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You must read the following before continuing. The confidential information following this page, the oral presentation of such information and other materials distributed at, or in connection with, the presentation (the "Presentation") is for information purposes

only, and does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or the solicitation of an offer or invitation to purchase or subscribe for, or any offer to underwrite or otherwise acquire any securities of Bangkok Commercial Asset Management Public

Company Limited (the “Company”) or any other securities, nor shall any part of the Presentation or the fact of its distribution or communication form the basis of, or be relied on in connection with, any contract, commitment or investment decision in relation

thereto in Thailand, Singapore, the United States, China, Japan or any other jurisdiction. This Presentation has been prepared solely for informational use and made available to you on a strictly confidential basis, and may not be taken away, reproduced,

referred to publicly or redistributed in whole or in part to any other person. By attending this presentation and/or reading this Presentation, you are agreeing to be bound by the foregoing and below restrictions. Any failure to comply with these restrictions may

constitute a violation of applicable securities laws. If you are not the intended recipient of this Presentation, please delete and destroy all copies immediately.

This Presentation is confidential, and all contents of this Presentation are to be kept strictly confidential. This Presentation is intended only for the recipients thereof, and may not be copied, reproduced, retransmitted or distributed by a recipient to any other

persons in any manner, or used or relied upon by any party for any other purpose.

Neither this Presentation nor any of its contents may be disclosed, distributed or used for any other purpose without the prior written consent of the Company. By accepting delivery of this Presentation, you agree that you will promptly return, delete or destroy

this Presentation to the Company upon the Company’s request.

This Presentation may contain forward-looking statements that may be identified by their use of words like “plans,” “expects,” “will,” “anticipates,” “believes,” “intends,” “depends,” “projects,” “estimates” or other words of similar meaning and that involve risks and

uncertainties. All statements that address expectations or projections about the future, including, but not limited to, statements about the strategy for growth, product development, market position, expenditures, and financial results, are forward-looking

statements. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company does not guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realized. Actual future performance, outcomes and

results may differ materially from those expressed in forward-looking statements as a result of a number of risks, uncertainties and assumptions. Although the Company believes that such forward-looking statements are based on reasonable assumptions, it can

give no assurance that such expectations will be met.Past performance does not guarantee or predict future performance.

A number of important factors could cause actual results or outcomes to differ materially from those expressed in any forward-looking statement. Representative examples of these factors include (without limitation) general industry and economic conditions,

interest rate trends, cost of capital and capital availability, currency exchange rates, competition from other companies, shifts in customer demands, customers and partners, changes in operating expenses including employee wages, benefits and training,

governmental and public policy changes and the continued availability of financing in the amounts and the terms necessary to support future business. You are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which are based on the

current view of the Company's management on future events.The Company does not assume any responsibility to amend, modify or revise any forward-looking statements, on the basis of any subsequent developments, information or events, or otherwise.

The information in this Presentation has been prepared by the Company and has not been independently verified, approved or endorsed by any advisor retained by the Company. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance,

in whole or in part, should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information and opinions in this Presentation. It is not intended that these materials provide, and you may not rely on these materials as providing, a complete or

comprehensive analysis of the Company. The information and opinions in these materials are provided as at the date of this Presentation, and are subject to change without notice. None of the Company or any of their respective affiliates, directors, officers,

employees, agents, advisers or representatives, makes any representation as to, or assumes any responsibility or liability with regard to, the accuracy or completeness of any information contained here (whether prepared by it or by any other person) or

undertakes any responsibility or liability for any reliance which is placed by any person on any statements or opinions appearing herein or which are made by the Company or any third party, or undertakes to update or revise any information subsequent to the

date hereof, whether as a result of new information, future events or otherwise and none of them shall have any liability (in negligence or otherwise) for nor shall they accept responsibility for any loss or damage howsoever arising from any information or opinions

presented in these materials or use of this Presentation or its contents or otherwise arising in connection with this Presentation.

