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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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เหตุการณ์ส าคัญ 
Q3/2564 ภาพรวมผลประกอบการ 9M/2564 และ Q3/2564

- ผลเรียกเก็บ 9M/2564 ท่ี 11,092 ลบ. ต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (คิดเป็น 97% ของเป้าหมาย 9 เดือน) แต่ท าได้ดีข้ึน
กว่าช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว (คิดเป็น 121% ของผลเรียกเก็บ 9M/2563)

- ผลเรียกเก็บ Q3/2564 ต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย ท่ี 3,901 ลบ. แบ่งเป็น NPLs ท่ี 2,202 ลบ. (คิดเป็น 94% ของเป้า
ไตรมาส) และ NPAs ท่ี 1,699 ลบ. (คิดเป็น 90% ของเป้าไตรมาส)

- ผลเรียกเก็บ NPAs แม้จะต ่ากว่าเป้าในไตรมาสน้ี แต่ผลเรียกเก็บสะสมยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย 9 เดือน ในด้าน NPLs 
มีการฟื้ นตัวดีข้ึน โดยท าได้ใกล้เคียงเป้าหมายมากข้ึน

- ก าไรสุทธิ Q3/2564 ท่ี 576 ลบ. เพ่ิมข้ึน 112% YoY ลดลง 27% QoQ (9M/2564: 1,614 ลบ. เพ่ิมข้ึน 54% YoY)

ภาพรวมการลงทุนและการซือ้ขาย NPLs

- สถาบันการเงินเริ่มน า NPLs ออกขายมากข้ึนกว่าครึ่งแรกของปี 64 อย่างไรก็ตาม ปริมาณยกเลิกขายจากสถาบัน
การเงินยังคงอยู่ในระดับท่ีสูง โดยภาระหน้ีเงินต้นของ NPLs ท่ีน าออกขายใน Q3/2564 สุทธิ 6,174 ลบ. และมียอด
ยกเลิกขายสะสม 9M ท่ี 14,967 ลบ.

- BAM ลงทุนซ้ือ NPLs ท้ังหมด 626 ลบ. แบ่งเป็นสินเช่ือเพ่ือ SME 83% และ สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย 17%

- คาดว่าจะมีการซ้ือขายมากข้ึนในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยเบ้ืองต้น BAM ได้ชนะการประมูลไปบ้างแล้วในช่วงเดือนแรก
ของไตรมาสท่ี 4 และอยู่ระหว่าง Due Diligence อีกกว่าหม่ืนล้านบาท

รายงานความคืบหน้าอืน่ ๆ

• ต้นทุนทางการเงิน Q3/2564 เฉล่ียท่ี 2.96% โดย FA อยู่ระหว่างด าเนินการออกหุ้นกู้วงเงินท่ีเหลือจากการได้รบัอนุมัติ
อีก 3,000 ลบ. ใน Q4/64 และ มีวงเงินกู้รองรับเพ่ือเสริมสภาพคล่องท้ังระยะสั้นและระยะยาวอีกในระดับหม่ืนล้านบาท
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• ลดระยะเวลาคืนทุน

✓ เพ่ิมจ านวนลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และผู้ซ้ือ

ทรัพย์ NPAs แบบขายผ่อนช าระ

✓ NPLs: ยืดหยุ่นเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

✓ NPAs: ช่องทางออนไลน์ / ประมูลทรัพย์ออนไลน์

กลยุทธ์ด้านราคา และกลยุทธ์พิเศษเฉพาะกลุ่มนกั

ลงทุนรายย่อยและนักลงทุน high net-worth

• เทคโนโลยีและนวัตกรรม : BAM-D (BAM 

Digital Enterprise)

กลยุทธ์ปัจจบุนั

กลยุทธ์ระยะสั้น

กลยุทธ์ระยะยาว

• Asset light model – Joint Venture

• จัดตั้งหน่วยธุรกิจหน้ีไม่มีหลักประกัน (หลังจาก

ขายทอดตลาดหลักประกันแล้ว)

