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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 
Q2/2564 ภาพรวมผลประกอบการ ครึง่ปี 2564 และ Q2/2564

- ผลเรียกเก็บ 1H/2564 ท่ี 7,191 ลบ. เป็นไปตามเป้าหมาย (100.3%)

- ผลเรียกเก็บ Q2/2564 ท าได้ดีกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ท่ี 4,225 ลบ. แบ่งเป็น NPAs ท่ี 1,992 ลบ.
(คิดเป็น 112% ของเป้าไตรมาส) และ NPLs ท่ี 2,233 ลบ. (คิดเป็น 92% ของเป้าไตรมาส)

- คงระดับผลเรียกเก็บให้ได้ตามเป้าหมายจากกลยุทธ์สรา้งผลเรียกเก็บ โดยสร้างผลเรียกเก็บจาก NPAs มาชดเชย NPLs 
ท่ีได้รับผลกระทบ

- ก าไรสุทธิ Q2/2564 ท่ี 790 ลบ. เพ่ิมข้ึน 618% YoY และ 220% QoQ (1H/2564: 1,037 ลบ.)

ภาพรวมการลงทุนและการซือ้ขาย NPLs

- ผู้ซ้ือยังชะลอการให้ราคาและมีการยกเลิกขายจากสถาบันการค่อนข้างมาก ภาระหน้ีเงินต้นของ NPLs ท่ีน าออกขายใน 
Q2/2564 สุทธิ 4,371 ลบ. และมียอดยกเลิกขาย 1H/2564 ท่ี 5,570 ลบ.

- BAM ลงทุนซ้ือ NPLs ท้ังหมด 419 ลบ. แบ่งเป็นสินเช่ือเพ่ือ SME 51% และ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 49%

รายงานความคืบหน้าอืน่ ๆ

- ต้นทุนทางการเงิน Q2/2564 เฉล่ียท่ี 2.9% โดยมีวงเงินรองรับเพ่ือเสริมสภาพคล่องในระดับหม่ืนล้านบาท           
และอยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณชิย์อีก 2 แห่งส าหรับพิจารณาให้วงเงินเพ่ิมเติม

- สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลเรียกเก็บดีข้ึน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายภาษธุีรกิจเฉพาะ 
ตามยอดขาย NPAs 

- ได้ผลการศึกษาโครงการ Joint Venture และ Holding Company แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาขอ้จ ากัด         
และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
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ปริมาณการซือ้ขาย NPLs
• สถานการณ์ “Wait & See” 

ผู้ซ้ือยังชะลอการให้ราคาและมี

การยกเลิกขายจากสถาบัน

การเงินค่อนข้างมาก                 

(ยอดขายตามภาระหนี้เงินต้น)

~Q1/2564 4,132 ลบ.*

~Q2/2564 4,371 ลบ.

~ยกเลิกขาย 5,570 ลบ.

• เปรียบเทียบการขายจาก

สถาบันการเงินในปี 2563 และ 

2564 มียอดขาย NPLs 

ลดลง 24%

~1H/2563: 26,728 ลบ.

~1H/2564: 20,333 ลบ.

ปริมาณ NPLs ในระบบสถาบันการเงิน และการลงทุนซื้อ NPLs ของ BAM

ปริมาณการซื้อหนี้ NPLs 
Q2/2564 แบ่งตาม
สถาบันการเงิน

ปริมาณ NPLs ออกขายจากสถาบันการเงิน

2

ภาพรวมการ
ซ้ือขาย NPLs

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือเพ่ือ SME

ภาระหนี้เงินต้น ต้นทุน

1H/2564

752 ลบ.
419 ลบ.

BAM ลงทุนซื้อหนี้เป็น

ภาระหนี้เงินต้น 752 ลบ.

ที่ต้นทุน 419 ลบ. 

Q
1

Q
2

2Q/2564

Q2/2564

*ยอดขาย NPLs จากสถาบันการเงิน เฉพาะรายการ NPLs แบบมีหลักประกัน ท่ี BAM ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลเท่าน้ัน

20,333 ลบ.

2,350

2,021

4,371 ลบ.



