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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.

Disclaimer
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เหตุกำรณ์ส ำคัญปี 2564 – Year 2021 in review

ผลประกอบการ Q4/2564

- ผลเรียกเก็บ Q4/2564 ต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย ท่ี 4,904 ลบ. แบ่งเป็น NPLs ที่ 2,521 ลบ. (คิดเป็น 69% ของเป้าไตรมาส) และ 
NPAs ที่ 2,383 ลบ. (คิดเป็น 140% ของเป้าไตรมาส)

- ก าไรสุทธิใน Q4/2564 ท่ี 986 ลบ. เพ่ิมข้ึน 24% YoY และ 71% QoQ

ภาพรวมปี 2564

- ผลเรียกเก็บปี 2564 ท่ี 15,995 ลบ. (คิดเป็น 92% ของเป้าหมายปี 2564) เพ่ิมข้ึน 22% จากปีก่อนหน้า (13,134 ลบ. ในปี 2563)

- ผลเรียกเก็บ NPAs ท าได้ดีกว่าเป้าหมาย ท่ี 7,276 ลบ. (104% ของเป้าหมายปี 2564 และ 154% เม่ือเทียบกับปี 2563) ในขณะท่ี NPLs ท าได้ดีกว่าปี 2563 
แต่ยังต ่ากว่าเป้าหมาย ท่ี 8,719 ลบ. (83% ของเป้าหมายปี 2564 และ 104% เม่ือเทียบกับปี 2563)

- ก าไรสุทธิปี 2564 ท่ี 2,600 ลบ. (คิดเป็น 141% เม่ือเทียบกับปี 2563)

1

ผลเรียกเก็บ 8,719 ลบ. (83% ของเป้าหมาย)
ผลเรียกเก็บ 7,276 ลบ. (104% ของเป้าหมาย)

ลูกหนี้ TDR เพ่ิมข้ึน 2,124 ราย (61% ของเป้าหมาย)
จ าหน่ายทรัพย์แบบผ่อนช าระ 768 รายการ (77% ของเป้าหมาย)

อนุมัติช าระแบบปิดจบคราวเดียว 4,648 ลบ. 
Renovate ทรัพย์ 147 ลบ. (65% ของเป้าหมาย)

NPLs NPAs

อนุมัติทรัพย์ราคาพิเศษ 4,104 รายการ (137% ของเป้าหมาย)
ยอดช าระจริงปิดจบคราวเดียว 216 ลบ. (5% ของยอดอนุมัต)ิ

จ าหน่ายทรัพย์รวม 3,226 รายการ
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ภำพรวม      
ผลเรียกเก็บ

*หมายเหตุ: ผลเรียกเก็บในปี 2564 รวมรายการเงินรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด โดยจะแสดงเป็นส่วนท่ีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือ
หลักประกันของลูกหน้ีของบริษัทฯ ท่ี บริษัทฯ มีความแน่นอนในการรับเงินและรับรู้รายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาดแล้ว

Q4/64 สร้างผลเรียกเก็บสูงทีสุ่ดของปี แต่ยังต า่กว่าเป้าหมายในไตรมาสสุดท้ายทีม่ีความท้าทาย

ผลเรียกเก็บ QoQ และ YoYเป้าหมายผลเรียกเก็บ vs. ผลเรียกเก็บ Q4/2564

NPLs

NPAs

6,182

4,904
3,975

3,901

4,904

สรุปผลเรียกเก็บปี 2564

13,134

17,452 15,995

• ปรับตัวสูงขึน้กว่าปี 2563 ที่ 22% 
แต่ยังต า่กว่าเป้าหมาย -8%

• ผลเรียกเก็บ NPAs ท าได้ตาม
เป้าหมาย (104%) และปรับเพ่ิมขึน้ 
54% เมื่อเทียบกับป ี2563

• ผลเรียกเก็บ NPLs ยังคงได้รับความ
กดดัน (83% ของเป้าหมายปี 2564) 
แต่ยังปรับตัวดีขึน้กว่าปี 2563 ที่ 4%

(NPLs 51%, NPAs 49%)

(NPLs 55%, NPAs 45%)

31% 

ขายทอดตลาด

69% 

ประนอมหน้ี

ผลเรียกเก็บ NPLs: 8,719 ลบ.