• การขยายกลุ่มลูกค้า

• การปรับโครงสร้างภายในองค์กรและการส่งต่อ

ความรู้สู่พนักงานรุ่นใหม่

• การจัดตั้ง Holding Company

• การน าหลัก ESG มาใช้เป็นปรัชญาการด าเนิน

ธุรกิจ

กลยุทธ์ส าคัญ
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เป้าหมายผลเรียกเก็บ 5 ปี

18,953
20,510

22,199 24,036

17,452
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กลยุทธ์ปัจจบุนั

กลยุทธ์ระยะสั้น
กลยุทธ์ระยะยาว

• Asset light model – Joint Venture

• จัดตั้งหน่วยธุรกิจหน้ีไม่มีหลักประกัน (หลังจาก

ขายทอดตลาดหลักประกันแล้ว)

• การขยายกลุ่มลูกค้า

• การปรับโครงสร้างภายในองค์กรและการส่งต่อ

ความรู้สู่พนักงานรุ่นใหม่

• การจัดตั้ง Holding Company

• การน าหลัก ESG มาใช้เป็นปรัชญาการด าเนิน

ธุรกิจ

กลยุทธ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
และ COVID-19

ปรับกลยุทธ์รับมอื ผลลัพธ์

3

• ลดระยะเวลาคืนทุน

✓ NPLs: เพ่ิมจ านวนลกูหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ และ

ยืดหยุ่นเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี้

✓ NPAs: เพ่ิมจ านวนผู้ซ้ือทรัพย์ NPAs แบบขาย

ผ่อนช าระ, ช่องทางออนไลน์ / ประมูลทรัพย์

ออนไลน์ และกลยุทธ์พิเศษเฉพาะกลุ่มนักลงทนุ

รายย่อยและนักลงทุน high net-worth

• เทคโนโลยีและนวัตกรรม : BAM-D (BAM 

Digital Enterprise)

• ยืดหยุ่นเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือช่วยเหลือลูกหนี้ที่

ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของ

ไวรัส COVID-19 

• ช่องทางออนไลน์ / ประมูลทรัพย์ออนไลน์ เพ่ือรักษาการเว้น

ระยะห่างและเพ่ิมช่องทางเข้าถึงลกูคา้ทีก่วา้งข้ึน และกลยุทธ์

พิเศษเฉพาะกลุ่มนักลงทนุรายย่อยและนักลงทุน high net-

worth เพ่ือสร้างรายได้จากทรัพย์ได้รวดเร็วข้ึน

• จ านวนลูกหนี้ TDR เพ่ิมข้ึนสะสม ณ Q3/2564

เพ่ิมข้ึนกว่า 1,565 ราย

• สัดส่วนลูกหนี้รายย่อยและ SMEs (ภาระหนี้เงินต้น

ต ่ากว่า 20 ล้านบาท) กลับมาช าระหนี้ได้เพ่ิมข้ึน 7%

เมื่อเทียบกับ 9M/2563

• ผลเรียกเก็บ NPAs เป็นไปตามเป้าหมาย 

9/M 2564 (4,893 ล้านบาท คิดเป็น 110% ของ

เป้าหมาย 9M/2564)

• ขาย NPAs แบบผ่อนช าระเพ่ิมข้ึน 871 ราย (116%

ของเป้าหมาย 9M/2564 ที่ 750 ราย) คิดเป็น

มูลค่าเพ่ิมข้ึน* 396% เมื่อเทียบกับ 9M/2563

1
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กลยุทธ์ NPLs

• ผ่อนปรนเกณฑ์ประนอมหน้ี

• “สุขใจได้บ้านคืน” และ “BAM ช่วยฟื้ นคืนธุรกิจ” 

