วิงษ์บัณฑู่รย์์
ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร

สัายงาน์กิฎหมายและพิัธ่กิารสิัน์เช่�อ
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 นางสู่าวิภัที่รวิด่ สู่่วิรรณเวิช
รักิษากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์อำาน์วิยกิาร

ติำาแหน่์งงาน์ปัจจุบัน์

    - รักิษากิารผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิาร สัายงาน์อำาน์วิยกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด

คุณวุิฒิกิารศึกิษา

    - บริหารธุรกิิจมหาบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยอัสัสััมชัญ
    - บริหารธุรกิิจบัณฑิ์ติ มหาวิิทัยาลัยเกิษติรศาสัติร์

ประวัิติิกิารฝึ่กิอบรม

    - กิารจัดทัำางบกิระแสัเงิน์สัดและกิารวิิเคราะห์งบกิระแสัเงิน์สัด สัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์พัระบรมราชูปถัมภ์
    - Digital Transformation Strategy for Senior Management บริษัทั ไอเอ็มซ่ึ่ เอ้าท์ัซึ่อร์สัซิึ่�ง 
      (ประเทัศไทัย) จำากัิด
    - Mini - MBA in Direct Sales จุฬาลงกิรณ์มหาวิิทัยาลัย
    - International Banking System Seminar ธน์าคารกิรุงเทัพั สัาข้าฮ่องกิง
    
ประสับกิารณ์กิารทัำางาน์

      ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายอำาน์วิยกิาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด    
      ผูู้้จัดกิารฝ่่ายพััฒน์าธุรกิิจและกิลยุทัธ์องค์กิร บริษัทั พ่ัเพิัล ม่เด่ย กิรุ�ป จำากัิด
      หัวิหน้์าฝ่่ายพััฒน์าธุรกิิจ สัถาบัน์วิิจัยและพััฒน์าอัญมณ่และเคร่�องประดับแห่งชาติิ (องค์กิารมหาชน์)
      ท่ั�ปรึกิษาด้าน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล Amss Inc.,Ltd (บริษัทัใน์เคร่อไทัย แอร์พัอร์ติส์ั กิราวิด์
      เซึ่อร์วิิสัเซึ่สั)
      ผูู้้จัดกิารฝ่่ายกิลยุทัธ์องค์กิร บริษัทั ไทัยแลน์ด์ พัริวิิเลจ คาร์ด จำากัิด
      ผูู้้จัดกิารโครงกิารพิัเศษ ธน์าคารพััฒน์าวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อมแห่งประเทัศไทัย
      ผูู้้จัดกิารโครงกิารพิัเศษ สัำานั์กิงาน์ส่ังเสัริมวิิสัาหกิิจข้น์าดกิลางและข้น์าดย่อม (สัสัวิ.)
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การป็ระกอบธุ่รกิจ

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

 บสัอ. ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารหน่์�ด้อยคุณภาพัและทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายอย่างม่ประสิัทัธิภาพั โดย 
มุ่งเน้์น์กิารเจรจาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์�และคำานึ์งถึงศักิยภาพัควิามสัามารถใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์� เพ่ั�อ
เร่ยกิเกิบ็เงิน์ให้ได้เงิน์สัดอยา่งรวิดเร็วิและน์ำาไปชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์จากิกิารรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั
จากิ ธอทั. ได้ติามกิำาหน์ด รวิมทัั�งเพ่ั�อเสัริมสัร้างศักิยภาพัและรองรับกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�อาจ
ได้รับโอน์มาเพิั�มเติิมอ่กิ

 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ใหญ�
 บสัอ. ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารกิลุ่มน่์�เอง โดยภายหลังจากิท่ั�รับโอน์ลูกิหน่์�มาจะดำาเนิ์น์กิารเร่งรัด
ติิดติามเอกิสัารสัำาคัญทัางคด่หร่อข้้อมูล สัถาน์ะทัางคด่ ข้องลูกิหน่์�ทุักิรายเพ่ั�อทัำากิารศึกิษาวิิเคราะห์ลูกิค้า
ทุักิราย และดำาเนิ์น์กิารใน์เชิงรุกิติามควิามเหมาะสัมสัำาหรับลูกิหน่์�แต่ิละรายติามกิลุ่มดังน่์�    

  กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ท่ั�ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์� จะดำาเนิ์น์กิารเจรจากัิบลูกิหน่์�และ
 ปรับโครงสัร้างหน่์�ให้เหมาะสัมกัิบศักิยภาพัและควิามสัามารถข้องกิลุ่มลูกิหน่์� โดยลูกิหน่์�สัามารถ
 เจรจาประน์อมหน่์�ได้ใน์ทุักิขั้�น์ติอน์กิระบวิน์กิารทัางกิฎหมาย 
  กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ท่ั�ไม่ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารชำาระหน่์�หร่อไม่สัามารถติิดต่ิอได้ บสัอ. จะใช้ 
 มาติรกิารดำาเนิ์น์กิารทัางกิฎหมายอย่างครบถ้วิน์ทุักิรายต่ิอไป

1. นโย์บาย์และภาพรวิมุ่การป็ระกอบธุ่รกิจ
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 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ย์�อย์ และสิู่นเช่�อเช�าซ่ื้�อ
 บสัอ. แบ่งกิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยออกิเป็น์ 2 กิลุ่ม เพ่ั�อกิำาหน์ดแน์วิทัางบริหารจัดกิารท่ั�เหมาะสัมและม่
ประสิัทัธิภาพัติามกิลุ่มลูกิค้าโดยลูกิหน่์�กิลุ่มน่์�ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารโดยม่ทัั�งกิลุ่มท่ั� บสัอ. บริหารจัดกิารเอง
และกิลุ่มท่ั�ม่กิารว่ิาจ้างบริษัทัผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิ (Outsource) เป็น์ผูู้้ดำาเนิ์น์กิาร    

     กล่�มุ่ท่ี่� 1 สิู่นเช่�อราย์ย์�อย์แบบมุ่่หลักป็ระกัน 
     บสัอ. ดำาเนิ์น์กิารบริหารจัดกิารลูกิหน่์�กิลุ่มน่์�เอง

  กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์� แต่ิม่ปัญหาด้าน์สัภาพัคล่องหร่อรายได้
 บสัอ. จะดำาเนิ์น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�โดยลูกิหน่์�สัามารถผู่้อน์ชำาระหน่์�ติามศักิยภาพัข้องลกูิหน่์� มุ่งเน้์น์
 ให้ลูกิหน่์�ยังม่สัภาพัคล่องเพ่ัยงพัอใน์กิารดำาเนิ์น์ช่วิิติได้ติามควิามเหมาะสัม

  กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ม่เจติน์ารมณ์ใน์กิารชำาระหน่์� หร่อกิรณ่ไม่สัามรถติิดต่ิอได้ จำาเป็น์ต้ิองใช้ 
 มาติรกิารดำาเนิ์น์กิารทัางกิฎหมายเพ่ั�อบังคับคด่และน์ำาทัรัพัย์สิัน์ข้ายทัอดติลาดเพ่ั�อชำาระหน่์�ต่ิอไป

     กล่�มุ่ท่ี่� 2 สิู่นเช่�อราย์ย์�อย์แบบไมุ่�มุ่่หลักป็ระกัน และสิู่นเช่�อเช�าซ่ื้�อ  
      บสัอ. ม่แน์วิทัางกิารติิดติามทัวิงถามและดำาเน์นิ์คด่โดยกิารวิา่จ้างบรษัิทัภายน์อกิ (Outsource) 
เป็น์ผูู้้ดำาเนิ์น์กิารแทัน์ แต่ิกิารตัิดสิัน์ใจทัางกิลยุทัธ์หลักิยังอยู่ท่ั� บสัอ. โดยคำานึ์งถึงกิารใช้บุคลากิรใน์กิารกิำากัิบ
ดูแล และกิารบริหารค่าใช้จ่ายอย่างม่ประสิัทัธิภาพัสูังสุัด

  บสัอ. กิำาหน์ดวิิธ่กิารจัดจ้างผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิอย่างม่ประสิัทัธิภาพั และกิำาหน์ดวิิธ่กิำาก้ิบดูแล
 อย่างเหมาะสัม

  ม่กิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ และกิำากัิบดูแลกิารบริหารงาน์ข้องบริษัทัภายน์อกิ (Outsource) 
 เพ่ั�อส่ังมอบงาน์ให้กัิบบริษัทัท่ั�ม่ศักิยภาพั และดำาเนิ์น์กิารได้ติามเป้าหมาย

 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ 
     บสัอ. ม่แน์วิทัางดำาเนิ์น์กิารปรับปรุงกิระบวิน์กิารบริหารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายเพ่ั�อเร่งรัดกิารข้าย NPA 
เพ่ั�อให้ได้รับเงิน์สัดค่น์อย่างรวิดเร็วิ และคุ้มค่ากัิบค่าใช้จ่ายข้อง บสัอ. ทัั�งแบบท่ั�ม่หลักิประกัิน์และไม่ม่หลักิ
ประกัิน์ 

  กิารข้ยายช่องทัางกิารจำาหน์่าย และช่องทัางกิารรับรู้ถึงประชาชน์ทัั�วิไปให้ได้รับข้้อมูล
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้อง บสัอ.

  กิารกิำาหน์ดแน์วิทัางดำาเนิ์น์กิารต่ิอผูู้้บุกิรุกิทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย

  กิารปรับปรุงทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายให้อยู่ใน์สัภาพัท่ั�เหมาะสัมต่ิอกิารจำาหน่์าย โดยคำานึ์งถึงควิามคุ้มค่า
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ย่์ที่ธุศาสู่ติร์ท่ี่� 2 : เสู่ริมุ่สู่ร้างศักย์ภาพในการแข�งขัน พร้อมุ่รองรับการเติิบโติอย์�างยั์�งย่์น

 

 บสัอ. ม่กิารพััฒน์าและปรับปรุงโครงสัร้างองค์กิรและกิารบริหารทัรัพัยากิรบุคคลให้สัอดคล้องกัิบ
พััน์ธกิิจและยุทัธศาสัติร์ข้ององค์กิร รวิมทัั�งกิารบริหารต้ิน์ทุัน์ ค่าใช้จ่ายท่ั�เหมาะสัม เพ่ั�อสัร้างผู้ลติอบแทัน์
ให้กัิบองค์กิรอย่างยั�งย่น์ ม่ควิามมั�น์คงทัางกิารเงิน์ และสัร้างศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์ใน์ระยะยาวิ ควิบคู่ไปกัิบ
กิารปรับปรุงหลักิเกิณฑ์์ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และกิระบวิน์กิารทัำางาน์ให้ม่มาติรฐาน์และเป็น์ไปติามหลักิเกิณฑ์์
ข้องหน่์วิยงาน์ท่ั�กิำากัิบดูแล เช่น์ สัำานั์กิคณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ (สัคร.) และ ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
(ธปทั.)

 แนวิที่างการบริหารจัดการ

 1) ม่กิารพััฒน์าศักิยภาพั สัร้างแรงจูงใจ และกิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ให้กัิบบุคลากิร เช่น์

  กิารพััฒน์าบุคลากิรให้ม่องค์ควิามรู้ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ เพ่ั�อเติร่ยมควิามพัร้อมเข้้าสู่ั
  องค์กิรดิจิติอล (Digitalization)
  กิารเร่งปรับปรุงโครงสัร้างผู้ลติอบแทัน์และสัวัิสัดิกิารบุคลากิรให้เป็น์ไปติามมาติรฐาน์ใน์กิลุ่ม
  ธุรกิิจเด่ยวิกัิน์
  กิารจัดทัำาระบบประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องบุคลากิร (KPI)

 2) กิารปรับปรุงกิระบวิน์กิารทัำางาน์ให้สัอดคล้องกัิบกิารเปล่�ยน์แปลงระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
 3) กิารพิัจารณาใช้บริษัทั/พันั์กิงาน์ Outsource เพ่ั�อเพิั�มประสิัทัธิภาพักิารดำาเนิ์น์งาน์ และบริหาร
ต้ิน์ทุัน์และค่าใช้จ่ายระยะยาวิอย่างเหมาะสัม เช่น์ กิารประเมิน์ราคาโดยบริษัทัภายน์อกิ (Outsource) 
 4) กิารพััฒน์า ปรับปรุงหลักิเกิณฑ์์ ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ และกิระบวิน์กิารทัำางาน์ให้สัอดคล้องกัิบ
หลักิเกิณฑ์์ข้องหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแล เช่น์

  หลักิเกิณฑ์์กิารประเมิน์ผู้ลรัฐวิิสัาหกิิจข้อง สัคร.
  กิารจัดทัำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ IFRS9 ข้อง ธปทั.
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ย่์ที่ธุศาสู่ติร์ท่ี่� 3 : ป็ฏิิร่ป็องค์ุกรสู่่� Digitalization เพ่�อเติร่ย์มุ่คุวิามุ่พร้อมุ่รองรับการเติิบโติอย์�างยั์�งย่์น

 

 บสัอ. ม่แผู้น์กิารพััฒน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศท่ั�ม่มาติรฐาน์ เช่น์ ระบบกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์
กิารบริหารจัดกิารภายใน์ กิารให้บริกิารแก่ิลูกิค้า รวิมทัั�งกิารจัดทัำารายงาน์ให้กัิบหน่์วิยงาน์ผูู้้กิำากัิบดูแล
รวิมทัั�งสัามารถเพิั�มประสิัทัธิภาพัใน์กิารทัำางาน์ กิารวิิเคราะห์ข้้อมูล กิารรายงาน์ผู้ล และกิารประเมิน์ผู้ล 
โดยม่กิารเติร่ยมควิามพัร้อมทัั�งด้าน์บุคลากิร ฐาน์ข้้อมูล กิารถ่ายทัอดองค์ควิามรู้ เพ่ั�อรองรับกิารเติิบโติ
ข้ององค์กิรอย่างยั�งย่น์ และสัร้างศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์ใน์ระยะยาวิ

 แนวิที่างการบริหารจัดการ

 1) ม่กิารศึกิษา วิิเคราะห์ และพััฒน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศเพ่ั�อรองรับธุรกิรรมกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์
ท่ั�ม่ควิามเหมาะสัมและม่ประสิัทัธิภาพัรองรับกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ.
 2) ม่กิารศึกิษา วิิเคราะห์ ถึงควิามเช่�อมโยงข้องระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศภายใน์ข้อง บสัอ. กัิบ
หน่์วิยงาน์ภายน์อกิ
 3) ม่กิารพััฒน์า ปรับปรุงระบบฐาน์ข้้อมูลกิลางให้ม่ควิามถูกิต้ิอง ครบถ้วิน์
 4) ม่กิารพััฒน์าศักิยภาพัข้องบุคลากิรให้สัอดคล้องกัิบระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ เพ่ั�อสัร้าง
ประสิัทัธิภาพัโดยรวิม และต่ิอยอดองค์ควิามรู้ เพ่ั�อสัร้างน์วัิติกิรรมและมูลค่าเพิั�มให้กัิบองค์กิร
 5) กิารพััฒน์าเพิั�มประสิัทัธิภาพักิารบริหารจัดกิารด้วิยระบบเทัคโน์โลย่ดิจิติอล เพ่ั�อรองรับกิาร
ให้บริกิารลูกิค้าหร่อลูกิหน่์�เพิั�มควิามสัามารถกิารแข่้งขั้น์ให้กัิบองค์กิร
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     ย่์ที่ธุศาสู่ติร์ท่ี่� 4 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ุกรให้มุ่่คุวิามุ่พร้อมุ่ในการป็ฏิิบัติิงาน
           อย์�างมุ่่ธุรรมุ่าภิบาล

 บสัอ. ม่กิารดำาเนิ์น์งาน์เป็น์ไปติามหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ (Good Corporate 
Governance) โดยให้ควิามสัำาคัญต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยทุักิกิลุ่ม ผูู้้ถ่อหุ้น์ คณะกิรรมกิาร ผูู้้บริหาร พันั์กิงาน์
และลกูิค้าหร่อลูกิหน่์� ประชาชน์  ม่ระบบบรหิารควิามเสั่�ยง กิารควิบคมุภายใน์ทั่�ม่ประสัทิัธิภาพั กิารดำาเนิ์น์งาน์
ม่ควิามโปร่งใสัสัามารถติรวิจสัอบได้  รวิมทัั�งม่กิารกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมายและกิฎระเบ่ยบต่ิาง ๆ
ติลอดจน์สัง่เสัริมให้ผูู้้บริหารและพัน์กัิงาน์ม่ควิามติระหน์กัิถึงสัำานึ์กิใน์หน์า้ท่ั�ควิามรบัผิู้ดชอบโดยปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิย
คุณธรรรม จริยธรรม ซ่ึ่�อสััติย์ สุัจริติ และม่ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม (CSR) เพ่ั� อ
ภาพัลักิษณ์ท่ั�ด่และสัะท้ัอน์ถึงคุณค่าข้ององค์กิร

 แนวิที่างการบริหารจัดการ

 1) กิารดำาเนิ์น์งาน์ติามแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ (Good Corporate Governance) ติาม
หลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ใน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ. 2562 และแน์วิทัางปฏิิบัติิ ม่องค์ประกิอบ
ครบถ้วิน์ 
  ม่กิารติรวิจสัอบภายใน์
  ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์
  ม่กิารปฏิิบัติิติามกิฎระเบ่ยบองค์กิรและกิฎหมาย
  ม่ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม
  ม่กิารป้องกัิน์และปราบปรามกิารทุัจริติและประพัฤติิมิชอบ

 2) ม่กิารบริหารควิามเสั่�ยงและกิารควิบคมุภายใน์อยา่งเพ่ัยงพัอและเหมาะสัมเปน็์ไปติามมาติรฐาน์สัากิล 
ติาม สัคร. หร่อกิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ด
 3) ม่กิารส่ังเสัริมให้เกิิดจริยธรรมท่ั�ด่ข้องบุคลากิรภายใน์องค์กิร
 4) ม่กิารจัดกิิจกิรรมและรายงาน์เผู้ยแพัร่ด้าน์ CG และ CSR
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    1.2 ภาพรวิมุ่การป็ระกอบธุ่รกิจ
 บสัอ. ม่กิระบวิน์กิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัและทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายทั่�รับโอน์มาติามข้อบเข้ติ
ท่ั�กิำาหน์ดใน์ พัรกิ.บริษัทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ และท่ั�แก้ิไข้เพิั� มเติิม ภายใต้ิกิารกิำากัิบดูแลข้องธน์าคารแห่ง
ประเทัศไทัย (ธปทั.) และสัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ (สัคร.) 

 สิัน์ทัรัพัย์ดอ้ยคุณภาพั (NPF) บสัอ. ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารโดยกิารเจรจาประน์อมหน่์�ผู่้าน์กิระบวิน์กิาร
ปรับโครงสัร้างหน่์�เป็น์หลักิ แต่ิหากิผู้ลกิารเจรจาไม่ได้ข้้อยุติิหร่อไม่สัามารถติิดต่ิอกัิบลูกิหน่์�ได้ บสัอ. ม่แน์วิทัาง
ดำาเนิ์น์กิารติามขั้�น์ติอน์กิระบวิน์กิารทัางศาลถึงท่ั�สุัดทุักิราย รวิมถึงกิารบังคับคด่ข้ายทัอดติลาดทัรัพัย์
หลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์� อย่างไรก็ิติาม บสัอ. ให้โอกิาสัลูกิหน่์�สัามารถเจรจาประน์อมหน่์�ได้ใน์ทุักิขั้�น์ติอน์ทัาง
กิฎหมาย 

 ทัั�งน่์�ใน์กิารประน์อมหน่์� บสัอ. ม่น์โยบายรับชำาระหน่์�จากิต่ิโอน์ทัรัพัย์เพ่ั�อชำาระหน่์� โดยจะน์ำาทัรัพัย์
ดังกิล่าวิเป็น์ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) และน์ำาทัรัพัย์ดังกิล่าวิออกิข้ายต่ิอไป 

 กิรณ่ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) ม่แน์วิทัางบริหารจัดกิารโดยจัดให้ม่กิารดูแลและปรับปรุงให้ม่
สัภาพัด่พัรอ้มข้ายใหกั้ิบผูู้้ซ่ึ่�ออย่างสัมำ�าเสัมอ  สัำาหรบัทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) น์อกิจากิไดม้าจากิกิารต่ิโอน์
ทัรัพัย์ชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัแล้วิอาจมาจากิกิารท่ั� บสัอ. ประมูลซ่ึ่�อทัรัพัย์หลักิประกัิน์จากิกิาร
ข้ายทัอดติลาด

           ทัั�งน่์�กิารดำาเนิ์น์งาน์ติามกิระบวิน์กิารต่ิาง ๆ ท่ั�กิล่าวิข้้างต้ิน์นั์�น์ เพ่ั�อให้สัามารถเร่ยกิเก็ิบเงิน์สัด
จากิลูกิหน่์�และน์ำามาชำาระค่าติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้กัิบ ธอทั. และส่ังผู้ลกิำาไรให้กัิบกิระทัรวิงกิารคลัง
ซึึ่�งเป็น์ผูู้้ถ่อหุ้น์ต่ิอไป

กิระบวิน์กิารบริหาร NPF และ NPA สัรุปติามแผู้น์ภูมิดังน่์�



34 Annual Report 2019

2. ลักษณะการป็ระกอบธุ่รกิจ

 “บสัอ. เป็น์กิลไกิหนึ์�งใน์กิารแก้ิไข้ปัญหาสิัน์ทัรพััย์ดอ้ยคุณภาพัท่ั�รับโอน์มาจากิธน์าคาร
อิสัลามแห่งประเทัศไทัย ม่ส่ัวิน์สัำาคัญใน์กิารช่วิยขั้บเคล่�อน์เศรษฐกิิจด้วิยกิารบริหารจัดกิาร
สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัท่ั�รับโอน์มาม่ส่ัวิน์ช่วิยฟ้ื�น์ฟู้ธุรกิิจข้องลูกิหน่์�ให้สัามารถดำาเนิ์น์ต่ิอไปได้
และกิลับสู่ัระบบเศรษฐกิิจต่ิอไป”

 ภายหลังจากิท่ั�ได้รับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัมาจากิ ธอทั. แล้วิ บสัอ. จะม่กิารแบ่งกิลุ่มลูกิหน่์�
ด้อยคุณภาพัท่ั�รับโอน์มาติามจำาน์วิน์เงิน์ต้ิน์และติามประเภทัข้องลกูิหน่์� ทัั�งน่์�เพ่ั�อให้สัามารถบริหารจัดกิารได้
อย่างม่ประสิัทัธิภาพัและเหมาะสัมกัิบลูกิหน่์�ใน์แต่ิละกิลุ่ม โดยลูกิหน่์�ท่ั�จำาน์วิน์เงิน์ต้ิน์มากิกิว่ิา 20 ล้าน์บาทั
ขึ้�น์ไป บสัอ. จัดให้อยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ ซึึ่�ง ณ วัิน์รับโอน์ม่จำาน์วิน์ 174 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา
รวิม 42,325.98 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 85.82% ข้องเงิน์ต้ิน์ติามสััญญาท่ั�รับโอน์มา สัำาหรับลูกิหน่์�ท่ั�ม่จำาน์วิน์
เงิน์ต้ิน์ติำ�ากิว่ิา 20 ล้าน์บาทั บสัอ. จัดอยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยโดยม่จำาน์วิน์ 27,962 ราย ม่ภาระเงิน์ต้ิน์
ติามสััญญาท่ั�รับโอน์มารวิม 5,842.02 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 11.85% ซึึ่�งใน์กิลุ่มน่์�เพ่ั�อกิารบริหารจัดกิารอย่างม่
ประสิัทัธิภาพั บสัอ. ยังได้แบ่งออกิเป็น์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่หลักิประกัิน์ และกิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์
โดย ณ วัิน์รับโอน์ม่ลูกิหน่์�รายย่อยม่หลักิประกัิน์ม่จำาน์วิน์ 1,356 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญารับโอน์ 3,612.82 
ล้าน์บาทั และลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์ม่จำาน์วิน์ 26,606 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา 2,229.20 ล้าน์บาทั 
น์อกิจากินั์�น์ได้แบ่งกิลุ่มสิัน์เช่�อเช่าซ่ึ่�อจำาน์วิน์ 890 ราย ม่เงิน์ต้ิน์ติามสััญญา 894.82 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 1.81% 
ใน์ส่ัวิน์ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) ม่มูลค่ารวิม 255.29 ล้าน์บาทั คิดเป็น์ 0.52%
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    2.1 ข้อมุ่่ลสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF) แย์กราย์กล่�มุ่ ณ วัินรับโอน 

    2.2 การบริหารจัดการสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF) 

 “บสัอ. ม่น์โยบายมุ่งเน้์น์กิารเจรจาและให้คำาปรึกิษาด้าน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�เพ่ั�อหา
ข้้อยุติิร่วิมกัิน์ใน์กิารแก้ิปัญหาหน่์�ด้อยคุณภาพัเป็น์อัน์ดับแรกิโดยคำานึ์งถึงศักิยภาพัควิาม
สัามารถใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์� ควิบคู่ไปกัิบกิารดำาเนิ์น์คด่ควิาม บังคับคด่ ติามขั้�น์ติอน์
ทัางกิฎหมาย เพ่ั�อให้ได้รับชำาระเงิน์สัดค่น์อย่างรวิดเร็วิ และเสัริมสัร้างควิามเข้้มแข็้งทัาง
ธุรกิิจ ให้ลูกิหน่์�ไม่กิลับมาเป็น์หน่์�ด้อยคุณภาพัอ่กิใน์อน์าคติผู่้าน์กิิจกิรรมโครงกิารต่ิางๆ อาทิั
กิารเสัริมสัร้างควิามรู้ด้าน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์� กิารเช่�อมโยงจับคู่ธุรกิิจ เป็น์ต้ิน์ เพ่ั�อลด
ควิามสูัญเส่ัยให้คงเหล่อน้์อยท่ั�สุัด”

 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ใหญ� 
 บสัอ. แบ่งกิลุ่มติามเงิน์ต้ิน์ท่ั�รับโอน์มาม่จำาน์วิน์มากิกิว่ิา 20 ล้าน์บาทั ปัจจุบัน์ม่จำาน์วิน์ 179 ราย
(เดิมม่ 174 รายต่ิอมาม่กิารโอน์ลูกิหน่์�รายย่อยม่ผูู้้บริหารและหลักิประกัิน์ร่วิมกัิน์อ่กิ 5 ราย) ม่กิารวิิเคราะห์
สัถาน์ะลูกิหน่์�ทุักิราย  จากินั์�น์จะติิดต่ิอเจราจาเสัน์อแผู้น์เง่�อน์ไข้กิารปรับโครงสัร้างหน่์�เพ่ั�อน์ำาลูกิหน่์�เข้้าสู่ั
กิระบวิน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�เป็น์หลักิ โดยคำานึ์งถึงศักิยภาพัและควิามสัามารถใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์�
เพ่ั� อช่วิยให้ลูกิหน่์�ม่สัภาพัคล่องทัางธุรกิิจสัามารถดำาเนิ์น์ธุรกิิจต่ิอไปได้ แต่ิหากิลูกิหน่์�ไม่ม่เจติน์ารมณ์
ใน์กิารชำาระหน่์�หร่อไม่สัามารถติิดต่ิอได้หร่อไม่สัามารถหาข้้อยุติิได้ บสัอ. จะใช้มาติรกิารดำาเนิ์น์กิารทัาง
กิฎหมายครบถ้วิน์ทุักิราย เพ่ั�อบังคับคด่และน์ำาทัรัพัย์สิัน์ข้ายทัอดติลาดเพ่ั�อชำาระหน่์�ต่ิอไป

หน่์วิย : ล้าน์บาทั

*หมายเหตุิ เป็น์มูลค่าหลักิประกัิน์ ณ วัิน์รับโอน์ 
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 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ย์�อย์มุ่่หลักป็ระกัน  
 กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยท่ั�ม่เงิน์ต้ิน์ติำ�ากิว่ิา 20 ล้าน์บาทั และม่หลักิประกัิน์ ปัจจุบัน์ม่จำาน์วิน์ 1,356 ราย
บสัอ. ม่หนั์งส่ัอแจ้งลูกิหน่์�ทุักิรายเพ่ั�อให้โอกิาสัใน์กิารประน์อมหน่์�ทุักิรายโดยพิัจารณาเจติน์าและควิามสัามารถ
ชำาระหน่์� เปิดโอกิาสัให้ลูกิหน่์�ได้ชำาระติามเง่�อน์ไข้ท่ั�ผู่้อน์ปรน์ติามควิามสัามารถ มุ่งเน้์น์ให้ลูกิหน่์�ยังม่สัภาพัคล่อง
เพ่ัยงพัอใน์กิารดำาเน์นิ์ช่วิิติไดต้ิามควิามเหมาะสัม  แติส่ัำาหรบักิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ไม่ม่เจติน์ารมณใ์น์กิารชำาระหน่์� หร่อ
กิรณ่ไม่สัามารถติิดต่ิอได้ จำาเป็น์ต้ิองใช้มาติรกิารดำาเนิ์น์กิารทัางกิฎหมายเพ่ั�อบังคับคด่และน์ำาทัรัพัย์สิัน์ข้าย
ทัอดติลาดเพ่ั�อชำาระหน่์�ต่ิอไป

 กล่�มุ่ล่กหน่�ราย์ย์�อย์ไมุ่�มุ่่หลักป็ระกันและสิู่นเช่�อเช�าซ่ื้�อ  
 กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์จำาน์วิน์ 26,606 ราย และสิัน์เช่�อเช่าซ่ึ่�อ 890 ราย บสัอ. ว่ิาจ้าง
บริษัทัภายน์อกิ (Outsource) เป็น์ผูู้้ติิดติามและเร่ยกิเก็ิบหน่์�  โดยคำานึ์งถึงกิารใช้บุคลากิรภายใน์และกิารใช้
บริษัทัติิดติามจากิภายน์อกิ เพ่ั�อให้กิารบริหารลูกิหน่์�เป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั และบริหารค่าใช้จ่ายอย่างม่
ประสิัทัธิภาพั โดยม่กิารกิำาหน์ดแน์วิทัางบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลบริษัทัภายน์อกิ (Outsource)
ม่กิระบวิน์กิารคัดเล่อกิและม่กิารติิดติามประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ทุักิ 3 เด่อน์

 การบริหารจัดการการผิดนัดชำาระหน่�   
 กิลุ่มลูกิหน่์�ท่ั�ม่กิารประน์อมหน่์�และอยู่ระหว่ิางกิารปฏิิบัติิติามแผู้น์ บสัอ. ม่กิระบวิน์กิารติิดติามอย่าง
ต่ิอเน่์�อง กิรณ่ลูกิหน่์�ข้าดกิารผู่้อน์ชำาระติามแผู้น์ปรับโครงสัร้างหน่์� บสัอ. จะดำาเนิ์น์กิารติิดติามทัางโทัรศัพัท์ัก่ิอน์
และออกิจดหมายบอกิกิล่าวิทัวิงถามจำาน์วิน์ 2 ครั�ง เม่�อประเมิน์แล้วิว่ิาลูกิหน่์�ไม่สัามารถปฏิิบัติิติามแผู้น์
ปรับโครงสัร้างหน่์�ได้ บสัอ. จะดำาเนิ์น์เร่�องเพ่ั� อข้ออนุ์มัติิยกิเลิกิสััญญาและดำาเนิ์น์กิารติามกิฎหมาย
เพ่ั�อบังคับชำาระหน่์�ต่ิอไป

 การดำาเนินการติามุ่กระบวินการที่างกฎหมุ่าย์  
 บสัอ. ม่กิารจัดจ้างสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิท่ั�ม่ควิามรู้และควิามเช่�ยวิชาญทัางด้าน์กิฎหมาย
ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบกิารติิดติามทัวิงถามหน่์�และม่ประสับกิารณ์ทัางด้าน์งาน์ดำาเนิ์น์คด่ งาน์บังคับคด่ งาน์ส่ับหา
ทัรัพัย์สิัน์และม่ระบบกิารควิบคุม ติิดติาม และรายงาน์ผู้ลท่ั�ม่ประสิัทัธิภาพั เพ่ั�อบริหารจัดกิารแก้ิปัญหาและ
ได้รับข้้อยุติิโดยเร็วิ ซึึ่�งส่ังผู้ลให้บริษัทัได้รับชำาระหน่์�ค่น์ติามเป้าหมายองค์กิร
 เม่�อรับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัมาจากิ ธอทั. แล้วิ จะดำาเนิ์น์กิารติรวิจสัอบแยกิประเภทัลูกิหน่์�ท่ั�อยู่
ใน์กิระบวิน์กิารกิฎหมาย เพ่ั�อให้ทัราบสัถาน์ะคด่ข้องลูกิหน่์�แต่ิละรายและสัามารถเร่งรัดคด่และบังคับคด่
น์ำาทัรัพัย์หลักิประกิัน์ข้ายทัอดติลาดให้ได้เงิน์สัดน์ำามาลดหน่์�โดยเร็วิ กิรณ่ลูกิหน่์�ยังไม่ม่คำาพิัพัากิษา
ฝ่่ายกิฎหมายจะดำาเนิ์น์กิารสัวิมสิัทัธิเข้้าเป็น์คู่ควิามแทัน์ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย ใน์ฐาน์ะโจทัก์ิ หร่อ
กิรณ่คด่ท่ั�ลูกิหน่์�ม่คำาพิัพัากิษาแล้วิจะเข้้าไปสัวิมสิัทัธิเป็น์เจ้าหน่์�ติามคำาพิัพัากิษา เพัราะหากิยังไม่ม่กิาร
เข้้าสัวิมสิัทัธิจะทัำาให้กิารกิระบวิน์กิารรับชำาระเงิน์เกิิดควิามล่าช้าออกิไปจากิกิารยึดทัรัพัย์ต้ิองใช้เวิลาน์าน์ขึ้�น์
อ่กิ 2-3 เด่อน์ ม่ผู้ลกิระทับต่ิอกิารเร่ยกิเก็ิบหน่์�ไม่เป็น์ไปติามเป้าหมายองค์กิร  
 น์อกิจากินั์�น์กิารท่ั�ยังไม่ได้ม่กิารสัวิมสิัทัธิทัางคด่เป็น์เจ้าหน่์�ติามคำาพิัพัากิษาหร่อเจ้าหน่์�ท่ั�ม่บุริมสิัทัธิ
ผูู้้รับจำาน์องแล้วิ บสัอ. จะต้ิองเข้้าประมูลใน์ฐาน์ะบุคคลภายน์อกิ ซึึ่�งกิรณ่เป็น์ผูู้้ชน์ะกิารประมูลต้ิองชำาระเงิน์
ติามราคาท่ั�ประมูลซ่ึ่�อพัร้อมค่าใช้จ่ายอ่�น์ ๆ  เพ่ั�อรับเอกิสัารสิัทัธิและเอกิสัารท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องมาดำาเนิ์น์กิารโอน์กิรรมสิัทัธิ
ต่ิอไป อย่างไรก็ิติามกิรมบังคับคด่จะค่น์เงิน์ท่ั�ทัดรองจ่ายใน์กิารประมูลซ่ึ่�อเม่�อได้ม่กิารดำาเนิ์น์กิารสัวิมสิัทัธิ
แล้วิ ใน์กิรณ่บุคคลภายน์อกิเป็น์ผูู้้ชน์ะกิารประมูล บสัอ. จะต้ิองดำาเนิ์น์กิารข้อรับเงิน์จากิกิารข้ายทัอดติลาด
ซึึ่�งจะต้ิองเติร่ยมเอกิสัารทั่�เก่ิ�ยวิข้้อง เช่น์ คำาสัั�งศาลกิารเข้้าสัวิมสัิทัธิเพ่ั�อย่�น์ต่ิอกิรมบังคับคด่เพ่ั� อจัดทัำา
บัญช่รับจ่าย ซึึ่�งใน์ขั้�น์ติอน์น่์�กิรมบังคับคด่อาจเร่ยกิเอกิสัารเพิั�มเติิมและหากิม่กิารคัดค้าน์กิรมบังคับคด่
ต้ิองรอให้ศาลม่คำาสัั�งถึงท่ั�สุัดก่ิอน์ ดังนั์�น์ บสัอ. จึงม่กิระบวิน์กิารเร่งรัดติิดติามเงิน์รอรับจากิกิารข้ายทัอดติลาด
อย่างต่ิอเน่์�อง
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    2.3 การบริหารจัดการที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ (NPA)

 “บสัอ. ม่น์โยบายปรับปรุงทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายให้อยู่ใน์สัภาพัท่ั�เหมาะสัม พัร้อมสัำาหรับ
กิารจำาหน์า่ยและทัยอยน์ำาทัรพััย์สิัน์รอกิารข้ายออกิจำาหน์า่ยอยา่งต่ิอเน่์�อง เพ่ั�อใหไ้ด้รับเงิน์สัด
ค่น์อย่างรวิดเร็วิ ควิบคู่ไปกัิบกิารให้ควิามรู้และคำาปรึกิษาด้าน์กิารลงทุัน์ใน์อสัังหาริมทัรัพัย์
และสัังหาริมทัรัพัย์ เพ่ั� อสัร้างโอกิาสัใน์กิารทัำากิำาไรและเสัริมสัร้างควิามมั�งคั�งทัางธุรกิิจ
แก่ิผูู้้สัน์ใจทัั�วิไป โดยกิารเผู้ยแพัร่ประชาสััมพััน์ธ์ข้้อมูลผู่้าน์ช่องทัางกิารส่ั�อสัารท่ั�หลากิหลาย 
ทัั�งช่องทัางออน์ไลน์์และกิารเข้้าร่วิมงาน์แสัดงและจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายต่ิาง ๆ  เป็น์ต้ิน์”

ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายจำาแน์กิติามประเภทัทัรัพัย์

ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายจำาแน์กิติามทัำาเลท่ั�ตัิ�งทัรัพัย์

 บสัอ. ม่ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายกิระจายตัิวิอยู่
ทัั�วิประเทัศ ณ 31 ธัน์วิาคม 2562 ม่มูลค่าสุัทัธิรวิม 
316.63 ล้าน์บาทั และม่มูลค่าติามราคาประเมิน์รวิม
549.04 ล้าน์บาทั ส่ัวิน์ใหญ่เป็น์ทัรัพัย์สิัน์ประเภทั
ท่ั�อยู่อาศัย แบ่งเป็น์ บ้าน์เด่�ยวิ 41% อาคารพัาณิชย์ 
15% และทัาวิน์์เฮ้าส์ั 8% โดยทัำาเลท่ั�ตัิ�งกิระจายอยู่
ทัั�วิประเทัศ ส่ัวิน์ใหญ่ตัิ�งอยู่ใน์พ่ั� น์ท่ั�กิรุงเทัพัและ
ปริมณฑ์ล 31% ภาคใติ ้26% และภาคติะวินั์ติกิ 20% 
ติามลำาดับ 

       ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) ข้อง บสัอ. มาจากิ
 1) กิารรับโอน์มาจากิธน์าคารอิสัลามแห่ง
ประเทัศไทัย (ธอทั.) 
 2) กิารซ่ึ่�อจากิกิารข้ายทัอดติลาดข้องกิรม
บังคับคด่  
 3) ได้มาจากิทัรัพัย์ท่ั�ลูกิหน่์�ต่ิโอน์ทัรัพัย์เพ่ั�อ
ชำาระหน่์�

 โดยเม่�อ บสัอ. ได้รับโอน์ทัรัพัย์มาเป็น์กิรรมสิัทัธิ�
เร่ยบร้อยแล้วิจะดำาเนิ์น์กิารจัดทัำารายละเอ่ยดและ
ทัะเบ่ยน์ควิบคุมทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายพัร้อมทัั�งออกิ
สัำารวิจติรวิจสัภาพัทัรพััย์เพ่ั�อให้ทัราบข้้อมูลประกิอบ
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบตัิวิทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายนั์�น์และจัดเก็ิบ
ข้้อมูลไว้ิใน์ฐาน์ข้้อมูล บสัอ. เช่น์ สัภาพักิารบุกิรุกิหร่อ
ใช้ประโยชน์์ สัภาพัแวิดล้อมและสัภาพัติัวิทัรัพัย์
ทัั�งภายใน์และภายน์อกิ ประวัิติิกิารจ่ายค่าส่ัวิน์กิลาง
นิ์ติิบุคคลหมู่บ้าน์จัดสัรร/อาคารชุด เป็น์ต้ิน์

และจะดำาเนิ์น์กิารพิัทัักิษ์ทัรัพัย์เบ่�องต้ิน์ โดยกิารปิดล็อคกุิญแจทัรัพัย์ ปิดป้ายห้ามบุกิรุกิ และเพ่ั�อเป็น์กิาร
เพิั�มโอกิาสักิารข้ายและสัร้างมูลค่าเพิั�มให้กัิบทัรัพัย์ บสัอ. ได้ม่กิารคัดเล่อกิทัรัพัย์บางส่ัวิน์ท่ั�ม่ศักิยภาพั
น์ำามาปรับปรุงเพ่ั�อจำาหน่์ายอ่กิด้วิย

 น์อกิจากิกิารจัดกิารดูแลทัรัพัย์แล้วิ บสัอ. ได้ดำาเนิ์น์กิารสัร้างกิารรับรู้ และทัำากิารติลาดเบ่�องต้ิน์
ด้วิยกิารติิดตัิ�งป้ายประกิาศข้าย ณ ท่ั�ตัิ�งทัรัพัย์สัำารวิจควิามต้ิองกิารซ่ึ่�อทัรัพัย์ข้องผูู้้อยู่อาศัยบริเวิณใกิล้เค่ยง
ใน์ส่ัวิน์ข้องกิารประชาสััมพััน์ธ์และทัำากิารติลาดเพ่ั� อข้ายทัรัพัย์ บสัอ. ม่กิารดำาเนิ์น์กิารจัดทัำาเอกิสัาร
ประชาสััมพััน์ธ์ข้ายทัรัพัย์อย่างหลากิหลาย เช่น์ ส่ั�อสิั�งพิัมพ์ั ใน์รูปแบบโบรชัวิร์ แผู่้น์พัับ ใบปลิวิ
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    รวิมถึงประกิาศข้ายผู่้าน์เว็ิบไซึ่ต์ิข้องทัาง บสัอ. www.iam-asset.co.th น์อกิจากิน่์�ยังใช้เคร่�องม่อ
กิารติลาดออน์ไลน์์อ่�น์ ๆ เช่น์ E-Brochrue, Line Official โดยใช้ใน์กิารน์ำาเสัน์อข้ายและติอบข้้อสังสััย
เก่ิ�ยวิกัิบกิารซ่ึ่�อข้าย เพ่ั�อให้สัอดคล้องกัิบรูปแบบกิารใช้ช่วิิติข้องกิลุ่มเป้าหมาย

ทัรัพัย์รอกิารข้ายก่ิอน์และหลังจากิปรับปรุง

ก่ิอน์ปรับปรุง หลังปรับปรุง

 
   สัำาหรับกิารจัดกิิจกิรรมส่ังเสัริมกิารติลาด บสัอ. ไดม่้กิารวิาง
กิลุ่มเป้าหมายท่ั�คาดว่ิาจะเป็น์ผูู้้ซ่ึ่�อทัรัพัย์ และกิำาหน์ดกิลยุทัธ์
ใน์กิารข้ายให้เป็น์ไปใน์ทิัศทัางเด่ยวิกัิน์ เช่น์ จัดให้ม่กิารออกิบูธ
ติามสัถาน์ท่ั�ต่ิางๆ เพ่ั�อเข้้าถึงกิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย ได้แก่ิ กิาร
ออกิบูธติามสัถาบัน์กิารศึกิษา อาคารสัำานั์กิงาน์ ศูน์ย์แสัดง
สิัน์ค้านิ์ทัรรศกิารและกิารประชุม เป็น์ต้ิน์ สัำาหรับทัรัพัย์ท่ั�อยู่
ใน์ชุมชน์ห่างไกิลและต่ิางจังหวัิด บสัอ. ได้เน้์น์ทัำากิารติลาดใน์
พ่ั�น์ท่ั� เป็น์สัำาคัญ ด้วิยกิารลงพ่ั�น์ท่ั�เพ่ั�อติิดต่ิอหาผูู้้ม่ศักิยภาพั
ใน์กิารซ่ึ่�อทัรัพัย์ รวิมถึงสัร้างเคร่อข่้ายกัิบข้้าราชกิาร นั์กิธุรกิิจ 
น์ายหน้์า นั์กิลงทุัน์ และผูู้้อยู่อาศัยทัั�วิไป ท่ั�อยู่ใน์พ่ั�น์ท่ั�นั์�น์ ๆ

ก่ิอน์ปรับปรุง หลังปรับปรุง
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ออกิบูธท่ั�สัถาบัน์กิารศึกิษา

ออกิบูธท่ั�อาคารสัำานั์กิงาน์

ออกิบูธท่ั�ศูน์ย์แสัดงสิัน์ค้านิ์ทัรรศกิารและศูน์ย์กิารประชุม



40 Annual Report 2019

 
 ขั�นติอนเก่�ย์วิกับการซ่ื้�อที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์  
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    3.1 ด้านการบริหารสิู่นที่รัพย์์ด้อย์คุ่ณภาพ (NPF)  
 การป็รับป็ร่งโคุรงสู่ร้างหน่�

 ใน์ระหว่ิางปี 2562 บสัอ. ได้ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัใน์รูปแบบต่ิาง ๆ
รวิมทัั�งหมด 1,888 ราย ม่มูลค่าทัางบัญช่รวิม 6,832.62 ล้าน์บาทั โดยเป็น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�และปิดบัญช่
ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ 46 ราย เป็น์กิารเปล่�ยน์เง่�อน์ไข้กิารชำาระหน่์�และปิดบัญช่รวิม 42 รายและม่กิารประน์อมหน่์�
โดยกิารต่ิโอน์ทัรัพัย์รับชำาระหน่์� 4 ราย ม่มูลค่าทัางบัญช่รวิม 6,566.49 ล้าน์บาทั หร่อคิดเป็น์ 96.10% 
ข้องกิารประน์อมหน่์�ทัั�งหมด 
       ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�และปิดบัญช่ชำาระหน่์�เสัร็จสิั�น์ 1,790 ราย 
มูลค่าติามบัญช่รวิม 266.13 ล้าน์บาทั หร่อคิดเป็น์ 3.90%

3. ผลการดำาเนินงานในปี็ 2562

 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�คุงคุ้างติามุ่เกณฑ์ูสิู่ที่ธิุและมุ่่ลคุ�าหลักป็ระกัน

 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 บสัอ. ม่ยอดคงค้างข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�ม่ภาระเงิน์ต้ิน์
ติามเกิณฑ์์ทุัน์ 19,806.79 ล้าน์บาทั และภาระเงิน์ต้ิน์ติามเกิณฑ์์สิัทัธิ� 44,711.56 ล้าน์บาทั โดย บสัอ. ม่กิาร
ดำาเน์ิน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�ไปแล้วิม่มูลค่าติามเกิณฑ์์ทุัน์ 9,062.06 ล้าน์บาทั และมูลค่าติามเกิณฑ์์สิัทัธิ
15,173.76 ล้าน์บาทั หร่อคิดเป็น์ 45.75% และ 33.94% ติามลำาดับ ใน์ข้ณะท่ั�ม่มูลค่าหลักิประกัิน์รวิม 
37,994.70 ล้าน์บาทั ซึึ่�งคิดเป็น์ 191.57% ข้องมูลค่าทัางบัญช่     
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 ผลงานการป็รับโคุรงสู่ร้างหน่�แย์กติามุ่กล่�มุ่ล่กหน่�
 

 ติามข้้อมูลสิั�น์สุัด ณ 31 ธัน์วิาคม 2562 บสัอ. ม่ลูกิหน่์�รวิมทัั�งสิั�น์ 29,027 ราย แบ่งเป็น์กิลุ่มลูกิหน่์�
รายใหญ่ 174 ราย กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อย 27,965 ราย และกิลุ่มลูกิหน่์�เช่าซ่ึ่�อ 888 ราย โดยใน์กิลุ่มลูกิหน่์�
รายใหญ่ม่กิารดำาเนิ์น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�/ชำาระหน่์�ปิดบัญช่แล้วิจำาน์วิน์ 62 ราย หร่อคิดเป็น์ 35.63%
ส่ัวิน์อ่กิ 112 ราย ยังอยู่ระหว่ิางดำาเนิ์น์กิารกิระบวิน์กิารทัางกิฎหมาย ส่ัวิน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยม่กิารดำาเนิ์น์กิาร
ปรับโครงสัร้างหน่์�/ชำาระหน่์�ปิดบัญช่แล้วิ 2,818 ราย หร่อคิดเป็น์ 10.08% ส่ัวิน์อ่กิ 25,147 ราย ยังอยู่
ระหว่ิางดำาเนิ์น์กิารโดยใน์กิลุ่มส่ัวิน์ใหญ่อยู่ใน์กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์     
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 ผลการป็รับโคุรงสู่ร้างหน่�/ชำาระหน่�ป็ดิบัญช่แย์กติามุ่กล่�มุ่                        

หน่์วิย : ล้าน์บาทั

หน่์วิย : ล้าน์บาทั
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    3.2 ด้านการบริหารจัดการที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ (NPA)     

 

 ใน์ปี 2562 ทัาง บสัอ. ม่กิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายให้แก่ิผูู้้สัน์ใจรวิม 12 แปลง ราคาข้ายรวิม 
41.90 ล้าน์บาทั โดยทัรัพัย์รอกิารข้ายท่ั�จำาหน่์ายได้ส่ัวิน์ใหญ่ร้อยละ 47 เป็น์ทัรัพัย์ท่ั�ตัิ�งอยู่ใน์กิรุงเทัพั
และปริมณฑ์ลจากิกิารใช้กิลยุทัธ์กิารติลาดท่ั�เน้์น์กิารเข้้าถึงกิลุ่มผูู้้ซ่ึ่�อโดยติรง เช่น์ กิารติิดตัิ�งป้ายประกิาศข้าย
พัร้อมสัำารวิจควิามติ้องกิารซ่ึ่�อทัรัพัย์ข้องผูู้้อยู่อาศัยใน์พ่ั�น์ท่ั� รวิมทัั�งใช้เคร่�องม่อประชาสััมพััน์ธ์ทัั�งทัาง
ส่ั�อสิั�งพิัมพ์ัและส่ั�อออน์ไลน์์ น์อกิจากิน่์�ยังจัดกิิจกิรรมส่ังเสัริมกิารติลาดเพ่ั�อเพิั�มโอกิาสักิารเข้้าถึงกิลุ่มลูกิค้า
เป้าหมาย เชน่์ กิารออกิบูธติามสัถาบนั์กิารศกึิษา อาคารสัำานั์กิงาน์ ศูน์ย์แสัดงสิัน์ค้านิ์ทัรรศกิารและกิารประชมุ 
เป็น์ต้ิน์ สัำาหรับทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�อยู่ใน์ต่ิางจังหวัิด บสัอ. ได้เน้์น์ทัำากิารติลาดใน์พ่ั�น์ท่ั�เป็น์สัำาคัญด้วิยกิาร
สัร้างเคร่อข่้ายกัิบข้้าราชกิาร นั์กิธุรกิิจ น์ายหน้์า นั์กิลงทุัน์ และผูู้้อยู่อาศัยใน์ชุมชน์

 สัำาหรับปี 2563 บสัอ. จะม่ทัรัพัย์สิัน์
รอกิารข้ายเพิั�มเข้้ามาอ่กิจำาน์วิน์มากิ จากิกิาร
เข้้าซ่ึ่�อทัรัพัย์จากิกิารข้ายทัอดติลาดข้องกิรม
บังคับคด่ รวิมทัั�งม่ทัรัพัย์ท่ั�ได้รับจากิกิารต่ิโอน์
ชำาระหน่์� จึงม่แผู้น์ทั่�จะพััฒน์าช่องทัางกิารติลาด
ใหม่ ๆ  ใน์กิารเข้้าถึงกิลุ่มเป้าหมายให้กิว้ิางข้วิางขึ้�น์
เช่น์ กิารเข้้าร่วิมกัิบพััน์ธมิติรท่ั�ม่ช่องทัางกิาร
จำาหน่์ายทัรัพัย์ท่ั�เป็น์ท่ั�นิ์ยม กิารข้ยายควิาม
ร่วิมม่อไปยังหน่์วิยงาน์ภาครัฐอ่�น์ท่ั�ม่กิลุ่ม
เป้าหมายจำาน์วิน์มากิติิดติามซ่ึ่�อทัรัพัย์อย่าง
ต่ิอเน่์�อง รวิมทัั�งจะริเริ�มจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์
รอกิารข้ายผู้า่น์ตัิวิแทัน์ข้าย/เคร่อข่้ายข้องผูู้ซ่้ึ่�อ
ท่ั�เป็น์กิลุ่มเฉพัาะต่ิางๆ เพ่ั�อเป็น์กิารเพิั�มจำาน์วิน์
ผูู้้สัน์ใจซ่ึ่�อทัรัพัย์ซึึ่�งจะทัำาให้จำาหน่์ายทัรัพัย์
ได้เร็วิขึ้�น์

ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�จำาหน่์ายได้ใน์ปี 2562 จำาแน์กิติามทัำาเลท่ั�ตัิ�ง
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    3.3 ด้านการบริหารและพัฒนาที่รัพย์ากรบ่คุคุล    

 
 
 บสัอ. ให้ควิามสัำาคัญใน์กิารพััฒน์าศักิยภาพัข้องบุคลากิรอย่างต่ิอเน่์�องใน์รูปแบบต่ิาง ๆ เพ่ั�อเน้์น์
ด้าน์กิารพััฒน์าควิามสัามารถข้องบุคลากิร ให้เพิั�มพูัน์ควิามรู้ควิามสัามารถท่ั�จำาเป็น์ อัน์จะส่ังผู้ลต่ิอกิารเพิั�ม
ประสิัทัธิภาพัใน์กิารทัำางาน์ อ่กิทัั�งยังเป็น์กิารเพิั�มโอกิาสัควิามก้ิาวิหน้์าใน์หน้์าท่ั�งาน์ และเน้์น์กิารสัร้างควิาม
ผูู้กิพััน์ข้องบุคลากิรต่ิอองค์กิร ซึึ่�งน์โยบายใน์กิารพััฒน์าบุคลากิรท่ั�ต่ิอเน่์�องและเป็น์รูปธรรมจะเป็น์ปัจจัย
สัำาคัญใน์กิารขั้บเคล่�อน์ให้องค์กิรบรรลุเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ 

 ณ สิั�น์งวิด ธัน์วิาคม 2562 บสัอ. ม่จำาน์วิน์พันั์กิงาน์รวิม 127 คน์ จากิท่ั�ปีก่ิอน์ม่เพ่ัยง 68 คน์
เพิั�มขึ้�น์ค่อน์ข้้างมากิ ทัั�งน่์�เพ่ั�อให้รองรับและสัอดคล้องกัิบงาน์ติามภารกิิจท่ั�ได้รับมอบหมายเพิั�มขึ้�น์ โดย
พันั์กิงาน์ท่ั�เพิั�มขึ้�น์ส่ัวิน์ใหญ่เป็น์พันั์กิงาน์ระดับปฏิิบัติิกิารและพันั์กิงาน์ติามสััญญาจ้าง



46 Annual Report 201946 Annual Report 2019



รายงานประจำำาปี 2562 47

 งานสัู่มุ่มุ่นาหลักสู่่ติร IAM Team Building 2019 เม่�อวัิน์ท่ั� 12 มกิราคม 2562
จังหวัิดน์ครน์ายกิ โดยม่วัิติถุประสังค์ เพ่ั�อให้บุคลากิรข้ององค์กิรม่ทััศน์คติิท่ั�ด่ สัามารถ
ทัำางาน์ร่วิมกัิบผูู้้อ่�น์ได้อย่างม่ประสิัทัธิภาพัเข้้าใจถึงกิารเปล่�ยน์แปลง ม่ควิามคิดใน์เชิงบวิกิ
และกิารทัำางาน์ใน์เชิงรุกิ และท่ั�สัำาคัญค่อกิารสัร้างควิามสััมพััน์ธ์ระหว่ิางบุคลากิรภายใน์
องค์กิรให้ม่บรรยากิาศกิารทัำางาน์ท่ั�ด่ ม่สัภาพัแวิดล้อมใน์องค์กิรท่ั�ด่ซึึ่�งบุคลากิรข้อง
องค์กิร ถ่อเป็น์ทัรัพัยากิรท่ั�สัำาคัญข้ององค์กิร โดยบุคลากิรทุักิคน์ล้วิน์ม่ควิามแติกิต่ิาง
ด้าน์ควิามคิด ค่านิ์ยม และทััศน์คติิ ดังนั์�น์กิารพััฒน์าศักิยภาพัข้องบุคลากิรใน์องค์กิร
ให้ม่ศักิยภาพัพัรอ้มจะเติิบโติและทัำางาน์เพ่ั�อองค์กิรได้อย่างด่เย่�ยม เพ่ั�อใหทุ้ักิคน์สัามารถ
ทัำางาน์เป็น์ท่ัมและม่ประสิัทัธิภาพั อัน์จะก่ิอให้เกิิดประโยชน์์อัน์สูังสุัดต่ิอตัิวิบุคลากิรและ
องค์กิร โดยภายใน์งาน์ม่กิิจกิรรมระดมสัมอง และละลายพัฤติิกิรรม รวิมถึงกิารจัด
กิิจกิรรมส่ังเสัริมกิารทัำางาน์เป็น์ท่ัม

 โดยใน์ปี 2562 บสัอ. ได้ม่โครงกิารและกิิจกิรรมใน์กิารพััฒน์าศักิยภาพัข้อง
บุคลากิร ประกิอบไปด้วิย

IAM
Team Building 2019
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เติิบโติไป็ด้วิย์กัน
กับคุรอบคุรัวิไแอมุ่

“

”

โคุรงการอบรมุ่สัู่มุ่มุ่าเพ่�อการพัฒนาองค์ุกรอย์�างยั์�งย่์น
“เติิบโติไป็ดัวิย์กัน กับคุรอบคุรัวิไอแอมุ่” (IAM Family : Let’s Grow Together)  

 เป็น์โครงกิารอบรมสััมมาเพ่ั�อทับทัวิน์ข้อบเข้ติกิารทัำางาน์ รวิมถึงแถลงน์โยบาย
ข้องแติ่ละหน่์วิยงาน์ เพ่ั� อให้พันั์กิงาน์ได้เห็น์ถึงควิามสัำาคัญข้องแต่ิละหน่์วิยงาน์
กิารประสัาน์งาน์และควิามร่วิมม่อข้องทัุกิหน่์วิยงาน์ เพ่ั� อพิัชิติเป้าหมายข้องไอแอม
ภายใต้ิแน์วิคิด “เติิบโติไปดัวิยกัิน์ กัิบครอบครัวิไอแอม (IAM Family : Let’s Grow 
Together)”

48 Annual Report 2019



รายงานประจำำาปี 2562 49

”
 โคุรงการ KM Kick Off Day เป็น์กิิจกิรรมกิารใช้กิารจัดกิารควิามรู้เป็น์ตัิวิขั้บเคล่�อน์งาน์ ทัำาให้
องคก์ิรม่กิารจดักิารควิามรู้เป็น์เคร่�องม่อหร่อตัิวิช่วิยสัำาคัญ ข้ององคก์ิรใน์กิารยกิระดบัคุณภาพั มาติรฐาน์
กิารทัำางาน์ไปสู่ัระดับมาติรฐาน์สัากิลได้ ประกิอบกัิบกิารเปล่�ยน์แปลงข้องโลกิยุคปัจจุบัน์และโลกิข้องกิาร
ทัำางาน์ รวิมทัั�งปัญหาใน์กิารทัำางาน์ใน์ปัจจุบัน์ ผู้ลักิดัน์ให้ทุักิองค์กิรต้ิองพััฒน์าควิามรู้ควิามเช่�ยวิชาญ
ให้เพ่ัยงพัอแก่ิกิารปฏิิบัติิงาน์ ต้ิองม่กิารค้น์หา สัร้าง รวิบรวิม กิลั�น์กิรอง จัดเก็ิบควิามรู้อย่างเป็น์ระบบ 
เพ่ั�อให้บุคลากิรท่ั�ต้ิองกิารใช้เข้้าถึงควิามรู้นั์�น์ได้ติลอดเวิลา บุคลากิรทัั�งผูู้้ปฏิิบัติิงาน์และผูู้้บริหารก็ิจะต้ิองม่
กิารเร่ยน์รู้ ม่กิารสัร้างและใช้ควิามรู้ใน์กิารทัำางาน์อย่างสัมำ�าเสัมอและต่ิอเน่์�อง ซึึ่�งไม่เพ่ัยงจะช่วิยให้องค์กิร
อยู่รอดปลอดภัยใน์โลกิท่ั�เปล่�ยน์แปลงเร็วิและม่กิารแข่้งขั้น์สูัง ยังม่ควิามเติิบโติก้ิาวิหน้์าอย่างยั�งย่น์อ่กิด้วิย
องค์กิรชั�น์น์ำาระดับโลกิได้น์ำากิารจัดกิารควิามรู้ (KM) มาเป็น์ตัิวิช่วิยใน์กิารทัำางาน์ใน์องค์กิร เป็น์ตัิวิขั้บเคล่�อน์
งาน์ใน์มิติิ/แง่มุมต่ิางๆ โดย บสัอ. ได้ม่น์โยบายด้าน์กิารจัดกิารควิามรู้ ติลอดจน์จัดทัำาแผู้น์แม่บทักิารจัดกิาร
ควิามรู้ (KM Master Plan) ประจำาปี 2562-2564 ซึึ่�งได้กิำาหน์ดแผู้น์ปฏิิบัติิกิารท่ั�ต้ิองดำาเนิ์น์กิารรณรงค์ส่ังเสัริม
ส่ั�อสัารเร่�องกิารจัดกิารควิามรู้ กิระตุ้ิน์ให้พันั์กิงาน์รับทัราบและม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิระบวิน์กิารจัดกิารควิามรู้

KM
Kick off Day
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    3.4 ด้านการบริหารและพัฒนาระบบสู่ารสู่นเที่ศระบบบริหารสิู่นที่รัพย์์   

 

 

 ใน์ปี 2562 - 2563 บสัอ. ม่แผู้น์พััฒน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ เพ่ั�อรองรับระบบงาน์ใน์ธุรกิิจ
บริหารสิัน์ทัรัพัย์โดยมุ่งเน้์น์ให้เกิิดกิารใช้เทัคโน์โลย่ดิจิทััลใน์กิารปรับปรุงประสิัทัธิภาพักิารบริหารจัดกิารข้อง
หน่์วิยงาน์รัฐ ซึึ่�งแผู้น์ด้าน์กิารพััฒน์าระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศต้ิองม่ควิามสัอดคล้องเช่�อมโยงกัิน์ทัั�งระบบ
กิารทัำางาน์และระบบข้้อมูลสัารสัน์เทัศเพ่ั�อกิารบริหารจัดกิาร กิารปฏิิบัติิงาน์ และกิารให้บริกิารเป็น์ไปอย่างม่
ประสิัทัธิภาพัและประสิัทัธิผู้ล ประกิอบกัิบ บสัอ. ยังไม่ม่ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ ซึึ่�งม่
ควิามจำาเป็น์เพ่ั�อให้สัามารถรายงาน์ข้้อมูลกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ. ให้กิระทัรวิงกิารคลัง ธน์าคารแห่ง
ประเทัศไทัย สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารน์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ หร่อหน่์วิยงาน์อ่�น์
 ๆ ได้ติามท่ั�กิำาหน์ด

 ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ จะทัำาให้เกิิดควิามรวิดเร็วิ ม่ประสิัทัธิภาพัม่ควิามเป็น์ม่ออาช่พั และติอบสัน์อง
ต่ิอน์โยบาย Digital Transformation 4.0 ข้องกิระทัรวิงกิารคลงั ซึึ่�งม่ควิามจำาเป็น์เพ่ั�อให้สัามารถรายงาน์
ข้้อมูลกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ. ให้กิระทัรวิงกิารคลัง ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิาร
น์โยบายรัฐวิิสัาหกิิจ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ หร่อหน่์วิยงาน์อ่�น์ ๆ  ได้ติามท่ั�กิำาหน์ด และใช้เป็น์เคร่�องม่อ
ใน์กิารบริหารจัดกิารด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศด้าน์กิารบริหารงาน์ข้อง บสัอ. ม่ฐาน์ข้้อมูลใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์
ท่ั�เป็น์ศูน์ย์กิลางเด่ยวิกัิน์ ลดควิามผิู้ดพัลาดใน์กิารบริหารจัดกิารข้้อมูล ส่ังเสัริมกิระบวิน์กิารทัำางาน์บริหาร
สิัน์ทัรัพัย์ โดยม่ระบบโปรแกิรมงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ม่มาติรฐาน์เป็น์ไปติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
กิำาหน์ด
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ระบบงานบริหารสิู่นที่รัพย์์ แบ�งออกเป็็น 2 ระบบงาน ได้แก�

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

  1)  ระบบงาน์พิัธ่กิารสิัน์เช่�อ
 2)  ระบบงาน์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
 3)  ระบบงาน์สิัน์เช่�อเช่าซ่ึ่�อ
 4)  ระบบงาน์กิฎหมาย กิารฟ้อ้งคด่ 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�ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ยู่ระหว่ิางกิระบวิน์กิารจัดซ่ึ่�อจัดจ้าง โดยทัาง บสัอ. คาดว่ิาจะสัามารถ
เริ�มใช้ระบบงาน์บริหารสิัน์ทัรัพัย์ได้ประมาณปลายปี พั.ศ. 2563
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คุณะกรรมุ่การบริษัที่
 คณะกิรรมกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่บทับาทัสัำาคัญใน์กิาร
ขั้บเคล่�อน์องค์กิร และม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำาหน์ดกิรอบน์โยบายและเป้าหมายกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทั โดยต้ิอง
ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามรับผิู้ดชอบ ระมัดระวัิง รอบคอบ และซ่ึ่�อสััติย์สุัจริติ เพ่ั� อให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัด
แก่ิองค์กิรและน์โยบายภาครัฐ น์อกิจากิน่์�ยังม่บทับาทัหน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลและประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์
ข้องฝ่่ายบริหารให้ประสับควิามสัำาเร็จติามแผู้น์งาน์และเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ
 

 คุณะกรรมุ่การบริษัที่ บริหารสิู่นที่รัพย์์ ธุนาคุารอิสู่ลามุ่แห�งป็ระเที่ศไที่ย์ จำากัด
 คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ ประกิอบด้วิย ประธาน์กิรรมกิารคน์หนึ์�ง ข้้าราชกิารจากิกิระทัรวิงกิารคลัง
ติามสััดส่ัวิน์ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ดและกิรรมกิารอ่�น์ ม่ไม่น้์อยกิว่ิา 4 คน์ กิารเพิั�มจำาน์วิน์กิรรมกิารต้ิอง
ได้รับควิามเห็น์ชอบจากิกิระทัรวิงกิารคลัง
 ทัั�งน่์� คุณสัมบัติิข้องกิรรมกิารบริษัทัฯ ต้ิองม่คุณสัมบัติิและไม่ม่คุณสัมบัติิต้ิองห้ามติามท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ
ใน์มาติรา 5 แห่งพัระราชบัญญัติิคุณสัมบัติิมาติรฐาน์สัำาหรับกิรรมกิารและพันั์กิงาน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ. 2518 
คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ ประกิอบด้วิย

   1. ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง  ประธาน์กิรรมกิาร 
  2. ดร.พันิ์ติ  ธ่รภาพัวิงศ์  กิรรมกิาร
  3. น์ายสุัธารักิษ์ ธ่ร์จัน์ทึักิ  กิรรมกิาร
  4. น์ายไพัรสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ�  กิรรมกิาร
  5. น์างสัาวิสุัปร่ยา   พิัพััฒน์์มโน์มัย  กิรรมกิาร
  6. น์างอิน์ทิัรา  โภคปุณยารักิษ์ กิรรมกิาร
  7. ผูู้้จัดกิารบริษัทัฯ     เลข้านุ์กิาร
  คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�
  1. กิำาหน์ดกิรอบน์โยบายและเป้าหมายข้องบริษัทั ติลอดจน์กิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายบริหารข้องบริษัทัม่กิาร
จัดทัำาแผู้น์ธุรกิิจ และแผู้น์ปฏิิบัติิงาน์ประจำาปี ท่ั�สัอดรับกัิบเป้าหมายและน์โยบายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ
 2. บริหารกิิจกิารให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดแก่ิผูู้้ถ่อหุ้น์ภาครัฐ โดยยึดถ่อแน์วิปฏิิบัติิสัำาคัญ 4 ประกิาร ค่อ 
  2.1 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามรับผิู้ดชอบ ระมัดระวัิงและรอบคอบ (Duty of Care)
  2.2 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามซ่ึ่�อสััติย์สุัจริติ (Duty of Loyalty)
  2.3 ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ วัิติถุประสังค์และน์โยบายภาครัฐใน์ฐาน์ะ
       ผูู้้ถ่อหุ้น์ (Duty of Obedience)
  2.4 เปิดเผู้ยข้้อมูลติ่อหน์่วิยงาน์ต้ิน์สัังกิัดและหน์่วิยงาน์กิำากิับดูแลภาครัฐอย่างถูกิติ้อง 
       ครบถ้วิน์ โปร่งใสั ติรวิจสัอบได้และทััน์เวิลา (Duty of Disclosure)
 3. กิำากัิบฝ่่ายบริหารข้องบริษัทั ให้ม่กิารจัดโครงสัร้างกิารบริหารงาน์ท่ั�เหมาะสัม จัดวิางระบบงาน์
ใน์ด้าน์กิารบัญช่ กิารเงิน์ กิารติลาด กิารงบประมาณ กิารพััสัดุ กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารติรวิจสัอบ
ควิบคุมภายใน์ให้เหมาะสัมทััน์สัมัยม่ควิามคล่องตัิวิใน์กิารปฏิิบัติิงาน์และม่ประสิัทัธิภาพั
 4. พิัจารณากิลั�น์กิรองกิารแต่ิงตัิ�งหร่อถอดถอน์ผูู้้บริหารระดับสูังข้องบริษัทั ก่ิอน์เสัน์อผูู้้ม่อำาน์าจ
พิัจารณาแต่ิงตัิ�งหร่อถอดถอน์
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 5. กิำากัิบดูแลกิารบริหารงาน์บริษัทัให้ม่รายได้เล่�ยงติน์เองและม่ผู้ลติอบแทัน์จากิกิารลงทัุน์หร่อผู้ล
ติอบแทัน์ต่ิอสิัน์ทัรัพัย์ใน์อัติราท่ั�เหมาะสัม
 6. กิำากัิบดูแลให้บริหารงาน์ข้องบริษัทัเป็น์ไปติามน์โยบายภาครัฐท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ ติลอดจน์ดำาเนิ์น์กิารให้ม่
กิารปรับปรุงระเบ่ยบกิารปฏิิบัติิงาน์ให้คล่องตัิวิและทััน์สัมัยอยู่เสัมอ และสัอดคล้องกัิบกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
 7. ควิบคุม ติิดติาม ประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องบริษัทัให้เป็น์ไปติามน์โยบายภาครัฐและแผู้น์วิิสัาหกิิจ 
รวิมทัั�งกิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายบริหารจัดทัำารายงาน์ต่ิางๆ ให้แล้วิเสัร็จภายใน์กิำาหน์ดเวิลา
 8. กิำาหน์ดแน์วิทัางใน์กิารวัิดผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ เพ่ั�อให้บริษัทัใช้เป็น์เป้าหมายใน์กิารบริหารงาน์

คุณะกรรมุ่การช่ดย์�อย์
 คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ เป็น์ผูู้้พิัจารณาแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารชุดย่อยติามควิามจำาเป็น์ เพ่ั�อพิัจารณา
ประเด็น์เฉพัาะเร่�อง ทัำาหน้์าท่ั�กิลั�น์กิรองงาน์และเสัน์อแน์วิทัางกิารพิัจารณาก่ิอน์ให้คณะกิรรมกิารบริษัทั
เห็น์ชอบ ดังนั์�น์กิรรมกิาร และอนุ์กิรรมกิารชุดย่อยจึงควิรติระหนั์กิถึงบทับาทัหน้์าท่ั�ติามท่ั�ได้รับมอบหมาย
ซึึ่�งคณะกิรรมกิารบริษัทัเป็น์ผูู้้อนุ์มัติิกิฎบัติรคณะกิรรมกิารชุดย่อยต่ิาง ๆ ไว้ิ โดยประธาน์กิรรมกิารบริษัทั
ต้ิองไม่เป็น์ประธาน์หร่อกิรรมกิารใน์คณะกิรรมกิารชุดย่อย ณ ธัน์วิาคม 2562 บสัอ. ม่คณะกิรรมกิารชุดย่อย
รวิม 7 คณะประกิอบไปด้วิย

 1. คุณะอน่กรรมุ่การบริหาร
 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหาร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่บทับาทั
สัำาคัญสัำาหรับกิารพิัจารณาควิามถูกิต้ิอง เหมาะสัมข้องรายละเอ่ยดประกิอบระเบ่ยบวิาระกิารประชุมก่ิอน์ท่ั�
จะเสัน์อให้ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทัพิัจารณา โดยครอบคลุมถึงกิารพิัจารณาเร่�องท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบกิารปรับ
โครงสัร้างหน่์�รายใหญ่ กิารปรับโครงสัร้างหน่์�รายย่อย สิัน์เช่�อเช่าซ่ึ่�อ กิารบริหารจัดกิารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
(NPA) กิารประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์ กิารดำาเนิ์น์คด่ กิารบังคับคด่ กิารบริหารสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ 
กิฎข้้อบังคับ กิฎหมาย กิารบริหารงาน์กิำากัิบควิามเส่ั�ยง กิารบริหารจัดกิารรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่าย
ให้เป็น์ไปติามแผู้น์งาน์และเป้าหมายท่ั�กิำาหน์ด กิารบริหารงาน์บัญช่กิารเงิน์ โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ สัวัิสัดิกิาร
บุคลากิรข้องบริษัทั รวิมทัั�งระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศข้องบริษัทั ให้สัอดคล้องกัิบทิัศทัาง น์โยบาย และ
กิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทักิำาหน์ด
 ทัั�งน่์� เพ่ั�อช่วิยให้กิารพิัจารณาเร่�องท่ั�น์ำาเสัน์อต่ิอท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั ติามระเบ่ยบวิาระ
กิารประชุมม่ควิามละเอ่ยดรอบคอบ รวิดเร็วิ และสัามารถปฏิิบัติิหน้์าท่ั� ได้อย่างถูกิต้ิองสัมบูรณ์ 
คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารฯ ประกิอบด้วิย

   1. น์ายสุัธารักิษ์ ธ่ร์จัน์ทึักิ  ประธาน์
  2. น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒน์์มโน์มัย  อนุ์กิรรมกิาร
  3. น์างอิน์ทิัรา  โภคปุณยารักิษ์ อนุ์กิรรมกิาร
  4. น์างโศรยา  ลิมปิท่ัป  อนุ์กิรรมกิารและเลข้านุ์กิาร
  5. ส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษัทั   ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร



56 Annual Report 2019

 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์� 
 1. พิัจารณาให้คำาแน์ะน์ำาหร่อควิามเห็น์เกิ่�ยวิกิับควิามถูกิต้ิองเหมาะสัมข้องรายละเอ่ยดประกิอบวิาระ
กิารประชุม ก่ิอน์ท่ั�จะน์ำาเสัน์อให้ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั พิัจารณา เพ่ั�อช่วิยให้กิารพิัจารณาเร่�องท่ั�
น์ำาเสัน์อต่ิอท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั ติามระเบ่ยบวิาระกิารประชุมให้สัอดคล้องกัิบทิัศทัางน์โยบายและ
กิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ กิำาหน์ดไว้ิ และม่ควิามรอบคอบและรวิดเร็วิมากิยิ�งขึ้�น์ 
โดยรายละเอ่ยดใน์กิารพิัจารณาให้ครอบคลุมถึงเร่�องต่ิอไปน่์� 

  1.1 กิารปรับโครงสัร้างหน่์�รายใหญ่ รายย่อย สิัน์เช่�อเช่าซ่ึ่�อ
  1.2 กิารบริหารจัดกิารทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
  1.3 กิารประเมิน์ราคาทัรัพัย์สิัน์
  1.4 กิารดำาเนิ์น์คด่ บังคับคด่ กิารบริหารสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ
  1.5 กิารจัดทัำา ปรับปรุงระเบ่ยบกิารปฏิิบัติิงาน์ให้คล่องตัิวิและทััน์สัมัยอยู่เสัมอ 
                    และสัอดคล้องกัิบกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
  1.6 กิารบริหารจัดกิารรายได้และงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็น์ไปติามแผู้น์และเป้าหมาย
                    ท่ั�กิำาหน์ด
  1.7 กิารบริหารจัดกิารด้าน์บัญช่กิารเงิน์
  1.8 โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ สัวัิสัดิกิารบุคลากิรข้องบริษัทั
  1.9 ควิามถูกิต้ิองข้องข้้อมูลท่ั�รายงาน์ไปยังหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแลบริษัทั
  1.10 ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศข้องบริษัทั 
 2. ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�อ่�น์ๆ ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทั มอบหมาย