This Presentation also contains certain statistical data and analyses (the “Statistical Information”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Company and/or third party sources for which the Company has either obtained or is in  

the process of obtaining the necessary consents for use. Numerous assumptions were used in preparing the Statistical Information, which assumptions may or may not appear herein. As such, no assurance can be given as to the Statistical Information’s  

accuracy, appropriateness or completeness in any particular context, nor as to whether the Statistical Information and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. Moreover, any information  

from third party sources contained in this Presentation may not be used or relied upon by any other party, or for any other purpose, and may not, directly or indirectly, be reproduced, disseminated or quoted without the prior written consent of such third  party.

This Presentation does not purport to be complete description of the terms of or the inherent risks in any actual or proposed transaction described herein.

This Presentation may not be taken or transmitted into the United States, Canada or Japan or distributed directly or indirectly, in the United States, Canada or Japan or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. No portion of these materials is an  offer 

of securities for sale in the United States, Canada or Japan, or any other jurisdiction. This presentation is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or  other 

jurisdiction where such distribution, transmission, publication, availability, or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction. Under the terms of any proposed offering, no  securities will be 

offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. No public offering of securities will be made in the United States, and the Company does not intend to register any part of a proposed offering in the  United States.
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เหตุการณ์ส าคัญ 
ไตรมาสที่ 1/64 ภาพรวมผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1/2564

- ผลเรียกเก็บที่ 2,966 ล้านบาท ต ่ากว่าเป้าไตรมาสเล็กน้อย โดยมีผลเรียกเก็บที่แข็งแกร่งจาก NPAs ที่ 1,202 
ล้านบาท (คิดเป็น 129% ของเป้าไตรมาส) ในขณะที่ผลเรียกเก็บ NPLs อยู่ที่ 1,764 ล้านบาท

- ก าไรสุทธิ 247 ล้านบาท ลดลง -63% YoY สาเหตุหลักจากการลดลงของก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหนี้

ภาพรวมการลงทุนและการซื้อขาย NPLs

- สถานการณ์อยู่ในภาวะ “Wait and See” ชะลอการซื้อขายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีนโยบายช่วยเหลือจากทาง
ภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องจับตามอง

- BAM มีการซื้อ NPLs ทั้งหมด 333 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเพ่ือ SME 56% และ สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย 44%

มุมมองส าหรับปี 2564

- NPLs: การปิดกรมบังคดีในบางสาขาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

- NPAs: การจัดการประมูลทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และการขยายช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์

- ความส าเร็จของนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ Asset Warehousing

- ความคืบหน้าในการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์องค์กร: BAM-D (Digital Enterprise), Holding Company, 
Joint Venture
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ปริมาณการซือ้ขาย NPLs
• สถานการณ์ “Wait and See” 

มีการชะลอการขายจากสถาบัน

การเงิน (ตามภาระหน้ีเงินต้น)

~ไตรมาส1/64 6,505 ลบ.*

~ไตรมาส1/63 15,086 ลบ.

• ปริมาณการซ้ือทรัพย์ NPLs

ของ BAM:

“More selective acquisition”

เน้นการลงทุนแบบ more selective

~ไตรมาส1/64 561 ลบ. 

(ต้นทุน 333 ลบ.)

~ไตรมาส1/63 9,915 ลบ. 

(ต้นทุน 4,911 ลบ.)

• ยอด NPLs ~5,900 ลบ. อยู่

ระหว่าง due diligence

ปริมาณ NPLs ในระบบ
สถาบันการเงิน และการ

ลงทุนซือ้ NPLs ของ BAM

3,340 ลบ

561 ลบ.

333 ลบ.

ปริมาณการซื้อทรัพย์ 
NPLs แบ่งตามสถาบัน

การเงิน

BAM ลงทุนซื้อทรัพย์เป็นภาระหนี้เงินต้น
ท้ังสิ้น 561 ลบ. ท่ีราคาต้นทุน 333 ลบ.

