ธนาคารกสิกรไทย – KBANK
คําแนะนํา

จัดตัง JK AMC ตังเป้ าซือหนีแสนล้านใน ปี

ซือ
ราคาปิ ด

150 บาท
ราคาเป้ าหมาย

170 บาท
หมวดอุตสาหกรรม
Anti-corruption:

CG SCORE

30 มิถุนายน 2565

ธนาคาร
ได้รับการรับรอง

จัดตัง JK AMC ตังเป้ าซือหนีแสนล้านใน 3 ปี
KBANK และ JMT ร่วมแถลงเรืองการได้รบั อนุมตั ิจาก ธปท. ให้จดั ตัง JK AMC เมือวันที 21 มิ.ย.
65 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท ซึงทาง KBANK ถือหุน้ สัดส่วน 50% และ JMT ถือหุน้
อีก 50% โดยทาง KBANK ตังเป้าจะขายหนี SME ขนาดกลาง-เล็ก และหนีรายย่อยให้แก่ JK
AMC ตังเป้าการขายภายใน 3Q65 ราว 30,000 ล้านบาท ซึงจะเป็ นทังหนีทีมีหลักประกันและหนี
ไม่มีหลักประกัน (คาดหนีไม่มหี ลักประกันมีสดั ส่วนมากกว่า) และเพิมอีก 20,000 ล้านบาท เป็ น
50,000 ล้านบาท ภายในสินปี 2565 ทาง JK AMC ตังเป้าจะมีมลู หนีราว 100,000 ล้านบาท โดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นการรับโอนจาก KBANK และอาจมีการประมูลซือจากสถาบันการเงินอืน (ทีไม่ใช่
ธนาคาร) เพิมเติม โดยในปี 2565 คาดจะสามารถรับรูก้ าํ ไรได้เลย (ทัง KBANK และ JMT รับรูเ้ ป็ น
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมในสัดส่วน 50:50) เนืองจากค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการของทาง
JK AMC จะค่อนข้างตํา เนืองจากอาศัยระบบของ JMT มาช่วยบริหาร (ซึงคาด JMT จะได้รายได้
ค่าธรรมเนียมจากการบริการติดตาม NPL) ขณะทีในแง่เงินทุนทาง JK AMC ตัง Debt Covenant
ไว้ที 3 เท่า ซึงจะทําให้มีเงินลงทุนรวมกว่า 40,000 ล้านบาท (หากซือหนีมีหลักประกันและไม่มี
หลักประกันในสัดส่วน 30:70 ใกล้เคียงกับที JMT เป็ นอยู่จะสามารถซือหนีคิดเป็ นมูลหนีได้ราว
3-4 แสนล้านบาท) ทําให้มเี งินทุนเพียงพอ ไม่จาํ เป็ นต้องเพิมทุนในช่วงแรก แต่ในอนาคตทาง
KBANK และ JMT พร้อมทีจะเพิมทุนใน JK AMC หากมีธุรกิจขยายตัว
เป็ นบวกต่อทัง KBANK และ JMT
ในส่วนของ KBANK การขาย NPL ออกไปให้กับ JK AMC คาดจะส่งผลบวกให้ NPL และสินเชือ
Stage 2 ลดลง ขณะทีกําไรจากการขายหนีอาจเพิมขึน (ขายหนีในราคาใกล้เคียงเดิม แต่ปริมาณ
ขายเพิมขึน) และยังมีการรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจาก JK AMC เข้ามาเพิมเติม ขณะทียังมีผลบวกใน
ทางอ้อมทําให้ Risk Weight Assets ลดลง ซึงทําให้สามารถปล่อยสินเชือเพิมขึนได้ ขณะทีในส่วน
ของ JMT คาดจะได้ผลบวกจากการรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจาก JK AMC เข้ามาเพิม ทําให้อตั ราการ
เติบโตของกําไรสูงขึน โดยเรายังคงราคาเป้าหมายของ KBANK ไว้ที 170 บาท และราคาเป้าหมาย
ของ JMT ไว้ที 103 บาท ซึงยังคงคําแนะนํา “ซือ” ทังคู่

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399

รายงานฉบับนีจัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ต่างๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน
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Disclaimer : การเปิ ด เผยผลการสํา รวจของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัท ไทย (IOD) ในเรื องการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ (Corporate
Governance) นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ น
การสํารวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีมีการเปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ และเป็ นข้อมูลทีผูล้ งทุนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนัน ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้
เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มีการใช้ขอ้ มูลภายในเพือการประเมิน ผลสํารวจดังกล่าวเป็ นผลการสํารวจ ณ วันทีปรากฏในรายงานการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบี ยนไทยเท่านัน ดังนัน ผลการสํารวจจึงอาจเปลี ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่า ว หรือเมื อข้อมูลที เกียวข้องมีก าร
เปลียนแปลง ทังนี บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด
Anti-corruption Progress Indicators
บริษัททีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
 ได้รับการรับรอง CAC
Disclaimer : การเปิ ดเผยผลการประเมินดัชนีชีวัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress
Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีจัดทําโดยสถาบันทีเกียวข้องซึงมีการเปิ ดเผยโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี เป็ นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื นสําหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการ
ประเมินดังกล่าว สถาบันทีเกียวข้องอาศัยข้อมูลทีได้รบั จากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื อการประเมิน
Anti-Corruption ซึงได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรื อ
รายงานอืนทีเกียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน แล้วแต่กรณี ดังนัน ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันทีเกียวข้องซึง
เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพื อการ
ประเมิน
เนืองจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านัน ดังนัน ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้
ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวข้องมีการเปลียนแปลง ทังนี บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด, 179 อาคารบางกอก ซิ ตี ทาวเวอร์ ชัน 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399

รายงานฉบับนี จัดทําขึนโดยข้อมูลเท่าทีปรากฏและเชือว่าเป็ นทีน่าเชือถือได้ แต่ไม่ถอื เป็ นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของข้อมูลนันๆ โดยบริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีต ี จํากัด ผูจ้ ดั ทําขอสงวนสิทธิในการเปลียน
แปลงความเห็นหรือประมาณการณ์ตา่ งๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนีโดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เ ป็ นการชีนําหรือชักชวนให้นักลงทุนทําการซือ
หรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ทีปรากฏในรายงาน