 2. คุณะอน่กรรมุ่การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง* 
 บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ได้ติระหนั์กิถึงหลักิกิารและแน์วิทัาง
กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ ประกิอบกัิบพัระราชบัญญัติิกิารพััฒน์าและกิำากัิบดูแลและบริหารรัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ. 
2562 กิำาหน์ดให้ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์อย่างเพ่ัยงพัอและเหมาะสัม จึงจัดให้ม่ระบบ
บริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุมภายใน์ โดยเป็น์กิารป้องกัิน์หร่อลดโอกิาสัท่ั�เกิิดผู้ลเส่ัยหาย จากิควิามเส่ั�ยง
ท่ั�อาจเกิิดขึ้�น์ เพ่ั�อให้กิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทัสัามารถบรรลุวัิติถุประสังค์ติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์และพััน์ธกิิจ
ต่ิอไป คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด 
ประกิอบด้วิย

   1. ดร.พันิ์ติ            ธ่รภาพัวิงศ์  ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
  2. น์ายพันั์สั     สุัข้ะปิณฑ์ะ  อนุ์กิรรมกิาร
  3. น์ายระบิล     พัรพััฒน์์กุิล อนุ์กิรรมกิาร
  4. น์างโศรยา     ลิมปิท่ัป  อนุ์กิรรมกิาร
  5. น์ายชูชาติิ     ศิริโชติิ  เลข้านุ์กิาร
  6. น์างสัาวิคล้ายติะวัิน์   เจริญรักิษา  ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร

 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�

 1. ม่อำาน์าจข้อให้หน่์วิยงาน์ต่ิาง ๆ ข้องบริษัทัช่�แจงข้้อมูลเป็น์ลายลักิษณ์อักิษร หร่อเชิญให้ผูู้้บริหาร
และเจ้าหน้์าท่ั�ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องข้องบริษัทัเข้้าร่วิมประชุมกัิบคณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง เพ่ั�อช่�แจงหร่อให้
ข้้อมูลด้วิยวิาจา สัำาหรับควิามเส่ั�ยงและกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามควิามรับผิู้ดชอบ ติามท่ั�เห็น์สัมควิร ทัั�งน่์�ให้
ผูู้้บริหารและเจ้าหน้์าท่ั�ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องท่ั�ได้รับเชิญ สัอบถาม หร่อข้อข้้อมูลถ่อเป็น์หน้์าท่ั�ใน์กิารให้ควิามร่วิมม่อกัิบ
คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
 2. ม่อำาน์าจใน์กิารสัั�งกิารให้หน่์วิยงาน์ต่ิาง ๆ  ข้องบริษัทั ดำาเนิ์น์กิารหร่อปฏิิบัติิกิาร อย่างหนึ์�งอย่าง
ใดเท่ัาท่ั�จำาเป็น์ เพ่ั�อให้สัามารถปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ติามควิามรับผิู้ดชอบท่ั�กิำาหน์ดใน์กิฎบัติรน่์� หร่อหน้์าท่ั�พิัเศษอ่�น์ใด
ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทัฯ มอบหมายให้ปฏิิบัติิเพิั�มเติิมเป็น์กิรณ่พิัเศษ   
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 3. กิำาหน์ด ทับทัวิน์ และให้ควิามเห็น์ชอบกิรอบกิารบริหารควิามเส่ั�ยงองค์กิร น์โยบายกิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
รวิมทัั�งให้ควิามเห็น์ชอบกิลยุทัธ์และแผู้น์กิารบริหารควิามเส่ั�ยง เพ่ั�อให้เหมาะสัมกัิบสัถาน์กิารณ์และสัอดคล้อง
กัิบกิลยุทัธ์กิารดำาเนิ์น์งาน์และแผู้น์ธุรกิิจข้อง บสัอ. ท่ั�เปล่�ยน์แปลงไปก่ิอน์น์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษัทั
ให้ควิามเห็น์และอนุ์มัติิ
 4. พิัจารณาและให้ควิามเห็น์ใน์กิารกิำาหน์ดระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�ยอมรับได้ (Risk Appetite) และควิาม
เบ่�ยงเบน์ข้องระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�ยอมรับได้ข้ององค์กิร (Risk Tolerance)
 5. พิัจารณา รับทัราบ และให้ควิามเห็น์ใน์ผู้ลกิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยง รวิมทัั�งแน์วิทัางและมาติรกิาร
จัดกิารควิามเส่ั�ยง และแผู้น์จัดกิารควิามเส่ั�ยงท่ั�เหล่ออยู่  
 6. พิัจารณา รับทัราบและให้คำาแน์ะน์ำากิารดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์กิารควิบคุมภายใน์ รวิมทัั�งติิดติามควิาม 
ค่บหน้์าข้องผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ติามแผู้น์กิารควิบคุมภายใน์ เพ่ั�อย่น์ยัน์ว่ิาบริษัทัม่กิารควิบคุมภายใน์อย่าง
เพ่ัยงพัอและเหมาะสัม 
 7. พิัจารณา รับทัราบและใหค้ำาแน์ะน์ำากิารดำาเนิ์น์งาน์ด้าน์กิารบรหิารควิามติอ่เน่์�องทัางธรุกิิจเพ่ั�อย่น์ยัน์
บริษัทัจะสัามารถดำาเนิ์น์ธุรกิิจได้อย่างต่ิอเน่์�องภายใต้ิเหตุิกิารณ์ต่ิาง ๆ  ท่ั�หากิเกิิดขึ้�น์จะม่ผู้ลกิระทับต่ิอกิาร
ดำาเนิ์น์ธุรกิิจข้องบริษัทั
 8. ดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงดำาเนิ์น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั รวิมทัั�งเสัน์อแน์ะ
วิิธ่ป้องกัิน์ และวิิธ่ลดควิามเสั่�ยงให้อยู่ใน์ระดับท่ั�ยอมรับได้ ติิดติามแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์เพ่ั�อลดควิามเสั่�ยง
อย่างต่ิอเน่์�อง และเหมาะสัมกัิบกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจข้องบริษัทั
 9. ดูแลควิามเพ่ัยงพัอข้องทัรพััยากิรทั่�ใช้ใน์กิารบรหิารควิามเสั่�ยง เชน่์ บุคลากิรข้องหน์ว่ิยงาน์บรหิาร
ควิามเส่ั�ยง และระบบงาน์บริหารควิามเส่ั�ยง เช่น์ ระบบใน์กิารวัิด ติิดติามและควิบคุมควิามเส่ั�ยง
 10. บูรณากิารกิระบวิน์กิารทัำางาน์เกิ่�ยวิกัิบกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร (Governance) กิารบริหาร      
ควิามเส่ั�ยง (Risk Management) และกิารปฏิิบัติิติามข้้อกิำาหน์ดข้องกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ ประกิาศ 
และหลักิเกิณฑ์์ (Compliance) เพ่ั�อให้บรรลุถึงผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์อย่างบูรณากิาร
 11. รายงาน์ควิามเส่ั�ยงท่ั�สัำาคัญข้ององค์กิร สัถาน์ะข้องควิามเส่ั�ยงข้ององค์กิร และแน์วิทัางใน์กิาร
จัดกิารควิามเสั่�ยง รวิมทัั�งรายงาน์ควิามค่บหน้์า และผู้ลกิระทับข้องกิารบรหิารควิามเสั่�ยงใหแ้ก่ิคณะกิรรมกิาร
บริษัทัเพ่ั�อรับทัราบ
 12. ส่ั�อสัารแลกิเปล่�ยน์ข้้อมูลและประสัาน์งาน์ งาน์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบควิามเส่ั�ยง กิารควิบคุมภายใน์กัิบ      
คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ
 13. กิรณ่อ่�น์ใดท่ั�มิได้กิำาหน์ดไว้ิใน์คำาสัั�งน่์�ให้คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงใช้ดุลยพิันิ์จใน์กิารน์ำา
แน์วิปฏิิบัติิท่ั�กิำาหน์ดติามมาติรฐาน์และแน์วิทัางใน์กิารบรหิารควิามเสั่�ยงทัั�วิไปมาประยกุิต์ิใช้ให้เหมาะสัมใน์แติล่ะ
กิรณ่
 14. ปฏิิบัติิงาน์อ่�น์ใดติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทัมอบหมาย

 *หมุ่าย์เหต่ิ : คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
ได้รับกิารประกิาศแต่ิงตัิ�ง เม่�อวัิน์ท่ั� 12 ธัน์วิาคม 2562 ใน์ปี 2562 จึงยังไม่ม่กิารประชุม
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 3. คุณะกรรมุ่การติรวิจสู่อบ* 
 คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ (Audit Committee) ได้จัดตัิ�งขึ้�น์เพ่ั�อเป็น์กิลไกิใน์กิารสันั์บสันุ์น์ให้บริษัทั
บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ม่กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ กิารปฏิิบัติิงาน์เป็น์ไป
อย่างม่ประสิัทัธิภาพั ประสิัทัธิผู้ล และม่ควิามโปร่งใสั โดยม่กิารสัอบทัาน์ควิามถูกิต้ิอง และเช่�อถ่อได้ข้อง
รายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์, ระบบกิารควิบคุมภายใน์, ระบบบริหารควิามเส่ั�ยง, กิระบวิน์กิารติรวิจสัอบภายใน์, 
กิารติิดติามดูแลให้ม่กิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ คำาสัั�ง และน์โยบายต่ิาง ๆ  ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง รวิม
ถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณใน์กิารประกิอบธุรกิิจข้องบริษัทั
 โดยคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด 
ประกิอบด้วิย

   1. น์างอิน์ทิัรา  โภคปุณยารักิษ์  ประธาน์กิรรมกิาร
     2. ดร.ชัชชัย      ฉัน์ทัจิน์ดา         กิรรมกิาร
     3. น์ายสัรวุิฒิ     สุัข้กิิจ               กิรรมกิาร
    4. น์.สั.พััชริน์ทัร์  พูัลสัวัิสัดิ�          เลข้านุ์กิาร

 คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�

 1. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอรายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์
    1.1 สัอบทัาน์ให้บริษัทัม่กิารรายงาน์ทัางบัญช่และกิารเงิน์อย่างถูกิต้ิอง และเพ่ัยงพัอ เป็น์ไป 
 ติามหลักิกิารบัญช่ท่ั�รับรองโดยทัั�วิไป
   1.2 สัอบทัาน์กัิบฝ่่ายบริหารและผูู้้สัอบบัญช่ เม่�อกิารติรวิจสัอบบัญช่เสัร็จสิั�น์ลง เพ่ั�อพิัจารณา
 ใน์ประเด็น์ต่ิอไปน่์� 
   งบกิารเงิน์ และหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์
   รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่
   ข้้อสัังเกิติและข้้อเสัน์อแน์ะเพิั�มเติิมเก่ิ�ยวิกัิบแผู้น์กิารติรวิจข้องผูู้้สัอบบัญช่
   ควิามยุ่งยากิหร่อข้้อขั้ดแย้งท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญกัิบเจ้าหน้์าท่ั�ข้องบริษัทัใน์ระหว่ิางท่ั�ผูู้้สัอบ
   บัญช่ปฏิิบัติิงาน์อยู่
   สัาระสัำาคัญอ่�น์ ๆ  ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบมาติรฐาน์กิารติรวิจสัอบท่ั�คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ
   ควิรจะทัำาควิามเข้้าใจ หร่อส่ั�อสัารกัิบผูู้้สัอบบัญช่
 2. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอระบบกิารควิบคุมภายใน์
       2.1 สัอบทัาน์ให้บริษัทัม่ระบบกิารควิบคมุภายใน์ (Internal control) และระบบกิารติรวิจสัอบ
 ภายใน์ (Internal audit) ท่ั�เหมาะสัม และพิัจารณาถึงควิามเป็น์อิสัระข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
       2.2 สัอบทัาน์และพิัจารณาร่วิมกัิบผูู้้สัอบบัญช่ และผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ เพ่ั�อ 
 ย่น์ยัน์ถึงควิามเพ่ัยงพัอข้องระบบกิารควิบคมุภายใน์ ซึ่ึ�งรวิมถงึกิารควิบคมุและควิามปลอดภยัข้อง
 ระบบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศข้องบริษัทั
       2.3 สัอบถามถึงระดับควิามเส่ั�ยงท่ั�สัำาคัญ ติลอดจน์วิิธ่บริหารจัดกิารควิามเส่ั�ยงให้ลดน้์อยลง 
 จากิฝ่่ายบริหาร ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ และผูู้้สัอบบัญช่
 3. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิระบวิน์กิารติรวิจสัอบภายใน์
       3.1 สัอบทัาน์และอนุ์มัติิแผู้น์กิารติรวิจสัอบประจำาปี
       3.2 จัดให้ม่กิระบวิน์กิารเพ่ั�อให้ควิามมั�น์ใจใน์คุณภาพัข้องกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบ
 ภายใน์ และพิัจารณาผู้ลกิารดำาเนิ์น์กิารติามกิระบวิน์กิารดังกิล่าวิ
  3.3 สัอบทัาน์และพิัจารณาร่วิมกัิบฝ่่ายบริหารและผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
 ใน์หัวิข้้อต่ิอไปน่์�
  - ข้้อบกิพัร่องสัำาคัญท่ั�ติรวิจพับ และกิารสัน์องติอบจากิฝ่่ายบริหาร
  - ควิามยุ่งยากิท่ั�เกิิดขึ้�น์ใน์ระหว่ิางติรวิจสัอบ ซึึ่�งอาจจะรวิมถึงข้อบเข้ติกิารปฏิิบัติิงาน์ หร่อ 
 กิารเข้้าถึงข้้อมูลท่ั�จำาเป็น์สัำาหรับกิารติรวิจสัอบภายใน์
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  - กิารเปล่�ยน์แปลงข้อบเข้ติกิารติรวิจสัอบให้แติกิต่ิางจากิข้อบเข้ติท่ั�กิำาหน์ดไว้ิใน์แผู้น์กิาร 
 ติรวิจสัอบ
  - งบประมาณ อัติรากิำาลัง และโครงสัร้างองค์กิรข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
  - กิฎบัติรข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
  - คู่ม่อกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
  - ให้ควิามเห็น์ชอบใน์กิารแต่ิงตัิ�ง ถอดถอน์ โยกิย้าย หร่อเลิกิจ้าง และกิารประเมิน์ผู้ลกิาร 
 ปฏิิบัติิงาน์ประจำาปีข้องผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
 4. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิารติรวิจสัอบภายน์อกิ
        4.1 สัอบทัาน์และพิัจารณาข้อบเข้ติและวิิธ่กิารติรวิจสัอบท่ั�เสัน์อโดยผูู้้สัอบบัญช่
        4.2 สัอบทัาน์ประสิัทัธิภาพัใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ รวิมถึงให้ควิามเห็น์ชอบใน์กิาร 
 พิัจารณาคัดเล่อกิ เสัน์อแต่ิงตัิ�ง หร่อเปล่�ยน์แปลงผูู้้สัอบบัญช่
         4.3 สัอบทัาน์ควิามเป็น์อิสัระข้องผูู้้สัอบบัญช่ เก่ิ�ยวิกัิบควิามสััมพััน์ธ์ระหว่ิางผูู้้สัอบบัญช่กัิบ 
 ฝ่่ายบริหารบริษัทัฯ
 5. ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎระเบ่ยบ และข้้อบังคับ
         5.1 จัดให้ม่กิารสัอบทัาน์ประสิัทัธิภาพัข้องระบบงาน์ และติิดติามกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย
 กิฎเกิณฑ์์  ข้้อบังคับ และประกิาศต่ิาง ๆ  ข้องบริษัทั ติลอดจน์ผู้ลข้องกิารดำาเนิ์น์กิารและกิารติิดติาม
 ข้องฝ่่ายบรหิาร ซึ่ึ�งรวิมทัั�งกิารใหคุ้ณให้โทัษข้องผูู้ท่้ั�เก่ิ�ยวิข้้องใน์กิารปฏิิบัติิหร่อไมป่ฏิิบัติิติามกิฎหมาย 
 กิฎเกิณฑ์์ ข้้อบังคับ และประกิาศต่ิาง ๆ
        5.2 จัดให้ม่กิารสัอบทัาน์กิารปฏิิบัติิติามข้้อแน์ะน์ำา และกิฎเกิณฑ์์ข้องหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแล 
 รวิมทัั�งกิารปฏิิบัติิติามข้้อสัังเกิติข้องผูู้้ติรวิจสัอบภายใน์ และผูู้้สัอบบัญช่ข้องบริษัทัอย่างเหมาะสัม
        5.3 จัดให้ม่กิารข้อข้้อมูลท่ั�เป็น์ปัจจุบัน์จากิฝ่่ายบริหาร ใน์เร่�องกิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย 
 และกิฎระเบ่ยบ ข้้อบังคับ
        5.4 สัอบทัาน์ให้บริษัทัปฏิิบัติิติามกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบธุรกิิจข้องบริษัทั
 6. ควิามรับผิู้ดชอบอ่�น์ ๆ 
        6.1 จัดทัำารายงาน์กิารประชุมคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ เสัน์อต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทั
        6.2 จัดทัำารายงาน์ข้องคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ ซึึ่�งแสัดงให้เห็น์ถึงควิามรับผิู้ดชอบและ
 กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ เพ่ั�อเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษัทั
         6.3 สัอบทัาน์และแก้ิไข้กิฎบัติรคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบอยู่เสัมอ เพ่ั�อให้ทััน์สัมัยและม่ควิาม
 เหมาะสัมกัิบสัภาพัแวิดล้อมข้องบริษัทัฯ และน์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษัทั เพ่ั�ออนุ์มัติิ
         6.4 สัอบทัาน์แน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารข้องบริษัทั ว่ิาม่ควิามเหมาะสัมและสัอดคล้องกัิบ
 องค์ประกิอบด้าน์ธรรมาภิบาลมากิน้์อยเพ่ัยงใด

 *หมุ่าย์เหต่ิ : คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด  
ประกิาศแต่ิงตัิ�งปี 2563
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 4. คุณะอน่กรรมุ่การบริหารจัดการและกำากับด่แลการป็ฏิิบัติิงาน ด้านเที่คุโนโลย่์
สู่ารสู่นเที่ศ 
 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ บริษัทั บริหาร
สิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ประกิอบด้วิย

   1. น์างสัาวิสุัปร่ยา พิัพััฒน์์มโน์มัย  ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
  2. น์ายธน์กิิจ  ธ่ระกิาญจน์์  อนุ์กิรรมกิาร
  3. น์างสัาวิอรุณ่ ไชยอนั์น์ต์ิสุัจริติ อนุ์กิรรมกิาร
  4. น์างเทัพัปราน่์ แสังเพ็ัง  อนุ์กิรรมกิาร
  5. น์างโศรยา  ลิมปิท่ัป  อนุ์กิรรมกิาร
  6. น์างสัาวิภัทัรวิด่ สุัวิรรณเวิช  เลข้านุ์กิาร

 คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศฯ ม่อำาน์าจ
หน้์าท่ั�ดังน่์�
 1. ทัำาหน์า้ท่ั�กิำากัิบดูแลกิารบรหิารจัดกิารกิารปฏิิบัติิงาน์ดา้น์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารพิัจารณาควิาม
ถูกิต้ิองเหมาะสัม กิรอบน์โยบายกิารกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารบริหารควิามเส่ั�ยง
ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ น์โยบายกิารรักิษาควิามมั�น์คงปลอดภัยด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ หลักิเกิณฑ์์
กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ก่ิอน์น์ำาเสัน์อท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทัฯ พิัจารณา
อนุ์มัติิ โดยครอบคลุมเร่�องต่ิอไปน่์�
 1.1  กิำากัิบดูเลให้ม่กิารใช้เทัคโน์โลย่ท่ั�สัอดคล้องกัิบกิลยุทัธ์ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจและม่ควิามย่ดหยุ่น์ 
     เพ่ัยงพัอท่ั�จะรองรับกิารเปล่�ยน์แปลงด้าน์เทัคโน์โลย่ และกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจใน์อน์าคติ 
 1.2 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ กิารกิำาหน์ดดัชน่์ช่�วัิดควิามเส่ั�ยง 
            ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ รวิมทัั�งแน์วิทัางกิารจัดกิารควิบคุมและป้องกัิน์ควิามเส่ั�ยงท่ั�เหมาะสัม  
            สัอดคล้องกัิบผู้ลกิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและรายงาน์คณะกิรรมกิาร
 1.3 กิำาหน์ดน์โยบายกิารรกัิษาควิามมั�น์คงปลอดภยัด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ น์โยบายกิารจดัทัำาแผู้น์
            ฉุกิเฉิน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ และกิำากัิบดูแลให้ม่กิารน์ำาน์โยบายดังกิล่าวิมาจัดทัำาแผู้น์
            ระเบ่ยบวิิธ่ปฏิิบัติิและกิระบวิน์กิารใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ รวิมทัั�งให้ม่กิารทับทัวิน์และประเมิน์ประสิัทัธิภาพั
            ข้องน์โยบายดังกิล่าวิ
 1.4 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารติิดติาม ติรวิจสัอบ และรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทั ใน์เร่�องท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง  
            กัิบกิารรักิษาควิามมั�น์คงปลอดภัยด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ผู้ลกิารทัดสัอบและกิารปฏิิบัติิติาม 
            แผู้น์ฉุกิเฉิน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศและกิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
 1.5 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารรายงาน์และปฏิิบัติิติามกิฎหมาย หลักิเกิณฑ์์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
            และมาติรฐาน์สัากิล ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศท่ั�ใช้บริกิารรวิมถึงหลักิเกิณฑ์์
             กิารกิำากัิบดูแลกิารใช้บริกิารจัดกิารผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ (IT Outsourcing) 
            ติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
 1.6 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารรายงาน์ผู้ลและกิารติิดติามประเด็น์จากิกิารติรวิจสัอบด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ 
            และรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิาร
 1.7 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารส่ั�อสัารกัิบบุคลากิรข้องบริษัทัฯ เพ่ั�อให้ติระหนั์กิถึงควิามสัำาคัญ
            ข้องควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
 1.8 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารกิำาหน์ดโครงสัร้างองค์กิรท่ั�เอ่�อต่ิอกิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
     ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ โดยแบ่งแยกิหน้์าท่ั�ควิามรับผิู้ดชอบเป็น์ 3 ระดับ
  1.8.1 กิารปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  1.8.2 กิารบริหารควิามเส่ั�ยงด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  1.8.3 กิารติรวิจสัอบดา้น์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศอยา่งชัดเจน์ และถว่ิงดุลอำาน์าจกัิน์อยา่งอิสัระ
 1.9 กิำากัิบดูแลและสันั์บสันุ์น์ให้ม่กิารบริหารจัดกิารบุคลากิรท่ั�ปฏิิบัติิงาน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศทัั�ง  
            3 ระดับ (ข้้อ 1.8) รวิมทัั�งบุคลากิรท่ั�ใช้เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ประจำาวัิน์อย่าง
     เหมาะสัม 
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 1.10 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารกิำาหน์ดหลักิเกิณฑ์์กิารคัดเล่อกิ จัดหาระบบและผูู้้ให้บริกิาร
 1.11 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารด้าน์กิารพััฒน์าระบบให้ม่ควิามถูกิต้ิองข้องข้้อมูลท่ั�เช่�อถ่อได้      
             มั�น์คง ปลอดภัย พัร้อมต่ิอกิารใช้งาน์ และม่ควิามย่ดหยุ่น์เพ่ัยงพัอท่ั�จะรองรับกิารปรับปรุง
              เปล่�ยน์แปลงระบบใน์อน์าคติ
 1.12 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารโครงกิารด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ติามท่ั�ธน์าคารแห่ง
             ประเทัศไทัยกิำาหน์ด
 1.13 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารเหตุิกิารณ์ผิู้ดปกิติิและปัญหาท่ั�เกิิดจากิกิารใช้เทัคโน์โลย่ 
 1.14 กิำากัิบดูแลให้ม่แผู้น์ฉุกิเฉิน์ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ทับทัวิน์แผู้น์ฉุกิเฉิน์และม่กิารจัดทัำาคู่ม่อ
                กิารปฏิิบัติิงาน์ติามแผู้น์ฉุกิเฉิน์ ท่ั�ม่ควิามเป็น์ไปได้ใน์กิารปฏิิบัติิและสัอดคล้องกัิบแน์วิปฏิิบัติิข้อง
             ธน์าคารแห่งประเทัศไทัย
 1.15 กิำากัิบดูแลให้ม่ศูน์ย์คอมพิัวิเติอร์สัำารองท่ั�พัร้อมใช้งาน์ติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
 1.16 กิำากัิบดูแลให้ม่กิารบริหารจัดกิารผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ ให้เป็น์ไปติามท่ั�
             ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
 1.17 กิำากัิบดูแลใหม่้กิารข้ออน์ญุาติกิารน์ำาเทัคโน์โลย่มาใชห้ร่อกิารเปล่�ยน์แปลงกิารใชเ้ทัคโน์โลย่ให้เป็น์ 
            ไปติามท่ั�ธน์าคารแห่งประเทัศไทัยกิำาหน์ด
 1.18 กิำาหน์ดน์โยบายด้าน์กิารติรวิจสัอบผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิ
 1.19 กิำากัิบดูแลให้ม่ระบบกิารประเมิน์ ควิบคุม แน์วิทัางใน์กิารติิดติามประสิัทัธิภาพักิารให้บริกิารข้อง
      ผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ IT Outsourcing และบริหารจัดกิารควิามเส่ั�ยง 
      ใน์กิารใช้บริกิารจากิผูู้้ให้บริกิารภายน์อกิด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ IT Outsourcing

 2. ให้คำาปรึกิษาและพิัจารณาเห็น์ชอบแน์วิทัางกิารดำาเนิ์น์งาน์ทั่�เก่ิ�ยวิกัิบควิามถูกิต้ิองเหมาะสัม คุ้มค่า
ข้องกิารจดัหาโปรแกิรมซึ่อฟ้แวิร ์กิารติิดตัิ�งประมวิลผู้ลธรุกิรรมหลกัิด้าน์กิารบรหิารสันิ์ทัรัพัย์ ซึึ่�งครอบคลมุ
ถึงระบบปฏิิบัติิกิาร (Operating System) ระบบงาน์ (Application System) ระบบฐาน์ข้้อมูล (Database 
System) และกิารจดัระบบโครงสัรา้งพ่ั�น์ฐาน์ IT Infrastructure ท่ั�สัามารถรองรบัปริมาณธรุกิรรมทั่�จะเกิิด
ขึ้�น์ทัั�งใน์ปัจจุบัน์และอน์าคติ รองรับกิารจัดเก็ิบปริมาณข้้อมูล รองรับกิารเช่�อมต่ิอระบบข้้อมูลกัิบผูู้้ใช้งาน์
ต่ิางๆ ม่ควิามมั�น์คงปลอดภัยอย่างม่เสัถ่ยรภาพัและถูกิต้ิองติามกิฎระเบ่ยบท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง ก่ิอน์น์ำาเสัน์อต่ิอ
คณะกิรรมกิารบริษัทั พิัจารณาอนุ์มัติิ
 3. ให้คำาปรึกิษา กิำากัิบดูแล และพิัจารณาอนุ์มัติิแน์วิทัางกิารน์ำาข้้อมูลปัจจุบัน์เข้้าสู่ัระบบซึ่อฟ้แวิร์ 
กิารควิบคุม กิารทัดสัอบควิามพัร้อมใช้งาน์ข้องระบบติามกิระบวิน์กิารและควิามติ้องกิารข้องผูู้้ใช้งาน์กิ่อน์
กิารใช้งาน์จริง กิารบริหารจัดกิารกิารตัิ�งค่าข้องระบบกิารทัดสัอบควิามปลอดภัยข้องระบบ กิารน์ำาระบบ
ขึ้�น์ใช้งาน์ กิารรับมอบกิารจัดกิารระบบโปรแกิรมซึ่อฟ้แวิร์ดังกิล่าวิหลังกิารติิดตัิ�ง ก่ิอน์น์ำาเสัน์อติ่อ
คณะกิรรมกิารบริษัทั เพ่ั�อทัราบ
 4. ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�อ่�น์ ๆ ติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย 
จำากัิด มอบหมาย
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 5. คุณะอน่กรรมุ่การพัฒนาป็ระสิู่ที่ธิุภาพองค์ุกร 
 เพ่ั�อให้กิารดำาเนิ์น์กิารข้องบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ใน์กิาร
เจรจาแก้ิไข้หน่์� กิารดำาเนิ์น์คด่ กิารบังคับคด่ ให้สัำาเร็จติามเป้าหมายด้วิยระบบกิารบริหารจัดกิารท่ั�รองรับ
ยุคดิจิทััล โดยมุ่งสู่ักิารเป็น์รัฐวิิสัาหกิิจท่ั�ม่กิารบริหารจัดกิารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัอย่างม่ออาช่พั จึงม่
ควิามจำาเป็น์ต้ิองพััฒน์าระบบกิารบริหารจัดกิารองค์กิรและบุคลากิรให้ครอบคลุมครบถ้วิน์รองรับภารกิิจ
ข้ององค์กิร เพ่ั�อให้กิารบริหารจัดกิารและดำาเนิ์น์งาน์เป็น์ไปอย่างม่ประสิัทัธิภาพั โดยคณะอนุ์กิรรมกิารพััฒน์า
ประสิัทัธิภาพัองค์กิร บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ประกิอบด้วิย

 1. น์างอิน์ทิัรา      โภคปุณยารักิษ์     ประธาน์อนุ์กิรรมกิาร
 2. น์ายธน์กิิจ       ธ่ระกิาญจน์์     อนุ์กิรรมกิาร
 3. ผูู้้จัดกิารบริษัทั       อนุ์กิรรมกิาร
 4. รองผูู้้จัดกิารบริษัทั       อนุ์กิรรมกิาร
 5. ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารบริษัทั สัายงาน์ปรับโครงสัร้างหน่์�   อนุ์กิรรมกิาร
 6. ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารบริษัทั สัายงาน์กิฎหมายและพิัธ่กิารสิัน์เช่�อ  อนุ์กิรรมกิาร
 7. ผูู้้ช่วิยผูู้้จัดกิารบริษัทั สัายงาน์อำาน์วิยกิาร    อนุ์กิรรมกิาร
 8. ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายยุทัธศาสัติร์องค์กิร    อนุ์กิรรมกิาร
 9. ผูู้้บริหารระดับสูังรับผิู้ดชอบฝ่่ายพิัธ่กิารสิัน์เช่�อและหลักิประกัิน์ อนุ์กิรรมกิาร
 10. ผูู้้บริหารระดับสูังรับผิู้ดชอบส่ัวิน์นิ์ติิกิารและสััญญา  อนุ์กิรรมกิาร
 11 . ผูู้้บริหารระดับสูังรับผิู้ดชอบส่ัวิน์บริหารทัรัพัยากิรบุคคล     อนุ์กิรรมกิาร
 12. ผูู้้บริหารระดับสูังรับผิู้ดชอบส่ัวิน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ     อนุ์กิรรมกิาร
 13. ผูู้้รับผิู้ดชอบส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษัทั        อนุ์กิรรมกิารและเลข้านุ์กิาร
 14. ผูู้้รับผิู้ดชอบส่ัวิน์เลข้านุ์กิารบริษัทั        ผูู้้ช่วิยเลข้านุ์กิาร

 คณะอนุ์กิรรมกิารพััฒน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�

 1. กิำาหน์ดรูปแบบแน์วิทัางกิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ และงาน์ดา้น์บุคลากิรติามน์โยบายคณะกิรรมกิารบริษัทั
เพ่ั�อพััฒน์าระบบกิารบริหารจัดกิารองค์กิรให้เช่�อมโยง สัอดคล้อง ครอบคลุมทุักิ ๆ ด้าน์ รองรับภารกิิจ
ติามแผู้น์ยุทัธศาสัติร์องค์กิรและแน์วิทัางกิารดำาเนิ์น์งาน์
 2. พิัจารณากิลั�น์กิรองแผู้น์พััฒน์าองค์กิร ก่ิอน์น์ำาเสัน์อคณะกิรรมกิารบริษัทัอนุ์มัติิ
 3. พิัจารณากิลั�น์กิรองข้้อเสัน์อข้อง
ผูู้้เช่�ยวิชาญภายน์อกิหร่อภายใน์องค์กิรใน์กิาร
ออกิแบบปรับปรุงกิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ และ
งาน์ด้าน์บุคลากิรให้สัำาเร็จติามแผู้น์งาน์ กิารปฏิิบัติิ
งาน์อ่�น์ใดติามท่ั�คณะกิรรมกิารบริษัทัมอบหมาย
 4. ควิบคุม กิำากัิบ ดูแล กิารดำาเนิ์น์งาน์
ติามแผู้น์งาน์พััฒน์าองค์กิร ให้เป็น์ไปติาม
วัิติถุประสังค์ข้องโครงกิาร
 5. เชิญผูู้้บริหารหร่อผูู้้เก่ิ�ยวิข้้องเข้้าร่วิม
ประชุม และให้ข้้อมูล หร่อแต่ิงตัิ�งคณะทัำางาน์ย่อย
เพ่ั�อดำาเนิ์น์งาน์ติามท่ั�คณะอนุ์กิรรมกิารมอบหมาย
 6. ดำาเนิ์น์กิารปฏิิบัติิงาน์อ่�น์ใดติามท่ั�คณะ
กิรรมกิารบริษัทัมอบหมาย
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 6. คุณะอน่กรรมุ่การพิจารณาผลติอบแที่นผ้่จัดการบริษัที่ 
 เพ่ั�อให้กิารกิำาหน์ดคา่ติอบแทัน์ข้องผูู้จั้ดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอสิัลามแหง่ประเทัศไทัย
จำากัิด เป็น์ไปติามมติิคณะรัฐมน์ติร่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง และม่ควิามถูกิต้ิอง โปร่งใส่ั และเหมาะสัม โดยคณะ
อนุ์กิรรมกิารพิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด 
ประกิอบด้วิย

   1. น์ายสุัธารักิษ์  ธ่ร์จัน์ทึักิ        ประธาน์กิรรมกิาร
  2. ดร.พันิ์ติ      ธ่รภาพัวิงศ์      กิรรมกิาร
  3. น์ายณัฐวุิฒ    ไพัศาลวัิฒน์า   กิรรมกิารผูู้้แทัน์สัคร.
  4. น์.สั.สิัชว่ิร์ภา  ชะโลธร          เลข้านุ์กิาร

 คณะอนุ์กิรรมกิารพััฒน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิรฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�

  1. พิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ข้องผูู้้จัดกิารบริษัทั ติามมติิคณะรัฐมน์ติร่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
 2. เสัน์อผู้ลกิารพิัจารณาติาม (1) ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทั เพ่ั�อพิัจารณากิำาหน์ดผู้ลติอบแทัน์ต่ิอไป

 

 7. คุณะกรรมุ่การสู่รรหาผ้่จัดการบริษัที่ 
 เน่์�องจากิ น์ายธงรบ ด่าน์อำาไพั ผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
จะครบวิาระกิารดำารงติำาแหน่์งใน์วัิน์ท่ั� 24 สิังหาคม 2562 จำาเป็น์ต้ิองดำาเนิ์น์กิระบวิน์กิาสัรรหาผูู้้จัดกิารบริษัทั
คน์ใหม่เพ่ั�อควิามต่ิอเน่์�องและใน์กิารบริหารและจัดกิารบริษัทั และเพ่ั�อให้กิารจ้างและกิารแต่ิงตัิ�งผูู้้จัดกิารบริษัทั
เป็น์ไปอย่างถูกิต้ิอง โปร่งใสัและติรวิจสัอบได้ โดยคณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ 
ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ประกิอบด้วิย

   1. ดร.พันิ์ติ          ธ่รภาพัวิงศ์       ประธาน์กิรรมกิาร
  2. น์ายชาญวิิทัย์  น์าคบุร่             กิรรมกิาร 
  3. น์ายวิิชิติ       กิรวิิทัยาคม         กิรรมกิาร
  4. น์ายบรรยง    วิิเศษมงคลชัย      กิรรมกิาร
                5. น์ายสุัธารักิษ์   ธ่ร์จัน์ทึักิ           กิรรมกิาร
                6. น์.สั.ธนิ์ษฐา   พังศ์น์พัรัติน์์        เลข้านุ์กิาร

 คณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จัดกิารบริษัทัฯ ม่อำาน์าจหน้์าท่ั�ดังน่์�

 1. สัรรหาบุคคลท่ั�ม่ควิามรู้ ควิามสัามารถ และประสับกิารณ์เหมาะสัมท่ั�จะเป็น์ผูู้้จัดกิารบริษัทัซึึ่�งต้ิองม่
คุณสัมบัติิและไม่ม่ลักิษณะต้ิองห้ามติามพัระราชบญัญัติิคุณสัมบัติิมาติรฐาน์สัำาหรับกิรรมกิารและพัน์กัิงาน์
รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ.2518 และท่ั�แก้ิไข้เพิั�มเติิม
 2. เสัน์อผู้ลกิารสัรรหาติาม (1) ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทั เพ่ั�อพิัจารณาจ้างและแต่ิงตัิ�งต่ิอไป
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การป็ระช่มุ่คุณะกรรมุ่การ

*กิารประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทัฯ ครั�งท่ั� 3/2562 วัิน์ท่ั� 7 กุิมภาพััน์ธ์ 2562 ม่มติิแต่ิงตัิ�ง คุณสุัปร่ยา พิัพััฒน์์มโน์มัย
 เป็น์กิรรมกิารบริษัทั

**กิารประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั ครั�งท่ั� 20/2562 วัิน์ท่ั� 11 ตุิลาคม 2562 ม่มติิแต่ิงตัิ�ง คุณอิน์ทิัรา โภคปุณยารักิษ์
  เป็น์กิรรมกิารบริษัทั แทัน์น์ายไพัสััณฑ์์ วิงศ์สัมิทัธิ� ท่ั�ลาออกิก่ิอน์ครบกิำาหน์ดวิาระ
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จำาน์วิน์ครั�งกิารประชุมข้องคณะกิรรมบริษัทัและคณะอนุ์กิรรมกิารชุดย่อย
ตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2562 ถึง 31 ธัน์วิาคม 2562 ม่รายละเอ่ยดดังน่์�
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นโย์บาย์การกำากับด่แลกิจการท่ี่�ด่

 

 บสัอ. ม่ควิามมุ่งมั�น์และติระหนั์กิถึงกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจติามหลักิกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ อัน์เป็น์ปัจจัย
หลักิ ใน์กิารส่ังเสัริมให้กิรรมกิาร ผูู้้จัดกิาร พันั์กิงาน์ระดับบริหาร พันั์กิงาน์ และลูกิจ้างยึดมั�น์ติามน์โยบาย
กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร รวิมทัั�งม่ส่ัวิน์ร่วิมใน์กิิจกิรรมด้าน์ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม รวิมทัั�ง
ยกิระดับกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารข้อง บสัอ. ให้เป็น์ไปติามมาติรฐาน์สัากิลและปฏิิบัติิติามกิฎหมาย โดยคำานึ์งถึง
ควิามโปร่งใสั เป็น์ธรรมและม่ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยทุักิกิลุ่ม สัร้างควิามเช่�อมั�น์ให้กัิบผูู้้ถ่อหุ้น์ ซึึ่�ง
เป็น์ส่ัวิน์สัำาคัญใน์กิารพััฒน์าองค์กิรให้เจริญเติิบโติและสัามารถสัร้างมูลค่าอย่างยั�งย่น์ ซึึ่�งหลักิกิารปฏิิบัติิ
เก่ิ�ยวิกัิบกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ ซึึ่�งม่รายละเอ่ยดดังน่์�

หมุ่วิดท่ี่� 1 สิู่ที่ธิุและคุวิามุ่เที่�าเท่ี่ย์มุ่กันของผ้่ถ่ือห้่น
หลักป็ฏิิบัติิท่ี่� 1  สู่�งเสู่ริมุ่ให้ผ้่ถ่ือห้่นได้ใช้สิู่ที่ธิุของตินเองอย์�างคุรบถ้ืวินและมุ่่คุวิามุ่เที่�าเท่ี่ย์มุ่กัน  

 1.1 การจัดให้มุ่่การป็ระช่มุ่ผ้่ถ่ือห้่น
 บสัอ. จัดให้ม่กิารประชุมสัามัญอย่างน้์อยทุักิระยะเวิลา 12 เด่อน์ และกิารประชุมวิิสัามัญจัดขึ้�น์โดย
ผูู้้ถ่อหุ้น์จำาน์วิน์รวิมกัิน์ไม่น้์อยกิว่ิาหนึ์�งใน์ห้าข้องจำาน์วิน์หุ้น์ข้องบริษัทัเข้้าช่�อกัิน์ทัำาหนั์งส่ัอใน์ฉบับเด่ยวิกัิน์
ร้องข้อให้เร่ยกิประชุมหร่อคณะกิรรมกิารเห็น์สัมควิร โดยติ้องบอกิกิล่าวิเร่ยกิประชุมใหญ่ทุักิคราวิให้ลง
พิัมพ์ัโฆษณาอย่างน้์อยสัองคราวิ ใน์หนั์งส่ัอพิัมพ์ัฉบับหนึ์�ง หร่อส่ังหนั์งส่ัอนั์ดประชุมไปยังผูู้้ถ่อหุ้น์ทุักิคน์
ก่ิอน์วัิน์ประชุมไม่น้์อยกิว่ิา 7 วัิน์ ใน์กิรณ่ท่ั�ผูู้้ถ่อหุ้น์ไม่สัามารถเข้้าประชุมด้วิยติน์เองได้ อาจมอบฉัน์ทัะให้
ผูู้้อ่�น์เข้้าประชุมก็ิได้ บริษัทัจะจัดส่ังหนั์งส่ัอเชิญประชุมพัร้อมวิาระข้้อมูลและเอกิสัารกิารประชุมล่วิงหน้์าและ
เผู้ยแพัร่บน์เว็ิบไซึ่ต์ิข้อง บสัอ. อย่างน้์อย 28 วัิน์ก่ิอน์กิารประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ ทุักิคน์ม่สิัทัธิพ่ั�น์ฐาน์เท่ัาเท่ัยมกัิน์
ใน์กิารเข้้าร่วิมประชุม ม่สิัทัธิออกิเส่ัยงลงคะแน์น์ กิารแสัดงควิามคิดเห็น์และม่สิัทัธิใน์กิารได้รับข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบ
ผู้ลประกิอบกิารและฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้อง บสัอ.