ปริมาณทรัพย์ NPLs ออกขายจากสถาบันการเงิน 
(ตามภาระหนี้เงินต้นหลังหักยอดยกเลิกขายแล้ว)

2*ยอดยกเลิกการขาย 3,165 ลบ.

ภาพรวมการ
ซ้ือขาย NPLs

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือเพ่ือ SME

ยอดภาระหนี้เงินต้น ราคาต้นทนุไตรมาส 
1/2564



หน่วย: ล้านบาทภาพรวม      
ผลเรียกเก็บ

ผลเรียกเก็บ NPLs 
1,764 ลบ., -21% 

จากเป้ารายไตรมาสที่ 
2,223 ลบ.

ผลเรียกเก็บ NPAs 1,202 
ลบ., +29% จากเป้าราย
ไตรมาสที่ 934 ลบ. 

*หมายเหตุ: ผลเรียกเก็บในปี 2564 รวมรายการเงินรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด โดยจะแสดงเป็นส่วนท่ีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือ
หลักประกันของลูกหน้ีของบริษัทฯ ท่ี บริษัทฯ มีความแน่นอนในการรับเงินและรับรู้รายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาดแล้ว

*

- ต ่ากว่าเป้ารายไตรมาสเล็กน้อย 

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

รายการก าไรจากเงินให้สินเชื่อ

จากการซ้ือลูกหนี้จากผลเรียก

เก็บ NPLs

- ผลเรียกเก็บ NPAs เป็นที่น่า

พอใจ หลังจากมีการปรับใช้    

กลยุทธ์ต่าง ๆ รวมถึง กลยุทธ์

ด้านราคา, การเพ่ิมจ านวนทรัพย์

ขายแบบผ่อนช าระ, การปรับปรุง

ทรัพย์พร้อมขาย, และการขยาย

ช่องทางการจ าหน่ายแบบ

ออนไลน์

3

คงระดับผลเรียกเกบ็จากการมทีั้ง
ทรัพย์ NPLs และ NPAs

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 เป้ารายไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2564

94% ของเป้าผลเรียก
เก็บรายไตรมาส
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1

2 ภาพรวมการด าเนินงาน

3 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน

4 แผนยุทธศาสตร์และมุมมอง
ในอนาคต

เหตุการณ์ส าคัญ 
ไตรมาสที่ 1/2564



หน่วย: ลา้นบาท 1Q/63 4Q/63 1Q/64 %YoY %QoQ

รายได้จากการด าเนนิงาน

   รายไดด้อกเบ้ีย - เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีไ่ดรั้บเงินแลว้ 202 295 310 53% 5%

      เงินรอรับจากกรมบังคบัคดี 451 303 345 (24%) 14%

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีค่า้งรับ 1,238 1,214 1,178 (5%) (3%)

      ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้ 1,163 703 270 (77%) (62%)

   รวมรายได้จากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซือ้ลูกหนี้ 3,054 2,515 2,103 (31%) (16%)

   ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 226 642 597 164% (7%)

   ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 10 357 36 260% (90%)

   รายไดด้อกเบ้ียอืน่ ๆ 24 28 33 38% 18%

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ 8 36 11 38% (69%)

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 3,322 3,578 2,780 (16%) (22%)

   คา่ใช้จ่ายรวมจากการด าเนินงาน 681 702 599 (12%) (15%)

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 581 637 615 6% (3%)

ก าไรก่อนหกัภาษแีละหนีส้งสัยจะสูญ 2,060 2,239 1,566 (24%) (30%)

   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,238 1,213 1,178 (5%) (3%)

   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนเพ่ิมเตมิ 60 49 75 25% 53%

รวมผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 1,298 1,262 1,253 (3%) (1%)

ก าไรก่อนหกัภาษี 762 977 312 (59%) (68%)

ภาษีเงินได้ 414 (109) 144 (65%) (232%)

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี (317) 378 (79) (75%) (121%)

รวมภาษเีงินได้ 97 269 65 (33%) (76%)