ผลเรียกเก็บ NPAs: 7,276 ลบ.

32% 

ท่ีดินเปล่า

47% 

ท่ีอยู่อาศัย

19% 
อาคารเพ่ือ
การพาณิชย์

สัดส่วนผลเรียกเก็บ ปี 2564

2
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-8%
การรับช าระจากลูกหนี้รายย่อย
อ่อนตัวลงจาก Q1

31%
ผลเรียกเก็บจากกรมบังคับคดี 
เพ่ิมข้ึนจาก Q3

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาด
พ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

มีการประกาศเคอร์ฟวิ
กรมบังคับคดีงดขาย
ทอดตลาดพ้ืนท่ีเสี่ยง

ท่ัวประเทศ

กรมบังคับคดี
เปิดขาย

ทอดตลาดท่ัว
ประเทศ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19

39%
ลูกหนี้รายใหญ่กลับมาช าระ
เพ่ิมข้ึนจาก Q3

26%
ผลเรียกเก็บจากกรมบังคับคดี 
เพ่ิมข้ึนจาก Q2

7%
ลูกหนี้รายย่อยและ SME 
กลับมาช าระมากข้ึนจาก Q2

NPLs ได้รับแรงกดดันจาก
ความสามารถในการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้

NPAs ยังคงเติบโตต่อเนื่อง 
ขณะที่ NPLs เร่ิมมีการฟื้ นตัว

กลยุทธ์ช่วยเหลือลูกหนี้ NPLs เร่ิม
เป็นผล ขณะที่เงินรับจากกรมบังคับ
คดีเร่ิมฟื้ นตัวจากการเปิดประเทศ

เงินรับจากกรมบังคับคดี
ฟื้ นตัวอย่างต่อเนือ่งหลังจาก
การเปิดประเทศ

Lockdown 29 
จังหวัดระบาด
หนัก, กรมฯ งด
ขายทอดตลาด
พ้ืนท่ีควบคุม
สูงสุด

กรมบังคับคดีกลับมาเปิดขายทอดตลาด
ท่ัวประเทศและเปิดขายทอดตลาดในวันเสาร์

หน่วย: ล้านบาท

3

รวม Q3: 3,901 ลบ.รวม Q2: 4,225 ลบ. รวม Q4: 4,904 ลบ.รวม Q1: 2,966 ลบ.

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
จำกปี 63 (33%) 124% 18% 145% 11% 29%27% 19%

NPLs

NPAs

เร่งผลเรียกเก็บ NPAs ด้วย
กลยุทธ์ Pricing Strategy 
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ผลเรียกเก็บ 8,719 ลบ. (83% ของเป้าหมาย)

ลูกหนี้ TDR เพ่ิมข้ึน 2,124 ราย (61% ของเป้าหมาย)

NPLs

ช่วยเหลือลูกหนี้ NPLs

➢ โครงการ BAM สุขใจได้บ้านคืน

➢ โครงการ BAM ช่วยฟื้ นคืนธุรกิจ

➢ มาตรการช่วยเหลือลูกค้า สถานการณ์ไวรัส (Covid-19)
1. พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน
2. พักช าระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้น
พักช าระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน (ช าระเฉพาะดอกเบี้ย)

3. พักช าระเงินต้น (พักช าระเฉพาะดอกเบี้ย)

Flexible TDR

7

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร NPL ปี 2564
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ยอดจ ำหน่ำยทรัพย์ 
ปี 2564

3,226 รายการ

7,276 ลบ.

รำคำขำยเฉลี่ย 

87% ของราคาประเมิน

4

กลยุทธ์เร่งผลเรียกเก็บ

โอนเร็ว รับเลย 757 รายการ รวม 1,788 ลบ.

Pricing Strategy 1,001 รายการ รวม 1,758 ลบ.

ยอดซื้อปี 64 936 รายการ รวม 929 ลบ.

กลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมาย

บ้ำนดี สี่ดำว by BAM

คอนโดรำคำมหำชน by BAM

เจำะกลุ่มนักลงทุนรำยย่อย

ลงทะเบียนรวมกว่า 800 ราย

936 รายการ รวม 329 ลบ.

กลยุทธ์เจาะช่องทางต่าง ๆ

285 รายการ รวม 460 ลบ.