 1.2 การดำาเนินการในวิันป็ระช่มุ่ผ่้ถื่อห่้น
 กิารดำาเนิ์น์กิารประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ บสัอ. เปิดโอกิาสัใน์กิารเข้้าร่วิมประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ และใน์กิารซัึ่กิถามเสัน์อ
ควิามคิดเห็น์ต่ิอท่ั�ประชุมอย่างเพ่ัยงพัอ กิารดำาเนิ์น์กิารประชุมจะเป็น์ไปติามลำาดับวิาระกิารประชุม โดยวิาระ
กิารประชุมม่กิารเสัน์อรายละเอ่ยดอย่างครบถ้วิน์ พัร้อมเอกิสัารข้้อมูลประกิอบกิารพิัจารณาอย่างชัดเจน์และ
จะไม่เพิั�มวิาระกิารประชุมท่ั�ไม่ม่กิารแจ้งให้ผูู้้ถ่อหุ้น์ทัราบล่วิงหน้์าโดยไม่จำาเป็น์ โดยเฉพัาะวิาระท่ั�ม่ควิามสัำาคัญ
ท่ั�ผูู้้ถ่อหุ้น์ต้ิองใช้เวิลาใน์กิารศึกิษาข้้อมูลก่ิอน์กิารตัิดสิัน์ใจ   
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 1.3 การจัดที่ำาราย์งานการป็ระช่มุ่ และการเปิ็ดเผย์มุ่ติิการป็ระช่มุ่ผ้่ถ่ือห้่น
 กิารจัดทัำารายงาน์กิารประชุม บสัอ. จะจัดทัำาให้แล้วิเสัร็จภายใน์ 14 วัิน์นั์บจากิวัิน์ประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ โดย
ม่กิารบัน์ทึักิรายช่�อกิรรมกิารผูู้้เข้้าร่วิมประชุม และกิรรมกิารท่ั�ลาประชุม บัน์ทึักิกิารช่�แจงขั้�น์ติอน์และวิิธ่กิาร
ลงคะแน์น์ก่ิอน์ดำาเนิ์น์กิารประชุม รวิมทัั�งกิารเปิดโอกิาสัให้ผูู้้ถ่อหุ้น์ตัิ�งประเด็น์หร่อซัึ่กิถาม น์อกิจากิน่์�ม่กิาร
บัน์ทึักิคำาถามคำาติอบ รายละเอ่ยดข้องข้้อพิัจารณา ข้้อหาร่อ กิารแสัดงควิามคิดเห็น์ต่ิาง ๆ ข้องผูู้้ถ่อหุ้น์
และผู้ลกิารลงคะแน์น์ใน์แต่ิละวิาระว่ิาม่ผูู้้ถ่อหุ้น์ เพ่ั�อให้รายงาน์กิารประชุมม่รายละเอ่ยดข้้อมูลครบถ้วิน์ และ
จัดให้ม่กิารเผู้ยแพัร่รายงาน์กิารประชุมใหญ่ให้ผูู้้ถ่อหุ้น์ได้รับทัราบโดยทัั�วิถึง รวิมทัั�งเปิดเผู้ยให้สัาธารณชน์
ทัราบถึงผู้ลกิารลงคะแน์น์ข้องแต่ิละวิาระใน์กิารประชุมสัามัญและวิิสัามัญผูู้้ถ่อหุ้น์บน์เว็ิบไซึ่ต์ิข้อง บสัอ.

หมุ่วิดท่ี่� 2 คุณะกรรมุ่การ
หลักป็ฏิิบัติิ 2  ติระหนักถึืงบที่บาที่และคุวิามุ่รับผิดชอบของคุณะกรรมุ่การ  
 คณะกิรรมกิารบริษัทัม่บทับาทัสัำาคัญใน์ฐาน์ะตัิวิแทัน์ข้องผูู้้ถ่อหุ้น์และเป็น์ผูู้้น์ำาองค์กิร โดยม่หน้์าท่ั�
กิำาหน์ดวัิติถุประสังค์และเป้าหมายกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ. รวิมทัั�งกิำาหน์ดกิลยุทัธ์ น์โยบายกิารดำาเนิ์น์งาน์ 
ติลอดจน์กิารจัดสัรรทัรัพัยากิรสัำาคัญและเป็น์ผูู้้กิำากัิบดูแลและประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ข้องฝ่่ายจัดกิารเพ่ั�อ
ให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดแก่ิ บสัอ. 

 2.1 โคุรงสู่ร้างคุณะกรรมุ่การบริษัที่
 คณะกิรรมกิารม่ไม่น้์อยกิว่ิา 4 ท่ัาน์ ซึึ่�งแต่ิงตัิ�งและถอดถอน์โดยท่ั�ประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ ทัั�งน่์�ต้ิองม่
ข้้าราชกิาร จากิกิระทัรวิงกิารคลังเข้้าร่วิมเป็น์คณะกิรรมกิารติามสััดส่ัวิน์ท่ั�กิระทัรวิงกิารคลังกิำาหน์ด
หากิม่กิารเพิั�มจำาน์วิน์กิรรมกิารติ้องได้รับควิามเห็น์ชอบจากิกิระทัรวิงกิารคลังก่ิอน์ ซึึ่�งกิรรมกิารติ้องม่
คุณสัมบัติิครบถ้วิน์และไม่ม่ลักิษณะต้ิองห้ามติามกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง รวิมทัั�งต้ิองม่ควิามรู้ควิามสัามารถ
และประสับกิารณท่์ั�จะเปน็์ประโยชน์์ต่ิอกิารดำาเน์นิ์ธุรกิิจ และ บสัอ. กิำาหน์ดใหก้ิรรมกิารบรษัิทัม่กิารติรวิจสัอบ
และรับรองคุณสัมบัติิด้วิยติน์เองอย่างน้์อยปีละ 1 ครั�ง
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 2.2 การสู่รรหาคุณะกรรมุ่การบริษัที่
 คณะกิรรมกิารบริษัทัจะแติ่งตัิ�งคณะกิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าติอบแทัน์ ติามแน์วิทัางกิาร
แต่ิงตัิ�งกิรรมกิารรัฐวิิสัาหกิิจ กิล่าวิค่อ กิารใช้สัมรรถน์ะหลักิและควิามรู้ท่ั�จำาเป็น์ (Skill Matrix) ครอบคลุม
สัมรรถน์ะหลักิ ทัั�ง 4 ด้าน์ ได้แก่ิ กิารเงิน์ บัญช่ กิฎหมาย และเทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์กิารพิัจารณาสัรรหา
และจะพิัจารณารายช่�อบุคคลท่ั�ได้มาจากิสัรรหาหร่อกิารเสัน์อจากิกิระทัรวิงกิารคลังใน์จำาน์วิน์ไม่น้์อยกิว่ิา
สัองเท่ัาข้องจำาน์วิน์ติำาแหน่์งท่ั�ต้ิองกิารแต่ิงตัิ�ง ก่ิอน์เสัน์อ สัคร. เพ่ั�อพิัจารณา และเม่�อได้รับอนุ์มัติิรายช่�อ
จากิ สัคร. แล้วิ ประธาน์กิรรมกิารบริษัทัจะเร่ยกิประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์อนุ์มัติิก่ิอน์คณะกิรรมกิารแต่ิงตัิ�งต่ิอไป 

 2.3 วิาระการดำารงติำาแหน�งของคุณะกรรมุ่การบริษัที่ 
 กิรรมกิารบริษัทัม่วิาระกิารดำารงติำาแหน์่งคราวิละสัามปี และใน์กิารประชุมสัามัญผูู้้ถ่อหุ้น์ประจำาปี 
กิรรมกิารบริษัทัต้ิองออกิจากิติำาแหน่์งจำาน์วิน์หนึ์�งใน์สัาม ถ้าจำาน์วิน์กิรรมกิารบริษัทัแบ่งออกิให้เป็น์สัามส่ัวิน์
ไม่ได้ก็ิให้ออกิโดยจำาน์วิน์ใกิล้ท่ั�สุัดกัิบส่ัวิน์หนึ์�งใน์สัาม กิรรมกิารบรษัิทัท่ั�ต้ิองออกิจากิติำาแหน่์งนั์�น์ให้พิัจารณา
จากิกิรรมกิารบริษัทัท่ั�อยู่ใน์ติำาแหน่์งน์าน์ท่ั�สุัดเป็น์ผูู้้ออกิจากิติำาแหน่์ง โดยกิรรมกิารท่ั�พ้ัน์จากิติำาแหน่์ง
ติามวิาระสัามารถแต่ิงตัิ�งกิลับเข้้ารับติำาแหน่์งได้ติามมติิท่ั�ประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ น์อกิจากิกิารพ้ัน์จากิติำาแหน่์ง
ติามวิาระแล้วิ ให้กิรรมกิารพ้ัน์จากิติำาแหน่์งเม่�อ (1) ติาย (2) ลาออกิ (3) ข้าดคุณสัมบัติิติามท่ั�กิำาหน์ดไว้ิใน์
มาติรา 5 แห่งพัระราชบัญญัติิมาติรฐาน์สัำาหรับกิรรมกิารและพันั์กิงาน์รัฐวิิสัาหกิิจ พั.ศ.2518 (4) ออกิโดย
มติิท่ั�ประชุมผูู้้ถ่อหุ้น์ เน่์�องจากิบกิพัร่องต่ิอหน้์าท่ั� ม่ควิามประพัฤติิเส่ั�อมเส่ัย  หร่อหย่อน์ควิามสัามารถ กิรณ่
กิรรมกิารทั่�ได้รับแต่ิงตัิ�งให้เข้้าดำารงติำาแหน์่งแทัน์กิรรมกิารทั่�พ้ัน์จากิติำาแหน์่งก่ิอน์วิาระให้กิรรมกิารทั่�ได้รับ
แต่ิงตัิ�งม่วิาระกิารดำารงติำาแหน่์งเท่ัากัิบวิาระท่ั�เหล่ออยู่ข้องกิรรมกิารท่ั�พ้ัน์จากิติำาแหน่์ง                 

 2.4 บที่บาที่ หน้าท่ี่� และคุวิามุ่รับผิดชอบของคุณะกรรมุ่การ
 คณะกิรรมกิารบริษัทัต้ิองกิำาหน์ดข้อบเข้ติหน์้าท่ั� ควิามรับผิู้ดชอบ กิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ระหวิ่างคณะ
กิรรมกิารและฝ่่ายจัดกิารอย่างชัดเจน์ รวิมทัั�งกิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายบริหารข้องบริษัทัม่กิารจัดทัำาแผู้น์ธุรกิิจและ
ปฏิิบัติิงาน์ประจำาปีท่ั�สัอดรับกัิบเป้าหมายและน์โยบายท่ั�ได้กิำาหน์ดไว้ิ และกิำากัิบให้ม่กิารจัดโครงสัร้างกิารบริหาร
งาน์ท่ั�เหมาะสัม ม่ควิามคล่องตัิวิใน์กิารปฏิิบัติิงาน์และม่ประสิัทัธิภาพั รวิมถึงควิบคุม ติิดติาม ประเมิน์ผู้ลกิาร
ปฏิิบัติิงาน์ข้องบริษัทั ให้เป็น์ไปติามน์โยบายภาครัฐและแผู้น์วิิสัาหกิิจ เพ่ั�อให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดแก่ิผูู้้ถ่อหุ้น์
ภาครัฐ

 2.5 คุณะกรรมุ่การช่ดย์�อย์
 คณะกิรรมกิารบริษัทัเป็น์ผูู้้พิัจารณาแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารชุดย่อยติามควิามจำาเป็น์ เพ่ั�อพิัจารณา
ประเด็น์เฉพัาะเร่�อง ทัำาหน้์าท่ั�กิลั�น์กิรองงาน์และเสัน์อแน์วิทัางกิารพิัจารณาก่ิอน์ให้คณะกิรรมกิารบริษัทั
เห็น์ชอบ ดังนั์�น์กิรรมกิาร และอนุ์กิรรมกิารชุดย่อยจึงควิรติระหนั์กิถึงบทับาทัหน้์าท่ั�ติามท่ั�ได้รับมอบหมาย 
ซึึ่�งคณะกิรรมกิารบริษัทัเป็น์ผูู้้อนุ์มัติิ กิฎบัติรคณะกิรรมกิารชุดย่อยต่ิางๆ ไว้ิ โดยประธาน์กิรรมกิารบริษัทั
ต้ิองไม่เป็น์ประธาน์หร่อกิรรมกิารใน์คณะกิรรมกิารชุดย่อย ซึึ่�งคณะกิรรมกิารชุดย่อยข้องบริษัทัม่ทัั�งหมด
7 ชุด ประกิอบไปด้วิย

   1. คณะอนุ์กิรรมกิารบริหาร  
  2. คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยง 
  3. คณะอนุ์กิรรมกิารบริหารจัดกิารและกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์ ด้าน์เทัคโน์โลย่สัารสัน์เทัศ
  4. คณะอนุ์กิรรมกิารพััฒน์าประสิัทัธิภาพัองค์กิร  
  5. คณะอนุ์กิรรมกิารพิัจารณาผู้ลติอบแทัน์ผูู้้จัดกิาร  
  6. คณะกิรรมกิารสัรรหาผูู้้จัดกิาร
  7. คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ* ประกิาศแต่ิงตัิ�งปี 2563

 2.6 การจัดป็ระช่มุ่คุณะกรรมุ่การบริษัที่
 บสัอ. ม่กิารกิำาหน์ดติารางกิารประชมุล่วิงหน้์าใน์แต่ิละเด่อน์ โดยประธาน์คณะกิรรมกิารบรษัิทัส่ังเสัริม
ให้กิรรมกิารม่กิารใช้ดุลยพิันิ์จท่ั�รอบคอบ รวิมถึงให้ม่กิารบริหารเวิลากิารประชุมอย่างเหมาะสัม และกิำาหน์ด
ให้กิรรมกิารม่หน้์าท่ั�ต้ิองประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทัทุักิครั�ง เว้ิน์แต่ิม่ควิามจำาเป็น์
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 2.7 การพัฒนาคุณะกรรมุ่การ
 คณะกิรรมกิารบริษัทักิำากัิบดูแลให้กิรรมกิารแต่ิละคน์ให้ม่ควิามรู้ควิามเข้้าใจเก่ิ�ยวิกัิบบทับาทัหน้์าท่ั�
ลักิษณะกิารประกิอบธุรกิิจและกิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบกิารประกิอบธุรกิิจ ข้้อมูลสัถาน์ภาพัทัั�วิไปผู้ลกิารดำาเนิ์น์
งาน์ใน์อด่ติ กิฎหมาย ระเบ่ยบและข้้อบังคับท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง น์โยบายกิารปฏิิบัติิงาน์ท่ั�สัำาคัญ เพ่ั�อให้ม่ควิามรู้
ควิามเข้้าใจธุรกิรรมข้องบริษัทัและควิามรู้เก่ิ�ยวิกัิบกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ รวิมถึงกิารส่ังเสัริมกิรรมกิาร
ให้ได้รับกิารอบรมและพััฒน์าศักิยภาพัและควิามรู้ท่ั�จำาเป็น์ ต่ิอกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�     

 2.8 การกำาหนดคุ�าติอบแที่นของคุณะกรรมุ่การ  
 คณะกิรรมกิารบรษัิทัแติง่ตัิ�งคณะกิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาคา่ติอบแทัน์ ใหท้ัำาหน์า้ท่ั�พิัจารณาและ
กิำาหน์ดค่าติอบแทัน์ และกิำาหน์ดหลักิเกิณฑ์์โครงสัร้างค่าติอบแทัน์ข้องกิรรมกิารเพ่ั�อข้ออนุ์มัติิจากิผูู้้ถ่อหุ้น์

 2.9 การป็ระเมิุ่นผลคุณะกรรมุ่การ
 คณะกิรรมกิารบริษัทัม่กิารประเมิน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ทัั�งแบบรายคณะและรายบุคคล อย่างน้์อยปีละ 
1 ครั�ง เพ่ั�อให้คณะกิรรมกิารบริษัทัร่วิมกัิน์พิัจารณาผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์และสัภาพัปัญหามาใช้ใน์กิารกิำาหน์ด
แน์วิทัางใน์กิารปรับปรุงแก้ิไข้ต่ิอไป รวิมถึงใช้ประกิอบกิารพิัจารณาควิามเหมาะสัมข้ององค์ประกิอบ
คณะกิรรมกิารและกิารดำารงติำาแหน์่งข้องกิรรมกิารใน์วิาระถัดไป ซึ่ึ�งกิารประเมิน์ผู้ลจะเปิดเผู้ยหลักิเกิณฑ์์
ขั้�น์ติอน์ และผู้ลกิารประเมิน์ใน์ภาพัรวิมไว้ิใน์รายงาน์ประจำาปี 

 2.10 การดำาเนินงานเก่�ย์วิกับผ้่บริหารสู่่งสู่่ด
 บสัอ. ม่กิารแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารสัรรหาและพิัจารณาค่าติอบแทัน์ เพ่ั�อทัำาหน้์าท่ั�เป็น์ผูู้้พิัจารณา
คัดเล่อกิและกิลั�น์กิรองบุคคลท่ั�ได้รับกิารเสัน์อช่�อเพ่ั�อดำารงติำาแหน่์งผูู้้จัดกิาร โดยพิัจารณาถึงควิามรู้ควิาม
สัามารถและประสับกิารณ์ท่ั�เหมาะสัม รวิมทัั�งต้ิองม่คุณสัมบัติิท่ั�จะต้ิองไม่ม่ลักิษณะต้ิองห้ามและเป็น์ไปติาม
กิฎหมายท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง อ่กิทัั�งบุคคลดังกิล่าวิจะต้ิองไม่ม่ผู้ลประโยชน์์ทัับซ้ึ่อน์หร่อม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยกัิบกิิจกิารข้อง
บริษัทัเพ่ั�อเสัน์อช่�อต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทัเพ่ั�อพิัจารณา โดยเป็น์ไปติามกิฎหมายและหลักิเกิณฑ์์ท่ั�ใช้บังคับ
กัิบ บสัอ.
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หมุ่วิดท่ี่� 3 บที่บาที่ของผ้่มุ่่สู่�วินได้เสู่่ย์
 บสัอ. ให้ควิามสัำาคัญใน์กิารปฏิิบัติิต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้ส่ัวิน์เส่ัยทุักิกิลุ่มติลอดจน์ผูู้้ท่ั�ม่ส่ัวิน์เก่ิ�ยวิข้้องทุักิฝ่่าย
อย่างเทัา่เท่ัยม คณะกิรรมกิารบรษัิทัจึงกิำาหน์ดใหม่้กิารสั่�อสัาร กิารสัรา้งควิามเข้้าใจ และควิามรว่ิมม่อระหวิา่ง 
บสัอ. กัิบผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย โดยคำานึ์งถึงสิัทัธิติามกิฎหมายหร่อติามข้้อติกิลงกัิบผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้ส่ัวิน์เส่ัย และกิำากัิบ
ดูแลให้ม่กิลไกิและกิารปฏิิบัติิท่ั�เหมาะสัมแก่ิผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย

 3.1 การป็ฏิิบัติิติ�อผ้่ถ่ือห้่น
 บสัอ. มุ่งมั�น์ดำาเนิ์น์ธุรกิิจให้ม่ผู้ลประกิอบกิารท่ั�ด่ สัามารถสัร้างผู้ลกิำาไรให้เติิบโติขึ้�น์อย่างต่ิอเน่์�องและ
มั�น์คง และรักิษาระดับฐาน์ะทัางกิารเงิน์ให้ม่ควิามแข็้งแกิร่ง โดยดำาเนิ์น์ธุรกิิจด้วิยควิามรอบคอบและโปร่งใสั
 เสัริมสัร้างศักิยภาพัใน์กิารแข่้งขั้น์ ยึดมั�น์ใน์หลักิจรรยาบรรณทัางธุรกิิจ เพ่ั�อสัร้างมูลค่าเพิั�มให้แก่ิผูู้้ถ่อหุ้น์
ใน์ระยะยาวิ รวิมทัั�ง บสัอ. ยังให้ควิามสัำาคัญกัิบกิารเปิดเผู้ยรายงาน์และข้้อมูลข่้าวิสัารท่ั�ถูกิต้ิองแก่ิผูู้้ถ่อหุ้น์
อย่างสัมำ�าเสัมอ

 3.2 คุวิามุ่รับผิดชอบติ�อพนักงาน
 บสัอ. ติระหนั์กิถึงควิามสัำาคัญและคุณค่าข้องพันั์กิงาน์ ซึึ่�งเป็น์กิลไกิสัำาคัญใน์กิารขั้บเคล่�อน์องค์กิร
ให้บรรลุติามวิิสััยทััศน์์ท่ั�กิำาหน์ด จึงได้จัดให้ม่กิระบวิน์กิารสัรรหาและว่ิาจ้างพันั์กิงาน์ท่ั�ม่คุณภาพั โปร่งใสัและ
เป็น์ธรรม โดยคำานึ์งถึงทัักิษะ ควิามรู้ควิามสัามารถ และประสับกิารณ์ท่ั�สัอดคล้องกัิบธุรกิิจข้องบริษัทั และ
บริษัทัได้จัดให้ม่กิารพััฒน์าบุคลากิรเพิั�มควิามรู้และทัักิษะทั่�จำาเป็น์ต่ิอกิารปฏิิบัติิงาน์ให้ประสับควิามสัำาเร็จ
ติลอดจน์จัดให้ม่ระบบกิารกิำาหน์ดค่าติอบแทัน์ อย่างเป็น์ธรรม โดยเท่ัยบเค่ยงได้กัิบบริษัทับริหารสิัน์ทัรัพัย์
ชั�น์น์ำาและจัดให้ม่สัวัิสัดิกิารให้แก่ิพันั์กิงาน์และครอบครัวิ รวิมถึงกิารสัร้างควิามปลอดภัยอาช่วิอน์ามัย และ
สัภาพัแวิดล้อมใน์กิารทัำางาน์ เพ่ั�อให้พันั์กิงาน์ม่คุณภาพัช่วิิติและควิามเป็น์อยู่ท่ั�ด่ใน์ทุักิด้าน์

 3.3 คุวิามุ่รับผิดชอบติ�อล่กคุ้า
 บสัอ. มุ่งมั�น์ติอบสัน์องควิามต้ิองกิารเพ่ั�อสัร้างควิามพึังพัอใจแก่ิลูกิค้าด้วิยกิารให้บริกิารท่ั�ม่คุณภาพั 
ด้วิยควิามเทั่�ยงธรรม ด้วิยควิามเสัมอภาค ไมเ่ล่อกิปฏิิบัติิ รับฟ้งัปัญหา พัร้อมแน์ะน์ำาใหค้วิามชว่ิยเหล่อเพ่ั�อ
ให้มั�น์ใจว่ิาลูกิค้าได้รับบริกิารท่ั�ด่ท่ั�สุัด จัดให้ม่มาติรกิารคุ้มครองดูแลข้้อมูลส่ัวิน์บุคคลและกิารรักิษาควิามลับ 
ไม่เปิดเผู้ยข้้อมลูลูกิค้าเว้ิน์แติก่ิฎหมายจะกิำาหน์ดใหต้้ิองเปิดเผู้ย หร่อไดรั้บอนุ์ญาติเป็น์ลายลกัิษณอั์กิษรจากิ
ลูกิค้า ติลอดจน์อำาน์วิยควิามสัะดวิกิให้ลูกิค้าได้รับข้้อมูลท่ั�ถูกิต้ิองอย่างครบถ้วิน์เพ่ัยงพัอ 

 3.4 การป็ฏิิบัติิติ�อคุ่�คุ้า
 บสัอ. ให้ควิามเท่ัาเท่ัยมและเป็น์ธรรมกัิบคู่ค้าทุักิราย เพ่ั�อให้เกิิดควิามโปร่งใสัใน์กิระบวิน์กิารจัดซ่ึ่�อ
จัดจ้าง โดยยึดหลักิผู้ลประโยชน์์สูังสุัดข้องบริษัทัเป็น์หลักิ โดยไม่คำานึ์งถึงผู้ลประโยชน์์ส่ัวิน์ติน์หร่อพัวิกิพ้ัอง 
ม่ขั้�น์ติอน์และวิิธ่ปฏิิบัติิใน์กิารคัดเล่อกิคู่ค้าอย่างเป็น์ธรรม รวิมถึงกิารจัดให้ม่กิารทับทัวิน์ระเบ่ยบว่ิาด้วิยกิาร
จัดซ่ึ่�อจัดจ้าง
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 3.5 การป็ฏิิบัติิติ�อเจ้าหน่�
 บสัอ. ม่น์โยบายใน์กิารปฏิิบัติิต่ิอเจ้าหน่์�อย่างเป็น์ธรรมและไม่ละเมิดสิัทัธิข้องเจ้าหน่์� โดยยึดประโยชน์์
ท่ั�เป็น์ธรรมกัิบทัั�งสัองฝ่่ายติามสััญญา หร่อติามเง่�อน์ไข้ท่ั�ติกิลงร่วิมกัิน์อย่างเคร่งครัด เพ่ั�อรักิษาช่�อเส่ัยง
และสัร้างควิามน่์าเช่�อถ่อจากิเจ้าหน่์�

 3.6 การแข�งขันอย์�างเป็็นธุรรมุ่
 บสัอ. จะดำาเน์นิ์กิารแข้ง่ขั้น์ทัางธรุกิิจอย่างเป็น์ธรรม เปดิเผู้ย และโปรง่ใสั โดยไมส่ัร้างควิามไดเ้ปร่ยบ
ทัางกิารแข่้งขั้น์อย่างไม่เป็น์ธรรม และไม่ม่น์โยบายกิารแข่้งขั้น์ กิารใส่ัร้ายป้ายส่ั กิลั�น์แกิล้ง หร่อบิดเบ่อน์
ข้้อเท็ัจจริงข้องคู่แข่้ง

 3.7 คุวิามุ่รับผิดชอบติ�อสัู่งคุมุ่และสิู่�งแวิดล้อมุ่
 บสัอ. มุ่งเน้์น์กิารทัำาธุรกิิจอย่างยั�งย่น์และเติิบโติ ม่กิารกิำาหน์ดน์โยบายท่ั�แสัดงถึงควิามรับผิู้ดชอบ
ต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม และมุ่งเน้์น์กิารดำาเนิ์น์งาน์อย่างเคร่งครัด โดยไม่เอาเปร่ยบหร่อสัร้างควิามเด่อดร้อน์
ให้กัิบสัังคม ลดผู้ลกิระทับเชิงลบต่ิอสัังคมและสิั�งแวิดล้อม จากิผู้ลิติภัณฑ์์ บริกิาร และกิารปฏิิบัติิงาน์ข้อง 
บสัอ.

หมุ่วิดท่ี่� 4 คุวิามุ่ยั์�งย่์นและนวัิติกรรมุ่
 คณะกิรรมกิารม่หน้์าท่ั�กิำากัิบดูแลให้ฝ่่ายจัดกิาร
กิำาหน์ดแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�คำานึ์งถึงกิารดำาเนิ์น์งาน์
อย่างยั�งย่น์ โดยน์ำาน์วัิติกิรรมมาใช้ใน์กิารพััฒน์าและ
ปรับปรุงกิระบวิน์กิารทัำางาน์ กิารให้บริกิารและกิาร
บริหารจัดกิารภายใน์องคก์ิรอยา่งม่ประสัทิัธิภาพั อาทัิ
เช่น์ กิารพััฒน์าโครงสัร้างพ่ั�น์ฐาน์ระบบเทัคโน์โลย่
สัารสัน์เทัศและโปรแกิรมบริหารสิัน์ทัรัพัย์เพ่ั�อรองรับ
ธุรกิรรมกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ และม่กิารพััฒน์าและ
จัดทัำาระบบฐาน์ข้้อมลูกิลางท่ั�เป็น์มาติรฐาน์เพ่ั�อเช่�อมโยง
ทัั�งภายใน์และภายน์อกิองค์กิร ม่กิารพััฒน์าทัักิษะ
บุคลากิรและองค์ควิามรู้สู่ั Digitalization เพ่ั�อเพิั�ม
ศักิยภาพักิารแข่้งขั้น์

หมุ่วิดท่ี่� 5 การเป็ดิเผย์ข้อมุ่่ลและคุวิามุ่โป็ร�งใสู่
 บสัอ. เปิดเผู้ยข้้อมูลสัำาคัญท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบบริษัทั โดยจัดให้ส่ัวิน์ส่ั�อสัารองค์กิรเป็น์ผูู้้ดูแลงาน์
ประชาสััมพััน์ธ์กิารเปดิเผู้ยข้้อมูลสัารสัน์เทัศทัางกิารเงนิ์และข้้อมูลสัารสัน์เทัศต่ิาง ๆ  โดยจะไมเ่ปิดเผู้ยข้้อมูลท่ั�
เป็น์ควิามลับข้อง บสัอ. ลูกิค้า คู่ค้า ให้แก่ิบุคคลท่ั�ไม่เก่ิ�ยวิข้้องทัราบ เว้ิน์แต่ิจะได้รับอนุ์ญาติหร่อจำาเป็น์ต้ิอง
ปฏิิบัติิติามกิฎหมาย สัำาหรับข้้อมูลข่้าวิสัารท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญข้องบริษัทัจะเปิดเผู้ยข้้อมูลอย่างถูกิต้ิอง ครบถ้วิน์ 
ติรงต่ิอเวิลาทั่�กิำาหน์ด ผู่้าน์ช่องทัางกิารเผู้ยแพัรแ่ละประชาสััมพััน์ธ์ใน์รายงาน์ประจำาปี และ/หร่อเวิบ็ไซึ่ต์ิข้อง 
บสัอ.

