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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มูลเท่าทปีรากฏและเชอืว่าเป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจํากดั ผูจ้ดัทําขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 
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จัดตัง JK AMC ตังเป้าซือหนีแสนล้านใน  ปี 
 

จัดตัง JK AMC ตงัเป้าซือหนีแสนล้านใน 3 ปี 

KBANK และ JMT รว่มแถลงเรืองการไดร้บัอนมุติัจาก ธปท. ใหจ้ดัตงั JK AMC เมอืวนัที 21 มิ.ย. 

65 โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 ลา้นบาท ซงึทาง KBANK ถือหุน้สัดส่วน 50% และ JMT ถือหุน้

อีก 50%  โดยทาง KBANK ตงัเป้าจะขายหนี SME ขนาดกลาง-เล็ก และหนีรายย่อยใหแ้ก่ JK 

AMC ตงัเป้าการขายภายใน 3Q65 ราว 30,000 ลา้นบาท ซงึจะเป็นทงัหนทีมีีหลกัประกนัและหนี

ไม่มีหลกัประกนั (คาดหนีไมม่หีลกัประกนัมีสดัส่วนมากกวา่) และเพิมอกี 20,000 ลา้นบาท เป็น 

50,000 ลา้นบาท ภายในสินปี 2565 ทาง JK AMC ตงัเป้าจะมีมลูหนีราว 100,000 ลา้นบาท โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นการรบัโอนจาก KBANK และอาจมีการประมลูซอืจากสถาบนัการเงินอนื (ทีไมใ่ช่

ธนาคาร) เพมิเติม โดยในปี 2565 คาดจะสามารถรบัรูก้าํไรไดเ้ลย (ทงั KBANK และ JMT รบัรูเ้ป็น

ส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิัทรว่มในสดัส่วน 50:50) เนืองจากคา่ใชจ่้ายในการบรหิารจดัการของทาง 

JK AMC จะค่อนขา้งตาํ เนืองจากอาศยัระบบของ JMT มาชว่ยบรหิาร (ซงึคาด JMT จะไดร้ายได้

ค่าธรรมเนียมจากการบรกิารติดตาม NPL) ขณะทีในแงเ่งินทุนทาง JK AMC ตงั Debt Covenant 

ไวท้ ี 3 เท่า ซงึจะทาํใหม้ีเงินลงทนุรวมกว่า 40,000 ลา้นบาท (หากซอืหนีมีหลกัประกันและไม่มี

หลกัประกนัในสดัส่วน 30:70 ใกลเ้คียงกบัที JMT เป็นอยู่จะสามารถซือหนีคิดเป็นมลูหนีไดร้าว    

3-4 แสนลา้นบาท) ทาํใหม้เีงินทนุเพียงพอ ไมจ่าํเป็นตอ้งเพิมทนุในช่วงแรก แตใ่นอนาคตทาง 

KBANK และ JMT พรอ้มทีจะเพมิทุนใน JK AMC หากมีธุรกจิขยายตวั  

 

เป็นบวกต่อทงั KBANK และ JMT 

ในส่วนของ KBANK การขาย NPL ออกไปใหก้ับ JK AMC คาดจะส่งผลบวกให ้NPL และสินเชอื 

Stage 2 ลดลง ขณะทีกาํไรจากการขายหนีอาจเพมิขึน (ขายหนีในราคาใกลเ้คียงเดมิ แต่ปรมิาณ

ขายเพมิขึน) และยงัมีการรบัรูส่้วนแบ่งกาํไรจาก JK AMC เขา้มาเพิมเติม ขณะทียงัมีผลบวกใน

ทางออ้มทาํให ้Risk Weight Assets ลดลง ซงึทาํใหส้ามารถปล่อยสินเชือเพมิขึนได ้ขณะทีในส่วน

ของ JMT คาดจะไดผ้ลบวกจากการรบัรูส้่วนแบ่งกาํไรจาก JK AMC เขา้มาเพมิ ทาํใหอ้ตัราการ

เติบโตของกาํไรสงูขึน โดยเรายงัคงราคาเป้าหมายของ KBANK ไวท้ ี170 บาท และราคาเปา้หมาย

ของ JMT ไวท้ ี103 บาท ซงึยงัคงคาํแนะนาํ “ซือ” ทงัคู ่

 

 

 
 



 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร 0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเท่าทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนนัๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทนุทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทปีรากฏในรายงาน 

 

Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