กำรออกบูธ

มหกรรมจ ำหน่ำยทรัพย์ ออนไลน์ by BAM Mall

ช่องทำงออนไลน์อื่น ๆ

49 รายการ รวม 184 ลบ.

6 ครั้ง 239 ลบ.

300 รายการ รวม 654 ลบ.

293 รายการ รวม 395 ลบ.

ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร NPA ปี 2564
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ปริมำณกำรซ้ือขำย NPLs 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562 – 2564)

(ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ก.พ. 65)

ปี 2564

• กำรซ้ือขำยชะลอตัวในคร่ึงปี

แรกและสถำบันกำรเงิน

น ำ NPLs ออกมำขำยมำกข้ึน

ในคร่ึงปีหลัง

• สถำบันกำรเงินขำย NPLs 

ลดลง ~34% จำกปี 2563

• กำรยกเลิกขำย เพ่ิมข้ึน 

~66% จำกปี 2563

• BAM ซ้ือ NPLs น้อยลง 

~73% จำกปี 2563 จำก

สภำวะตลำด Wait and See 

และกลยุทธ์ Selective

Q1/65 

อยู่ระหว่ำง Due Diligence

• NPLs ~12,382 ลบ.

• NPAs ~8,317 ลบ.

(ราคาประเมินสถาบัน

การเงิน)

60,906 

65,669 

43,610 

7,888 

11,748 

19,968 

12,819 10,620 
3,664 

Supply 62 BAM 62 Supply 63 BAM 63 Supply 64 BAM 64

สถำบันกำรเงินน ำออกขำยทั้งหมด ยกเลิกขำย ต้นทุนซ้ือ BAM BAM ซ้ือได้ทั้งหมด (Outstanding)

68,794

24,425

77,417

63,578

27,363

7,469

2562 2563 2564

(มูลค่าภาระหน้ีเงินต้น หน่วย: ล้านบาท)• เป้าซือ้ทรัพย์ NPLs ปี 2565: ~9,000 ล้านบาท
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NPLs
- รำยได้ดอกเบ้ียส่วนท่ีได้รับเงินแล้ว

ปรับตัวดีข้ึน YoY และ QoQ

- เงินรอรับจำกกรมบังคับคดีฟื้ น

ตัวอย่ำงต่อเน่ือง หลักจำกกรมบังคับ

คดีกลับมำเปิดท ำกำรและเปิดท ำกำรใน

วันเสำร์

NPAs
- กำรขำย NPAs ท้ังใน Q4 และใน

ภำพรวม ป ี64 ดีข้ึนจำกกลยุทธ์กำร

ขำย NPAs โดยก ำไรจำกกำรขำย

ทรัพย์สินรอกำรขำยปรับตัวดีข้ึน 59% 

จำก Q3/64 และ 48% จำกป ี63

ค่าใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ
- ECL ลดลง สะท้อนกำรเรียกเก็บ

รำยได้ดอกเบ้ีย – ส่วนท่ีได้รับเงินแล้ว 

ได้มำกข้ึนเม่ือเทียบกับป ี63

*ผลรวมของตัวเลขบางรายการอาจมีส่วนต่างจากการปัดเศษ 7

ข้อมูลส ำคัญ
ทำงกำรเงิน

3M/Q4 QoQ3M/Q4   YoY Y63/64   YoY

หนว่ย: ลา้นบาท 4Q/63 4Q/64 %YoY

รายได้จากการด าเนินงาน

   รายได้ดอกเบ้ีย - เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้

      รายได้ดอกเบ้ีย - ส่วนที่ได้รับเงินแลว้ 295 476 61%

      รายได้ดอกเบ้ีย - ส่วนที่คา้งรับ 1,214 1,060 (13%)

      ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้ 983 1,006 2%

   รวมรายได้จากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,492 2,542 2%

   ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 634 1,071 69%

   ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 357 54 (85%)

   รายได้ดอกเบ้ียอืน่ ๆ 28 27 (4%)

   รายได้จากการด าเนนิงานอืน่ ๆ 36 53 47%

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 3,547 3,747 6%

   คา่ใช้จ่ายรวมจากการด าเนนิงาน 693 786 13%

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 637 629 (1%)