หมุ่วิดที่่� 6 การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์งและการคุวิบคุ่มุ่ภาย์ใน

 6.1 การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง
 คณะกิรรมกิารบริษัทัติระหนั์กิและให้ควิามสัำาคัญกัิบกิารบริหารควิามเส่ั�ยง โดยจัดให้ม่กิารบริหาร
ควิามเสั่�ยงอย่างเป็น์ระบบติามมาติรฐาน์สัากิล (COSO-ERM) และกิำาหน์ดข้อบเข้ติ น์โยบาย โครงสัร้างกิาร
บริหารควิามเส่ั�ยง  รวิมทัั�งกิำาหน์ดให้ม่กิระบวิน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงท่ั�ครอบคลุมแน์วิทัางกิารระบุควิามเส่ั�ยง
กิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยงกิารจัดกิาร ควิามเส่ั�ยง รวิมทัั�งม่ระบบกิารติิดติามกิิจกิรรมท่ั�ใช้จัดกิารควิามเส่ั�ยง
อย่างสัมำ�าเสัมอ โดยกิารจัดทัำาเป็น์คู่ม่อ กิารบริหารควิามเส่ั�ยงเป็น์ลายลักิษณ์อักิษร
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 6.2 การคุวิบคุ่มุ่ภาย์ใน
 บสัอ. จัดให้ม่ระบบกิารควิบคุมภายใน์ท่ั�ม่มาติรฐาน์ทัั�งด้าน์สัภาพัแวิดล้อมกิารควิบคุมกิารประเมิน์
ควิามเสั่�ยง เพ่ั�อกิำาหน์ดจุดกิารควิบคุมภายใน์และจัดให้ม่กิิจกิรรมควิบคุม ม่น์โยบาย วิิธ่กิารและคู่ม่อกิาร
ปฏิิบัติิงาน์ท่ั�เป็น์มาติรฐาน์ ระบบติิดติามประเมิน์ผู้ลและระบบสัารสัน์เทัศและกิารส่ั�อสัารเพ่ั�อสันั์บสันุ์น์กิาร
ปฏิิบัติิงาน์ รวิมถึงกิารรายงาน์ต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทัอย่างครบถ้วิน์และสัมำ�าเสัมอ เพ่ั� อสัร้างควิาม
มั�น์ใจใน์กิารปฏิิบัติิงาน์ได้อย่างครบถ้วิน์ติามกิฎหมาย ระเบ่ยบ และข้้อบังคับข้องบริษัทัและหน่์วิยงาน์
ภายน์อกิท่ั�กิำากัิบดูแล

 6.3 การติรวิจสู่อบภาย์ใน
 บสัอ. จัดให้ม่ระบบกิารติรวิจสัอบภายใน์ท่ั�ม่มาติรฐาน์ โดยให้ม่คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบเป็น์ผูู้้กิำาหน์ด
น์โยบายและกิารกิำากัิบดูแลกิารติรวิจสัอบภายใน์ ทัั�งกิารพิัจารณาอนุ์มัติิแผู้น์กิารติรวิจสัอบภายใน์ทั่�สัอดคล้อง
กัิบปัจจัยเส่ั�ยงข้องธุรกิิจ กิารติิดติามผู้ลกิารติรวิจสัอบภายใน์ติามกิารรายงาน์ผู้ลข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
ท่ั�รายงาน์ติรงติอ่คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบและน์ำาเสัน์อผู้ลกิารติรวิจสัอบข้้อสัังเกิติติอ่ผูู้้จัดกิารบริษัทั ทัั�งน่์�เพ่ั�อ
ส่ังเสัริมให้ บสัอ.ม่ระบบกิารติรวิจสัอบภายใน์ทั่�สัามารถสัอบทัาน์และสัรา้งควิามน่์าเช่�อถ่อต่ิอข้้อมูลทัางเงิน์และ
กิารปฏิิบัติิงาน์ข้อง บสัอ. รวิมถึงระบบงาน์ท่ั�สัำาคัญต่ิาง ๆ  สัามารถปฏิิบัติิงาน์ได้อย่างสัอดคล้องติามน์โยบาย
แผู้น์งาน์ กิฎหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับข้องบริษัทั และหน่์วิยงาน์ภายน์อกิท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องอย่างครบถ้วิน์ ติลอดจน์
กิารสัอบทัาน์ประสิัทัธิภาพัข้องกิารเก็ิบรักิษาและดูแลทัรัพัย์สิัน์ข้องบริษัทัอย่างเหมาะสัม ติามแน์วิทัางกิารกิำากัิบ
ดูแลกิิจกิารท่ั�ด่และกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจอย่างม่จรรยาบรรณ

 6.4 การติ�อต้ิานการท่ี่จริติและคุอร์รัป็ชัน
 บสัอ. กิำาหน์ดน์โยบายกิารต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทุักิรูปแบบ เพ่ั�อกิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจท่ั�โปร่งใสั 
เป็น์ธรรม สัามารถติรวิจสัอบได ้โดยกิรรมกิารผูู้จั้ดกิารและพัน์กัิงาน์ทักุิระดับข้องบรษัิทัต้ิองยอมรบัและถ่อ
ปฏิิบัติิ  โดยละเว้ิน์กิารกิระทัำาอัน์เป็น์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทุักิรูปแบบทัั�งทัางติรงและทัางอ้อม และจัดให้ม่
กิารทับทัวิน์ สัอบทัาน์ กิารปฏิิบัติิงาน์ติามน์โยบายกิารต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์เป็น์ประจำาอย่างน้์อย
ปีละ 1 ครั�ง และม่กิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยงต่ิอกิารเกิิดกิารทุัจริติและคอร์รัปชัน์ทัั�วิทัั�งองค์กิรเป็น์ประจำาทุักิปี

หมุ่วิดท่ี่� 7 จรรย์าบรรณ 
 บสัอ. มุ่งหวัิงให้กิรรมกิารดำาเนิ์น์งาน์ภายใต้ิกิรอบน์โยบายกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ โดยม่แน์วิปฏิิบัติิ
ท่ั�ด่และสัะท้ัอน์ถึงกิารม่จรรยาบรรณ และดำาเนิ์น์งาน์ติามหน้์าท่ั�ควิามรับผิู้ดชอบด้วิยควิามซ่ึ่�อสััติย์สุัจริติ
ม่ควิามระมัดระวัิง และรอบคอบเป็น์ไปติามน์โยบายข้องคณะกิรรมกิารบริษัทั เพ่ั�อให้เกิิดประโยชน์์แก่ิบริษัทั
และผูู้้ถ่อหุ้น์รวิมถึงรับผิู้ดชอบ ต่ิอผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยติามข้้อบังคับบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด ว่ิาด้วิยจริยธรรมและจรรยา พั.ศ. 2561 

หมุ่วิดท่ี่� 8 การติิดติามุ่ผลการดำาเนินงาน
 คณะกิรรมกิารหาร่อร่วิมกิบัภาครฐัใน์ฐาน์ะเจา้ข้องใน์กิารจดัทัำาข้้อติกิลงกิารประเมนิ์ผู้ลกิารดำาเน์นิ์งาน์ 
(Performance Agreement) เป็น์ลายลักิษณ์อักิษร โดยคณะกิรรมกิารม่บทับาทัใน์กิารกิำากัิบดูแลให้ บสัอ. 
ดำาเนิ์น์งาน์ให้บรรลุติามข้้อติกิลงกิารประเมิน์ผู้ลงาน์ท่ั�ได้ติกิลงร่วิมกัิน์กัิบภาครัฐ อ่กิทัั�งติิดติามให้ม่กิาร
น์ำาผู้ลกิารประเมิน์ไปใช้ใน์กิารปรับปรุงและพััฒน์ากิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทัและต้ิองเผู้ยแพัร่ผู้ลกิาร
ดำาเนิ์น์งาน์เท่ัยบกัิบเป้าหมายติามข้้อติกิลงกิารประเมิน์ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ให้กัิบผูู้้ถ่อหุ้น์และผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัย
อ่�น์ ๆ ได้รับทัราบ
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 ดร.พัรรณข้นิ์ติติา บุญครอง ประธาน์
กิรรมกิารบรษัิทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด (บสัอ.) เป็น์ประธาน์กิาร
ประชุมเชิงปฏิิบัติิกิารทับทัวิน์แผู้น์ยุทัธศาสัติร์
ระยะ 5 ปี และกิรรมกิารบริษัทัเข้้าร่วิมจัดทัำา โดย
คณะกิรรมกิารบริษัทักิำาหน์ดกิรอบน์โยบาย และ
กิำาหน์ดทิัศทัางกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง บสัอ. ติามแผู้น์
ยุทัธศาสัติร์ระยะ 5 ปี (พั.ศ. 2563 - 2567) 
แผู้น์ปฏิิบัติิกิารและแผู้น์งบประมาณประจำาปี พั.ศ. 
2563 โดยม่น์ายธงรบ ด่าน์อำาไพั ผูู้้จัดกิารบริษัทั 
พัร้อมด้วิย คณะกิรรมกิาร ผูู้้บริหารและพันั์กิงาน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง เข้้าร่วิมกิารประชุม ณ
โรงแรมโกิลเด้น์ ทิัวิลิป ซึ่อฟ้เฟ้อริน์ พัระราม 9 กิรุงเทัพั เม่�อวัิน์ท่ั� 18 กิรกิฎาคม 2562

คุณะกรรมุ่การบริษัที่มุ่อบกรอบนโย์บาย์และทิี่ศที่างดำาเนินงาน
ติามุ่แผนย่์ที่ธุศาสู่ติร์ให้กับฝ่่าย์จัดการ

ในการป็ระช่มุ่เชิงป็ฏิิบัติิการที่บที่วินแผนย่์ที่ธุศาสู่ติร์ระย์ะ 5 ป็ี
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การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง
และการคุวิบคุ่มุ่ภาย์ใน

 บสัอ. ติระหนั์กิถึงควิามสัำาคัญข้องกิารบริหารควิามเส่ั�ยง* และกิารควิบคุมภายใน์ติามแน์วิทัางกิาร
กิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ เพ่ั�อสัร้างควิามมั�น์ใจอย่างสัมเหตุิสัมผู้ลให้กัิบผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยว่ิา กิารดำาเนิ์น์งาน์ข้อง 
บสัอ. จะบรรลุวัิติถุประสังค์ติามภารกิิจ ใน์ปี 2562 บสัอ. ได้จัดให้ม่กิารประเมิน์ผู้ลกิารควิบคุมภายใน์ด้าน์
ประสิัทัธิผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ ซึึ่�งรวิมถึงกิารดูแลรักิษาทัรัพัย์สิัน์ กิารป้องกัิน์หร่อลดควิามผู้ดิพัลาด ควิามเส่ัยหาย
กิารรั�วิไหล กิารสิั�น์เปล่อง หร่อกิารทุัจริติภายใน์องค์กิร ติลอดจน์ด้าน์ควิามเช่�อถ่อได้ข้องรายงาน์ทัางกิารเงิน์ 
และด้าน์กิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย ติามมาติรฐาน์ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission: COSO 2013 ประกิอบด้วิย 5 องค์ประกิอบท่ั�ม่ควิามสััมพััน์ธ์กัิน์ ได้แก่ิ 

  (1) สัภาพัแวิดล้อมข้องกิารควิบคุม (Control Environment) 
 (2) กิารประเมิน์ควิามเส่ั�ยง (Risk Assessment) 
 (3) กิิจกิรรมกิารควิบคุม (Control Activities) 
 (4) สัารสัน์เทัศและกิารส่ั�อสัาร (Information and Communications) 
 (5) กิารติิดติามและประเมิน์ผู้ล (Monitoring) 

โดย บสัอ. ม่กิิจกิรรมใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์ภายใต้ิแต่ิละองค์ประกิอบ ดังน่์�

1. สู่ภาพแวิดล้อมุ่ของการคุวิบคุ่มุ่

 1.1 คณะกิรรมกิารบริษัทั ผูู้้จัดกิาร ผูู้้บริหารระดับสูังสัร้างบรรยากิาศ และแสัดงให้เห็น์ถึงกิารยึดมั�น์
ใน์คุณค่าข้องควิามซ่ึ่�อติรงจริยธรรมและจรรยา พึังประสังค์ ส่ังเสัริมให้บุคลากิรทุักิระดับม่จิติสัำานึ์กิท่ั�ด่ 
ยึดมั�น์ใน์หลักิธรรมาภิบาล  และหลักิกิารบริหารจัดกิารท่ั�ด่ (Good Governance) โดยม่กิารกิำาหน์ดมาติรฐาน์
ทัางจริยธรรม (Code of Conduct) เป็น์ลายลักิษณ์อักิษรและประกิาศน์โยบายต่ิอต้ิาน์กิารทุัจริติและ
คอร์รัปชั�น์ ทุักิรูปแบบและส่ั�อสัารให้พันั์กิงาน์ทุักิคน์รับทัราบ น์อกิจากินั์�น์บริษัทัยังจัดกิิจกิรรมรณรงค์ใน์
แคมเปญ “ไอแอมไม่รับครับ” และ “ไอแอมไม่รับค่ะ”

 1.2 คณะกิรรมกิารบริษัทัม่ควิามเป็น์อิสัระจากิฝ่่ายจัดกิาร โดยม่บทับาทัใน์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิาร 
เพ่ั�อประโยชน์์สูังสุัดข้องบริษัทัม่ควิามรับผิู้ดชอบต่ิอผู้ลกิารปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ต่ิอผูู้้ถ่อหุ้น์และผูู้้ม่ส่ัวิน์ได้เส่ัยทุักิฝ่่าย
เป็น์ผูู้้วิางน์โยบายกิำาหน์ดทิัศทัางกิารเจริญเติิบโติและตัิดสิัน์ใจใน์เร่�องสัำาคัญข้องบริษัทั รวิมทัั�งกิำากัิบดูแล
ฝ่่ายจัดกิารให้ปฏิิบัติิหน้์าท่ั�ด้วิยควิามซ่ึ่�อสััติย์สุัจริติ ก่ิอให้เกิิดประโยชน์์สูังสุัดกัิบบริษัทั

 1.3 บสัอ. จัดโครงสัรา้งองคก์ิรใหม่้กิระบวิน์กิารใน์กิารติรวิจสัอบและสัอบทัาน์ระบบบญัช่ กิารรายงาน์
ทัางกิารเงิน์และกิารควิบคุมภายใน์ โดยกิำาหน์ดให้ม่สัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์เป็น์ผูู้้ติรวิจสัอบและรายงาน์ติรง
ต่ิอคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ (ใน์ระหว่ิางท่ั�องค์ประกิอบคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบไม่ครบให้รายงาน์ติรงต่ิอ
คณะกิรรมกิารบริษัทั) และม่ส่ัวิน์บริหารควิามเส่ั�ยงทัำาหน้์าท่ั�ประเมิน์ประสิัทัธิภาพัและประสิัทัธิผู้ลควิาม
พัอเพ่ัยงข้องกิารควิบคุมภายใน์ โดยบูรณากิารควิามเส่ั�ยงร่วิมกัิบส่ัวิน์กิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์และ
สัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์

 1.4 บสัอ. ส่ังเสัริมให้พันั์กิงาน์ได้เข้้าอบรมเชิงปฏิิบติัิกิารใน์ด้าน์กิารบริหารควิามเส่ั�ยงและกิารควิบคุม
ภายใน์  จากิวิิทัยากิรผูู้้ทัรงคุณวุิฒิเพ่ั�อให้ทุักิคน์ติระหนั์กิถึงควิามเส่ั�ยง โดยให้ควิามรู้ใน์เร่�องกิารบริหาร
ควิามเสั่�ยงติามมาติรฐาน์สัากิล รวิมทัั�งจัดทัำา Workshop เพ่ั�อให้แต่ิละหน่์วิยงาน์สัามารถประเมนิ์ควิามเสั่�ยง
และประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์ด้วิยติน์เองได้
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 1.5 บสัอ. ม่กิารส่ังเสัริมให้บุคลากิรไดม่้โอกิาสัเพิั�มพูัน์ควิามรู้พััฒน์าทัักิษะควิามสัามารถอยา่งต่ิอเน่์�อง 
โดยจดัให้ม่กิารอบรมภายใน์บรษัิทั และเปิดโอกิาสัให้พันั์กิงาน์ไดรั้บกิารอบรมกิบัหน่์วิยงาน์ภายน์อกิ รวิมทัั�ง
ม่แผู้น์กิารพััฒน์ากิารบรหิารค่าติอบแทัน์และสัวัิสัดิกิารข้องพัน์กัิงาน์ เพ่ั�อให้ม่อัติราค่าติอบแทัน์และสัวัิสัดิกิาร
ข้องพัน์กัิงาน์อยู่ใน์ระดบัท่ั�แข่้งขั้น์ไดใ้น์อุติสัาหกิรรมเด่ยวิกินั์ ซึึ่�งจะทัำาใหอ้งค์กิรสัามารถคดัสัรรบุคลากิรทั่�ม่
ศักิยภาพัเข้้ามาทัำางาน์ใน์องค์กิรและรักิษาบุคลากิรท่ั�ม่ควิามรู้ควิามสัามารถไว้ิ

2. การป็ระเมิุ่นคุวิามุ่เสู่่�ย์ง (Risk Assessment)

 2.1 บสัอ. จัดให้ทุักิหน่์วิยงาน์ประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์ด้วิยติน์เอง (Control Self-Assessment) 
ติามบัน์ทึักิอนุ์มัติิจากิรักิษากิารผูู้้จัดกิารให้ดำาเนิ์น์กิารประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์ประจำาปี 2562 เลข้ท่ั� บคสั.
003/2562 ลวิ.20 กัิน์ยายน์ 2562 และสั่วิน์บริหารควิามเสั่�ยงได้ส่ังแบบฟ้อร์มกิารประเมิน์กิารควิบคุม
ติน์เอง (Control Self-Assessment : CSA) ติามท่ั�แต่ิละฝ่่าย/ส่ัวิน์งาน์ได้ทัำากิารประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์
ติน์เองไว้ิติอน์ทัำา Workshop เพ่ั�อให้ดำาเนิ์น์กิารประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์เพิั�มเติิมโดยเฉพัาะกิระบวิน์กิาร
ทัำางาน์ท่ั�ควิรประเมิน์กิารควิบคุมภายใน์ก่ิอน์ ได้แก่ิ 

  (1) กิระบวิน์กิาร/ขั้�น์ติอน์กิารทัำางาน์ท่ั�พับว่ิา ม่ข้้อผิู้ดพัลาดเกิิดขึ้�น์แล้วิโดยอาจได้รับแจ้ง 
 จากิหน่์วิยงาน์กิำากัิบดูแลบริษัทั เช่น์ ธปทั., สัคร., กิระทัรวิงกิารคลัง

  (2) กิระบวิน์กิาร/ขั้�น์ติอน์กิารทัำางาน์ท่ั�ฝ่่าย/ส่ัวิน์งาน์ เห็น์ว่ิาหากิไม่ดำาเนิ์น์กิารปรับปรุงจะ 
 ทัำาให้ม่ควิามเส่ั�ยงต่ิอกิารทุัจริติ สิั�น์เปล่อง ไม่เป็น์ไปติามกิฎหมาย ระเบ่ยบข้้อบังคับ กิารรายงาน์
 ม่ข้้อผิู้ดพัลาด หร่อได้รับกิาร Comment จากิสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ว่ิาม่ควิามเส่ั�ยง ควิรปรับปรุง
 แก้ิไข้กิระบวิน์กิารทัำางาน์ 

  (3) ม่กิารพิัจารณาโอกิาสัท่ั�อาจเกิิดกิารทุัจริติใน์แต่ิละกิระบวิน์กิารทัำางาน์แบ่งเป็น์ระดับสูัง  
 (H=High), ระดับกิลาง (M=Medium), ระดับติำ�า (L=Low) 
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3. กิจกรรมุ่การคุวิบคุ่มุ่ (Control Activities)

 บสัอ. กิำาหน์ดกิิจกิรรมกิารควิบคุมเพ่ั�อป้องกัิน์หร่อลดควิามเส่ั�ยง ลดควิามเส่ัยหาย และควิาม
ผิู้ดพัลาดท่ั�อาจเกิิดขึ้�น์ โดยคำานึ์งถึงควิามคุ้มค่าและควิามเป็น์ไปได้ข้องกิิจกิรรมกิารควิบคุมโดยใช้วิิธ่กิาร 
  (1) กิารกิำาหน์ดน์โยบาย ระเบ่ยบ คำาสัั�ง คู่ม่อใน์กิารปฏิิบัติิเป็น์ลายลักิษณ์อักิษรและส่ั�อสัาร 
 ถึงบุคลากิรให้ทัราบทัั�วิทัั�งองค์กิร   
  (2) จัดให้กิารสัอบทัาน์งาน์ เช่น์ กิารรายงาน์ผู้ลกิารปฏิิบัติิงาน์ท่ั�เกิิดขึ้�น์จริงกัิบแผู้น์งาน์ และ
 สัอบทัาน์ระหว่ิางกิารปฏิิบัติิงาน์อย่างสัมำ�าเสัมอ  
  (3) จัดให้ม่หลักิเกิณฑ์์อำาน์าจอนุ์มัติิอย่างชัดเจน์เป็น์ลายลักิษณ์อักิษร เช่น์ หลักิเกิณฑ์์กิาร 
 ประน์อมหน่์�ลูกิหน่์�รายใหญ่ ลูกิหน่์�รายย่อยม่หลักิประกัิน์ ลูกิหน่์�รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์ และกิำาหน์ด
 ข้อบเข้ติอำาน์าจอนุ์มัติิ รวิมทัั�งส่ั�อสัารให้พันั์กิงาน์รับทัราบ  
  (4) กิารดูแลป้องกัิน์ทัรัพัย์สิัน์ เอกิสัารสััญญาและนิ์ติิกิรรม และเอกิสัารทัางทัะเบ่ยน์ท่ั�สัำาคัญ
 ได้จัดทัำาห้องมั�น์คงเพ่ั�อจัดเก็ิบ และควิบคุมกิารเข้้าถึงทัรัพัย์สิัน์ 
  (5) ม่กิารแบ่งแยกิหน้์าท่ั� โดยให้ม่กิารแบ่งแยกิหน้์าท่ั�ระหว่ิางบุคคล หร่อหน่์วิยงาน์เพ่ั�อให้ 
 ม่กิารสัอบยัน์ควิามถูกิต้ิองสัมบูรณ์ระหว่ิางกัิน์ 
  (6) ม่กิารกิำาหน์ดแน์วิทัางติิดติามผู้ลกิารควิบคุมควิามเส่ั�ยงให้อยู่ใน์ระดับท่ั�ยอมรับได้

4. สู่ารสู่นเที่ศและการสู่่�อสู่าร (Information and Communications)

 บสัอ. จัดให้ม่ระบบสัารสัน์เทัศเพ่ั�อใช้สันั์บสันุ์น์ กิารวิิเคราะห์ ประเมิน์ ควิบคุมและติิดติามควิามเส่ั�ยง
องค์กิร ดังน่์�  
 4.1 IAM-Compliance Unit (IAM-CU) โดยได้รวิบรวิมน์โยบาย ข้้อบังคับ ระเบ่ยบ คำาสัั�งผูู้้จัดกิาร
ไว้ิใน์ระบบม่กิาร Update อย่างต่ิอเน่์�องและสัร้างระบบค้น์หา และอนุ์ญาติให้พันั์กิงาน์ทุักิคน์สัามารถเข้้าถึง
สัามารถค้น์หาศึกิษาและใช้ปฏิิบัติิงาน์ได้อย่างสัะดวิกิ ลดควิามเส่ั�ยง Compliance Risk
 4.2 IAM-Tracking Report เปน็์ระบบติิดติามและแจง้เต่ิอน์ (Tracking & Early Waring) กิารจดั
ทัำารายงาน์ให้กัิบหน่์วิยงาน์ท่ั�กิำากัิบดูแลบริษัทั เช่น์ ธปทั., สัคร., สัติง. และ สับน์. ให้ทััน์ภายใน์กิำาหน์ดเวิลา 
 4.3 IAM-Risk Management เป็น์ระบบท่ั�เก็ิบรวิบรวิมควิามเส่ั�ยงข้ององค์กิรเพ่ั�อประเมิน์ควิามเส่ั�ยง
กิำาหน์ดกิิจกิรรมควิบคมุ และใชใ้น์กิารติิดติามกิารแกิไ้ข้ควิามเสั่�ยงอยา่งเปน็์ระบบและทััน์เวิลา ผูู้บ้ริหารสัามารถ
ติิดติามแก้ิไข้ได้อย่างเหมาะสัม  
 4.4 ส่ั�อสัารหลายช่องทัางผู่้าน์ทัางช่องทัาง www.iam-asset.co.th โดยเปิดเผู้ยข้้อมูลบริษัทัติาม
แน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ 
 4.5 กิารส่ั�อสัารผู่้าน์ทัาง E-mail ข้ององค์กิร และผู่้าน์ Group Line

5. การติิดติามุ่และป็ระเมิุ่นผล (Monitoring)

 บสัอ. ม่กิารติิดติามผู้ลใน์ระหว่ิางกิารปฏิิบัติิงาน์ และกิารประเมิน์ผู้ลเป็น์รายครั�งอย่างต่ิอเน่์�อง
และสัมำ�าเสัมอ เพ่ั�อให้ควิามมั�น์ใจว่ิาระบบกิารควิบคุมภายใน์ท่ั�กิำาหน์ดหร่อออกิแบบไว้ิเพ่ัยงพัอ เหมาะสัม
ม่ประสิัทัธิผู้ลหร่อต้ิองปรับปรุง โดยม่กิารติิดติามประเมิน์ผู้ล ดังน่์�
 5.1 กิารติิดติามผู้ลใน์ระหว่ิางกิารปฏิิบัติิงาน์ (Ongoing Monitoring) โดยกิารรายงาน์ควิาม
ค่บหน้์าข้องงาน์แต่ิละกิิจกิารใน์ Management Committee และคณะอนุ์กิรรมกิารชุดต่ิาง ๆ
 5.2 กิารประเมิน์ผู้ลกิารควิบคุมเป็น์รายครั�ง (Separate Evaluation) โดยจัดให้ม่กิารประเมิน์กิาร
ควิบคุมภายใน์ด้วิยติน์เองทุักิปี กิำาหน์ดผูู้้รับผิู้ดชอบใน์กิิจกิรรมกิารแก้ิไข้หร่อลดควิามเส่ั�ยง 
 5.3 กิารปรับปรุงแก้ิไข้ติามข้้อติรวิจสัอบและข้้อเสัน์อแน์ะจากิหน่์วิยงาน์ท่ั�กิำากัิบดูแล

 *หมุ่าย์เหต่ิ : ใน์ปี 2562 บสัอ. ยังม่องค์ประกิอบกิารบริหารควิามเส่ั�ยงท่ั�ด่ยังไม่ครบถ้วิน์จากิข้้อจำากัิดข้องจำาน์วิน์
คณะกิรรมกิารบริษัทัโดยสัามารถแต่ิงตัิ�งคณะอนุ์กิรรมกิารบริหารควิามเส่ั�ยงได้เม่�อวัิน์ท่ั� 12 ธัน์วิาคม 2562 จึงได้ดำาเนิ์น์กิาร
ติามหลักิกิาร Apply or Explain ติามหลักิกิารและแน์วิทัางกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ โดยกิารจัดแต่ิละหน่์วิยงาน์ม่กิารประเมิน์
ควิามเส่ั�ยงด้วิยติน์เอง (Control Self Assessment) ติามหลักิเกิณฑ์์กิระทัรวิงกิารคลัง
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การติรวิจสู่อบภาย์ใน

 กิารติรวิจสัอบภายใน์ เปน็์กิารใหค้วิามเช่�อมั�น์
(Assurance Service) และกิารให้คำาปรึกิษา 
(Consulting Service) อย่างเท่ั�ยงธรรมและเป็น์
อิสัระ เพ่ั�อเพิั�มมูลค่าและปรับปรุงกิระบวิน์กิารดำาเนิ์น์งาน์
ข้ององคก์ิร โดยกิารติรวิจสัอบภายใน์จะม่สัว่ิน์ชว่ิย
ให้องค์กิรบรรลุเป้าหมายด้วิยกิารประเมิน์ผู้ลและ
ปรับปรุงประสิัทัธิผู้ลข้องกิระบวิน์กิารบริหารควิาม
เส่ั�ยง กิารควิบคุมภายใน์ และกิารกิำากัิบดูแลภายใน์
องค์กิรอย่างเป็น์ระบบ และเป็น์ระเบ่ยบ เพ่ั�อน์ำาไป
สู่ักิระบวิน์กิารพััฒน์าระบบงาน์ให้เกิิดประสิัทัธิภาพั 
และม่กิารจัดกิารควิามเส่ั�ยงอย่างเหมาะสัม น์ำาพัา
องค์กิรให้ม่กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั� ด่ (Good 
Corporate Governance) โดยยึดแน์วิปฏิิบัติิ
ติามมาติรฐาน์สัากิลกิารปฏิิบัติิงาน์วิิชาช่พัติรวิจสัอบ
ภายใน์ ระเบ่ยบกิระทัรวิงกิารคลัง ว่ิาด้วิยคณะ
กิรรมกิารติรวิจสัอบและหน์ว่ิยติรวิจสัอบภายใน์ข้อง
รัฐวิิสัาหกิิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และติามคู่ม่อ
กิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบภายใน์ข้องรัฐวิิสัาหกิิจ 
ฉบับปรับปรุง ปี 2555
 หน่์วิยงาน์ติรวิจสัอบภายใน์ เป็น์หน่์วิยงาน์ท่ั�
จัดตัิ�งขึ้�น์เพ่ั�อเป็น์เคร่�องม่อข้องผูู้้บริหาร เพ่ั�อให้เกิิด
ควิามมั�น์ใจต่ิอควิามม่ประสิัทัธิภาพั ประสิัทัธิผู้ลข้อง
กิารดำาเนิ์น์งาน์ และเกิิดควิามคุ้มค่าข้องกิารใช้จ่าย
เงิน์งบประมาณ รวิมทัั�งควิามถูกิต้ิองเช่�อถ่อได้ข้อง
ข้้อมูลทัางกิารเงิน์และกิารปฏิิบัติิติาม กิฎ ระเบ่ยบ
ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง ช่วิยให้กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องบริษัทั เป็น์ไป
ใน์ทิัศทัางท่ั�ด่ขึ้�น์และบรรลุวัิติถุประสังค์ติามเป้า
หมายท่ั�กิำาหน์ดไว้ิ ติามกิระบวิน์กิารควิบคุม กิำากัิบ

ดูแลภายใน์หน่์วิยงาน์อย่างเป็น์ระบบ โดยยึดหลักิ 
จริยธรรม มาติรฐาน์จรรยาบรรณวิิชาช่พักิารปฏิิบัติิ
งาน์ติรวิจสัอบภายใน์เป็น์แน์วิทัางใน์กิารปฏิิบัติิงาน์
ติรวิจสัอบ
       บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด โดยคณะกิรรมกิารบรษัิทัและ
ผูู้้บริหารข้องบรษัิทั ให้ควิามสัำาคัญกัิบกิารติรวิจสัอบ
ภายใน์ จึงได้ม่กิารจัดตัิ�งสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ขึ้�น์
และม่บุคลากิรคน์แรกิเม่�อวัิน์ท่ั� 1 กิรกิฎาคม 2562 
สัำาหรับกิารกิำากัิบดูแลกิารปฏิิบัติิงาน์และกิารอน์ุมัติิ
แผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์ใน์ระหว่ิางท่ั�ยังไม่ได้ม่กิารแต่ิงตัิ�ง
คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบนั์�น์ คณะกิรรมกิารบริษัทั
ทัำาหน้์าท่ั�แทัน์คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบไปจน์กิว่ิาจะ
ม่กิารแต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบครบองค์คณะ
ซึึ่�งอยู่ระหว่ิางกิารสัรรหา และคาดวิ่าจะดำาเน์ิน์กิาร
แต่ิงตัิ�งคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบให้แล้วิเสัร็จ
ภายใน์ปี 2563
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โคุรงสู่ร้างของสู่ำานักติรวิจสู่อบภาย์ใน 
 

 ใน์ปี 2562 ท่ั�ผู่้าน์มา สัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
ม่บุคลากิรรวิมทัั�งสิั�น์ 3 คน์ ติามกิรอบอัติรากิำาลัง
(ประกิอบด้วิยติำาแหน่์งผูู้้ช่วิยผูู้้อำาน์วิยกิาร 1 คน์
ผูู้้จัดกิารส่ัวิน์อาวุิโสั 1 คน์ และเจ้าหน้์าท่ั�อาวุิโสั 1 คน์) 
สัามารถปฏิิบัติิงาน์ได้อย่างเป็น์อิสัระ ม่กิารรายงาน์
กิารปฏิิบัติิงาน์ และทัำาแผู้น์กิารติรวิจสัอบประจำาปี
2562 เสัน์อข้ออนุ์มัติิต่ิอคณะกิรรมกิารบริษัทั
(ทัำาหน้์าท่ั�แทัน์คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ) รวิมทัั�ง
ได้ทับทัวิน์กิฎบัติรคณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ และ
กิฎบัติรสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ ซึ่ึ�งกิำาหน์ดบทับาทั
ควิามรับผิู้ดชอบไว้ิอย่างชัดเจน์และเผู้ยแพัร่  กิฎบัติร
ให้พันั์กิงาน์ใน์บริษัทัทุักิคน์รับทัราบ น์อกิจากิน่์�
ผูู้้ติรวิจสัอบภายใน์ได้เปิดเผู้ยควิามขั้ดแย้งทัางผู้ล
ประโยชน์์ก่ิอน์กิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบทุักิครั�ง

คุ่ณสู่มุ่บัติิของผ่้ติรวิจสู่อบภาย์ใน 

 ผูู้้ติรวิจสัอบภายใน์ข้อง บสัอ. ทุักิคน์ม่คุณวุิฒิ
ขั้�น์ติำ�าไม่ติำ�ากิว่ิาปริญญาติร่และสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์
ส่ังเสัริมให้ผูู้้ติรวิจสัอบภายใน์ได้รับควิามรู้ ทัักิษะ 

และพััฒน์าควิามสัามารถติา่ง ๆ
ติามภาระหน้์าทั่�ทั่�ไดร้บัมอบหมาย
เพ่ั�อใหผูู้้ต้ิรวิจสัอบภายใน์ปฏิบิตัิิ
หน์้าทั่�ด้วิยควิามเช่�ยวิชาญ
ม่ควิามระมัดระ วัิงใน์กิาร
ประกิอบวิิชาชพ่ัอยา่งเหมาะสัม

คุวิามุ่สัู่มุ่พันธ์ุกับฝ่่าย์บริหาร

 สัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ม่กิารหาร่อและกิาร
วิางแผู้น์กิารติรวิจสัอบร่วิมกัิบผูู้้บริหารระดับสูังสุัด 
และผูู้้บริหารหน่์วิยงาน์รับติรวิจท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง ร่วิมกัิน์
ประเมิน์ควิามเส่ั�ยงภาพัรวิมและใน์ส่ัวิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง
กัิบส่ัวิน์งาน์ติน์เอง รวิมถึงได้ม่กิารสัรุปผู้ลกิาร
ติรวิจสัอบกัิบผูู้้บริหารหน่์วิยงาน์รับติรวิจ เพ่ั�อแจ้ง
ผู้ลกิารควิบคุมภายใน์และให้ดำาเนิ์น์กิารแก้ิไข้กิาร
ควิบคุมภายใน์ติามข้้อเสัน์อแน์ะติามรายงาน์ผู้ลกิาร
ติรวิจสัอบ

การป็ฏิิบัติิงานติรวิจและการราย์งาน

 สัำาหรับปี 2562 เปน็์กิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบ
ครั�งแรกิข้องสัำานั์กิติรวิจสัอบภายใน์ บสัอ. จากิแผู้น์
กิารติรวิจสัอบประจำาปี 2562 ท่ั�ได้รับอนุ์มัติิติามมติิ
ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั (ทัำาหน้์าท่ั�แทัน์
คณะกิรรมกิารติรวิจสัอบ) ใน์ครั�งท่ั� 19/2562 
เม่�อวัิน์ท่ั� 25 กัิน์ยายน์ 2562 ทัั�งน่์� สัำานั์กิติรวิจสัอบ
ภายใน์ได้ดำาเนิ์น์กิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบเสัร็จสิั�น์
ติามแผู้น์กิารติรวิจสัอบแล้วิและจักิได้จัดทัำารายงาน์
กิารติรวิจสัอบประจำาปี 2562 เพ่ั�อประเมิน์ควิาม
เพ่ัยงพัอและประสิัทัธิผู้ลข้องกิารบริหารควิามเส่ั�ยง
กิารควิบคุมภายใน์ กิระบวิน์กิารกิำากัิบดูแลข้อง
หน่์วิยงาน์รับติรวิจ เสัน์อต่ิอผูู้้บริหารสูังสุัดเพ่ั�อทัราบ
และพิัจารณาสัั�งกิารให้หน่์วิยงาน์รับติรวิจ ใน์กิาร
ดำาเนิ์น์กิารแก้ิไข้ต่ิอไป
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การแสู่ดงออกด้านคุวิามุ่รับผิดชอบท่ี่�มุ่่ติ�อสัู่งคุมุ่
(Corporate Social Responsibility : CSR)

 ใน์ระยะเวิลาทั่�ผู่้าน์มา บสัอ. ไดม่้ส่ัวิน์ใน์กิารช่วิยพัลกิิฟ้ื�น์ธุรกิิจให้ลูกิหน่์�กิลับค่น์สู่ัอิสัรภาพั และม่ควิาม
สัามารถทัางกิารเงนิ์อ่กิครั�ง แม้ว่ิาภาวิะเศรษฐกิิจจะม่สัภาพัคล่องน้์อยก็ิติาม โดยได้ให้ข้้อแน์ะน์ำาท่ั�เป็น์ควิามรู้
และให้กิำาลังใจ ให้ลูกิหน่์�เร่ยน์รู้ควิามผู้ดิพัลาดใน์อด่ติและปรบัตัิวิแก้ิไข้ด้วิยควิามเปน็์จริงอย่างสัมเหตุิสัมผู้ล 
ซึึ่�งเป็น์หนึ์�งใน์น์โยบายด้าน์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ข้อง บสัอ. (CG & CSR) ใน์กิารให้ควิามรู้และสัร้างควิาม
เข้้าใจให้กัิบลูกิหน่์�ใน์กิารประกิอบธรุกิิจอย่างไรไม่ให้เป็น์หน่์�เส่ัย ซึึ่�งสัอดรบัติามแผู้น์ยทุัธศาสัติร์ชาติิข้องรัฐบาล 
ภายใต้ิโครงกิาร Business Turnaround ซึึ่�งเป็น์กิารส่ังเสัริมและสันั์บสันุ์น์ให้ลูกิหน่์�สัามารถกิลับมาดำาเนิ์น์
ธุรกิิจได้ติามปกิติิ ม่ข่้ดควิามสัามารถใน์กิารแข่้งขั้น์เพิั�มขึ้�น์ ทัั�งลูกิหน่์�ธุรกิิจ SMEs และลูกิหน่์�รายใหญ่
ซึึ่�งจะสัะท้ัอน์ไปยังกิารขั้บเคล่�อน์เศรษฐกิิจใน์ภาพัรวิมข้องประเทัศอ่กิด้วิย
 บสัอ. ยังได้ให้ควิามสัำาคัญกัิบกิารแสัดงออกิติ่อควิามรับผิู้ดชอบติ่อสัังคม หร่อ CSR โดยได้จัด
กิิจกิรรมกิารแสัดงควิามรับผิู้ดชอบติ่อสัังคม ใน์รูปแบบ CSR in Process ค่อกิารสั่งเสัริมสัังคมอย่าง
ยั�งย่น์

1. ด้านการศึกษา

 บสัอ. เข้้าไปช่วิยเหล่อ ฟ้ื�น์ฟู้ ให้ควิามรู้ แก่ิเยาวิชน์ และสัร้างเยาวิชน์ท่ั�ม่ประสิัทัธิภาพั โดยกิารมอบทุัน์
กิารศึกิษา ติามแน์วิทัางกิารช่วิยเหล่อโดยกิารแบ่งปัน์ ภายใต้ิแน์วิคิด “ซึ่ะกิาติ” หร่อกิารให้ท่ั�บริสุัทัธิ�ติามคำา
สัอน์ข้องศาสัน์าอิสัลาม เน่์�องจากิ บสัอ. เป็น์องค์กิรท่ั�รับโอน์สิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพัมาจากิธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย ทัรัพัย์สิัน์ดังกิล่าวิส่ัวิน์หนึ์�งควิรจะกิลับค่น์สู่ัสัังคมมุสัลิม แต่ิกิระนั์�น์เราก็ิไม่มองข้้ามใน์กิาร
ช่วิยเหล่อสัังคม ชุมชน์ ศาสัน์าทุักิศาสัน์า อย่างเท่ัาเท่ัยมกัิน์ 

    ทัั�งน่์�ใน์ปี 2562 บสัอ. ได้ดำาเนิ์น์กิิจกิรรมเพ่ั�อสัังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ดังน่์�

การมุ่อบท่ี่นการศึกษาแก�เย์าวิชน
ผู่้าน์สัำานั์กิงาน์คณะกิรรมกิารอิสัลาม

ประจำากิรุงเทัพัมหาน์คร กิระทัรวิงมหาดไทัย
จำานวินเงิน 60,000 บาที่

การมุ่อบอ่ป็กรณ์การศึกษา อ่ป็กรณ์ก่ฬา
ให้แก่ิโรงเร่ยน์บ้าน์คลองหกิวิา

อ.องครักิษ์ จ.น์ครน์ายกิ
จำานวินเงิน 40,000 บาที่

การมุ่อบเงินช�วิย์เหล่อ ให้กับผ้่ป็ระสู่บอ่ที่กภัย์
ผู่้าน์สัำานั์กิน์ายกิรัฐมน์ติร่

จำานวินเงิน 100,000 บาที่

กิจกรรมุ่เพ่�อสัู่งคุมุ่ (Corporate Social Responsibility : CSR) ปี็ 2562
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2. ด้านการช�วิย์เหล่อสัู่งคุมุ่

