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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 Q1/2565

ผลประกอบการ Q1/2565

- ผลเรียกเก็บ Q1/2565 ท่ี 3,162 ลบ. ท าได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว (คิดเป็น 107% YoY) ท้ังน้ี ยังต ่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (86% ของเป้าหมายรายไตร
มาส) และมีการอ่อนตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตาม Seasonality

- ผลเรียกเก็บแบ่งเป็น NPLs ที่ 2,022 ลบ. (คิดเป็น 89% ของเป้าไตรมาส) และ NPAs ที่ 1,140 ลบ. (คิดเป็น 81% ของเป้าไตรมาส)

- ก าไรสุทธิใน Q1/2565 ท่ี 312 ลบ. เพ่ิมข้ึน 26% YoY ปรับตัวลดลง -68% QoQ

ภาพรวมการซื้อขาย NPLs Q1/2565

- สถาบันการเงินมีการน า NPLs ออกขายเพ่ิมมากข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว หลังใกล้สิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ

- NPLs ท่ีมีการซ้ือขายใน Q1/2565 เป็นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด (4,075 ลบ.) ในขณะท่ี NPLs ท่ีอยู่ระหว่าง Due Diligence แบ่งออกเป็นสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่
อาศัย 3,183 ลบ. และสินเช่ือเพ่ือ SME 6,137 ลบ.

- BAM ลงทุนซ้ือ NPLs เพ่ิมข้ึน 2,066 ลบ. (ต้นทุน 1,347 ลบ.) มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าประมาณ 4 เท่า (Q1/2564 ซ้ือ: 561 ลบ. ท่ีต้นทุน 333 ลบ.)

- ยอดยกเลิกขายจากสถาบันการเงิน ปรับตัวลดลงพอสมควร โดยมียอดท้ังสิ้น 1,503 ลบ. (Q1/2564: 3,165 ลบ., Q4/2564: 5,525 ลบ.)

ความคืบหน้าประเด็นอ่ืน ๆ

- New Frontier: Clean Loan และ Joint Venture

- THSI 2566 และโครงการ ESG – NPA 

- ความร่วมมือต่าง ๆ

- Thailand Post: น าทรัพย์ NPAs ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์, อยู่ระหว่างการเจรจาค่าบริการส ารวจทรัพย์ / ช่องทางการจ าหน่ายทรัพย์และประชาสัมพันธ์ผ่านบุรุษไปรษณีย์, 
brochure

- อยู่ระหว่างเจรจากับ real estate developer รายหนึ่ง เพ่ือความร่วมมอืดา้นการบริหารจัดการ NPLs และ Consortium NPAs ช้ินใหญ่ 1
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ภาพรวม      
ผลเรียกเก็บ
Q1/2565

ผลเรียกเก็บ Q1/65 ปรับตัวดีขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ยังอ่อนกว่าเป้าหมาย

ผลเรียกเก็บ QoQ และ YoYเป้าหมายผลเรียกเก็บ vs. ผลเรียกเก็บ Q1/2565

NPLs

NPAs

3,683

3,162

2,966

4,904

3,162

(NPLs 51%, NPAs 49%)

41% 

ขายทอดตลาด

59% 

ประนอมหน้ี

ผลเรียกเก็บ NPLs: 2,022 ลบ.

ผลเรียกเก็บ NPAs: 1,140 ลบ.

สัดส่วนผลเรียกเก็บ Q1/2565

ผลเรียกเก็บ NPAs 1,140 ลบ., 
-19% จากเป้าราย

ไตรมาสที่ 1,409 ลบ. 

ผลเรียกเก็บ NPLs 2,022 ลบ., 
-11% จากเป้ารายไตรมาสที่ 

2,274 ลบ.

2

ผลเรียกเก็บโดยรวมปรบัตัวขึน้ 
YoY แต่อ่อนตัวลง QoQ ตาม 
Seasonality

สัดส่วนผลเรียกเก็บ Q1/65

27% 

ท่ีดินเปล่า

10% 
อาคารเพ่ือ
การพาณิชย์

59% 

ท่ีอยู่อาศัย
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ปริมาณการซื้อขาย NPLs

Q1/2565

• สถาบันการเงินขาย NPLs 

เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของ

ปีที่แล้ว

~Q1/65 13,797 ลบ

~Q1/64 6,505 ลบ

• BAM ชนะการประมูล NPLs

เป็นเงินต้น 2,066 ลบ. 