ก าไรสุทธิ 665 708 247 (63%) (65%)

NPLs
- รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเงินแล้ว

เป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้

- รายการก าไรจากเงินให้สินเช่ือจาก

การซื้อลูกหนี้ มีการปรับตัวลดลงอย่าง

มีนัยส าคัญ

NPAs
- สามารถสร้างผลเรียกเก็บได้อย่าง

แข็งแกร่ง

- มีก าไรจากการขายแบบผ่อนช าระ

เพ่ิมขึ้น YoY จากกลยุทธ์เพ่ิมการขาย

ผ่อนช าระและ Pricing strategy

ค่าใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ
- รายการค่าใช้จ่ายในภาพรวมปรับ

ลดลง

- อัตราภาษีที่แท้จริง 20.9%

*ข้อมูลส าคัญทางการเงิน
จากงบการเงินไตรมาส 
1/2563 ฉบับปรับปรุง
**ผลรวมของตัวเลขบาง
รายการอาจมีส่วนตา่งจาก
การปัดเศษ

*
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หน่วย: ลา้นบาท 1Q/63 4Q/63 1Q/64 %YoY %QoQ

รายได้จากการด าเนนิงาน

   รายไดด้อกเบ้ีย - เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีไ่ดรั้บเงินแลว้ 202 295 310 53% 5%

      เงินรอรับจากกรมบังคบัคดี 451 303 345 (24%) 14%

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีค่า้งรับ 1,238 1,214 1,178 (5%) (3%)

      ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้ 1,163 703 270 (77%) (62%)

   รวมรายได้จากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซือ้ลูกหนี้ 3,054 2,515 2,103 (31%) (16%)

หน่วย: ล้านบาท

ผลเรียกเก็บ NPLs  -16% YoY และ – 31% QoQผลการด าเนินงาน 
NPLs

-21% จากเป้าราย  
ไตรมาส

ก าไรจากเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีล้ดลงอย่างมนียัส าคัญ เนือ่งจากการบันทึกต้นทนุของ
ลูกหนี ้และการเจรจาประนอมหนีก้ับลกูหนีร้ายใหญ่ยังไมไ่ด้ขอ้ยุติ

รายได้ดอกเบี้ย – ส่วนที่ได้รับเงินแล้ว ท าได้ดีข้ึน 

QoQ และ YoY

รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ค้างรับลดลง สอดคล้องกับ

รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเงินแล้วที่เพ่ิมข้ึน

การชะลอตัวของก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อ

ลูกหนี้ ซึ่งส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อ    

ก าไรสุทธิของบริษัท

มีลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมข้ึน 414 ราย     
คิดเป็น 12% ของเป้ารายปีที่ 3,500 ราย

6

ผลเรียกเก็บต า่กว่าเป้าไตรมาส

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 เปา้รายไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2564



หน่วย: ล้านบาท

ผลเรียกเก็บ NPAs QoQ, YoY, และเป้าไตรมาส1/64

รักษาระดับราคาขายท่ี 91% ของราคาประเมิน โดยขาย

ทรัพย์ได้ท้ังหมด 587 รายการในไตรมาสท่ี 1

บูธส่งเสริมการขายถูกยกเลิก 5 งานในครึ่งแรกของปี  

โดยคาดว่าจะกลับมาเริ่มจัดอีกครั้งในไตรมาสท่ี 3

การจัดบูธออนไลน์และการจัดงานประมูลทรัพย์ออนไลน์ 

(e-auction) คิดเป็นราคาประเมินท้ังสิ้น 

704 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 2

ความคืบหน้าของกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง:

นักลงทุนรายย่อยร่วมลงทะเบียน 250 ราย

ทรัพย์กว่า 3,000* รายการ ได้รับการอนุมัติราคาพิเศษ

มูลค่าทรัพย์ปรับปรุงพร้อมขายไตรมาสที่ 1 ทั้งส้ิน 309 ล้านบาท

คู่ค้าทางธุรกิจขายทรัพย์ 2 ราย และก าลังเจรจาเพ่ิมอกี 1 + 5 ราย

จ านวนผู้ติดตามทาง Social Media เพ่ิมข้ึน 6%*

มีความสนใจผา่นช่องทาง
ออนไลน์สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง

+29% จากเป้าราย
ไตรมาส

ยอดจ าหน่ายทรัพย์ตามประเภททรัพย์ 
ไตรมาส 1/64

หน่วย: จ านวนการเข้าชมเว็บไซต์

*จ านวนทรัพย์ท่ีได้รับอนุมติราคาพิเศษ อัพเดทล่าสุด ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2564
*ตัวอย่างแคมเปญทาง Social Media เพจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ “อยากมีบ้านโว้ย”: 
https://facebook.com/yarkmebaanwoii/posts/295351265471360/?_rdc=1&_rdr 7

ผลเรียกเก็บเป็นทีน่่าพอใจ

ผลการด าเนินงาน 
NPAs

ไตรมาส 1/2563 ไตรมาส 4/2563 เปา้รายไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2564

https://facebook.com/yarkmebaanwoii/posts/295351265471360/?_rdc=1&_rdr


1

2 ภาพรวมการด าเนินงาน

3 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน

4 แผนยุทธศาสตร์และมุมมอง
ในอนาคต

เหตุการณ์ส าคัญ 
ไตรมาสที่ 1/2564
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Q1 Q2 Q3 Q4

NPLs

NPAs

2021 Seasonal Target

2,966

4,203 4,240

6,043

มุมมองผลเรียกเก็บ 
ไตรมาสที่ 2/64

NPAs backlog
ทรัพย์ 24 รายการ มูลค่า 10-100 ลบ.
ทรัพย์ 2 รายการ มูลค่ามากกว่า 100 ลบ. 

(รวมรายการผ่อนช าระ 450 ลบ.)

NPLs backlog
ลูกหนี้ 15 ราย ภาระหนี้ที่ 10-100 ลบ.
ลูกหนี้ 4 ราย ภาระหนี้มากกว่า 100 ลบ.

รายการอื่นที่เกีย่วข้อง

▪ รายการปิด
บัญชีลูกหนี้ราคาพิเศษ
ได้รับการอนุมัติในไตร
มาส 1/64 รวมทั้งสิ้น 
851 ลบ.

8

ผลเรียกเกบ็
ไตรมาส 1/64

ยังคงเปา้หมายผลเรียกเก็บ 
ปี 2564 ไว้ที ่17,452 ลบ.



• ความท้าทายจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 
ระลอกใหม่ และการปิดท าการของ           
กรมบังคับคดีในบางสาขา

• การเจรจากับลูกหน้ีรายใหญ่ การเพ่ิมฐานลูกหน้ี
ผ่อนช าระ และการบังคับหลักประกัน

• เป้าหมายในการปิดบัญชีลูกหน้ีราคาพิเศษปี 
2564 ท่ี 4,748 ลบ.

NPLs NPAs การบริหารจัดการภายใน

โครงการในอนาคต โอกาสทางธุรกิจและปัจจยัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ไตรมาส
1/64

ไตรมาส
2/64

ไตรมาส
3/64

ไตรมาส
4/64 ปี 2565

ผลการศึกษาในเบ้ืองต้น

- Holding Company 

- Joint Venture

BAM-D เฟส 1

- พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและพรบ. 
ไซเบอร์

BAM-D เฟส 1

- การปรับปรุงระบบการท างาน

- การบริหารจัดการข้อมูล

- ผลกระทบจากการปดิ
กรมบังคับคดี

- อุปทาน NPL ในระบบ
สถาบันการเงิน ภายหลัง
ผลกระทบจากนโยบายที่
เก่ียวข้อง

• การต่อยอดการจ าหน่ายผ่านช่องทางในการ
จ าหน่ายท่ีก าลังเติบโต

• เว็บไซต์ BAM
• เพจ FB “อยากมีบ้านโว้ย”
• Shopee
• นักลงทุนรายย่อย

• การขยายช่องทางการจ าหน่ายอ่ืน ๆ
• การประมูลทรัพย์ออนไลน์ (e-Auction) โดย

การจับมือกับบริษัทผู้ให้บริการประมูลทรัพย์
ออนไลน์ที่มีช่ือเสียงในตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
ไทย