 บสัอ. ร่วิมช่วิยเหล่อผูู้้ประสับอุทักิภัยภาคเหน่์อและภาค
ติะวัิน์ออกิเฉ่ยงเหน่์อ แก่ิกิองทุัน์เงิน์ช่วิยเหล่อผูู้้ประสับสัาธารณภัย
สัำานั์กิน์ายกิรัฐมน์ติร่ ผู่้าน์รายกิาร “ร่วิมใจ พ่ั�น้์องไทัย ช่วิยภัยน์ำ�าท่ัวิม” 
จำาน์วิน์ 100,000 บาทั เพ่ั�อช่วิยเหล่อผูู้้ได้รับผู้ลกิระทับจากิเหตุิ
อุทักิภัยทัางภาคเหน่์อและภาคติะวัิน์ออกิเฉ่ยงเหน่์อ อ่กิทัั�งยัง
เชิญชวิน์ทุักิท่ัาน์ร่วิมบริจาคเงิน์สัมทับ เพ่ั�อบรรเทัาควิามเด่อดร้อน์
ทัางสัังคมแก่ิผูู้้ได้รับผู้ลกิระทับจากิอุทักิภัย

 บสัอ. จัดบรรยายพิัเศษ “กิารบริหารจัดกิารองค์กิร
ใน์ภาวิะวิิกิฤติิ” โดย คุณธงรบ ด่าน์อำาไพั ผูู้้จัดกิารบริษัทั บริหาร
สิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด เป็น์ผูู้้บรรยาย
พิัเศษใน์หัวิข้้อ “กิารบริหารจัดกิารองค์กิรใน์ภาวิะวิิกิฤติิ” (Crisis Management) ให้กัิบนั์กิศึกิษาระดับปริญญาโทั
คณะรัฐประศาสัน์ศาสัติร์ มหาวิิทัยาลัยเทัคโน์ลย่ราชมงคลรัติน์โกิสิัน์ทัร์ วิิทัยาเข้ติวิังไกิลกัิงวิล ซึึ่�งเป็น์
วัิยทัำางาน์ จากิภาคส่ัวิน์ราชกิารและเอกิชน์ ใน์พ่ั�น์ท่ั�ใกิล้เค่ยง ซึึ่�งได้รับควิามสัน์ใจเป็น์อย่างด่ ซึึ่�งโครงกิาร
ดังกิล่าวิดำาเนิ์น์งาน์ภายใต้ิยุทัธศาสัติร์ข้ององค์กิร ภายใต้ิแน์วิคิด Business Turnaround ใน์กิารสัร้าง
ควิามรู้ควิามเข้้าใจให้กัิบประชาชน์

     
   น์อกิจากิน่์� บริษัทัฯ ยังได้ออกิบูธประชาสััมพััน์ธ์
และแน์ะน์ำาทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย ไม่ว่ิาจะเป็น์บ้าน์เด่�ยวิ 
ทัาวิน์์เฮ้าส์ั หร่อท่ั�ดิน์เปล่า ฯลฯ ใน์พ่ั�น์ท่ั�กิรุงเทัพัฯ
ปริมณฑ์ล และจังหวัิดใกิล้เค่ยง โดยม่ ท่ัมงาน์ NPA 
แน์ะน์ำาให้กัิบผูู้้ร่วิมฟ้งับรรยาย ได้รับควิามสัน์ใจ
เป็น์อย่างมากิ ณ วิิทัยาลัยน์วัิติกิรรมกิารจัดกิาร
มหาวิิทัยาลัยเทัคโน์โลย่ราชมงคล รัติน์โกิสิัน์ทัร์
วิิทัยาเข้ติศาลายา อ.พุัทัธมณฑ์ล จ.น์ครปฐม           
เม่�อวัิน์อาทิัติย์ท่ั� 30 มิถุน์ายน์ 2562

 บสัอ. ต่ิอต้ิาน์กิารคอร์รัปชั�น์ ได้ติอกิยำ�ายุทัธศาสัติร์องค์กิรด้าน์กิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารท่ั�ด่ภายใต้ิ
หลักิธรรมาภบิาล (Corporate Governance) แสัดงจดุย่น์ต่ิอต้ิาน์กิารคอรรั์ปชั�น์ทุักิรูปแบบ โดยทั่�ผู่้าน์มา
ได้รณรงค์แคมเปญ “ไอแอมไม่รับครับ” “ไอแอมไม่รับค่ะ” อย่างต่ิอเน่์�อง บริษัทัฯ ไม่ม่น์โยบายให้พันั์กิงาน์
เร่ยกิรับเงิน์ สิั�งข้อง หร่ออามิสัสิัน์จ้างจากิลูกิค้าใน์ทุักิกิรณ่ ซึึ่�งท่ั�ผู่้าน์มาไม่ม่บัน์ทึักิกิารร้องเร่ยน์ใน์เร่�องดังกิล่าวิ
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ผลการดำาเนินงานและฐานะที่างการเงิน

1. ข้อมุ่่ลที่างการเงินท่ี่�สู่ำาคัุญ 
หน่์วิย : ล้าน์บาทั

*

*

*

* อัติราส่ัวิน์หน่์�สิัน์ม่ภาระดอกิเบ่�ยต่ิอส่ัวิน์ผูู้้ถ่อหุ้น์ (Interest Bearing Debt) =    ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิย่ม
     ส่ัวิน์ผูู้้ถ่อหุ้น์

* อัติรากิระแสัเงิน์สัดรับจากิกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (NPF) =    รายได้ดอกิเบ่�ยสุัทัธิ + กิำาไรจากิเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์� + กิำาไรจากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระ
    เงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�รวิม

* อัติรากิระแสัเงิน์สัดรับจากิธุรกิิจจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) =    กิำาไรจากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
     ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายรวิม
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หน่์วิย : ล้าน์บาทั
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 ปี 2562 บสัอ. ดำาเนิ์น์กิิจกิารมานั์บเป็น์ปีท่ั� 3 ผู้ลประกิอบกิารยังม่แน์วิโน้์มปรับตัิวิด่ขึ้�น์สัะท้ัอน์ถึง
ควิามสัามารถใน์กิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (NPF) ท่ั�รับโอน์มาจากิ ธอทั. และกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์
รอกิารข้าย (NPA) โดยยังคงม่กิำาไรจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์และกิำาไรสุัทัธิเพิั�มขึ้�น์อย่างต่ิอเน่์�อง 

 ณ 31 ธ.ค. 2562 บสัอ. ม่รายได้จากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ 1,541.14 ล้าน์บาทั เพิั�มขึ้�น์ 449.57 ล้าน์บาทั 
เติิบโติจากิปีก่ิอน์ 41.19%  โดยรายได้หลักิมาจากิกิำาไรจากิเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์� 1,133.46 ล้าน์บาทั
หร่อคิดเป็น์ 73.55% ข้องรายได้รวิม ซึึ่�งเป็น์ผู้ลมาจากิกิารเจรจาเร่ยกิเก็ิบลูกิหน่์�รายใหญ่ได้ม่กิารชำาระหน่์�
ปิดบัญช่และปรับโครงสัร้างหน่์�เพิั�มขึ้�น์จากิปีก่ิอน์ รวิมทัั�ง
จากิมาติรกิารติิดติามเร่งรัดคด่กิลุ่มลูกิหน่์�รายใหญ่ท่ั�ม่
คำาพิัพัากิษาแล้วิทัำาให้ม่ลูกิหน่์�รายใหญ่เสัน์อแผู้น์ชำาระหน่์�
และผู้ลเจรจาได้ข้้อยุติิ ประกิอบกิบัสัามารถเร่ยกิเกิบ็เงิน์จากิ
กิลุ่มลูกิหน่์�รายย่อยได้เพิั�มขึ้�น์ สัำาหรับรายได้ดอกิเบ่�ยสุัทัธิ
ลดลงจากิปีก่ิอน์มากิ สัาเหตุิหลักิมาจากิรายได้ดอกิเบ่�ยบางส่ัวิน์
บัน์ทึักิเป็น์รายได้ค่าชดเชยติามคำาพิัพัากิษา อย่างไรก็ิติาม
รายได้หลักิจากิกิารบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั (NPF) 
โดยรวิมปรับตัิวิด่ขึ้�น์เม่�อเท่ัยบกัิบปีกิ่อน์สัะท้ัอน์จากิอัติรา
กิระแสัเงิน์สัดรับจากิธุรกิิจบริหารสิัน์ทัรัพัย์ด้อยคุณภาพั
(NPF) เพิั�มจากิ 3.11% เป็น์ 5.80% เม่�อเท่ัยบกัิบปีก่ิอน์

การวิิเคุราะห์และคุำาอธิุบาย์
ของฝ่่าย์จัดการ
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 ใน์ด้าน์กิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย (NPA) 
ได้ใน์ระหว่ิางปี 12 รายกิาร ราคาข้าย 41.90 ล้าน์บาทั ม่กิำาไร
จากิจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายรวิม 12.51 ล้าน์บาทัเพิั�มขึ้�น์
จากิปีก่ิอน์ 11.80 ล้าน์บาทั ซึึ่�งมาจากิกิารปรับกิลยุทัธ์และ
เพิั� มช่องทัางกิารข้ายให้ครอบคลุมทุักิด้าน์ทัำาให้สัามารถ
ข้ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายได้มากิกิว่ิาปีก่ิอน์ โดยอัติรากิระแสั
เงิน์สัดรับสุัทัธิเพิั�มจากิ 0.28% เป็น์ 3.90%

 ปี 2562 บสัอ. ได้รับเงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐใน์กิาร
จ่ายค่าติอบแทัน์ให้กัิบ ธอทั. บัน์ทึักิเป็น์รายได้อ่�น์เงิน์อุดหนุ์น์
ภาครัฐ 353.63 ล้าน์บาทัคิดเป็น์ 22.95% ข้องรายได้รวิม 
อย่างไรก็ิติามแม้ว่ิาไม่นั์บรวิมรายได้อ่�น์ เงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐ 
บสัอ. ยังม่กิำาไรจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ก่ิอน์ภาษ่รวิม 1,006.53 
ล้าน์บาทั เพิั�มขึ้�น์จากิปีก่ิอน์ 65.66%  

 ใน์ดา้น์ควิามสัามารถทัำากิำาไรลดลงเลก็ิน้์อยสัาเหติหุลักิมาจากิคา่ใช้จ่ายเกิ่�ยวิกิบัพันั์กิงาน์และคา่ใช้จ่าย
เก่ิ�ยวิกัิบอาคารสัถาน์ท่ั�เพิั�มขึ้�น์มากิอัติรากิำาไรจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ก่ิอน์ภาษ่ลดลงจากิ 89.59% เป็น์ 88.26%  
สัาเหตุิหลักิมาจากิกิารเพิั�มพันั์กิงาน์จำาน์วิน์มากิ เพ่ั�อรองรับภารกิิจท่ั�เพิั�มขึ้�น์ จากิท่ั�ปีก่ิอน์ม่ 68 คน์ เพิั�มเป็น์ 
127 คน์ รวิมทัั�งม่กิารจ่ายโบนั์สัประจำาปี 2561 ประกิอบกัิบม่กิารเช่าอาคารเพิั�มเติิมเพ่ั�อเพิั�มพ่ั�น์ท่ั�กิารทัำางาน์
รองรับจำาน์วิน์พันั์กิงาน์ท่ั�รับเพิั�ม อย่างไรก็ิติามอัติราส่ัวิน์ค่าใช้จ่ายดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอรายได้จากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ 
(ไม่รวิมรายได้อ่�น์ เงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐ (Cost to income) อยู่ท่ั� 15.24% ลดลงจากิปีก่ิอน์เล็กิน้์อย         

 ฐาน์ะทัางกิารเงิน์ม่แน์วิโน้์มปรับตัิวิด่ขึ้�น์ โดยม่สัภาพัคล่องทัางกิารเงิน์ค่อน์ข้้างสูัง ใน์ข้ณะท่ั�
 อัติราส่ัวิน์หน่์�สิัน์รวิมต่ิอสิัน์ทัรัพัย์ม่แน์วิโน้์มลดลง (Debt to Total Asset)  

 ณ 31 ธัน์วิาคม 2562 บสัอ. ม่เงิน์ฝ่ากิสัถาบัน์กิารเงิน์รวิม 1,883.09 ล้าน์บาทั ลดลงจากิปีก่ิอน์
เน่์�องจากิม่กิารจ่ายชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้กัิบ ธอทั. ก่ิอน์ครบกิำาหน์ดจำาน์วิน์ 3,500 ล้าน์บาทั เป็น์ไปติาม
น์โยบายบริษัทักิรณ่ม่สัภาพัคล่องส่ัวิน์เกิิน์จะน์ำามาชำาระค่น์ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิย่มก่ิอน์ครบกิำาหน์ด
โดยเงิน์สัดท่ั�น์ำามาจ่ายตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์มาจากิกิำาไรจากิกิิจกิรรมดำาเนิ์น์งาน์และมาจากิเงิน์อุดหนุ์น์ภาครัฐ
ทัำาให้หน่์�สิัน์สัถาบัน์กิารเงิน์ท่ั�ต้ิองชำาระค่น์ภายใน์ มิถุน์ายน์ 2563 เหล่อเพ่ัยง 1,000 ล้าน์บาทั ซึึ่�งเงิน์สัด
และเงิน์ฝ่ากิยังเพ่ัยงพัอจ่ายหน่์�สิัน์ท่ั�ต้ิองชำาระค่น์ภายใน์ 1 ปี  

 สััดสั่วิน์กิารกิ่อหน์่�ม่แน์วิโน์้มลดลง โดยอัติราส่ัวิน์
ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิย่มต่ิอส่ัวิน์ผูู้้ถ่อหุ้น์ (Interest 
Bearing Debt) ลดลงจากิ 17.05 เท่ัา เหล่อ 7.87 เท่ัา
สัาเหตุิจากิกิารท่ั� บสัอ. จ่ายชำาระตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ล่วิงหน้์า
ทัำาให้ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิย่มลดลงจากิ 22,381.07 
ล้าน์บาทั เหล่อ 18,881.07 ล้าน์บาทั ใน์ข้ณะทั่�หน่์�สิัน์อ่�น์
จำาน์วิน์ 490.25 ล้าน์บาทั ส่ัวิน์ใหญ่เป็น์รายได้จากิเงิน์
อุดหนุ์น์ภาครัฐรอกิารรับรู้เป็น์รายได้อ่�น์

 ส่ัวิน์ทุัน์เพิั�มขึ้�น์จากิ 1,312.84 ล้าน์บาทั เป็น์ 2,399.57 
ล้าน์บาทั มาจากิกิำาไรสุัทัธิ ทัำาให้ บสัอ. ม่ผู้ลติอบแทัน์ให้กัิบ
ผูู้้ถ่อหุ้น์เพิั�มขึ้�น์จากิ 15.65 บาทั เป็น์ 21.77 บาทัต่ิอหุ้น์
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รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่

เสู่นอ ผ้่ถ่ือห้่นบริษัที่บริหารสิู่นที่รัพย์์ ธุนาคุารอิสู่ลามุ่แห�งป็ระเที่ศไที่ย์ จำากัด

คุวิามุ่เห็น
     สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ได้ติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ข้องบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัย จำากัิด (บริษัทั) ซึึ่�งประกิอบด้วิยงบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 งบกิำาไร
ข้าดทุัน์ และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ งบแสัดงกิารเปล่�ยน์แปลงส่ัวิน์ข้องเจ้าข้อง และงบกิระแสัเงิน์สัดสัำาหรับ
ปีสิั�น์สุัดวัิน์เด่ยวิกัิน์ และหมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์ รวิมถึงหมายเหตุิสัรุปน์โยบายกิารบัญช่ท่ั�สัำาคัญ
 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงนิ์แผู่้น์ดิน์เห็น์ว่ิา งบกิารเงิน์ข้้างต้ิน์น่์�แสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ข้องบริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์
ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์และกิระแสัเงิน์สัด
สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์เด่ยวิกัิน์ โดยถูกิต้ิองติามท่ั�ควิรใน์สัาระสัำาคัญติามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์

เกณฑ์ูในการแสู่ดงคุวิามุ่เห็น
 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจ
เงิน์แผู่้น์ดิน์และมาติรฐาน์กิารสัอบบัญช่ ควิามรับผิู้ดชอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้กิล่าวิไว้ิ
ใน์วิรรคควิามรับผิู้ดชอบข้องผูู้้สัอบบัญช่ต่ิอกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ใน์รายงาน์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์
แผู่้น์ดิน์ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู้่น์ดิน์ม่ควิามเป็น์อิสัระจากิบริษัทัติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เกิ่�ยวิกิับกิาร
ติรวิจเงิน์แผู้่น์ดิน์ท่ั�กิำาหน์ดโดยคณะกิรรมกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และข้้อกิำาหน์ดจรรยาบรรณข้องผูู้้ประกิอบ
วิิชาช่พับัญช่ท่ั�กิำาหน์ด โดยสัภาวิิชาช่พับัญช่ใน์ส่ัวิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ และสัำานั์กิงาน์
กิารติรวิจเงนิ์แผู้น่์ดิน์ไดป้ฏิิบัติิติามควิามรบัผิู้ดชอบด้าน์จรรยาบรรณอ่�น์ๆ ซึึ่�งเปน็์ติามหลกัิเกิณฑ์์มาติรฐาน์
เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และข้้อกิำาหน์ดจรรยาบรรณเหล่าน่์� สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์เช่�อว่ิา
หลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้รับเพ่ัยงพัอและเหมาะสัม เพ่ั�อใช้เป็น์เกิณฑ์์ใน์กิาร
แสัดงควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์

ข้อมุ่่ลอ่�น
 ผูู้้บริหารเป็น์ผูู้้รับผิู้ดชอบต่ิอข้้อมูลอ่�น์ ข้้อมูลอ่�น์ประกิอบด้วิย ข้้อมูลซึึ่�งรวิมอยู่ใน์รายงาน์ประจำาปี
แต่ิไม่รวิมถึงงบกิารเงิน์และรายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ท่ั�อยู่ใน์รายงาน์ประจำาปีนั์�น์ ซึึ่�งผูู้้บริหารจะจัดเติร่ยม
รายงาน์ประจำาปีให้สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ภายหลังวัิน์ท่ั�ใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่น่์�
 ควิามเห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ต่ิองบกิารเงิน์ไม่ครอบคลุมถึงข้้อมูลอ่�น์และสัำานั์กิงาน์
กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ไม่ได้ให้ควิามเช่�อมั�น์ต่ิอข้้อมูลอ่�น์
 ควิามรับผู้ิดชอบข้องสัำาน์ักิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู้่น์ดิน์ทั่�เกิ่�ยวิเน์่�องกิับกิารติรวิจสัอบงบกิารเงิน์ ค่อ 
กิารอา่น์และพิัจารณาวิา่ข้อ้มลูอ่�น์มค่วิามข้ดัแยง้ทั่�มส่ัาระสัำาคญัติอ่งบกิารเงนิ์หร่อกิบัควิามรูท้ั่�ไดร้บัจากิกิาร
ติรวิจสัอบข้องสัำาน์กัิงาน์กิารติรวิจเงนิ์แผู้น่์ดนิ์ หรอ่ปรากิฎวิา่ข้อ้มลูอ่�น์มก่ิารแสัดงข้อ้มลูทั่�ข้ดัติอ่ข้อ้เทัจ็จรงิ
อัน์เป็น์สัาระสัำาคัญหร่อไม่
 เม่�อสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงนิ์แผู้น่์ดิน์ได้อ่าน์รายงาน์ประจำาปี หากิสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงนิ์แผู้น่์ดิน์สัรปุ
ได้ว่ิาม่กิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเทั็จจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ต้ิองส่ั�อสัาร
เร่�องดังกิล่าวิกัิบผูู้้ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแล
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คุวิามุ่รับผิดชอบของผ้่บริหารและผ้่มุ่่หน้าท่ี่�ในการกำากับด่แลติ�องบการเงิน
 ผูู้้บริหารม่หน้์าท่ั�รับผิู้ดชอบใน์กิารจัดทัำาและน์ำาเสัน์องบกิารเงิน์เหล่าน่์�โดยถูกิต้ิองติามท่ั�ควิร ติาม
มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ และรับผิู้ดชอบเก่ิ�ยวิกัิบกิารควิบคุมภายใน์ท่ั�ผูู้้บริหารพิัจารณาว่ิาจำาเป็น์
 เพ่ั�อให้สัามารถจัดทัำางบกิารเงิน์ท่ั�ปราศจากิกิารสัาดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญไม่วิ่าจะ
เกิิดจากิกิารทุัจริติหร่อข้้อผิู้ดพัลาด
 ใน์กิารจัดทัำางบกิารเงิน์ ผูู้้บริหารรับผิู้ดชอบใน์กิารประเมิน์ควิามสัามารถข้องบรษัิทัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์
ต่ิอเน่์�อง เปิดเผู้ยเร่�องทั่�เก่ิ�ยวิกิบักิารดำาเน์นิ์งาน์ติอ่เน่์�องติามควิามเหมาะสัม และกิารใชเ้กิณฑ์์กิารบญัช่สัำาหรบั
กิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเน่์�อง เว้ิน์แต่ิผูู้้บริหารม่ควิามตัิ�งใจท่ั�จะเลิกิบริษัทั หร่อหยุดดำาเนิ์น์งาน์ หร่อไม่สัามารถ
ดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเน่์�องต่ิอไปได้
 ผูู้้ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลกิระบวิน์กิารใน์กิารจดัทัำารายงาน์ทัางกิารเงนิ์ข้อง
บริษัทั

คุวิามุ่รับผิดชอบของผ้่สู่อบบัญช่ติ�อการติรวิจสู่อบงบการเงิน
 กิารติรวิจสัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ม่วัิติถุประสังค์เพ่ั�อให้ได้ควิามเช่�อมั�น์ อย่าง
สัมเหติสุัมผู้ลวิา่ งบกิารเงนิ์โดยรวิมปราศจากิกิารแสัดงข้้อมลูท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเทัจ็จริงอัน์เปน็์สัาระสัำาคัญหร่อไม่  
ไม่ว่ิาจะเกิิดจากิกิารทัจุริติหร่อข้้อผิู้ดพัลาด และเสัน์อรายงาน์ข้องผูู้ส้ัอบบัญช่ซึึ่�งรวิมควิามเหน็์ข้องสัำานั์กิงาน์     
กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์อยู่ด้วิย ควิามเช่�อมั�น์อย่างสัมเหตุิสัมผู้ลค่อควิามเช่�อมั�น์ใน์ระดับสูังแต่ิไม่ได้เป็น์กิารรับ
ประกัิน์ว่ิากิารปฏิิบัติิงาน์ติรวิจสัอบติามหลกัิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์และมาติรฐาน์กิาร
สัอบบัญช่ จะสัามารถติรวิจพับข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญท่ั�ม่อยู่ได้เสัมอไป ข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอ
ข้้อเท็ัจจริงอาจเกิิดจากิกิารทัจุริติหร่อข้้อผิู้ดพัลาดและถ่อว่ิาม่สัาระสัำาคัญเม่�อคาดกิารณไ์ด้อย่างสัมเหติสุัมผู้ล
ว่ิารายกิารทั่�ขั้ดต่ิอข้้อเทัจ็จริงแต่ิละรายกิารหร่อทุักิรายกิารรวิมกินั์จะม่ผู้ลติอ่กิารติดัสิัน์ใจทัางเศรษฐกิิจข้อง
ผูู้้ใช้งบกิารเงิน์จากิกิารใช้งบกิารเงิน์เหล่าน่์�
 ใน์กิารติรวิจสัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ติามหลักิเกิณฑ์์มาติรฐาน์เก่ิ�ยวิกัิบกิารติรวิจเงิน์
แผู่้น์ดิน์และมาติรฐาน์กิารสัอบบัญช่ สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ใช้ดุลยพิันิ์จและกิารสัังเกิติและสังสััย
เย่�ยง ผูู้้ประกิอบวิิชาช่พัติลอดกิารติรวิจสัอบ กิารปฏิิบัติิงาน์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์รวิมถึง

 ระบุและประเมิน์ควิามเส่ั�ยงจากิกิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริง อัน์เป็น์สัาระสัำาคัญใน์งบกิารเงิน์  
ไม่ว่ิาจะเกิิดจากิกิารทัุจริติหร่อผิู้ดพัลาด ออกิแบบและปฏิิบัติิงาน์ติามวิิธ่กิารติรวิจสัอบเพ่ั�อติอบสัน์องติ่อ
ควิามเส่ั�ยง เหล่านั์�น์ และได้หลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�เพ่ัยงพัอและเหมาะสัมเพ่ั�อเป็น์เกิณฑ์์ใน์กิารแสัดงควิาม
เห็น์ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ ควิามเส่ัยงท่ั�ไม่พับข้้อมูลท่ั�ขั้ดต่ิอข้้อเท็ัจจริงอัน์เป็น์สัาระสัำาคัญซึึ่�ง
เป็น์ผู้ลมาจากิกิารทัจุริติจะสังูกิว่ิาควิามเสั่�ยงท่ั�เกิิดจากิข้้อผู้ดิพัลาด เน์่�องจากิกิารทัจุริติอาจเกิ่�ยวิกัิบกิารสัมรู้
ร่วิมคิด กิารปลอมแปลงเอกิสัารหลกัิฐาน์ กิารตัิ�งใจละเว้ิน์กิารแสัดงข้้อมูล กิารแสัดงข้้อมูลท่ั�ไม่ติรงติามข้้อ
เท็ัจจริงหร่อกิารแทัรกิแซึ่งกิารควิบคุมภายใน์
 ทัำาควิามเข้้าใจใน์ระบบกิารควิบคุมภายใน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบกิารติรวิจสัอบ เพ่ั�อออกิแบบวิิธ่กิารติรวิจ
สัอบท่ั�เหมาะสัมกัิบสัถาน์กิารณ์ แต่ิไม่ใช่เพ่ั�อวัิติถุประสังค์ใน์กิารแสัดงควิามเห็น์ต่ิอควิามม่ประสิัทัธิผู้ลข้อง
กิารควิบคุมภายใน์ข้องบริษัทั
 ประเมิน์ควิามเหมาะสัมข้องน์โยบายกิารบัญช่ ท่ั�ผูู้้บริหารใช้และควิามสัมเหตุิสัมผู้ลข้องประมาณกิาร
ทัางบัญช่และกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องซึึ่�งจัดทัำาขึ้�น์โดยผูู้้บริหาร
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 สัรุปเก่ิ�ยวิกัิบควิามเหมาะสัมข้องกิารใช้เกิณฑ์์กิารบัญช่สัำาหรับกิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเน่์�อง ข้องผูู้้บริหาร 
และจากิหลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�ได้รับ สัรุปว่ิาม่ควิามไม่แน่์น์อน์ท่ั�ม่สัาระสัำาคัญท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบเหตุิกิารณ์หร่อ
สัถาน์กิารณ์ท่ั�อาจเป็น์เหตุิให้เกิิดข้้อสังสััยอย่างม่นั์ยสัำาคัญต่ิอควิามสัามารถข้องบริษัทัใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์
ต่ิอเน่์�องหร่อไม่ ถ้าสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ข้้อสัรุปว่ิาม่ควิามไม่แน่์น์อน์ท่ั�ม่สัาระสัำาคัญ สัำานั์กิงาน์
กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ต้ิองกิล่าวิไว้ิใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์โดยให้ข้้อ
สัังเกิติถึงกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลใน์งบกิารเงนิ์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง หร่อถ้ากิารเปิดเผู้ยข้้อมูลดังกิล่าวิไม่เพ่ัยงพัอ ควิามเหน็์
ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงนิ์แผู่้น์ดิน์จะเปล่�ยน์แปลงไป ข้้อสัรุปข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ขึ้�น์อยู่กัิบ
หลักิฐาน์กิารสัอบบัญช่ท่ั�ได้รับจน์ถึงวัิน์ท่ั�ใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์
 อย่างไรก็ิติาม เหตุิกิารณ์หร่อสัถาน์กิารณ์ใน์อน์าคติอาจเป็น์หตุิให้บริษัทัต้ิองหยุดกิารดำาเนิ์น์งาน์ต่ิอเน่์�อง
 ประเมิน์กิารน์ำาเสัน์อ โครงสัร้างและเน่์�อหาข้องงบกิารเงิน์โดยรวิม รวิมถึงกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลว่ิา       
งบกิารเงิน์แสัดงรายกิารและเหติุกิารณ์ใน์รูปแบบทั่�ทัำาให้ม่กิารน์ำาเสัน์อข้้อมูลโดยถูกิต้ิองติามทั่�ควิรหร่อไม่
 สัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้ส่ั�อสัารกัิบผูู้้ท่ั�ม่หน้์าท่ั�ใน์กิารกิำากัิบดูแลใน์เร่�องต่ิาง ๆ  ท่ั�สัำาคัญ ซึึ่�ง
รวิมถึงข้อบเข้ติและช่วิงเวิลาข้องกิารติรวิจสัอบติามท่ั�ได้วิางแผู้น์ไว้ิ ประเด็น์ท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญท่ั�พับจากิกิารติรวิจ
สัอบรวิมถึงข้้อบกิพัร่องท่ั�ม่นั์ยสัำาคัญใน์ระบบกิารควิบคุมภายใน์หากิสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์ได้พับ
ใน์ระหว่ิางกิารติรวิจสัอบข้องสัำานั์กิงาน์กิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์

(น์างสัาวิกินิ์ฏิฐา ศิริวัิฒน์ะติระกูิล)
ผูู้้อำาน์วิยกิารสัำานั์กิติรวิจสัอบกิารเงิน์และบริหารพััสัดุท่ั� 3

(น์างสัาวิฉลวิยศร่ วิิภูษาภรณ์)
นั์กิวิิชากิารติรวิจเงิน์แผู่้น์ดิน์เช่�ยวิชาญ

สู่ำานักงานการติรวิจเงินแผ�นดิน
วิัน์ทั่� 18 มิถุน์ายน์ 2563
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หมายเหตุิประกิอบงบกิารเงิน์เป็น์ส่ัวิน์หนึ์�งข้องงบกิารเงิน์น่์�

(นางพรรณขนิติติา บ่ญคุรอง)
ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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(นางพรรณขนิติติา บ่ญคุรอง)
ป็ระธุานกรรมุ่การ

(นาย์สู่่ธุารักษ์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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(นาย์สู่่ธุารักษ์ ธุ่ร์จันทึี่ก)
กรรมุ่การ
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1. ข้อมุ่่ลทัี่�วิไป็

 บริษัทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด (“บสัอ. หร่อ บริษัทั”) จัดตัิ�งขึ้�น์ติาม
มติิคณะรัฐมน์ติร่เม่�อวัิน์ท่ั� 27 กัิน์ยายน์ 2559 โดยให้กิระทัรวิงกิารคลังถ่อหุ้น์ทัั�งหมด เพ่ั�อบริหารลูกิหน่์�
ด้อยคุณภาพัข้องธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย โดยจดทัะเบ่ยน์เป็น์นิ์ติิบุคคลประเภทับริษัทัจำากัิด เม่�อวัิน์
ท่ั� 29 กัิน์ยายน์ 2559 และจดทัะเบ่ยน์เป็น์ บริษัทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด 
ติามพัระราชกิำาหน์ดบริหารสิัน์ทัรัพัย์ พั.ศ. 2541 
เม่�อวัิน์ท่ั� 22 ม่น์าคม 2560
 บริษัทั ม่สัำานั์กิงาน์ใหญ่ตัิ�งอยู่เลข้ท่ั� 100/14, 100/22 และ 100/23 อาคารว่ิองวิานิ์ช คอมเพัล็กิซ์ึ่ 
บ่ ชั�น์ 12A และ 14 ถน์น์พัระราม 9 แข้วิงห้วิยข้วิาง เข้ติห้วิยข้วิาง กิรุงเทัพัมหาน์คร 10310

2. เกณฑ์ูการเสู่นองบการเงิน

 2.1 เกณฑ์ูในการจัดที่ำางบการเงิน
 งบกิารเงิน์น่์�จัดทัำาขึ้�น์ติามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ภายใต้ิพัระราชบัญญัติิกิารบัญช่ พั.ศ. 2543 
ซึึ่�งหมายควิามรวิมถึงมาติรฐาน์กิารบัญช่และมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ท่ั�ออกิภายใต้ิพัระราชบัญญัติิ
วิิชาช่พับัญช่ พั.ศ. 2547 รวิมถงึกิารต่ิควิามและแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบญัช่ท่ั�ประกิาศใชโ้ดยสัภาวิิชาช่พับญัช่ 
บริษัทัได้แสัดงรายกิารและเปดิเผู้ยข้้อมูลติามรูปแบบงบกิารเงิน์ท่ั�กิำาหน์ดใน์ประกิาศธน์าคารแหง่ประเทัศไทัย 
(“ธปทั”) ท่ั� สัน์สั. 22/2558 เร่�อง กิารจัดทัำาและกิารประกิาศงบกิารเงิน์ข้องบริษัทัเงิน์ทุัน์และบริษัทั
เครดิติฟ้องซิึ่เอร์ ลงวัิน์ท่ั� 4 ธัน์วิาคม 2558

 2.2 มุ่าติรฐานการบัญช่และมุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน ท่ี่�เริ�มุ่มุ่่ผลบังคัุบใช้ในงวิดบัญช่ปั็จจ่บัน
 บริษัทัได้น์ำามาติรฐาน์กิารบัญช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารบัญช่และ
กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) ติามประกิาศข้องสัภาวิิชาช่พั
บัญช่ ซึึ่�งม่ผู้ลบังคับใช้สัำาหรับงบกิารเงิน์ท่ั�ม่รอบระยะเวิลาบัญช่ท่ั�เริ�มใน์หร่อหลังวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2562
มาถ่อปฏิิบัติิแล้วิ (ซึึ่�งฝ่่ายบริหารข้องบริษัทัพิัจารณาแล้วิว่ิาไม่ม่ผู้ลกิระทับอย่างเป็น์สัาระสัำาคัญต่ิองบกิารเงิน์
ข้องบริษัทั)

 2.3 มุ่าติรฐานการบัญช่และมุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงินท่ี่�จะมุ่่ผลบังคัุบใช้สู่ำาหรับงบการเงิน
ท่ี่�มุ่่รอบระย์ะเวิลาบัญช่ท่ี่�เริ�มุ่ในหร่อหลังวัินท่ี่� 1 มุ่กราคุมุ่ 2563
 สัภาวิิชาช่พับัญช่ได้ประกิาศเก่ิ�ยวิกัิบมาติรฐาน์กิารบญัช่ มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงนิ์กิารต่ิควิาม
มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ และแน์วิปฏิิบัติิทัางกิารบัญช่ ซึึ่�งม่ผู้ลบังคับใช้สัำาหรับงบกิารเงิน์ท่ั�ม่รอบ
ระยะเวิลาบัญช่ท่ั�เริ�มใน์หร่อหลังวัิน์ท่ั� 1 มกิราคม 2563 ดังน่์� 

 มุ่าติรฐานการบัญช่และมุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน กล่�มุ่เคุร่�องมุ่่อที่างการเงิน
 มาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉบับท่ั� 32   เร่�อง กิารแสัดงรายกิารเคร่�องม่อทัางกิารเงิน์
 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉบับท่ั� 7   เร่�อง กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเคร่�องม่อทัางกิารเงิน์
 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉบับทั่� 9  เร่�อง เคร่�องม่อทัางกิารเงิน์
 กิารติ่ควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉบับทั่� 16 เร่�อง กิารป้องกิัน์ควิามเสั่�ยงข้องเงิน์ 
ลงทัุน์สัุทัธิใน์หน์่วิยงาน์ติ่างประเทัศ
 กิารติ่ควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉบับทั่� 19 เร่�อง กิารชำาระหน์่�สัิน์ทัางกิารเงิน์ด้วิย
ติราสัารทัุน์

 ปัจจุบัน์ฝ่่ายบริหารข้องบริษัทั อยู่ระหว่ิางกิารประเมิน์ผู้ลกิระทับท่ั�อาจม่ต่ิองบกิารเงิน์ใน์ปีท่ั�เริ�มน์ำา
มาติรฐาน์กิลุ่มดังกิล่าวิมาถ่อปฏิิบัติิ
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 มุ่าติรฐานการบัญช่ มุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน การต่ิคุวิามุ่มุ่าติรฐานการบัญช่และการ
ต่ิคุวิามุ่มุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน

มาติรฐาน์กิารบัญช่
  
ฉบับท่ั� 1  เร่�อง กิารน์ำาเสัน์องบกิารเงิน์ 
ฉบับท่ั� 2  เร่�อง สิัน์ค้าคงเหล่อ
ฉบับท่ั� 7  เร่�อง งบกิระแสัเงิน์สัด
ฉบับท่ั� 8  เร่�อง น์โยบายกิารบัญช่ กิารเปล่�ยน์แปลงประมาณกิารทัางบัญช่และข้้อผิู้ดพัลาด
ฉบับท่ั� 10  เร่�อง เหตุิกิารณ์ภายหลังรอบระยะเวิลารายงาน์
ฉบับท่ั� 12  เร่�อง ภาษ่เงิน์ได้
ฉบับท่ั� 16  เร่�อง ท่ั�ดิน์ อาคารและอุปกิรณ์
ฉบับท่ั� 19  เร่�อง ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์ 
ฉบับท่ั� 20  เร่�อง กิารบัญช่สัำาหรับเงิน์อุดหนุ์น์จากิรัฐบาลและกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบ 
    ควิามช่วิยเหล่อจากิรัฐบาล
ฉบับท่ั� 21  เร่�อง ผู้ลกิระทับจากิกิารเปล่�ยน์แปลงข้องอัติราแลกิเปล่�ยน์เงิน์ติราต่ิางประเทัศ
ฉบับท่ั� 23  เร่�อง ต้ิน์ทุัน์กิารกู้ิย่ม 
ฉบับท่ั� 24  เร่�อง กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบบุคคลหร่อกิิจกิารท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิน์
ฉบับท่ั� 26  เร่�อง กิารบัญช่และกิารรายงาน์โครงกิารผู้ลประโยชน์์เม่�อออกิจากิงาน์ 
ฉบับท่ั� 27  เร่�อง งบกิารเงิน์เฉพัาะกิิจกิาร 
ฉบับท่ั� 28  เร่�อง เงิน์ลงทุัน์ใน์บริษัทัร่วิมและกิารร่วิมค้า 
ฉบับท่ั� 29  เร่�อง กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ใน์สัภาพัเศรษฐกิิจท่ั�เงิน์เฟ้อ้รุน์แรง 
ฉบับท่ั� 33  เร่�อง กิำาไรต่ิอหุ้น์
ฉบับท่ั� 34  เร่�อง กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ระหว่ิางกิาล
ฉบับท่ั� 36  เร่�อง กิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์
ฉบับท่ั� 37  เร่�อง ประมาณกิารหน่์�สิัน์ หน่์�สิัน์ท่ั�อาจเกิิดขึ้�น์และสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�อาจเกิิดขึ้�น์ 
ฉบับท่ั� 38  เร่�อง สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ 
ฉบับท่ั� 40  เร่�อง อสัังหาริมทัรัพัย์เพ่ั�อกิารลงทุัน์ 
ฉบับท่ั� 41  เร่�อง เกิษติรกิรรม
 
มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ 

ฉบับท่ั� 1  เร่�อง กิารน์ำามาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์มาใช้เป็น์ครั�งแรกิ 
ฉบับท่ั� 2  เร่�อง กิารจ่ายโดยใช้หุ้น์เป็น์เกิณฑ์์ 
ฉบับท่ั� 3  เร่�อง กิารรวิมธุรกิิจ 
ฉบับท่ั� 4  เร่�อง สััญญาประกัิน์ภัย 
ฉบับท่ั� 5  เร่�อง สิัน์ทัรัพัย์ไม่หมุน์เว่ิยน์ท่ั�ถ่อไว้ิเพ่ั�อข้ายและกิารดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�ยกิเลิกิ
ฉบับท่ั� 6  เร่�อง กิารสัำารวิจและประเมิน์ค่าแหล่งทัรัพัยากิรแร่
ฉบับท่ั� 8  เร่�อง ส่ัวิน์งาน์ดำาเนิ์น์งาน์ 
ฉบับท่ั� 10  เร่�อง งบกิารเงิน์รวิม
ฉบับท่ั� 11  เร่�อง กิารร่วิมกิารงาน์ 
ฉบับท่ั� 12  เร่�อง กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบส่ัวิน์ได้เส่ัยใน์กิิจกิารอ่�น์ 
ฉบับทั่� 13  เร่�อง กิารวิัดมูลค่ายุติิธรรม 
ฉบับท่ั� 15  เร่�อง รายได้จากิสััญญาท่ั�ทัำากัิบลูกิค้า
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กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารบัญช่
  
ฉบับท่ั� 10  เร่�อง ควิามช่วิยเหล่อจากิรัฐบาล - กิรณ่ท่ั�ไม่ม่ควิามเก่ิ�ยวิข้้องอย่างเฉพัาะเจาะจง 
    กัิบกิิจกิรรมดำาเนิ์น์งาน์
ฉบับท่ั� 25  เร่�อง ภาษ่เงิน์ได้ - กิารเปล่�ยน์แปลงสัถาน์ภาพัทัางภาษ่ข้องกิิจกิารหร่อข้องผูู้้ถ่อหุ้น์
ฉบับท่ั� 29  เร่�อง กิารเปิดเผู้ยข้้อมูลข้องข้้อติกิลงสััมปทัาน์บริกิาร 
ฉบับท่ั� 32  เร่�อง สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ - ต้ิน์ทุัน์เว็ิบไซึ่ต์ิ

กิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ 

ฉบับท่ั� 1  เร่�อง กิารเปล่�ยน์แปลงใน์หน่์�สิัน์ท่ั�เกิิดขึ้�น์จากิกิารร่�อถอน์ กิารบูรณะ และหน่์�สิัน์ท่ั�ม่ 
    ลักิษณะคล้ายคลึงกัิน์
ฉบับท่ั� 5  เร่�อง สิัทัธิใน์ส่ัวิน์ได้เส่ัยจากิกิองทุัน์กิารร่�อถอน์ กิารบูรณะและกิารปรับปรุงสัภาพั
                              แวิดล้อม
ฉบับท่ั� 7  เร่�อง กิารปรับปรุงย้อน์หลังภายใต้ิมาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉบับท่ั� 29 เร่�อง กิาร 
    รายงาน์ทัางกิารเงิน์ใน์สัภาพัเศรษฐกิิจท่ั�เงิน์เฟ้อ้รุน์แรง
ฉบับท่ั� 10  เร่�อง กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ระหว่ิางกิาลและกิารด้อยค่า 
ฉบับท่ั� 12  เร่�อง ข้้อติกิลงสััมปทัาน์บริกิาร 
ฉบับท่ั� 14  เร่�อง ข้้อจำากัิดสิัน์ทัรัพัย์ติามโครงกิารผู้ลประโยชน์์ ข้้อกิำาหน์ดเงิน์ทุัน์ขั้�น์ติำ�าและ 
    ปฏิิสััมพััน์ธ์ข้องรายกิารเหล่าน่์� สัำาหรับมาติรฐาน์กิารบัญช่ฉบับท่ั� 19 เร่�อง  
    ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์
ฉบับท่ั� 17  เร่�อง กิารจ่ายสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�ไม่ใช่เงิน์สัดให้เจ้าข้อง
ฉบับท่ั� 20  เร่�อง ต้ิน์ทุัน์กิารเปิดหน้์าดิน์ใน์ช่วิงกิารผู้ลิติสัำาหรับเหม่องผิู้วิดิน์ 
ฉบับท่ั� 21  เร่�อง เงิน์ท่ั�น์ำาส่ังรัฐ
ฉบับท่ั� 22  เร่�อง รายกิารท่ั�เป็น์เงิน์ติราต่ิางประเทัศและสิั�งติอบแทัน์จ่ายล่วิงหน้์า
ฉบับท่ั� 23  เร่�อง ควิามไม่แน่์น์อน์เก่ิ�ยวิกัิบวิิธ่กิารทัางภาษ่เงิน์ได้

 แนวิป็ฏิิบัติิที่างการบัญช่ เร่�อง เคุร่�องมุ่่อที่างการเงินและการเป็ดิเผย์ข้อมุ่่ลสู่ำาหรับธุ่รกิจป็ระกันภัย์
 มุ่าติรฐานการราย์งานที่างการเงิน ฉบับท่ี่� 16 เร่�อง สัู่ญญาเช�า

 มาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ ฉบับท่ั� 16 ใช้แทัน์มาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉบับท่ั� 17 เร่�อง สััญญาเช่า
และกิารต่ิควิามมาติรฐาน์กิารบัญช่ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้อง มาติรฐาน์ฉบับน่์�ได้กิำาหน์ดหลักิกิารข้องกิารรับรู้รายกิารกิาร
วัิดมูลค่า กิารแสัดงรายกิารและกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลข้องสััญญาเช่า และกิำาหน์ดให้ผูู้เ้ช่ารับรู้สิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์
สัำาหรับสััญญาเชา่ทุักิรายกิารทั่�ม่ระยะเวิลาใน์กิารเชา่มากิกิว่ิา 12 เด่อน์ เว้ิน์แต่ิสิัน์ทัรัพัย์อ้างอิงนั์�น์ม่มูลค่าติำ�า
 กิารบัญช่สัำาหรับผูู้้ให้เช่าไม่ม่กิารเปล่�ยน์แปลงอย่างม่สัาระสัำาคัญจากิมาติรฐาน์กิารบัญช่ ฉบับท่ั� 17 
ผูู้้ให้เช่ายังคงต้ิองจัดประเภทัสััญญาเช่าเป็น์สััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์หร่อสััญญาเช่าเงิน์ทุัน์โดยใช้หลักิกิารเช่น์
เด่ยวิกัิน์กัิบมาติรฐาน์กิารบัญช่ฉบับท่ั� 17
 ซึึ่�งฝ่่ายบริหารข้องบริษัทัพิัจารณาแล้วิว่ิาไม่ม่ผู้ลกิระทับอย่างเป็น์สัาระสัำาคัญต่ิองบกิารเงิน์ข้อง
บริษัทั

3. สู่ร่ป็นโย์บาย์การบัญช่ท่ี่�สู่ำาคัุญ

 3.1 การรับร่้ราย์ได้
 ก. กำาไร/ราย์ได้ดอกเบ่�ย์จากเงินให้สิู่นเช่�อจากการซื้่�อล่กหน่�

 บริษัทั รับรู้รายได้กิำาไร/ดอกิเบ่�ย จากิลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�รับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์จากิธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัยหร่อจากิสัถาบัน์กิารเงิน์อ่�น์ เม่�อได้รับชำาระเงิน์จากิลูกิหน่์� แบ่งเป็น์ 2 กิรณ่ ดังน่์�
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 1. ใน์กิรณ่ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�ได้ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หร่อประน์อมหน่์�กัิบลูกิหน่์�หร่อ
ม่คำาพิัพัากิษาถึงท่ั�สุัด
 บริษัทัจะรบัรู้รายไดด้อกิเบ่�ยเม่�อได้รับชำาระเงิน์จากิลกูิหน่์�ติามวิิธ่อัติราผู้ลติอบแทัน์รายติวัิ โดยคำาน์วิณ
หาอัติราผู้ลติอบแทัน์รายติัวิจากิประมาณกิารกิระแสัเงิน์สัดทั่�คาดวิ่าจะได้รับชำาระจากิลูกิหน่์�แต่ิละรายโดย
อ้างอิงจากิสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หร่อสััญญาประน์อมหน่์� ใน์กิรณ่ท่ั�สััญญากิำาหน์ดให้ม่กิารต่ิโอน์ทัรัพัย์
ชำาระหน่์� บริษัทัจะใชป้ระมาณกิารมลูค่าทัรัพัย์สิัน์ท่ั�จะน์ำามาต่ิโอน์ทัรพััย์ชำาระหน่์�มาเปน็์ประมาณกิารกิระแสัเงนิ์สัด
รับ เพ่ั�อใชใ้น์กิารคำาน์วิณหาอตัิราผู้ลติอบแทัน์รายติวัิ อย่างไรกิต็ิามหากิสััญญาปรบัโครงสัรา้งหน่์�กิำาหน์ดให้
ม่กิารน์ำาทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้ายทัอดติลาด บริษัทัจะไม่น์ำาประมาณกิารเงิน์รับดังกิล่าวิมาเป็น์ส่ัวิน์หนึ์�งข้อง
ประมาณกิารเงิน์สัดรับ เน่์�องจากิม่ควิามไม่แน่์น์อน์ใน์มูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับชำาระ
 ณ วัิน์รับชำาระเงิน์จากิลูกิหน่์� บริษัทัจะรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ย โดยคำาน์วิณติามระยะเวิลาค้างชำาระ ตัิ�งแต่ิ
วัิน์ท่ั�ทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หร่อประน์อมหน่์� หร่อวัิน์ท่ั�รับชำาระเงิน์ล่าสุัด จน์ถึงวัิน์ท่ั�รับชำาระเงิน์ครั�งน่์�
โดยใช้อตัิราผู้ลติอบแทัน์ท่ั�คำาน์วิณได้ข้้างต้ิน์ และจะรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ยรับใน์จำาน์วิน์ท่ั�ไม่สังูกิว่ิาจำาน์วิน์เงิน์ท่ั�
ได้รับชำาระจากิลูกิหน่์� เงิน์รับส่ัวิน์ท่ั�เหล่อหลังจากิกิารรับรู้รายได้ดอกิเบ่�ย จะบัน์ทึักิหักิต้ิน์ทุัน์ข้องเงิน์ให้
สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�
 2. ใน์กิรณ่ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�ไม่ม่กิารทัำาสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�หร่อประน์อมหน่์�
 เงิน์ท่ั�ได้รับชำาระหน่์�จากิลูกิหน่์�ไม่ว่ิากิรณ่ใด ๆ (เงิน์สัดรับชำาระหน่์�จากิลูกิหน่์� หร่อรับชำาระจากิเงิน์รับ
จากิ กิารข้ายทัอดติลาดหลักิประกัิน์) จะน์ำาไปลดเงิน์ต้ิน์ทัั�งจำาน์วิน์ ผู้ลต่ิางข้องเงิน์ท่ั�ได้รับมามากิกิว่ิาต้ิน์ทุัน์
ข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�จะแสัดงเป็น์กิำาไรจากิกิารรับชำาระหน่์�จากิเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์� 
โดยบริษัทัจะรับรู้รายกิารดังน่์�
 - กิรณ่รับชำาระเงิน์สัดจากิลูกิหน่์�จะบัน์ทึักิรับรู้รายกิาร ณ วัิน์รับชำาระเงิน์
 - กิรณ่เงิน์รับจากิกิารข้ายทัอดติลาดหลักิประกัิน์ กิรณ่ม่ผูู้้อ่�น์ (บุคคลภายน์อกิ) ประมูลซ่ึ่�อได้ จะรับ
รู้รายกิารทััน์ท่ัท่ั�ไม่ม่ผูู้้โต้ิแย้งกิารข้ายและผูู้้ซ่ึ่�อทัรัพัย์ม่กิารชำาระเงิน์ท่ั�กิรมบังคับคด่แล้วิ และพ้ัน์ระยะโติ้แย้ง
กิารข้าย (ไม่เกิิน์ 105 วัิน์)
 - กิรณ่บริษัทัได้รับโอน์ทัรัพัย์สิัน์จากิลูกิหน่์� มาจากิกิารซ่ึ่�อทัรัพัย์ข้ายทัอดติลาดหลักิประกัิน์ข้อง
ลูกิหน่์�หร่อจากิกิารต่ิโอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์� บริษัทัจะบัน์ทึักิทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ต่ิโอน์มาติามราคาเคาะซ่ึ่�อหร่อราคาท่ั�ติกิลง
โอน์ทัรัพัย์ชำาระหน่์�กัิบลูกิหน่์� และจะน์ำาไปบัน์ทึักิหักิต้ิน์ทุัน์เงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์� และใน์กิรณ่ท่ั�มูลค่า
ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ต่ิโอน์มาสูังกิว่ิายอดเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�คงค้าง จะแสัดงเป็น์ส่ัวิน์ปรับมูลค่าทัรัพัย์สิัน์
รอกิารข้ายเพ่ั�อให้มูลค่าทัรัพัย์สิัน์ท่ั�บัน์ทึักิใน์งบกิารเงิน์ไม่เกิิน์กิวิ่าต้ิน์ทุัน์ข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์� 
โดยบริษัทัจะบัน์ทึักิรับรู้รายกิารใน์วัิน์ท่ั�รับโอน์ทัรัพัย์สิัน์

 ข. ราย์ได้กำาไร/ดอกเบ่�ย์รับจากเงินฝ่ากสู่ถืาบันการเงิน
 กิำาไร/ดอกิเบ่�ยรับจากิเงิน์ฝ่ากิสัถาบัน์กิารเงิน์ บัน์ทึักิเป็น์รายได้ติามเกิณฑ์์คงค้าง

 คุ. กำาไร (ขาดท่ี่น) จากเงินลงท่ี่น
 กิำาไร (ข้าดทุัน์) จากิเงิน์ลงทุัน์ถ่อเป็น์รายได้หร่อค่าใช้จ่าย ณ วัิน์ท่ั�เกิิดรายกิาร

 3.2 การรับร้่คุ�าใช้จ�าย์
 บริษัทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารรับรู้ค่าใช้จ่ายทัางกิารเงิน์และค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อ่�น์ใน์งวิดท่ั�
เกิิดรายกิารดังน่์�
 - ค่าใช้จ่ายทัางกิารเงิน์ บริษัทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารจ่ายผู้ลติอบแทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
 - ค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์ บริษัทัใช้เกิณฑ์์คงค้างใน์กิารจ่ายค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์
 - สััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ ค่าใช้จ่ายท่ั�เกิิดจากิสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ บริษัทัจะรับรู้เข้้าใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไร
หร่อข้าดทุัน์ข้องงบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์โดยวิิธ่เส้ัน์ติรงติลอดอายุสััญญาเช่า

 3.3 เงินสู่ดและราย์การเที่่ย์บเที่�าเงินสู่ด
 เงิน์สัดและรายกิารเท่ัยบเท่ัาเงิน์สัด หมายถึง เงิน์สัดใน์ม่อและรายกิารเงิน์สัดระหว่ิางเร่ยกิเก็ิบ
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 3.4 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�
 ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัท่ั�รับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์มาจากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัยหร่อสัถาบัน์กิารเงิน์อ่�น์ 
แต่ิละรายจะถูกิบัน์ทึักิด้วิยราคาทุัน์ท่ั�รับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์ บวิกิด้วิยค่าใช้จ่ายท่ั�เกิิดขึ้�น์จากิกิารรับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์
ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพั และจัดประเภทัเป็น์เงิน์ลงทุัน์ใน์ลูกิหน่์�ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�ทัั�งจำาน์วิน์ เงิน์ให้สิัน์
เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�แสัดงสุัทัธิจากิค่าเผู่้�อหน่์�สังสััยจะสูัญ (ถ้าม่) หน่์�สังสััยจะสูัญจะรับรู้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไร
หร่อข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์

 3.5 การป็รับป็ร่งโคุรงสู่ร้างหน่�
 ใน์กิรณ่ท่ั�เป็น์กิารปรับโครงสัร้างหน่์�ท่ั�บริษัทัยิน์ยอมผู่้อน์ปรน์เง่�อน์ไข้ใน์กิารชำาระหน่์� บริษัทัจะคำาน์วิณ
มูลค่ายุติิธรรมข้องลูกิหน่์�ปรับโครงสัร้างหน่์�โดยคำาน์วิณจากิมูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิาจะได้
รับใน์อน์าคติคิดลดด้วิยอัติราดอกิเบ่�ยติามสััญญา หากิผู้ลติ่างระหวิ่างมูลค่ายุติิธรรมข้องหน่์�ท่ั�คำาน์วิณได้
ติำ�ากิว่ิายอดหน่์�คงค้างติามบัญช่เดิม จะบัน์ทึักิเป็น์ค่าเผู่้�อหน่์�สังสััยจะสูัญ หร่อถ่อเป็น์ค่าใช้จ่ายทัั�งจำาน์วิน์
ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทัุน์ใน์งบกิำาไรข้าดทัุน์และกิำาไรข้าดทัุน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ ใน์ปีท่ั�ม่กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
จะทับทัวิน์ค่าเผู่้�อหน่์�สังสััยจะสูัญดังกิล่าวิ โดยใช้มูลค่าปัจจุบัน์ข้องกิระแสัเงิน์สัดท่ั�คาดว่ิาจะได้รับติามระยะ
เวิลาท่ั�เหล่ออยู่ และปรับปรุงกัิบบัญช่หน่์�สังสััยจะสูัญ
 ใน์กิรณ่ทั่�เป็น์กิารปรบัโครงสัรา้งหน่์�ท่ั�ม่ปัญหาโดยกิารรบัโอน์สันิ์ทัรัพัย์หร่อส่ัวิน์ได้เส่ัย บริษัทับัน์ทึักิ
สิัน์ทัรัพัย์หร่อส่ัวิน์ได้เส่ัยท่ั�รับโอน์มาเป็น์ต้ิน์ทุัน์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ด้วิยราคาท่ั�ติกิลงกัิน์แต่ิไม่เกิิน์เงิน์ให้สันิ์เช่�อจากิ
กิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�คงเหล่อติามบัญช่
 ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารปรับโครงสัร้างหน่์�โดยกิารยิน์ยอมลดเงิน์ต้ิน์คงค้างติามบัญช่ จะรับรู้เป็น์ข้าดทุัน์
ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์เม่�อม่กิารปรับโครงสัร้างหน่์�

 3.6 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้องบริษัทั ประกิอบด้วิย ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้จากิกิารรับซ่ึ่�อ/รับโอน์จากิธน์าคารอิสัลาม
แห่งประเทัศไทัยและหร่อสัถาบัน์กิารเงิน์อ่�น์ ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้รับจากิกิารโอน์ทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพ่ั�อชำาระหน่์�และ
ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้รับจากิกิารประมูลทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพ่ั�อชำาระหน่์� แสัดงด้วิยราคารับโอน์ (ต้ิน์ทุัน์ท่ั�รับซ่ึ่�อ) รวิม
ค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพ่ั�อให้ได้มาซึึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์
 สัำาหรับทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�ได้รับจากิกิารโอน์ทัรัพัย์สิัน์ข้องลูกิหน่์�และทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายท่ั�ได้รับ
จากิกิารประมูลทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์�เพ่ั�อชำาระหน่์�แสัดงติามราคาทัุน์ (ติามราคาทั่�รับโอน์ทัรัพัย์ข้องลูกิหน่์� หร่อ
ราคาท่ั�ประมูลซ่ึ่�อหร่อราคาท่ั�จ่ายซ่ึ่�อ แต่ิไม่เกิิน์กิว่ิาราคาติามบัญช่ข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�ท่ั�
คงคา้ง ณ วัิน์ท่ั�ได้ทัรัพัย์สิัน์มา) รวิมคา่ใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพ่ั�อใหไ้ด้มาซึึ่�งทัรพััย์สิัน์นั์�น์ หร่อมูลค่าท่ั�คาดวิา่จะได้
รับค่น์แล้วิแต่ิราคาใดจะติำ�ากิว่ิา ซึึ่�งมูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับค่น์อ้างอิงติามราคาประเมิน์ล่าสุัดหักิด้วิยประมาณ
กิารค่าใช้จ่ายใน์กิารข้าย
 กิำาไรหร่อข้าดทุัน์จากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สันิ์รอกิารข้าย จะรับรู้ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไร
ข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์เม่�อม่กิารจำาหน่์าย ผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าจะรับรู้เป็น์ค่าใช้จ่ายใน์
ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์

 3.7 ล่กหน่�ขาย์ผ�อนชำาระ
 ลูกิหน่์�ข้ายผู่้อน์ชำาระเกิิดจากิกิารข้ายทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายโดยกิารให้ผู่้อน์ชำาระ โดยบริษัทัจะบัน์ทึักิ
ส่ัวิน์ต่ิางระหว่ิางราคาข้ายและต้ิน์ทุัน์ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายเป็น์กิำาไรขั้�น์ต้ิน์จากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระรอตัิด
บัญช่และจะเริ�มรับรู้เป็น์กิำาไรจากิกิารข้ายผู่้อน์ชำาระเม่�อยอดรวิมข้องเงิน์สัดรับชำาระจากิลูกิหน่์�สูังกิว่ิาต้ิน์ทุัน์
ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย ทัั�งน่์� กิำาไรท่ั�รับรู้จะไม่เกิิน์กิวิ่ายอดรวิมข้องเงิน์สัดท่ั�ได้รับชำาระซึึ่�งสูังกิว่ิาต้ิน์ทุัน์
ข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
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 3.8 เงินรอรับคุ่นจากการขาย์ที่อดติลาด
 เกิิดจากิกิารน์ำาหลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�ไปประมูลข้ายท่ั�กิรมบังคับคด่ แบ่งเป็น์ 2 กิรณ่ ดังน่์�

  1. กรณ่บ่คุคุลภาย์นอกเป็็นผ้่ป็ระมุ่่ลซ่ื้�อ
  กิรณ่ท่ั�ม่กิารน์ำาทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�ไปข้ายทัอดติลาดและม่บุคคลภายน์อกิประมูลซ่ึ่�อ  
 บริษัทัจะบัน์ทึักิรายกิารดังกิล่าวิเป็น์เงิน์รอรับค่น์จากิกิารข้ายทัอดติลาดใน์วัิน์ท่ั�ผูู้้ซ่ึ่�อได้ชำาระ 
 เงิน์ให้แก่ิกิรมบังคับคด่ และพ้ัน์ระยะโต้ิแย้งกิารข้าย (ไม่เกิิน์กิว่ิา 105 วัิน์) และทัรัพัย์หลักิประกัิน์
 นั์�น์ได้จดจำาน์องลำาดับท่ั� 1 กัิบบริษัทัเท่ัานั์�น์ โดยบริษัทัจะบัน์ทึักิประมาณกิารค่าใช้จ่ายใน์กิารดำาเนิ์น์ 
 กิารข้ายทัอดติลาดท่ั�จะถูกิเร่ยกิเก็ิบจากิกิรมบังคับคด่ ใน์อัติราร้อยละ 7 ข้องราคาประมูล ประมาณ 
 กิารค่าใช้จ่ายข้ายทัอดติลาดแสัดงเป็น์รายกิารหักิจากิเงิน์รอรับค่น์จากิกิารข้ายทัอดติลาด

  2. กรณ่บริษัที่เป็็นผ้่ป็ระมุ่่ลซ่ื้�อแบบบ่คุคุลภาย์นอก
  กิรณ่บริษัทัเป็น์ผูู้้ประมูลซ่ึ่�อทัรัพัย์หลักิประกัิน์ข้องลูกิหน่์�และชำาระเงิน์ให้กัิบกิรมบังคับคด่
 แล้วิจะบัน์ทึักิรับรู้เป็น์เงิน์รอรับค่น์จากิกิารข้ายทัอดติลาดด้วิยราคาท่ั�ประมูลซ่ึ่�อหักิด้วิยค่าธรรมเน่์ยม
 ใน์กิารซ่ึ่�อร้อยละ 3.5 ข้องราคาประมูล

 3.9 ท่ี่�ดิน อาคุารและอ่ป็กรณ์
 ท่ั�ดิน์ อาคารและอปุกิรณ ์แสัดงดว้ิยราคาทันุ์หลังหักิค่าเส่ั�อมราคาสัะสัมและคา่เผู่้�อกิารดอ้ยค่า (ถา้ม่) 
ค่าเส่ั�อมราคาคำาน์วิณโดยวิิธ่เส้ัน์ติรงติามอายกุิารใชป้ระโยชน์์โดยประมาณข้องสันิ์ทัรพััย์แต่ิละประเภทั ดังน่์�

     วิิธ่คำาน์วิณค่าเส่ั�อมราคา      อัติราร้อยละ

  อาคาร    เส้ัน์ติรง   5
  ส่ัวิน์ปรับปรุงอาคาร  เส้ัน์ติรง   10 - 15
  อุปกิรณ์   เส้ัน์ติรง   20
  รถยน์ต์ิ    เส้ัน์ติรง   20
  คอมพิัวิเติอร์   เส้ัน์ติรง   33.33
 อุปกิรณ์ ประกิอบด้วิย เฟ้อร์นิ์เจอร์ เคร่�องติกิแต่ิง และอุปกิรณ์สัำานั์กิงาน์

 วิิธ่กิารคิดค่าเส่ั�อมราคา อายุกิารใช้ประโยชน์์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ และมูลค่าคงเหล่อ จะม่กิารทับทัวิน์อย่าง
น้์อยทุักิสิั�น์รอบปีบัญช่และปรับปรุงติามควิามเหมาะสัม
 ค่าเส่ั�อมราคารวิมอยู่ใน์กิารคำาน์วิณผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ บริษัทัไม่คิดค่าเส่ั�อมราคาสัำาหรับท่ั�ดิน์และงาน์
ระหว่ิางทัำา
 ท่ั�ดิน์ อาคารและอุปกิรณ์ จะถูกิตัิดออกิจากิบัญช่เม่�อจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ หร่อคาดว่ิาจะไม่ได้รับประโยชน์์
เชิงเศรษฐกิิจใน์อน์าคติจากิกิารใช้หร่อกิารจำาหน่์าย ผู้ลกิำาไรหร่อข้าดทุัน์จากิกิารจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ (ผู้ลต่ิาง
ระหว่ิางสิั�งติอบแทัน์สุัทัธิท่ั�ได้รับจากิกิารจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์กัิบมูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์) จะรับรู้ใน์
ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์

 3.10 สิู่นที่รัพย์์ไมุ่�มุ่่ตัิวิติน
 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ ประกิอบด้วิย โปรแกิรมคอมพิัวิเติอร์ ลิข้สิัทัธิ� ฯลฯ สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์แสัดง
ด้วิยราคาทุัน์หลังหักิค่าตัิดจำาหน่์ายสัะสัมและค่าเผู่้�อกิารด้อยค่า (ถ้าม่)
 บริษัทัตัิดจำาหน่์ายสิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ท่ั�ม่อายุกิารใช้ประโยชน์์จำากัิดอย่างม่ระบบติลอดอายุกิาร
ใช้ประโยชน์์ข้องสันิ์ทัรพััยนั์์�น์ และจะประเมนิ์กิารดอ้ยคา่ข้องสิัน์ทัรัพัยด์งักิลา่วิเม่�อมข่้อ้บง่ช่�วิา่สันิ์ทัรพััยอ์าจ
เกิิดกิารด้อยค่า บริษัทัจะทับทัวิน์ระยะเวิลากิารติัดจำาหน์่ายและวิิธ่กิารติัดจำาหน์่ายข้องสัิน์ทัรัพัย์ไม่ม่ติัวิติน์
ดังกิล่าวิทัุกิสัิ�น์ปีเป็น์อย่างน์้อยค่าติัดจำาหน์่ายและค่าเผู่้�อกิารด้อยค่ารับรู้เป็น์ค่าใช้จ่ายใน์สั่วิน์ข้องกิำาไรหร่อ
ข้าดทัุน์ใน์งบกิำาไรข้าดทัุน์และกิำาไรข้าดทัุน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์
 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ท่ั�ม่อายุกิารใช้ประโยชน์์จำากัิด ม่อายุกิารใช้ประโยชน์์โดยประมาณ 5 ปี และไม่ม่
กิารตัิดจำาหน่์ายงาน์ระหว่ิางทัำา
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 3.11 การด้อย์คุ�าของสิู่นที่รัพย์์
 ทุักิวัิน์สิั�น์รอบระยะเวิลารายงาน์ บรษัิทัจะประเมนิ์ว่ิาม่ข้้อบ่งช่�ซึึ่�งแสัดงวิา่สิัน์ทัรัพัย์ข้องบรษัิทัด้อยค่า
ลงหร่อไม่ และหากิม่ข้้อบ่งช่�ข้องกิารด้อยค่า บริษัทัจะประเมิน์กิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์และรับรู้ข้าดทุัน์จากิ
กิารด้อยค่าเม่�อมูลค่า
ท่ั�คาดว่ิาจะได้รับค่น์ข้องสิัน์ทัรัพัย์ม่มูลค่าติำ�ากิว่ิามูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์ ทัั�งน่์� มูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้
รับค่น์ข้องสิัน์ทัรัพัย์หมายถึง มูลค่ายุติิธรรมหักิต้ิน์ทุัน์ใน์กิารข้ายข้องสิัน์ทัรัพัย์หร่อมูลค่าจากิกิารใช้สิัน์ทัรัพัย์
แล้วิแต่ิราคาใดจะสูังกิว่ิา
 บริษัทัจะรับรู้รายกิารข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์ใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไร
ข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ หากิใน์กิารประเมิน์กิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ม่ข้้อบ่งช่�ท่ั�แสัดงให้เห็น์ว่ิา ผู้ลข้าดทุัน์จากิ
กิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับรู้ใน์ปีก่ิอน์ได้หมดไปหร่อลดลง บริษัทัจะประมาณมูลค่าท่ั�คาดว่ิาจะได้รับค่น์
ข้องสิัน์ทัรัพัย์นั์�น์ และจะกิลับรายกิารผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่าข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับรู้ใน์ปีก่ิอน์ก็ิต่ิอเม่�อม่กิาร
เปล่�ยน์แปลงประมาณกิารทั่�ใช้กิำาหน์ดมลูค่าท่ั�คาดว่ิาจะไดรั้บค่น์ภายหลงัจากิกิารรบัรู้ผู้ลข้าดทันุ์จากิกิารดอ้ย
ค่าครั�งล่าสุัด โดยมูลค่าติามบัญช่ข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�เพิั�มขึ้�น์จากิกิารกิลับรายกิารผู้ลข้าดทุัน์จากิกิารด้อยค่า
ต้ิองไม่สูังกิว่ิามูลค่าติามบัญช่ท่ั�ควิรจะเป็น์ หากิกิิจกิารไม่เคยรับรู้ผู้ลข้าดทัุน์จากิกิารด้อยค่าข้องสัิน์ทัรัพัย์
ใน์ปีก่ิอน์ ๆ บริษัทัจะบัน์ทึักิกิลับรายกิารผู้ลข้าดทัุน์จากิกิารด้อยค่าข้องสัิน์ทัรัพัย์โดยรับรู้ใน์สั่วิน์ข้องกิำาไร
หร่อข้าดทุัน์ทััน์ท่ั

 3.12 ผลป็ระโย์ชน์พนักงาน 
 ผู้ลประโยชน์์ระยะสัั�น์ข้องพันั์กิงาน์
 บริษัทัรับรู้ เงิน์เด่อน์ ค่าจ้าง และโบนั์สั เป็น์ค่าใช้จ่ายเม่�อเกิิดรายกิาร

 ผู้ลประโยชน์์หลังออกิจากิงาน์ข้องพันั์กิงาน์
 บริษัทัม่ภาระสัำาหรับเงิน์ชดเชยท่ั�ต้ิองจ่ายให้แก่ิพันั์กิงาน์เม่�อออกิจากิงาน์ติามกิฎหมายแรงงาน์ และ
ติามโครงกิารผู้ลติอบแทัน์พันั์กิงาน์อ่�น์ ๆ  ซึึ่�งบริษัทัถ่อว่ิาเงิน์ชดเชยดังกิล่าวิเป็น์โครงกิารผู้ลประโยชน์์หลัง
ออกิจากิงาน์สัำาหรับพันั์กิงาน์ น์อกิจากินั์�น์บริษัทัจัดให้ม่โครงกิารผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิอ่�น์ข้องพันั์กิงาน์ 
ได้แก่ิ วัิน์ลาท่ั�สัามารถยกิไปได้เกิิน์กิว่ิา 1 ปี
 บริษัทัคำาน์วิณหน่์�สิัน์ติามโครงกิารผู้ลประโยชน์์หลังออกิจากิงาน์ข้องพัน์ักิงาน์ และโครงกิารผู้ล
ประโยชน์์ระยะยาวิอ่�น์ข้องพันั์กิงาน์ โดยใช้วิิธ่คิดลดแต่ิละหน่์วิยท่ั�ประมาณกิารไว้ิ ผู้ลกิำาไรหร่อข้าดทุัน์จากิ
กิารประมาณกิารสัำาหรับโครงกิารผู้ลประโยชน์์หลงัออกิจากิงาน์ข้องพัน์กัิงาน์ จะรบัรู้ทััน์ท่ัใน์งบกิำาไรข้าดทันุ์
และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์ และผู้ลกิำาไรหร่อข้าดทุัน์สัำาหรับโครงกิารผู้ลประโยชน์์ระยะยาวิอ่�น์ข้องพันั์กิงาน์
จะรับรู้ทััน์ท่ัใน์งบกิำาไรข้าดทุัน์และกิำาไรข้าดทุัน์เบ็ดเสัร็จอ่�น์

 3.13 ป็ระมุ่าณการหน่�สิู่น
 บริษัทัรับรู้ประมาณกิารหน่์�สิัน์ใน์งบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์เม่�อบริษัทัม่ภาระหน่์�สิัน์อัน์เป็น์ผู้ลส่ับเน์่�อง
จากิเหตุิกิารณใ์น์อด่ติ และม่ควิามเปน็์ไปไดค่้อน์ข้้างแน์ว่่ิาบริษัทัจะสัญูเส่ัยประโยชน์์เชงิเศรษฐกิิจใน์กิารจา่ย
ชำาระภาระหน่์�สิัน์ดังกิล่าวิและบริษัทัสัามารถประมาณมูลค่าภาระผูู้กิพััน์นั์�น์ได้อย่างน่์าเช่�อถ่อ ประมาณกิารหน่์�
สิัน์ท่ั�รับรู้ใน์งบแสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ ได้แก่ิ ประมาณกิารหน่์�สิัน์ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์หลังออกิจากิงาน์ ค่า
ควิามเส่ัยหายท่ั�อาจจะเกิิดขึ้�น์จากิกิารถูกิฟ้อ้งร้องติามกิฎหมายและประมาณกิารหน่์�สิัน์อ่�น์
 บริษัทับัน์ทึักิประมาณกิารหน่์�สิัน์เป็น์ค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อ่�น์และเป็น์ประมาณกิารหน่์�สิัน์ใน์งบ
แสัดงฐาน์ะกิารเงิน์ บริษัทัจะทับทัวิน์ประมาณกิารหน่์�สิัน์อย่างสัมำ�าเสัมอ และบัน์ทึักิกิารเปล่�ยน์แปลงประมาณ
กิารหน่์�สิัน์โดยกิารเพิั�มหร่อลดค่าใช้จ่ายจากิกิารดำาเนิ์น์งาน์อ่�น์

 3.14 สัู่ญญาเช�าอาคุารและอ่ป็กรณ์
 สััญญาเช่าอาคารและอุปกิรณ์ ทั่�ม่ควิามเสั่�ยงและผู้ลติอบแทัน์ข้องควิามเป็น์เจ้าข้องซึ่ึ�งไม่ได้โอน์
ไปให้กัิบผูู้้เช่า ถ่อเป็น์สััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ จำาน์วิน์เงิน์ท่ั�จ่ายติามสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ให้รับรู้เป็น์ค่าใช้จ่าย
ใน์ส่ัวิน์ข้องกิำาไรหร่อข้าดทุัน์ติามวิิธ่เส้ัน์ติรงติลอดอายุข้องสััญญาเช่า
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 3.15 การวัิดมุ่่ลคุ�าย่์ติิธุรรมุ่
  มูลค่ายุติิธรรม หมายถึง ราคาท่ั�คาดว่ิาจะได้รับจากิกิารข้ายสิัน์ทัรัพัย์หร่อเป็น์ราคาท่ั�จะต้ิอง
จ่ายเพ่ั�อโอน์หน่์�สิัน์ให้ผูู้้อ่�น์ โดยรายกิารดังกิล่าวิเป็น์รายกิารท่ั�เกิิดขึ้�น์ใน์สัภาพัปกิติิระหว่ิางผูู้้ซ่ึ่�อและผูู้้ข้าย
(ผูู้้ร่วิมใน์ติลาด) ณ วัิน์ท่ั�วัิดมูลค่า บริษัทัใช้ราคาเสัน์อซ่ึ่�อข้ายใน์ติลาดท่ั�ม่สัภาพัคล่องใน์กิารวัิดมูลค่ายุติิธรรม
ข้องสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ซึึ่�งมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกิำาหน์ดให้ต้ิองวัิดมูลค่าด้วิยมูลค่า
ยุติิธรรม ยกิเวิ้น์ใน์กิรณ่ทั่�ไม่ม่ติลาดทั่�ม่สัภาพัคล่องสัำาหรับสิัน์ทัรัพัย์หร่อหน่์�สิัน์ท่ั�ม่ลักิษณะเด่ยวิกัิน์ หร่อ
ไม่สัามารถหาราคาเสัน์อซ่ึ่�อข้ายใน์ติลาดท่ั�ม่สัภาพัคล่องได้ บริษัทัจะประมาณมูลค่ายุติิธรรมโดยใช้เทัคนิ์ค
กิารประเมิน์มูลค่าท่ั�เหมาะสัมกัิบแต่ิละสัถาน์กิารณ์ และพัยายามใช้ข้้อมูลท่ั�สัามารถสัังเกิติได้ท่ั�เก่ิ�ยวิข้้องกัิบ
สิัน์ทัรัพัย์หร่อหน่์�สิัน์ท่ั�จะวัิดมูลค่ายุติิธรรมนั์�น์ให้มากิท่ั�สุัด