ภาพรวม      
ผลเรียกเก็บ

ผลเรียกเก็บ NPLs 2,233 ลบ., 
-8% จากเป้ารายไตรมาสที่ 

2,430 ลบ.

ผลเรียกเก็บ NPAs 1,992 ลบ., 
+12% จากเป้าราย

ไตรมาสที่ 1,773 ลบ. 

*หมายเหตุ: ผลเรียกเก็บในปี 2564 รวมรายการเงินรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด โดยจะแสดงเป็นส่วนท่ีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือ
หลักประกันของลูกหน้ีของบริษัทฯ ท่ี บริษัทฯ มีความแน่นอนในการรับเงินและรับรู้รายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาดแล้ว

- ผลเรียกเก็บ Q2/2564 และ 

1H/2564 เป็นไปตามเปา้หมาย 

- ผลเรียกเก็บ NPAs ดีข้ึน

ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 

- ผลเรียกเก็บ NPLs ดีข้ึนกว่า

ไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังได้รับ

ผลกระทบจากความสามารถใน

การช าระหนี้ของลูกหนี้ในช่วง 

COVID-19

3

NPAs ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที ่
NPLs สามารถฟื้ นตัวจากไตรมาสที ่1

ผลเรียกเก็บเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลเรียกเก็บ QoQ และ YoYเป้าหมายผลเรียกเก็บ vs. ผลเรียกเก็บ Q2/2564

ผลเรียกเก็บดีขึน้ QoQ และ YoY

NPLs

NPAs
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ยอดคงค้าง NPL ของสาขาธนาคารต่างประเทศ ยอดคงค้าง NPL ของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบยีนในประเทศ % ยอดคงค้าง NPL ต่อสินเช่ือรวม (ขวามือ)

ปริมาณ 
NPLs ใน
ระบบ

4

ปริมาณสินทรัพยด์้อยคณุภาพในระบบสถาบันการเงิน
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NPLs
- รายได้ดอกเบี้ยปรับตัวดีขึ้น YoY 

และ QoQ

- เงินรอรับจากกรมบังคับคดีได้รับ

ผลกระทบจากการปิดท าการของ

ส านักงานบังคับคดีในพ้ืนทีเ่ส่ียง

NPAs
- ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ยังคงเติบโตขึ้นจากกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง

- รายการขายผ่อนช าระรายใหญ่ รับรู้ใน

Q2/2564

ค่าใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลเรียกเก็บ

ปรับตัวดีขึ้น

*ข้อมูลส าคัญทางการเงินจากงบการเงินไตรมาส 2/2563 ฉบับปรับปรุง
**ผลรวมของตัวเลขบางรายการอาจมีส่วนต่างจากการปัดเศษ

5

ข้อมูลส าคัญ
ทางการเงิน

หน่วย: ลา้นบาท 2Q/63 2Q/64 %YoY

รายได้จากการด าเนนิงาน

   รายไดด้อกเบ้ีย - เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีไ่ดรั้บเงินแลว้ 132 359 172%

      เงินรอรับจากกรมบังคบัคดี 359 225 (37%)

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีค่า้งรับ 1,276 1,150 (10%)

      ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี้ 433 619 43%

   รวมรายได้จากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซือ้ลูกหนี้ 2,200 2,353 7%

   ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 434 650 50%

   ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 20 472 2260%

   รายไดด้อกเบ้ียอืน่ ๆ 24 35 46%

   รายไดจ้ากการด าเนินงานอืน่ ๆ 21 14 (33%)

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 2,699 3,524 31%

   คา่ใช้จ่ายรวมจากการด าเนินงาน 622 655 5%

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 582 670 15%

ก าไรก่อนหกัภาษแีละหนีส้งสัยจะสูญ 1,495 2,200 47%

   ผลขาดทุนดา้นเครดติฯ - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,276 1,150 (10%)

   ผลขาดทุนดา้นเครดติฯ เพ่ิมเตมิ 100 64 (36%)

รวมผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 1,376 1,214 (12%)

ก าไรก่อนหกัภาษี 119 984 727%

ภาษีเงินได้ 207 176 (15%)

ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี (198) 18 (109%)

รวมภาษเีงินได้ 9 194 2056%

ก าไรสุทธิ 110 790 618%

1Q/64 2Q/64 %QoQ

310 359 16%

345 225 (35%)

1,178 1,150 (2%)

270 619 129%

2,103 2,353 12%

597 650 9%

36 472 1211%

33 35 6%

11 14 27%

2,780 3,524 27%

599 655 9%

615 670 9%

1,566 2,200 40%

1,178 1,150 (2%)

75 64 (15%)

1,253 1,214 (3%)

312 984 215%

144 176 22%

(79) 18 (122%)

65 194 198%

247 790 220%

1H/63 1H/64 %YoY

334 669 100%

810 570 (30%)

2,514 2,328 (7%)

1,596 889 (44%)

5,254 4,455 (15%)

660 1,247 89%

31 508 1539%

47 68 45%

29 25 (14%)

6,021 6,303 5%

1,303 1,254 (4%)

1,163 1,285 10%

3,555 3,764 6%

2,514 2,328 (7%)

159 139 (13%)

2,674 2,467 (8%)

881 1,297 47%

622 320 (49%)

(516) (61) (88%)

107 259 143%

775 1,037 34%



หน่วย: ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน 
NPLs

-8% จากเป้ารายไตรมาส

แต่ปรับตัวสูงขึน้ QoQ และ YoY

รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเงินแล้วสูงข้ึน

เกิดจากลูกหนี้รายย่อยเริ่มกลับมาช าระหนี้ได้

การผ่อนปรนเกณฑ์การประนอมหนี้ส าหรับลูกหนี้รายย่อย:

โครงการสุขใจได้บ้านคืน, BAM ช่วยฟื้ นคืนธุรกิจ 

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ เพ่ิมสูงข้ึนจาก          

การได้รับช าระหนี้เกินกว่าต้นทุนเป็นจ านวนมากข้ึน

1H/2564 ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการผ่อนช าระ
เพ่ิมข้ึน 1,037 ราย (30% ของเป้ารายปีที่ 3,500 ราย)

กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดกลางเดือนเม.ย.-พ.ค.64

ท าให้การรับรู้รายได้จากการขายทอดตลาดลดลง

ผลเรียกเก็บฟื้ นตัวจาก Q1/2564

Q2/2564

ผลเรียกเก็บ Q2/2564

Q2/2564
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22% 

ขายทอดตลาด

78% 

ประนอมหนี้



หน่วย: ล้านบาท

ขายทรัพย์ Q2/2564 ได้ 953 รายการ 

มีราคาขายเฉล่ียท่ี 87% ของราคาประเมิน

(เดิม Q1/2564 ~91% ของราคาประเมิน)

ขายทรัพย์ราคาพิเศษ 389 รายการ มูลค่า 740 ลบ.

(ยอดสะสมทรัพย์อนุมัติราคาพิเศษพร้อมขาย

มากกว่า 3,000 รายการ มูลค่ากว่า 7,500 ลบ.)

ยอดขายโปรโมช่ัน “โอนเร็ว รับเลย”

~500 รายการ มูลค่า ~947 ลบ.

ทรัพย์รีโนเวทจ าหน่ายได้แล้ว ~200 ลบ. 

คิดเป็น ~10% ของมูลค่าทรัพย์ท่ีขายได้ใน Q2/2564

(ยอดทรัพย์รีโนเวทสะสม 2,053 รายการ)

นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจซ้ือทรัพย์ไปลงทุนต่อ

มียอดขาย Q2/2564 ท่ี 174 ลบ. 275 รายการ

(เดิม Q1/2564 ยอดขาย 79 ลบ. 35 รายการ)

+12% จากเป้ารายไตรมาส และเติบโต
ต่อเนือ่ง QoQ และ YoY

ยอดจ าหน่ายทรัพย์ตามประเภททรัพย์ 
ไตรมาส 2/64
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ผลเรียกเก็บตอบรับกลยุทธ์