ก าไรก่อนหักภาษีและหน้ีสงสัยจะสูญ 2,217 2,331 5%

   ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิข้ึน - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,214 1,060 (13%)

   ผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกดิข้ึนเพ่ิมเติม 49 52 6%

รวมผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 1,263 1,112 (12%)

ก าไรก่อนหักภาษี 976 1,235 27%

รวมภาษีเงินได้ 181 249 38%

ก าไรสุทธิ 795 986 24%

3Q/64 4Q/64 %QoQ

371 476 28%

1,144 1,060 (7%)

899 1,006 12%

2,414 2,542 5%

673 1,071 59%

128 54 (58%)

26 27 4%

7 53 657%

3,248 3,747 15%

714 786 10%

644 629 (2%)

1,890 2,331 23%

1,144 1,060 (7%)

42 52 24%

1,186 1,112 (6%)

723 1,235 71%

147 249 69%

576 986 71%

Y63 Y64 %YoY

840 1,516 80%

5,047 4,531 (10%)

3,835 3,322 (13%)

9,722 9,369 (4%)

1,998 2,963 48%

404 690 71%

100 117 17%

79 84 6%

12,303 13,223 7%

2,641 2,727 3%

2,391 2,559 7%

7,271 7,938 9%

5,047 4,531 (10%)

152 226 49%

5,199 4,765 (8%)

2,196 3,256 48%

355 656 85%

1,841 2,600 41%



เอกสาร: เปิดเผย โดย: IR 
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NPAs

เป้าหมายผลเรียกเก็บ 5 ปี

20,718 21,084 22,101
24,557

17,488

เป้ำหมำยผลเรียกเก็บ

8

แผนการเติบโตสร้าง

ผลเรียกเก็บ จากกลยุทธ์

ปัจจุบัน ระยะสั้น และระยะยาว

15,995

ผลเรียกเก็บจริง

ปี 2564

หน่วย: ล้านบาท



เอกสาร: เปิดเผย โดย: IR 

• ลดระยะเวลาคืนทุน

✓ เพ่ิมจ านวนลูกหน้ีปรับโครงสรา้งหน้ีและผู้ซื้อทรัพย์ NPAs 

แบบขายผ่อนช าระ

✓ NPLs: ยืดหยุ่นเง่ือนไขการปรับโครงสรา้งหน้ี

✓ NPAs: ช่องทางออนไลน์ / ประมูลทรัพย์ออนไลน์ กลยุทธ์

ด้านราคา และกลยุทธ์พิเศษเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยและ

นักลงทุน high net-worth

• เทคโนโลยีและนวัตกรรม : BAM-D (BAM Digital Enterprise)

กลยุทธ์ระยะสั้น

กลยุทธ์ระยะกลาง – ระยะยาว

• Asset light model – Joint Venture

• จัดตั้งหน่วยธุรกิจหน้ีไม่มีหลักประกัน (หลังจากขายทอดตลาด

หลักประกันแล้ว)

• การขยายกลุ่มลูกค้า

• การน าหลัก ESG มาใช้เป็นปรัชญาการด าเนินธรุกิจ

• การขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

• การปรับโครงสร้างภายในองค์กรและการส่งต่อความรู้

สู่พนักงานรุ่นใหม่

กลยุทธ์ส าคัญ

ซ้ือพอร์ท Secured loan จำกสถำบัน
กำรเงินตำมปกติ

JV Secured Loan
(1 JV ต่อ 1 Bank)

“Asset Light Model”“ลดระยะเวลาคืนทุน/ช่วยเหลือลูกหนี”้

บริหารหนี้ Clean loan

“New frontier”

กลยุทธ์สนับสนุนอืน่ ๆ4 “BAM Digital Enterprise” “ESG” “Compliance & CGR” “HRM & HRD”

1 2 3

กลยุทธส์ าคัญ ปี 2565

9

• เป้าหมายผลเรียกเก็บปี 2565: 17,488 ล้านบาท

x



เอกสาร: เปิดเผย โดย: IR 

JOINT VENTURE ระหว่างสถาบันการเงินและ AMC

10

การบริหาร 
NPLs/NPAs 

BAM

ซ้ือพอร์ท Secured 
loan จำกสถำบัน
กำรเงินตำมปกติ

JV Secured Loan
(1 JV ต่อ 1 Bank)