• โครงการ BAM-D: Digital Enterprise เฟส 1 
• การรักษาความปลอดภัย พรบ. ไซเบอร์ และ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• การปรับปรุงกระบวนการท างาน
• การบริหารจัดการข้อมูล และการท ารายงาน 

เชิงกลยุทธ์

• แผนงานการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

• โครงสร้างการเรยีนรูแ้ละผลตอบแทนส าหรับ
พนักงาน

ภาพรวมธุรกิจบรหิารสินทรพัย์: “Wait and See” 
ปัจจัยท่ีต้องจับตามอง: สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19, อุปทานทรัพย์ด้อยคุณภาพหลงัจากโครงการพักช าระหน้ี และ

ผลกระทบจากโครงการ Asset Warehousing. 
มุมมองส าหรับปี 2564

9
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9,853 
3,150 

7,030 

26,789 

26,172 

27,478 

23,351 
31,584 

31,160 

59,993 60,906 

65,669 

2018 2019 2020

3,689 

11,367 

12,307 

27,363 

2020

510 6,281 

3,829 

10,600 

2020

(ล
้าน
บ
าท
) 35.60%

22.50%

21.50%

14.30%

6.00%

Institutions I Institutions II

Institutions III Institutions IV

Institutions V

2563 2563

*ยอดลงทุนซื้อทรัพย์ NPLs และ NPAs ของปี 2563 รวมท้ังสิ้น: 11,748 ล้านบาท

NPLs

NPAs

ปริมาณการซ้ือทรัพย์ ปี 2563

5

ปริมาณทรัพย์ NPLs ออกขาย
จากสถาบันการเงิน

ปริมาณการซื้อทรัพย์ของ 
BAM (2563)

ราคาที่ BAM เข้าซื้อ
(10,600* ลบ.)

จ าแนกปริมาณการซื้อทรัพย์ 
ตามสถาบันการเงิน

ราคาซื้อ NPAs ที่ 1,148* ลบ.

สถาบันการเงิน 1 สถาบันการเงิน 2

สถาบันการเงิน 3 สถาบันการเงิน 4

สถาบันการเงิน 5สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือเพ่ือ SME

2561 2562 2563



แผนยุทธศาสตรอ์งค์กร (เพ่ิมเติม)

ด้านธุรกิจ

ด้านสนับสนุนธุรกิจ

ระยะเวลา

ระยะสั้น (1 ปี) ระยะยาว (1-3 ปี)

บริหารจัดการสินทรัพย์ โดย
น าต้นทุนที่แท้จริงมาใช้เพ่ือ
การบริหาร
(Management Number)
การบริหารจัดการต้นทุน
ค่าใช้จ่าย
(Cost & Profit Center)

การท างานอย่างมี
ความสุข

(Happy Work Place)

การปรับปรุง Website 
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูล
(User Friendly)

พัฒนา/แสวงหา
โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ
- Asset Light

Ease of Doing Business 
(EODB)    

ปรับปรุงโครงสร้าง
ต าแหน่งงาน (Position Structure) 
โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)  
ระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Pay System)

ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล

ปรับปรุงระบบ HRIS

Seamless integration of 
1st & 2nd lines

ด้านธุรกิจ

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน

(Simplify Process)
Cash & Liquidity 
Management

Flexible TDR Schemes

สานต่อโครงการส านักงานปริมณฑล 
กระจายรอบนอก กทม.

การรักษาและเผยแพร่ความรู้ 
(Knowledge Management)

Employee of Choice by 2025

ด้านสนับสนุนธุรกิจ