ส าหรับลูกหน้ีรายย่อย (ภาระหน้ีเงินต้นไม่เกิน 10 

ล้านบาท) และลูกหน้ี SMEs (ภาระหน้ีเงินต้นไม่เกิน 

20 ล้านบาท)

มีรายการรับช าระจากลูกหน้ีรายย่อยและ SMEs เพ่ิมข้ึน 7%

ลูกหน้ี TDR เพ่ิมข้ึน 528 accounts ใน Q3/2564

ผลลัพธ์ 9M/2564 และ Q3/2564

เงินรับจากกรมบังคับคดีฟื้ นตัวข้ึน 26% จาก Q2/2564

กลยุทธ์บริหารจัดการ NPLs

ลูกหน้ี TDR สะสม 9M/2564 1,565 ราย 

(59.62% ของเป้า 9 เดือน 2,625 ราย)

1

2

3

4

(เพ่ิมข้ึน 51% ใน Q3/2564 จาก 1H/2564)

ประเภท จ ำนวนรำยลูกหนี้ ตน้ทนุ มลูคำ่หลักประกนั

พอร์ทปัจจุบัน 84,018 81,506 186,523

ลูกหน้ีผอ่นช ำระ 7,966 9,779 31,343

อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ / 

กระบวนกำรทำงคดี
76,052 71,727 155,180

พอร์ทปัจจุบัน

4
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กลยุทธ์บริหารจัดการ 
NPAs

1 จองซื้อออนไลน์ผ่าน  BAM 

2 ขายผ่านแพลตฟอร์ม

3 DD Property, Kaidee

4 Baania, Dot Property

1 เร่งการตัดสินใจและการช าระเงิน  โอนเร็ว รับเลย

1

โครงการผ่อนช าระกับ BAM

2 คอนโดราคามหาชน By BAM 

3

มหกรรมจ าหน่ายทรัพย์ออนไลน์ by BAM Mall

กลยุทธ์การตลาด

โปรโมชัน่การขาย

การคัดทรัพย์ราคาพิเศษ 3,596 รายการ กว่า 8,500 ล้านบาท

2 เจาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อย 
(ยอดซ้ือสะสม 9M/2564 874 รายการ คิดเป็นเงิน 915 ลบ.)

ลงทะเบียนเพ่ิมอีกกว่า 200 ราย 

กว่า 250 รายการ รวมกว่า 590 ลบ.

5

12

8

8

188 

300 รายการมูลค่ารวม 654 ลบ.

210 รายการมูลค่ารวม 453 ลบ.

ดอกเบ้ีย 0%  12 เดือน

ล้านบาท

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ
5
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ปริมาณการซื้อขาย NPLs

• ขาย NPLs ใน Q3/2564 

เพ่ิมข้ึน 70% จากคร่ึงปีแรก 

(สะสม 9M/2564 ที่ 34,613 

ลบ.) 

• BAM ซ้ือทรัพย์ได้เพ่ิมข้ึน   

และยังคงระดับราคาซ้ือปกติ

• การยกเลิกขายเพ่ิมข้ึนมากจาก 

1H/2564 (ประมาณ 1 หมื่น 

ลบ.)

• BAM ชนะการประมูลเพ่ิมใน 

Q4 กว่า 1,400 ลบ. (ราคาซ้ือ 

~900 ลบ.) 

• อยู่ระหว่างการลงนามกว่า 

2,000 ลบ. (ราคาซ้ือ  ~1,000 

ลบ.) และอยู่ระหว่างท า Due 

Diligence 11,454 ลบ.    
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564)

ปริมาณ NPLs ในระบบสถาบันการเงิน และการลงทุนซื้อ NPLs ของ BAM

ปริมาณการซ้ือหน้ี NPLs 
Q3/2564 แบ่งตาม
สถาบันการเงิน

ปริมาณ NPLs ออกขายจากสถาบันการเงิน

6

ภาพรวมการ
ซ้ือขาย NPLs

ภาระหนี้เงินต้น ต้นทุน

9M/2564

1,203 ลบ.