หลักกำรส ำคัญของ JV AMC ตำมประกำศ 
สนส. 1/2565

1. ธนาคารพาณิชย์และบรษิทับรหิารสนิทรัพย์
ร่วมกันจัดตั้ง สัดส่วนลงทุนเท่า ๆ กัน โดย
สามารถมีบุคคลท่ี 3 ร่วมด้วยได้

2. อายุการด าเนินงานไม่เกิน 15 ปี

3. ไม่มี Full Control และผลประโยชน์ทับซ้อน 
การควบคุมร่วมตามมาตรฐานบัญชี

4. ราคารับซ้ือรับโอนพอร์ทท่ีมูลค่ายุติธรรม

5. ธนาคารพาณิชย์ท่ีร่วมทุน สามารถให้สินเช่ือเกิน
กว่า 25% ของหน้ีสินท้ังหมดของ JV ได้

6. การให้สินเช่ือของธนาคารพาณิชยแ์ละอัตรา
ดอกเบ้ียให้เป็นไปตามการปฏิบัติท่ัวไป

แนวทำงส ำคัญของ JV

1. Asset Light โดยให้บริษัท JV มีความ 
Lean ท่ีสุด

2. ช าระราคาซ้ือ NPLs จากสินเช่ือของ
ธนาคารพาณิชย์คู่ค้าท้ังหมด

3. Outsource งานบริหารสินทรัพย์ให้กับ
บริษัทบริหารสินทรพัย์ในการบริหารจัดการ

- ลูกหนี้ได้โอกาสในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และได้ข้อยุติ

เร็วข้ึน

- NPLs ในระบบได้รับการบริหารจัดการ

- ทรัพย์หลักประกันได้รับการบริหารจัดการและเพ่ิมมูลค่า

เพ่ือน าเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Public

- ลดภาระ NPLs จากงบการเงินปัจจบัุน

- Profit sharing เงินปันผลจากการด าเนินงานของ JV

- รายได้ดอกเบ้ียจากเงินกู้ P/N

- ลดค่าใช้จ่ายและภาระงานของพนักงานในปัจจุบัน เพ่ือไป

มุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจหลัก

Bank

- รับโอน NPLs จากระบบมาบริหารจัดการโดยลดข้อจ ากัด

ทางด้าน D/E ratio

- Profit sharing เงินปันผลจากการด าเนินงาน และ 

รายได้จากค่าบริหารจัดการ (Management Fee & 

Success Fee)

- เพ่ิมฐานข้อมูล และ พัฒนา Proficiency ในการบริหาร

จัดการ NPLs

BAMทรัพยำกรส ำคัญของ BAM เพ่ือช่วยบริหำร
จัดกำร NPLs ในสภำวะเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจำก COVID-19

- ความเช่ียวชาญในการบริหาร Secured 
Loan

- พนักงานท่ีมีประสบการณ์และระบบในการ
บริหารจัดการ NPLs

- 26 สาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ (รวม
ส านักงานใหญ)่

ประโยชน์ของ JV

10



เอกสาร: เปิดเผย โดย: IR 

Environment ส่ิงแวดล้อม

Social สังคม

Governance & Economic
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและเศรษฐกิจ

▪ อาคาร Green Building – LEED (Leadership in Energy & 

Environmental Design)

▪ ระบบ solar cell (NPAs & อาคารส านักงาน)
▪ การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Procurement)
▪ การจัดท า Carbon Footprint
▪ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ NPAs ผ่านการดูแลระบบนิเวศ

▪ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
▪ โครงการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ส าหรับผู้ด้อยโอกาส
▪ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ NPAs โดยการสร้างอาชีพ และ
รายได้ให้ชุมชน

▪ การมอบโฉนดที่ดินเพ่ือสาธารณประโยชน์
▪ โครงการผ่อนดี มีคืน

▪ การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น
▪ กิจกรรม BAM CG Day
▪ โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ NPAs (เศรษฐกิจหมุนเวียน)

น าหุ้น BAM เข้าสู่รายชื่อ

หุ้นยั่งยืน ภายในปี

2566

การปฏิบัติตาม
มาตรฐาน

GRI Standards
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เป้ำหมำย



เอกสาร: เปิดเผย โดย: IR 

THANK YOU