ผลการด าเนินงาน 
NPAs

Q2/2564

ผลเรียกเก็บ Q2/64

1% อื่น ๆ 2% โรงแรม



1

2 ภาพรวมการด าเนินงาน

3 ข้อมูลส าคัญทางการเงิน

4

เหตุการณ์ส าคัญ Q2/2564 และ
ผลกระทบจาก COVID-19

มุมมองในครึ่งปหีลัง
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Q1A Q2A Q3F Q4F

NPLs

NPAs

เป้าหมายรายไตรมาส 2564 และ ผลเรียกเก็บ 1H/2564

2,966
4,225

4,240

6,043

มุมมองครึง่ปีหลัง (1)
รายการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

▪ NPLs และ NPAs ท่ีอยู่ระหว่าง
การเจรจาในครึ่งปหีลัง 2564

▪ 100 ลบ. ข้ึนไป NPLs 2 ราย 
NPAs 4 รายการ

▪ 10-100 ลบ. NPLs 26 ราย
NPAs 16 รายการ 

8

ผลเรียกเก็บ Q2/2564 

เป็นไปตามเป้าหมาย

ยังคงเป้าหมายผลเรียกเก็บ 
ปี 2564 ไว้ที่ 17,452 ลบ.

เป้าหมาย 1H/2564: 7,169 ลบ.

ผลเรียกเก็บ 1H/2564: 

7,191 ลบ.

เปา้หมายปี 2564

17,452 ลบ.

4
1%



• ปริมาณ NPLs ท่ีสถาบันการเงินจะน าออกขาย
ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก คาดว่าจะข้ึนอยู่กับ
ผลกระทบหลังสิ้นสุดมาตรการของภาครัฐ 

✓ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย (ส้ินสุดเดือน 
ธ.ค. 64)

✓ Asset Warehousing (ลูกหนี้สามารถเข้าร่วม
ได้ภายใน 2 ปี ตั้งแต่วันที ่20 เม.ย. 64)

• การสื่อสารกับลูกหน้ีและผ่อนปรนเกณฑ์การ
ประนอมหน้ี

✓ สุขใจได้บ้านคืน: ส าหรับลูกหนี้รายย่อย       
ภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 10 ลบ.

✓ BAM ช่วยฟื้ นคืนธุรกิจ: 
ภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 20 ลบ.

NPLs NPAs การบริหารจัดการภายใน

สรุปความคืบหน้าโครงการอืน่ ๆ ในครึง่ปีแรก และ ภาพรวมในครึง่ปีหลัง

2H/2564

- BAM-D เฟส 1 เร่ือง PDPA และ Cyber Security ได้ด าเนินการติดตั้งใช้
งานจริงแล้ว

- ได้ผลการศึกษาของ Holding Company และ Joint Venture 
ในเบ้ืองต้นแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อจ ากัดและปจัจัยที่เก่ียวข้อง

- อุปทาน NPLs ในระบบสถาบันการเงินที่คาดว่าจะมีการออกจ าหน่ายมากขึ้น 
ภายหลังผลกระทบจากนโยบายที่เก่ียวข้อง

- การเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ ๆ ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จากแนวโน้ม
อุปทาน NPLs ที่สูงขึ้น

• ต่อยอดการขายทรัพย์และสรา้งการรับรูผ้่าน
ช่องทางออนไลน์
✓ มหกรรมจ าหน่ายทรัพย์ออนไลน ์by BAM Mall

• กลยุทธ์เสนอขายทรัพย์เฉพาะกลุ่ม
✓ นักลงทุนรายย่อย
✓ นักลงทุนรายใหญ่

• พัฒนารูปแบบการจัดงานประมูลทรพัย์        
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการขายทรพัย์ให้ตอบโจทย์
ลูกค้าและนักลงทุนมากข้ึน
✓ พิจารณาคัดเลือกทรัพย์ออกประมูลเพ่ิมเติมใน 

Q4/2564

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

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด าเนินการ
ติดตั้งใช้งานจริงแลว้

• การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
พนักงานและเพ่ิม Capacity ในการบริหาร
จัดการงานประนอมหน้ีและจ าหน่ายทรพัย์

• การบริหารจัดการสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

มุมมองครึ่งปีหลัง (2)
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1H/2564



THANK YOU
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