626 ลบ.

BAM ลงทุนซ้ือหน้ีเปน็

ภาระหน้ีเงินต้น 1,203 ลบ.

ท่ีต้นทุน 626 ลบ. 

Q
1

Q
2

3Q/2564 Q3/2564

*ยอดขาย NPLs จากสถาบันการเงิน เฉพาะรายการ NPLs แบบมีหลักประกัน ท่ี BAM ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลเท่าน้ัน

34,613 ลบ.

6,174 ลบ.
Q

3

1,022

181

520

106

3,820

1,883

471

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย สินเช่ือเพ่ือ SME สินเช่ือธุรกิจ

ปริมาณการซ้ือหนี้ NPLs 9M/2564: ภาระหนี้เงินต้น 2,515 ลบ. (ต้นทุน 1,378 ลบ.)

ปริมาณซ้ือรายไตรมาส

- Q1/64: 561 ลบ.   (ต้นทุน 333 ลบ.)

- Q2/64: 752 ลบ. (ต้นทุน 419 ลบ.)

- Q3/64: 1,203 ลบ. (ต้นทุน 626 ลบ.) ภาพรวมการซือ้ NPLs 9M/2564
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ภาพรวม      
ผลเรียกเก็บ

ผลเรียกเก็บ NPLs 2,202 ลบ., 
-6% จากเป้ารายไตรมาสที่ 

2,343 ลบ.

ผลเรียกเก็บ NPAs 1,699 ลบ., 
-10% จากเป้าราย

ไตรมาสที่ 1,897 ลบ. 

*หมายเหตุ: ผลเรียกเก็บในปี 2564 รวมรายการเงินรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด โดยจะแสดงเป็นส่วนท่ีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือ
หลักประกันของลูกหน้ีของบริษัทฯ ท่ี บริษัทฯ มีความแน่นอนในการรับเงินและรับรู้รายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาดแล้ว

- ผลเรียกเก็บ Q3/2564 อ่อน

ตัวลงจาก Q2/2564 และท าได้

ต ่ากว่าเป้าหมายรายไตรมาส

เล็กน้อย

- ผลเรียกเก็บ NPAs ต ่ากว่าเป้า

ไตรมาสและไตรมาสก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม 

9M/2564 ยังคงเป็นไปตาม

เป้าหมาย

- ผลเรียกเก็บ NPLs ต ่ากว่า

เป้าหมายในอัตราที่ต ่าลง

- เร่ิมเห็นการฟื้ นตัวจากเงินรอรับ

จากกรมบังคับคดี หลังจาก

กลับมาด าเนินการขายทอดตลาด

ตามปกติรวมทั้งมีการขาย

ทอดตลาดเพ่ิมเติมในวันเสาร์

7

NPAs ปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที ่
NPLs ฟื้ นตัวขึน้โดยต า่กว่าเป้าหมาย
ในอัตราทีล่ดลง

ผลเรียกเก็บต า่กว่าเป้าหมายเล็กน้อย

ผลเรียกเก็บ QoQ และ YoYเป้าหมายผลเรียกเก็บ vs. ผลเรียกเก็บ Q3/2564

ผลเรียกเก็บดีขึน้ YoY แต่ลดลงเล็กน้อย QoQ

NPLs

NPAs

4,240
3,901
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NPLs
- รายได้ดอกเบ้ียปรับตัวดีข้ึน YoY 

และ QoQ

- เงินรอรับจากกรมบังคับคดีเร่ิมฟื้ น

ตัวหลักจากส านักงานบังคับคดีกลับมา

เปดิท าการ

NPAs
- ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ดีข้ึนเล็กน้อย QoQ จากกลยุทธ์การ

ขาย NPAs

- ก าไรจากการขายผ่อนช าระสูงข้ึน 

YoY จากกลยุทธ์เพ่ิมฐานลูกค้าผ่อน

ช าระ แต่ต ่าลงอย่างมีนัยส าคัญ QoQ

เน่ืองจากรายการขายผ่อนช าระราย

ใหญ่ท่ีรับรู้ใน Q2/2564

ค่าใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ
- ECL ลดลงเล็กน้อย สะท้อนการเรียก