เพ่ิมข้ึนกว่า 3 เท่า (368%) 

จาก Q1/2564

• ดีลที่สิ้นสุดแล้วใน Q1/2565 

เป็นสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศยั

ทั้งหมด

• อยู่ระหว่าง Due Diligence 

9,320 ลบ. โดยแบ่งเป็น

สินเชื่อเพ่ือ SMEs 6,137 ลบ. 

และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศยั 

3,183 ลบ.

ปริมาณการซ้ือหนี้ NPLs Q1/2565 

แบ่งตามสถาบันการเงิน

ปริมาณ NPLs ออกขาย
จากสถาบันการเงิน:

ภาพรวมการซื้อขาย
NPLs
Q1/2565

ภาระหนี้เงินต้นQ1/2565

2,066 ลบ.

BAM ลงทุนซ้ือหนี้เป็น

ภาระหนี้เงินต้น 2,066 ลบ.

ที่ต้นทุน 1,347 ลบ. 

Q1/2565

*ยอดขาย NPLs จากสถาบันการเงิน เฉพาะรายการ NPLs แบบมีหลักประกัน ท่ี BAM ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประมูลเท่าน้ัน

7,631

1,147

ย
ก
เลิ
ก
ข
าย

ต้นทุน

Q
1

14,898 ลบ.

4,075 ลบ.

สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

อ
ย
ู่ร
ะห
ว่
าง
ด
 าเ
น
ิน
ก
าร

3

1,347 ลบ.
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NPLs
- รายได้ดอกเบี้ยส่วนที่ได้รับเงินแล้ว

ปรับตัวดีขึ้น YoY และ QoQ

- รายได้ดอกเบี้ย – ส่วนที่ค้างรับ

ลดลง สะท้อนการเรียกเก็บที่ดีขึ้น

- ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซื้อ

ลูกหน้ีใกล้เคียง Q1/2564 แต่ปรับตัว

ลง QoQ ตาม Seasonality

NPAs
- ก าไรจากการขายผ่อนช าระปรับตัวดี

ขึ้น YoY และ QoQ สะท้อนกลยุทธ์

สร้างฐานผลเรียกเก็บอย่างย่ังย่ืน

- ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย

ปรับตัวลงเล็กน้อย จากยอดผลเรียก

เก็บที่ลดลงใน Q1/65

ค่าใช้จ่ายและรายการอ่ืน ๆ
- ECL ลดลง สะท้อนการเรียกเก็บ

รายได้ดอกเบี้ย – ส่วนที่ได้รับเงินแล้ว 

ได้มากขึ้น QoQ และ YoY

*ผลรวมของตัวเลขบางรายการอาจมีส่วนต่างจากการปัดเศษ 4

ข้อมูลส าคัญ
ทางการเงิน

3M Q4 QoQ3M Q4 YoY

4Q/64 1Q/65 %QoQ

476 493 4%

1,060 1,020 (4%)

1,022 607 (41%)

2,558 2,120 (17%)

1,071 412 (62%)

54 78 45%

27 31 17%

53 7 (86%)

3,762 2,648 (30%)

786 598 (24%)

629 620 (2%)

2,347 1,430 (39%)

1,060 1,020 (4%)

52 38 (27%)

1,112 1,058 (5%)

1,235 372 (70%)

249 60 (76%)

986 312 (68%)

หนว่ย: ล้านบาท 1Q/64 1Q/65 %YoY

รายได้จากการด าเนนิงาน

   รายไดด้อกเบ้ีย - เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีไ่ดรั้บเงินแล้ว 310 493 59%

      รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนทีค่า้งรับ 1,178 1,020 (13%)

      ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 615 607 (1%)

   รวมรายได้จากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ 2,103 2,120 1%

   ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 589 412 (30%)

   ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 36 78 117%

   รายไดด้อกเบ้ียอื่น ๆ 33 31 (6%)

   รายไดจ้ากการด าเนนิงานอื่น ๆ 11 7 (31%)

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 2,771 2,648 (4%)

   คา่ใช้จา่ยรวมจากการด าเนนิงาน 591 598 1%

   คา่ใช้จา่ยดอกเบ้ีย 615 620 1%

ก าไรก่อนหกัภาษแีละหนีส้งสัยจะสูญ 1,565 1,430 (9%)

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,178 1,020 (13%)

   ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนเพ่ิมเตมิ 75 38 (49%)

รวมผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 1,253 1,058 (16%)

ก าไรก่อนหกัภาษี 312 372 19%

รวมภาษเีงินได้ 65 60 (7%)

ก าไรสุทธิ 247 312 26%
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ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4

เป้าหมายรายไตรมาส ปี 2565

3,162

4,120 4,297

5,909

เป้าหมายและมุมมองในไตรมาสถัดไป

5

ผลเรียกเก็บ 

3,162 ลบ.