4. การบริหารคุวิามุ่เสู่่�ย์ง

 บริษัทัติระหนั์กิถึงควิามสัำาคัญข้องกิารบริหารควิามเส่ั�ยง โดยกิำาหน์ดให้ม่กิารน์ำาระบบบริหารควิาม
เส่ั�ยงติามมาติรฐาน์สัากิลมาปรับใช้ เพ่ั�อป้องกัิน์หร่อลดโอกิาสัท่ั�จะเกิิดควิามเส่ัยหายจากิควิามเสั่�ยงท่ั�อาจ
เกิิดขึ้�น์และส่ังผู้ลกิระทับต่ิอผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้องบริษัทั โดยแบ่งควิามเส่ั�ยงสัำาคัญ
เป็น์ 4 ประเภทั ได้แก่ิ ควิามเส่ั�ยงด้าน์กิลยุทัธ์ ควิามเส่ั�ยงด้าน์ปฏิิบัติิกิาร ควิามเส่ั�ยงด้าน์กิารเงิน์ และควิาม
เส่ั�ยงด้าน์กิารปฏิิบัติิติามกิฎเกิณฑ์์ เพ่ั�อให้สัามารถกิำาหน์ดแน์วิทัางและเคร่�องม่อบริหารควิามเส่ั�ยงได้อย่าง
เหมาะสัม โดยควิามเส่ั�ยงท่ั�สัำาคัญซึึ่�งอาจส่ังผู้ลกิระทับต่ิอกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทั ม่ดังน่์�

 4.1 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านกลย่์ที่ธ์ุ (Strategic Risk)
 ควิามเสั่�ยงท่ั�เกิิดจากิกิารกิำาหน์ดแผู้น์กิลยุทัธ์ท่ั�ไม่เหมาะสัมหร่อเกิิดจากิกิารปรับแผู้น์กิลยุทัธ์ท่ั�ไม่
สัอดคล้องกัิบสัภาพัแวิดล้อมภายใน์และภายน์อกิองค์กิร ซึึ่�งส่ังผู้ลกิระทับทัำาให้ไม่สัามารถบรรลุเป้าหมาย
และแผู้น์กิารดำาเนิ์น์งาน์ติามท่ั�บริษัทัได้กิำาหน์ดไว้ิ ติลอดจน์กิระทับต่ิอรายได้และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ข้องบริษัทั 
บริษัทัม่แน์วิทัางลดควิามเสั่�ยงโดยใหม่้กิารติิดติามผู้ลกิารดำาเน์นิ์งาน์ระหวิา่งกิารปฏิิบัติิงาน์และปรบักิลยทุัธ์
ให้เหมาะสัมกัิบสัถาน์กิารณ์ท่ั�เปล่�ยน์แปลงไป

 4.2 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านป็ฏิิบัติิการ (Operational Risk)
 ควิามเสั่�ยงท่ั�จะเกิิดควิามเส่ัยหายทัั�งทัางติรงและทัางออ้มซึึ่�งม่ผู้ลมาจากิกิระบวิน์กิารควิบคมุภายใน์
ท่ั�ไม่เพ่ัยงพัอ โดยอาจเก่ิ�ยวิข้้องกัิบกิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์ภายใน์ บุคลากิร ระบบงาน์ หร่อเหตุิกิารณ์
ภายน์อกิซึึ่�งอาจก่ิอให้เกิิดควิามเส่ัยหายและส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้และฐาน์ะทัางกิารเงิน์ บริษัทัม่แน์วิทัาง
ลดควิามเส่ั�ยงโดยจัดให้ม่ระบบกิารควิบคุมภายใน์อย่างเพ่ัยงพัอและม่กิารปรับปรุงวิางจุดควิบคุม
ใน์กิระบวิน์กิารปฏิิบัติิงาน์

 4.3 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านการเงิน (Financial Risk)

  4.3.1 ควิามเส่ั�ยงด้าน์สัภาพัคล่อง (Liquidity Risk)
  ควิามเส่ั�ยงท่ั�เกิิดจากิกิารท่ั�บริษัทัไม่สัามารถจัดหาเงิน์เพ่ั�อชำาระหน่์�ให้แก่ิคู่สััญญาติามภาระ 
 ผูู้กิพััน์ได้ทััน์ติามกิำาหน์ด เน่์�องจากิไม่สัามารถเปล่�ยน์สิัน์ทัรัพัย์เป็น์เงิน์สัดได้ทััน์เวิลา หร่อไม่สัามารถ
 จัดหาเงิน์ทุัน์จากิแหล่งอ่�น์ได้หร่อสัามารถจัดหาได้แต่ิม่ต้ิน์ทุัน์กิารเงิน์สูังกิว่ิา ซึึ่�งอาจส่ังผู้ลกิระทับ
 ต่ิอรายไดแ้ละฐาน์ะทัางกิารเงนิ์ข้องบรษัิทั โดยบรษัิทัม่เคร่�องม่อใน์กิารบรหิารสัภาพัคลอ่งใหเ้พ่ัยงพัอ
 ใน์กิารดำาเนิ์น์ธุรกิิจทัั�งระยะสัั�น์และระยะยาวิจากิกิารจัดทัำาประมารกิารกิระแสัเงิน์สัดรับจ่าย (Cash Flow 
 Projection) ใน์แติล่ะช่วิงเวิลา และรายงาน์ติอ่คณะกิรรมกิารบรษัิทัทุักิเด่อน์เพ่ั�อติิดติามและบรหิาร
 สัภาพัคล่องอย่างสัมำ�าเสัมอ ซึ่ึ�งบริษัทัม่ควิามเสั่�ยงด้าน์สัภาพัคล่องค่อน์ข้้างติำ�าและม่น์โยบายเม่�อม่
 เงิน์สัดเหล่อจะน์ำาไปชำาระหน์่�กิ่อน์ถึงกิำาหน์ด
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  4.3.2 ควิามเส่ั�ยงจากิคุณภาพัสิัน์ทัรัพัย์ (Asset Quality)
  ควิามเส่ั�ยงลูกิหน่์�ติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ไม่สัามารถผู่้อน์ชำาระหน่์�ได้ติามท่ั�ติกิลงไว้ิ
 และกิลับมาเป็น์ลูกิหน่์�ด้อยคุณภาพัอ่กิครั�งส่ังผู้ลกิระทับติ่อรายได้ข้องบริษัทั บริษัทัม่แน์วิทัางกิาร
 ติิดติามหน่์�หลังปรับโครงสัร้างหน่์�อย่างใกิล้ชิด ใน์กิรณ่ท่ั�ม่สััญญาณแสัดงว่ิาลูกิหน่์�จะไม่สัามารถ
 ปฏิิบัติิได้ติามสััญญาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์� จะม่กิารน์ำาเสัน์อต่ิอผูู้้ม่อำาน์าจเพ่ั�อพิัจารณาหาแน์วิทัาง
 แก้ิไข้ โดยกิารทับทัวิน์/ปรับปรุงเง่�อน์ไข้กิารปรับปรุงโครงสัร้างหน่์� เพ่ั�อให้ลูกิหน่์�ยังคงสัามารถปฏิิบัติิ
 ติามสััญญาปรับปรุงโครงสัร้างหน่์�ต่ิอไปได้ แต่ิหากิลูกิหน่์�ไม่สัามารถปฏิิบัติิได้ติามเง่�อน์ไข้โดยม่เหตุิ
 อัน์ไม่สัมควิร สัามารถใช้มาติรกิารทัางกิฎหมายเพ่ั�อบังคับชำาระหน่์�ได้
  ควิามเสั่�ยงจากิคณุภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย เน่์�องจากิรายไดจ้ากิกิารจำาหน่์ายทัรัพัย์สิัน์
 รอกิารข้ายขึ้�น์กัิบคุณภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์ท่ั�บริษัทัน์ำามาออกิจำาหน่์ายเป็น์สัำาคัญ บริษัทัจึงได้ม่กิาร
 กิำาหน์ดให้ม่กิารจัดเกิรดทัรัพัย์สันิ์รอกิารข้ายติามหลักิเกิณฑ์์ข้องบริษทััและใช้เป็น์ข้้อมูลใน์กิารกิำาหน์ด
 ราคาตัิ�งข้ายท่ั�เหมาะสัมติามเกิรดทัรัพัย์ โดยเกิณฑ์์กิารกิำาหน์ดเกิรดทัรัพัย์จะพิัจารณาจากิคุณภาพั
 ทัรัพัย์และควิามต้ิองกิารข้องติลาด โดยพิัจารณาจากิทัำาเลท่ั�ตัิ�ง ทัางเข้้าออกิ ระบบสัาธารณูปโภค
 (ไฟ้ฟ้า้ ประปา โทัรศพััท์ั) สัภาพัทัรพััย์ท่ั�ต้ิองปรับปรุงกิารใช้ประโยชน์์ และกิำาหน์ดเปน็์เกิรดทัรพััย์ A B 
 C และ D ทัั�งน่์�เพ่ั�อให้บริษัทัสัามารถบริหารจัดกิารคุณภาพัข้องทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายได้อย่างม่
 ประสิัทัธิภาพั
  ควิามเส่ั�ยงจากิกิารเปล่�ยน์แปลงราคาข้องสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�เป็น์หลักิประกัิน์หร่อทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้าย
 เน่์�องจากิทัรัพัย์สิัน์ดังกิล่าวิม่กิารเปล่�ยน์แปลงติามภาวิะติลาดซึ่ึ�งม่ควิามเสั่�ยงหากิถ่อครองทัรัพัย์สิัน์
 ไว้ิเป็น์ระยะเวิลาน์าน์ ซึึ่�งจะส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้ข้องบริษัทั โดยบริษัทัจัดให้ม่กิระบวิน์กิารสัำารวิจ
 ราคาหลักิประกัิน์ทุักิ 3 ปี และประเมิน์ราคา NPA ทุักิปี

 4.4 คุวิามุ่เสู่่�ย์งด้านการป็ฏิิบัติิติามุ่กฎเกณฑ์ู (Compliance Risk)
 ควิามเส่ั�ยงอัน์เน่์�องมาจากิกิารไม่ปฏิิบัติิติามกิฎหมาย กิฎเกิณฑ์์ ข้้อบังคับ ระเบ่ยบ คำาสัั�ง ข้องบริษัทั 
ซึึ่�งอาจก่ิอให้เกิิดควิามเส่ัยหายเป็น์เงิน์ ค่าปรับ หร่อถูกิฟ้อ้งร้องดำาเนิ์น์คด่ ส่ังผู้ลกิระทับต่ิอรายได้และก่ิอให้
เกิิดควิามเส่ัยหายถึงภาพัลักิษณ์บริษัทั บริษัทัม่แน์วิทัางลดควิามเส่ั�ยงโดยจัดให้ม่กิารสัอบทัาน์ ติรวิจสัอบ 
กิารปฏิิบัติิติามกิฎหมาย และกิฎระเบ่ยบข้ององค์กิรอย่างสัมำ�าเสัมอ

5. ป็ระมุ่าณการและข้อสู่มุ่มุ่ติิฐาน

 ใน์กิารจัดทัำางบกิารเงิน์ให้เป็น์ไปติามมาติรฐาน์กิารบัญช่และมาติรฐาน์กิารรายงาน์ทัางกิารเงิน์
ผูู้้บริหารต้ิองใช้กิารประมาณ และตัิ�งข้้อสัมมติิฐาน์หลายประกิาร ซึ่ึ�งม่ผู้ลกิระทับติ่อจำาน์วิน์เงิน์ท่ั�เก่ิ�ยวิกัิบ
สิัน์ทัรัพัย์ หน่์�สิัน์ รายได้และค่าใช้จ่าย และกิารเปิดเผู้ยข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ท่ั�อาจเกิิดขึ้�น์
ซึึ่�งผู้ลท่ั�เกิิดขึ้�น์จริงอาจแติกิต่ิางไปจากิจำาน์วิน์ท่ั�ประมาณไว้ิ
 ประมาณกิารและข้้อสัมมติิฐาน์ท่ั�ใช้จะได้รับกิารทับทัวิน์อย่างต่ิอเน่์�อง กิารเปล่�ยน์แปลงประมาณกิาร
ทัางบัญช่จะบัน์ทึักิใน์งวิดบัญช่ท่ั�ม่กิารเปล่�ยน์แปลงและใน์อน์าคติท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับ ข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบกิาร
ประมาณควิามไมแ่น่์น์อน์และข้้อสัมมติิฐาน์ทั่�สัำาคัญใน์กิารกิำาหน์ดน์โยบายกิารบญัช่ได้เปิดเผู้ยไวิใ้น์หมายเหติุ
ประกิอบงบกิารเงิน์ใน์งวิดบัญช่ท่ั�ม่ผู้ลกิระทับอย่างม่สัาระสัำาคัญ
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6. ข้อมุ่่ลเพิ�มุ่เติิมุ่

 6.1 เงินสู่ดและราย์การเท่ี่ย์บเที่�าเงินสู่ดท่ี่�เปิ็ดเผย์ในงบกระแสู่เงินสู่ด
 เงิน์สัดและรายกิารเท่ัยบเท่ัาเงิน์สัดท่ั�เปิดเผู้ยใน์งบกิระแสัเงิน์สัด ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และ
วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 เป็น์ดังน่์�

 6.2 เงินฝ่ากสู่ถืาบันการเงิน

 6.3 เงินให้สิู่นเช่�อจากการซ่ื้�อล่กหน่�
 ลูกิหน่์�ท่ั�รับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์มาจากิสัถาบัน์กิารเงิน์แต่ิละรายจะถูกิบัน์ทึักิด้วิยราคาทุัน์ท่ั�รับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์
บวิกิค่าใช้จ่ายท่ั�เกิิดขึ้�น์จากิกิารรับซ่ึ่�อหร่อรับโอน์ลูกิหน่์� และจะจัดประเภทัเป็น์เงิน์ให้สิัน์เช่�อแก่ิลูกิหน่์�
ประกิอบด้วิย

 ณ วิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาคม 2561 บริษัทัม่เงิน์ให้สัิน์เช่�อจากิกิารซึ่่�อลูกิหน์่�
จำาน์วิน์ 19,806,792,295.53 บาทั และ 21,058,717,413.42 บาทั ติามลำาดับ ใน์ข้ณะทั่�บรษิทััมสิ่ัทัธเิรย่กิรอ้ง
จากิลกูิหน์่�ติามสัญัญา (ภาระหน์่�เงนิ์ติน้์) คิดเป็น์มลูคา่ 44,711,562,977.89 บาทั และ 47,428,129,443.85 บาทั
ติามลำาดับ
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  6.3.1 กิารปรับโครงสัร้างหน่์�
  ใน์ระหว่ิางปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 บริษัทัได้ม่กิารทัำา 
 สััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�ข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�ใน์รูปแบบต่ิาง ๆ โดยม่รายละเอ่ยด  
 ดังน่์�

   

  6.3.2 เงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�คงค้างติามเกิณฑ์์สิัทัธิและมูลค่าหลักิประกัิน์
  ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ยอดคงค้างข้องเงิน์ให้สิัน์เช่�อ 
 จากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�และมูลค่าหลักิประกัิน์ ดังน่์� 
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  6.3.2 เงิน์ให้สิัน์เช่�อจากิกิารซ่ึ่�อลูกิหน่์�คงค้างติามเกิณฑ์์สิัทัธิและมูลค่าหลักิประกัิน์ (ต่ิอ)

   

  ภาระหน่์�ติามเกิณฑ์์สิัทัธิ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 แสัดง
 เพ่ัยงเงิน์ต้ิน์ติามสััญญา เน่์�องจากิข้้อมูลข้องบริษัทัยังไม่เป็น์ปัจจุบัน์ จึงมิได้แสัดงข้้อมูลเก่ิ�ยวิกัิบ
 กิำาไรค้างรับ (ดอกิเบ่�ย) เบ่�ยปรับผิู้ดนั์ด ค่าชดเชยติามคำาพิัพัากิษาศาล ฯลฯ ซึึ่�งเป็น์สิัทัธิท่ั�บริษัทั
 สัามารถเร่ยกิร้องได้ติามกิฎหมาย

 6.4 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ - สู่่ที่ธิุ
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายข้องบริษัทั ประกิอบด้วิย ทัรัพัย์สิัน์ท่ั�ได้จากิกิารรับซ่ึ่�อ/รับโอน์จากิสัถาบัน์กิาร
เงิน์ด้วิยราคารับโอน์ (ต้ิน์ทุัน์ท่ั�รับซ่ึ่�อ) รวิมค่าใช้จ่ายใน์กิารโอน์เพ่ั�อให้ได้มาซึึ่�งทัรัพัย์สิัน์นั์�น์ ประกิอบด้วิย
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 6.4 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ - สู่่ที่ธิุ (ติ�อ)

 6.5 ที่รัพย์์สิู่นรอการขาย์ระหวิ�างดำาเนินการ

 
 ทัรัพัย์สิัน์รอกิารข้ายระหว่ิางดำาเนิ์น์กิารอยู่ระหว่ิางรอโอน์กิรรมสิัทัธิ�จากิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย

 6.6 อาคุารและอ่ป็กรณ์ - สู่่ที่ธิุ
 อาคารและอุปกิรณ์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย
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 6.6 อาคุารและอ่ป็กรณ์ - สู่่ที่ธิุ (ติ�อ)
 

 6.7 สิู่นที่รัพย์์ไมุ่�มุ่่ตัิวิติน - สู่่ที่ธิุ
 สิัน์ทัรัพัย์ไม่ม่ตัิวิติน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย

 6.8 สิู่นที่รัพย์์ภาษ่เงินได้รอการตัิดบัญช่
 สิัน์ทัรัพัย์ภาษ่เงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่และหน่์�สิัน์ภาษ่เงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 
และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย

 รายกิารเคล่�อน์ไหวิข้องสิัน์ทัรัพัย์และหน่์�สิัน์ภาษ่เงิน์ได้รอกิารตัิดบัญช่ท่ั�เกิิดขึ้�น์ใน์ระหว่ิางปี ม่ดังน่์�
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 6.9 สิู่นที่รัพย์์อ่�น
 สิัน์ทัรัพัย์อ่�น์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย
 

 6.10 ติราสู่ารหน่�ท่ี่�ออกและเงินก้่ย่์มุ่
 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิข้องบริษัทัเป็น์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ท่ั�ออกิให้แก่ิธน์าคาร
อิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำาน์วิน์ 5 ฉบับ รวิมเป็น์เงิน์ทัั�งสิั�น์ จำาน์วิน์ 18,881,069,757.12 บาทั โดยใน์ปี 2560 
บริษัทัได้ออกิตัิ�วิสััญญาใชเ้งิน์ใหแ้ก่ิธน์าคารอสิัลามแหง่ประเทัศไทัย จำาน์วิน์ 22,605,658,066.22 บาทั ซึ่ึ�ง
ใน์ระหว่ิางปี 2561 ได้ม่กิารเปล่�ยน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 5/2560 เน่์�องจากิม่กิารปรับปรุงสิัน์ทัรัพัย์ท่ั�รับ
โอน์ติามสััญญาโอน์สันิ์ทัรพััย์ ลงวินั์ท่ั� 29 มิถุน์ายน์ 2560 โดยบรษัิทัไดอ้อกิตัิ�วิสััญญาใชเ้งิน์เลข้ทั่� 1/2561 
ลงวัิน์ท่ั� 30 มิถุน์ายน์ 2560 จำาน์วิน์ 4,381,069,757.12 บาทั แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 5/2560 ลงวัิน์ท่ั� 
30 มิถุน์ายน์ 2560 จำาน์วิน์ 4,605,658,066.22 บาทั
 และเม่�อวัิน์ท่ั� 17 เมษายน์ 2562 บริษัทัได้จัดทัำาบัน์ทึักิข้้อติกิลงกัิบธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย 
เพ่ั�อชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์ข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2560 ลงวัิน์ท่ั� 30 มิถุน์ายน์
2560 จำาน์วิน์เงิน์ 4,500,000,000.00 บาทั ชำาระบางส่ัวิน์เป็น์จำาน์วิน์เงิน์ 2,000,000,000.00 บาทั 
และได้ออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2562 ลงวัิน์ท่ั� 18 เมษายน์ 2562 จำาน์วิน์ 2,500,000,000.00 บาทั 
แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2560
 ต่ิอมาเม่�อวัิน์ท่ั� 15 ตุิลาคม 2562 ม่กิารชำาระค่าติอบแทัน์กิารโอน์สิัน์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์ข้องตัิ�วิสััญญา
ใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2562 ลงวัิน์ท่ั� 18 เมษายน์ 2562 จำาน์วิน์เงิน์ 2,500,000,000.00 บาทั ชำาระบางส่ัวิน์เป็น์
จำาน์วิน์เงิน์ 500,000,000.00 บาทั และได้ออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2562 ลงวัิน์ท่ั� 15 ตุิลาคม 2562 
จำาน์วิน์ 2,000,000,000.00 บาทั แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 1/2562 ติามลำาดับ
 และเม่�อวัิน์ท่ั� 26 ธัน์วิาคม 2562 ไดม่้กิารชำาระคา่ติอบแทัน์กิารโอน์สันิ์ทัรัพัย์บางส่ัวิน์เปน็์จำาน์วิน์เงิน์ 
1,000,000,000.00 บาทั ข้องตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั� 2/2562 บริษัทัได้ดำาเนิ์น์กิารออกิตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
เลข้ท่ั� 3/2562 ลงวัิน์ท่ั� 26 ธัน์วิาคม 2562 จำาน์วิน์ 1,000,000,000.00 บาทั แทัน์ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์เลข้ท่ั�
 2/2562 ติามลำาดับ
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 ติราสัารหน่์�ท่ั�ออกิและเงิน์กู้ิย่ม ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบ
ด้วิย 
 

 6.11 ดอกเบ่�ย์คุ้างจ�าย์ตัิ�วิสัู่ญญาใช้เงิน
 ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์คงเหล่อ จำาน์วิน์ 18,881,069,757.12 บาทั ม่ดอกิเบ่�ย
ค้างจ่าย จำาน์วิน์ 310,587,883.26 บาทั รายละเอ่ยดดังน่์�
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 6.12 ป็ระมุ่าณการหน่�สิู่น
 ภาระผูู้กิพััน์ผู้ลประโยชน์์ข้องพันั์กิงาน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ม่
รายละเอ่ยดดังน่์�

 

 ข้อสู่มุ่มุ่ติิฐานในการป็ระมุ่าณการติามุ่หลักคุณิติศาสู่ติร์ป็ระกันภัย์

       31 ธัุนวิาคุมุ่ 2562   31 ธัุนวิาคุมุ่ 2561
 อัติราคิดลด     1.56%    3.08% 
 อัติรากิารขึ้�น์เงิน์เด่อน์    6.00%    5.00% 
 อัติราเงิน์เฟ้อ้ระยะยาวิ    2.75%    2.75% 
 อัติรากิารหมุน์เว่ิยน์      1.91% ถึง 22.92%     1.91% ถึง 22.92%

 

 บริษัทัได้วิิเคราะห์ควิามอ่อน์ไหวิต่ิอกิารเปล่�ยน์แปลงข้องข้้อสัมมติิฐาน์หลักิใน์ประมาณกิารผู้ล
ประโยชน์์พันั์กิงาน์ ดังน่์�

 ติามประกิาศคณะกิรรมกิารแรงงาน์รัฐวิิสัาหกิิจสััมพััน์ธ์ เร่�อง มาติรฐาน์ขั้�น์ติำ�าข้องสัภาพักิารจ้าง
ใน์รัฐวิิสัาหกิิจ (ฉบับทั่� 4) ประกิาศใน์ราชกิิจจาน์ุเบกิษาเม่�อวิัน์ทั่� 26 กิัน์ยายน์ 2562 และพัระราชบัญญัติิ
คุ้มครองแรงงาน์ (ฉบับทั่� 7) พั.ศ. 2562 ประกิาศใน์ราชกิิจจาน์ุเบกิษาเม่�อวิัน์ทั่� 5 เมษายน์ 2562 กิำาหน์ด
ใหน้์ายจา้งจา่ยคา่ชดเชยใหแ้กิล่กูิจ้างซึ่ึ�งเลกิิจา้งเพิั�มเติมิ สัำาหรบักิรณ่ลกูิจา้งซึ่ึ�งทัำางาน์ติิดติอ่กินั์ครบย่�สับิปี
ข้ึ�น์ไปให้จา่ยไม่น์อ้ยกิวิา่คา่จ้างอตัิราสัดุทัา้ยสั่�รอ้ยวินั์ หรอ่ไมน่์อ้ยกิวิา่คา่จา้งข้องกิารทัำางาน์สั่�รอ้ยวินั์สัดุทัา้ย
สัำาหรบัลกูิจา้งซึ่ึ�งไดรั้บคา่จ้างติามผู้ลงาน์โดยคำาน์วิณเป็น์หน์ว่ิย ซึ่ึ�งงบกิารเงิน์ข้องบรษิทััได้ม่กิารปรบัปรงุ
ผู้ลกิระทับทั่�เกิิดข้ึ�น์ใน์งบกิารเงิน์แล้วิ
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 6.13 หน่�สิู่นอ่�น
 หน่์�สิัน์อ่�น์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย

 6.14 คุ�าใช้จ�าย์อ่�น ๆ
 ค่าใช้จ่ายอ่�น์ ๆ สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ประกิอบด้วิย

 6.15 ภาษ่เงินได้
 ภาษ่เงิน์ได้ท่ั�รับรู้ใน์กิำาไรหร่อข้าดทุัน์ สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 และวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 
2561 ประกิอบด้วิย
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 รายกิารกิระทับยอดระหว่ิางกิำาไรทัางบัญช่กัิบค่าใช้จ่ายภาษ่เงิน์ได้ ม่ดังน่์�

 6.16 สัู่ญญาเช�าระย์ะย์าวิ
 บริษัทัม่ภาระผูู้กิพััน์ติามสััญญาเช่าดำาเนิ์น์งาน์ โดยทัำาสััญญาเช่าอาคารเพ่ั�อใช้เป็น์สัำานั์กิงาน์และ
ทัำาสััญญาเช่ารถยน์ต์ิและอุปกิรณ์ โดยม่ส่ัวิน์ท่ั�ครบกิำาหน์ดชำาระติามระยะเวิลานั์บตัิ�งแต่ิวัิน์ท่ั�ใน์งบแสัดง
ฐาน์ะกิารเงิน์ ดังน่์�
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 6.17 เหต่ิการณ์ภาย์หลังรอบระย์ะเวิลาราย์งาน
  6.17.1 ดอกิเบ่�ยค้างจ่ายตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์
  เม่�อวัิน์ท่ั� 27 มกิราคม 2563 ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั ครั�งท่ั� 2/2563 ได้ม่มติิอนุ์มัติิ
 ให้ดำาเนิ์น์กิารชำาระดอกิเบ่�ยค้างจ่ายตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ ณ วัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2562 ให้แก่ิธน์าคาร
 อิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำาน์วิน์ 310,587,883.26 บาทั รายละเอ่ยดดังน่์�

  ทัั�งน่์� บริษัทัได้ดำาเนิ์น์กิารชำาระดอกิเบ่�ยตัิ�วิสััญญาใช้เงิน์ให้แก่ิธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย 
 เม่�อวัิน์ท่ั� 14 กุิมภาพััน์ธ์ 2563 เป็น์ท่ั�เร่ยบร้อยแล้วิ

  6.17.2 ผู้ลกิระทับจากิสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโควิิด-19
  จากิสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโควิิด-19 ใน์ช่วิงเหตุิกิารณ์เด่อน์ม่น์าคม 2563 
 ท่ั�ทัางรัฐบาลได้ประกิาศใช้พัระราชกิำาหน์ดกิารบริหารราชกิารใน์สัถาน์กิารณ์ฉุกิเฉิน์ ทัำาให้ม่ผู้ลกิระทับ
 ต่ิอภาวิะทัางเศรษฐกิิจซึึ่�งทัำาให้หลาย ๆ  ธุรกิิจต้ิองหยุดชะงักิ หยุดกิารดำาเนิ์น์งาน์ ส่ังผู้ลต่ิอกิารข้าด
 รายได้ และเป็น์เหติุให้ลูกิหน่์�เกิิดกิารข้าดสัภาพัคล่อง จ่ายชำาระหน่์�ล่าช้าหร่อข้อพัักิชำาระหน่์�ชั�วิคราวิ
 โดยทัางธน์าคารแห่งประเทัศไทัย (ธปทั.) ได้ข้อควิามร่วิมม่อต่ิอสัถาบัน์กิารเงิน์ สัถาบัน์กิารเงิน์เฉพัาะกิิจ
 และบริษัทัท่ั�ไม่ใช่สัถาบัน์กิารเงิน์ (non-bank) ท่ั�อยู่ภายใต้ิกิารกิำากัิบข้อง ธปทั. ให้เร่งช่วิยเหล่อ
 ลูกิหน่์�ทุักิประเภทัใน์เชิงรุกิอย่างทััน์ท่ัวิงท่ั ไม่ว่ิาจะเป็น์ลูกิหน่์�รายย่อย ลูกิหน่์�รายใหญ่ท่ั�เป็น์ธุรกิิจ 
 SMEs และธุรกิิจข้น์าดใหญ่
  ทัั�งน่์� บริษัทับริหารสิัน์ทัรัพัย์ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด (บสัอ.) ซึึ่�งเป็น์หนึ์�งใน์
 บริษัทัท่ั�ไม่ใช่สัถาบัน์กิารเงิน์ (non-bank) ท่ั�อยู่ภายใต้ิกิารกิำากัิบข้อง ธปทั. จึงได้ให้ควิามร่วิมม่อ
 ใน์กิารออกิมาติรกิารช่วิยเหล่อลูกิหน่์�ติามควิามสัามารถและม่เหตุิจำาเป็น์ เพ่ั�อสัน์องน์โยบายธน์าคาร
 แห่งประเทัศไทัย โดยเม่�อวัิน์พัฤหัสับด่ท่ั� 26 ม่น์าคม 2563 ท่ั�ประชุมคณะกิรรมกิารบริษัทั บสัอ. ครั�งท่ั�
 6/2563 ม่มติิอนุ์มัติิมาติรกิารช่วิยเหล่อลูกิหน่์�ท่ั�ได้รับผู้ลกิระทับจากิกิารแพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสั
 โควิิด-19 โดยมาติรกิารช่วิยเหล่อลูกิหน่์� ม่ดังต่ิอไปน่์�

  สัำาหรับลูกิหน่์�รายใหญ่ได้กิำาหน์ดแน์วิทัาง ดังน่์�
  1. ชำาระเฉพัาะเงิน์ต้ิน์และลดกิำาไรใหม่ทัั�งจำาน์วิน์
   1.1 น์ำาเงิน์ค่างวิดท่ั�ชำาระไปตัิดเงิน์ต้ิน์ทัั�งจำาน์วิน์สูังสุัดไม่เกิิน์ 6 เด่อน์ 
   1.2 ให้คิดกิำาไรใหม่ติามอัติราติามสััญญาปรับโครงสัร้างหน่์�เดิม โดยให้ตัิ�งไว้ิ
   1.3 หากิสัามารถปฏิิบัติิได้ติามแผู้น์ให้ปรับลดกิำาไรใหม่ดังกิล่าวิใน์ข้้อ 1.2 ทัั�งจำาน์วิน์
  2. พัักิกิารชำาระเงิน์ติ้น์และลดกิำาไรใหม่สัูงสัุด 50%
   - พัักิชำาระเงิน์ต้ิน์ (Grace Period) โดยลูกิหน์่�ชำาระกิำาไรใหม่ 50% - 100% และ 
  สั่วิน์ทั่�เหล่อปรับลดให้ทัั�งจำาน์วิน์เป็น์ระยะเวิลาสัูงสัุดไม่เกิิน์ 6 เด่อน์

  สัำาหรับลูกิหน่์�รายย่อย ได้กิำาหน์ดแน์วิทัางให้พัักิชำาระเงิน์ต้ิน์ เป็น์ระยะเวิลา 12 เด่อน์ โดยชำาระ
 เฉพัาะกิำาไรท่ั�เกิิดใหม่ โดยทุักิกิรณ่ให้ผู่้าน์กิารพิัจารณาข้องคณะกิรรมกิารบริษัทั บสัอ. ซึึ่�งจะ 
 พิัจารณาติามควิามสัามารถใน์กิารชำาระหน่์�ข้องลูกิหน่์� ผู้ลกิระทับท่ั�ลูกิหน่์�ได้รับจากิสัถาน์กิารณ์กิาร 
 แพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโควิิด-19 และประวัิติิผู้ลกิารชำาระหน่์�ท่ั�ผู่้าน์มาข้องลูกิหน่์�เป็น์สัำาคัญ



 ใน์ข้ณะท่ั�ผู้ลกิระทับด้าน์กิารดำาเนิ์น์คด่ ทัาง บสัอ. ได้กิำาหน์ดแน์วิทัางกิารจัดกิารไว้ิดังน่์�
  1. กิลุ่มคด่รายใหญ่ ไม่ได้รับผู้ลกิระทับ เน่์�องจากิดำาเนิ์น์กิารฟ้อ้งครบถ้วิน์ทุักิคด่แล้วิ
  2. กิลุ่มคด่รายย่อยม่หลักิประกัิน์ ไม่ได้รับผู้ลกิระทับ เน่์�องจากิดำาเนิ์น์กิารส่ังฟ้อ้งครบถ้วิน์ 
 ทุักิคด่แล้วิใน์เด่อน์ม่น์าคม 2563 ปัจจุบัน์อยู่ระหว่ิางออกิหนั์งส่ัอบอกิกิล่าวิบังคับจำาน์อง 60 วัิน์  
 ซึึ่�งจะเริ�มฟ้อ้งคด่ได้โดยประมาณเด่อน์มิถุน์ายน์ 2563
  3. กิลุ่มคด่รายย่อยไม่ม่หลักิประกัิน์ เป็น์กิลุ่มคด่ใกิล้ข้าดอายุควิามถึงเด่อน์พัฤษภาคม  2563  
 ไม่ได้รับผู้ลกิระทับ เน่์�องจากิดำาเนิ์น์กิารส่ังฟ้อ้งคด่แล้วิ แต่ิอาจได้รับผู้ลกิระทับใน์กิลุ่มคด่ใกิล้ข้าด 
 อายุควิามช่วิงเด่อน์มิถุน์ายน์ - กัิน์ยายน์ 2563 จำาน์วิน์ 827 ราย โดยสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิ 
 อย่างไรก็ิติามไม่ม่ผู้ลกิระทับด้าน์อายุควิามเน่์�องจากิสัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิสัามารถฟ้อ้งผู่้าน์  
 e-Filing System (ระบบฟ้อ้งคด่ออน์ไลน์์) แต่ิหากิสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโควิิด-19  
 ยังไม่คล่�คลาย อาจม่ผู้ลกิระทับต่ิอเป้าหมายท่ั�วิางไว้ิ เน่์�องจากิม่ปริมาณคด่จำาน์วิน์มากิ และเจ้า 
 หน้์าท่ั�ผูู้้ดูแลคด่ม่กิารสัลับวัิน์ทัำางาน์ ด้วิยเหตุิน่์�จึงทัำาให้กิระบวิน์กิารด้าน์เอกิสัาร เช่น์ กิารถ่าย 
 เอกิสัาร สัแกิน์เอกิสัารใน์กิารจัดส่ังให้สัำานั์กิงาน์กิฎหมายภายน์อกิทัำาได้น้์อยลง

  ผู้ลกิระทับด้าน์สัภาพัคล่อง
  1. บสัอ. อาจเร่ยกิเก็ิบเงิน์จากิลูกิหน่์�ได้ติำ�ากิว่ิาเป้าหมายจากิลูกิหน่์�ข้าดสัภาพัคล่องและจากิ 
 มาติรกิารผู่้อน์ปรน์ช่วิยเหล่อลูกิหน่์�ผูู้้ได้รับผู้ลกิระทับจากิสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ระบาดข้องเช่�อไวิรัสั 
 โควิิด-19
  2. บสัอ. ม่ค่าใช้จ่ายใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์เพิั�มขึ้�น์จากิมาติรกิารรองรับสัถาน์กิารณ์กิารแพัร่ 
 ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโควิิด-19
  3. บสัอ. ไม่ม่ผู้ลกิระทับต่ิอสัภาพัคล่องเน่์�องจากิม่เงิน์สัดเพ่ัยงพัอใน์กิารดำาเนิ์น์งาน์และ 
 สัามารถชำาระหน่์�ท่ั�ครบกิำาหน์ดใน์ 1 ปี

 6.18 การจัดป็ระเภที่ราย์การใหมุ่�
 งบกิารเงิน์สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 2561 ท่ั�น์ำามาแสัดงเป็น์ข้้อมูลเปร่ยบเท่ัยบได้ม่กิารจัด
ประเภทัรายกิารใหม่เพ่ั�อให้สัอดคล้องกัิบกิารแสัดงรายกิารใน์งบกิารเงิน์สัำาหรับปีสิั�น์สุัดวัิน์ท่ั� 31 ธัน์วิาคม 
2562 ซึึ่�งกิารจัดประเภทัรายกิารน่์�ไม่ม่ผู้ลกิระทับกัิบผู้ลกิารดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทัติามท่ั�รายงาน์ไว้ิเดิม ดังน่์�

 
 6.19 การอน่มัุ่ติิให้ออกงบการเงิน
 งบกิารเงิน์น่์�ได้รับอนุ์มัติิให้ออกิงบกิารเงิน์โดยคณะกิรรมกิารบริษัทั เม่�อวัิน์ท่ั� 25 มิถุน์ายน์ 2562
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บริษัทั บริหารสิัน์ทัรัพัย์ ธน์าคารอิสัลามแห่งประเทัศไทัย จำากัิด
เลข้ท่ั� 100/14, 100/22, 100/23 อาคารว่ิองวิานิ์ช คอมเพัล็กิซ์ึ่ บ่
ชั�น์ 12A และ 14 ถน์น์พัระราม 9 แข้วิงห้วิยข้วิาง เข้ติห้วิยข้วิาง

กิรุงเทัพัมหาน์คร 10310

islamicbank.asset

@iamasset

www.iam-asset.co.th

+66 2119 1498, +66 2126 7881-2

+66 2126 7883

Facebook
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