เก็บรายได้ดอกเบ้ีย – ส่วนท่ีได้รับเงิน

แล้ว ได้มากข้ึน

*ผลรวมของตัวเลขบางรายการอาจมีส่วนต่างจากการปัดเศษ 8

ข้อมูลส าคัญ
ทางการเงิน

3M Q3 QoQ3M Q3 YoY 9M Q3 YoY

หนว่ย: ลำ้นบำท 3Q/63 3Q/64 %YoY

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

   รำยไดด้อกเบ้ีย - เงนิให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลกูหนี้

      รำยไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีไ่ดรั้บเงนิแลว้ 211 371 76%

      เงนิรอรับจำกกรมบังคบัคดี 220 240 9%

      รำยไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีค่ำ้งรับ 1,319 1,144 (13%)

      ก ำไรจำกเงนิให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลกูหนี้ 322 677 110%

   รวมรำยได้จำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 2,072 2,432 17%

   ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย 708 673 (5%)

   ก ำไรจำกกำรขำยผ่อนช ำระ 16 128 701%

   รำยไดด้อกเบ้ียอืน่ ๆ 29 26 (10%)

   รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนอืน่ ๆ 15 9 (40%)

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 2,840 3,268 15%

   คำ่ใช้จำ่ยรวมจำกกำรด ำเนนิงำน 649 714 10%

   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบ้ีย 591 644 9%

ก ำไรก่อนหักภำษีและหน้ีสงสัยจะสูญ 1,600 1,910 19%

   ผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิข้ึน - ดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,319 1,144 (13%)

   ผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิข้ึนเพ่ิมเตมิ (56) 43 (176%)

รวมผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 1,263 1,187 (6%)

ก ำไรก่อนหักภำษี 337 723 114%

ภำษเีงนิได้ 206 153 (26%)

ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับัญชี (140) (5) (96%)

รวมภำษีเงินได้ 66 147 124%

ก ำไรสุทธิ 271 576 112%

2Q/64 3Q/64 %QoQ

359 371 3%

225 240 6%

1,150 1,144 (1%)

619 677 9%

2,353 2,432 3%

650 673 4%

472 128 (73%)

35 26 (26%)

14 9 (36%)

3,524 3,268 (7%)

655 714 9%

670 644 (4%)

2,200 1,910 (13%)

1,150 1,144 (1%)

64 43 (33%)

1,214 1,187 (2%)

984 723 (27%)

176 153 (13%)

18 (5) (130%)

194 147 (24%)

790 576 (27%)

9M/63 9M/64 %YoY

545 1,040 91%

1,030 809 (21%)

3,833 3,472 (9%)

1,919 1,566 (18%)

7,327 6,887 (6%)

1,364 1,892 39%

47 636 1253%

76 97 28%

44 31 (30%)

8,858 9,543 8%

1,947 1,940 (%)

1,754 1,929 10%

5,157 5,674 10%

3,834 3,472 (9%)

103 182 76%

3,937 3,654 (7%)

1,220 2,020 66%

829 473 (43%)

(655) (67) (90%)

174 406 133%

1,046 1,614 54%
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หน่วย: ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน 
NPLs

-6% จากเป้ารายไตรมาส

แต่ปรับตัวสูงขึน้ YoY

รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเงินแล้วสูงข้ึน

ลูกหนี้รายย่อยและ SME เร่ิมกลับมาช าระหนี้ได้

การผ่อนปรนเกณฑ์การประนอมหนี้ส าหรับลูกหนี้รายย่อย:

โครงการสุขใจได้บ้านคืน, BAM ช่วยฟื้ นคืนธุรกิจ 

ผลเรียกเก็บจากการขายทอดตลาดเริ่มฟื้ นตัว หลังจาก

กรมบังคับคดีทยอยกลับมาเปิดด าเนินงานเต็มรูปแบบ

และมีการจัดการขายทอดตลาดเพ่ิมเติมในวันเสาร์

9M/2564 ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้โดยการผ่อนช าระ
เพ่ิมข้ึน 1,565 ราย (เพ่ิมข้ึน 51% จาก 1H/2564)

ผลเรียกเก็บใกล้เคียงเปา้หมายมากขึน้

Q2/2564

ผลเรียกเก็บ Q3/2564

Q3/2564

9

28% 

ขายทอดตลาด

72% 

ประนอมหนี้

2,202
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1,699

หน่วย: ล้านบาท

จ าหน่ายทรัพย์สะสม 9M/2564 ท่ี 2,225 รายการ 

คิดเป็นผลเรียกเก็บท้ังสิ้น 4,893 ลบ. 

(110% ของเป้าหมาย 9M/2564 ท่ี 4,455 ลบ.)

ขายทรัพย์ Q3/2564 ได้ 685 รายการ 

มีราคาขายเฉล่ียท่ี 82% ของราคาประเมิน

(เดิม Q2/2564 ~87% ของราคาประเมิน)

ขายทรัพย์ราคาพิเศษ 201 รายการ มูลค่า 307 ลบ.

(ยอดสะสมทรัพย์อนุมัติราคาพิเศษพร้อมขาย

มากกว่า 3,500 รายการ มูลค่ากว่า 8,500 ลบ.)

ทรัพย์รีโนเวทจ าหน่ายได้แล้ว ~250 ลบ. 

เพ่ิมข้ึน ~29% จากทรัพย์รีโนเวทท่ีขายได้ใน Q2/2564

และรีโนเวททรัพย์เพ่ิมข้ึน 200 รายการใน Q3/2564

นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจลงทะเบียนเพ่ิมข้ึน 201 ราย

มียอดขาย Q3/2564 ท่ี 129 ลบ. 253 รายการ

(เดิม Q2/2564 ยอดขาย 174 ลบ. 275 รายการ)

ปรับตัวลงเล็กน้อย -10% จากเป้ารายไตรมาส 
แต่ในภาพรวมเป็นไปตามเป้า 9M/2564

ยอดจ าหน่ายทรัพย์ตามประเภททรัพย์ 
ไตรมาส 3/64

10

ท าได้ตามเปา้หมาย 9M/2564

ผลการด าเนินงาน 
NPAs

Q3/2564

ผลเรียกเก็บ Q3/64

1% อื่น ๆ 2% โรงแรม
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NPLs

NPAs

เป้าหมายรายไตรมาส 2564 และ ผลเรียกเก็บ 9M/2564

2,966
4,225 3,901

6,382

เป้าหมายผลเรียกเก็บ    
ปี 2564

รายการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

▪ NPLs และ NPAs ท่ีอยู่ระหว่างการ
เจรจาในไตรมาสสุดท้าย ป ี2564

▪ 100 ลบ. ข้ึนไป NPLs 3 ราย 
NPAs 1 รายการ

▪ 10-100 ลบ. NPLs 15 ราย
NPAs 15 รายการ 

11

ผลเรียกเก็บ Q3/2564 

ต า่กว่าเป้าเล็กน้อย

ความท้าทายในไตรมาสสุดท้าย เพ่ือเร่งผลเรียกเก็บ
ให้เป็นไปตามเปา้ ปี 2564 ที ่17,452 ลบ.

เปา้หมายปี 2564

17,452 ลบ.

เป้าหมาย 9M/2564: 11,409 ลบ.

6
5
%ผลเรียกเก็บ 9M/2564: 

11,092 ลบ.

เร่งผลเรียกเก็บอีก 6,360 ลบ. เพ่ือบรรลุเป้าหมายปี 2564
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THANK YOU
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