(18% ของเป้าหมาย

ทั้งปี ที่ 17,488 ลบ.)

หน่วย: ล้านบาทผลเรียกเก็บจริง 
ไตรมาสที ่1/2565

NPLs (ผลเรียกเก็บจริง)

NPAs (ผลเรียกเก็บจริง)

NPLs (เปา้หมาย)

NPAs (เปา้หมาย)

*เป้าหมายรายไตรมาสปรับปรุงหลังจากผลการด าเนินงานจริงไตรมาสท่ี 1/2565

• ลูกหนี้ TDR เพ่ิมขึ้น 504 ราย

• ผลเรียกเก็บจากการรับช าระหนีดี้ขึน้ 19% เมื่อเทียบกับ Q1/2564

• ลูกหนี้รายเล็ก (SME) และ รายกลาง เร่ิมกลับมาช าระมากขึน้ (26%
และ 25% ตามล าดับ) เมื่อเทียบกับ Q1/2564

• จ าหน่ายทรัพย์รวม 571 รายการ (ราคาขายเฉลี่ย ~91% ของราคาประเมิน)

• จ าหน่ายทรัพย์แบบผ่อนช าระ 66 รายการ

• ยอดจ าหน่าย Pricing Strategy 55 รายการ 72 ลบ. 

• ยอดจ าหน่าย นักลงทนุรายย่อย 211 รายการ 147 ลบ. 

• ยอดจ าหน่าย Promotion & ออกบูธ 407 รายการ 777 ลบ.

• Backlog รายใหญ่ ~100-200 ลบ. ~4-5 ราย

NPLs: 2,022 ลบ. NPAs: 1,140 ลบ.

• Backlog ~300 รายการ ~1,000 ลบ.

• ต้นทุน Renovate ทรัพย์ 37 ลบ. (~10% ของต้นทุนทรพัย์ 375 ลบ.)

• อนุมัติทรัพย์ราคาพิเศษ 2,475 รายการ 8,429 ลบ.

Performance 
Q1/2565

Outlook 2565
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จ านวนราย ตน้ทนุ ภาระหนีเ้งนิตน้

ด าเนนิการทางคด ี/ 

สืบทรัพย์ตอ่ 23,450     4,468.85 231,104.82

ส้ินสุดการด าเนนิการ / 

ไมพ่บทรัพย์สืบ 18,382     336.41 6,032.52

รวม 41,832     4,805.26 237,137.33

NEW FRONTIER: CLEAN LOAN AND JOINT VENTURE (JV)

การบริหาร NPLs/NPAs BAM

ซ้ือพอร์ท Secured 
loan จากสถาบัน
การเงินตามปกติ

Clean Loan (จากการ
บริหารจัดการ Secured 

Loan)

6

JV Secured Loan
(1 JV ต่อ 1 Bank)

(ปี 2565)

- เป้าหมายผลเรียกเก็บ 17,488 ลบ.

- เป้าหมายซือ้ทรัพย์ ~9,000 ลบ.

หน่วย: ล้านบาท พิจารณาด าเนินการ
ทางคดีและสืบทรัพย์ต่อ

จัดตั้ง Business Unit 
พิเศษ เพ่ือบริหารจัดการ 
Clean Loan โดยเฉพาะ

พิจารณา Potential 
Partner(s) เพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามหน้ี

• อยู่ระหว่างเจรจาเง่ือนไขและสญัญาต่าง ๆ 
กับสถาบันการเงิน

• Potential Sizing

• เงินลงทุนตั้งต้น เบ้ืองต้น 100 – 500 ลบ. (ต่อ 1 JV, 1 JV ต่อ 1 สถาบันการเงิน)

• D/E Ratio ของ JV เบ้ืองต้น 5-10 เท่า

• ซ้ือพอร์ทมูลค่า 2,000 – 5,000 ลบ.

• รายได้ค่า Management Fee และ Success Fee จากการรับจ้างบริหารจัดการ

1

2

1.1

1.2



เอกสาร: เปิดเผย โดย: Pathanin Panasri

ความร่วมมือกับ Thailand Post

• ประชาสัมพันธ์ NPAs ผ่านเว็บไซต์ 

thailandpostmart.com

• อยู่ระหว่างการเจรจา

• ค่าบริการในการจ้างส ารวจ

ทรัพย์

• “รวมพลคนชอบขาย” (บุรุษ

ไปรษณีย์ช่วยประชาสมัพันธ์/

จ าหน่ายทรัพย์)

• ประชาสัมพันธ์ Brochure ตาม

สาขา Thailand Post ต่าง ๆ
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