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มีขา่ว JMT ร่วมทุน KBANK จดัตงั JV AMC 

มีข่าว JMT ร่วมทุน KBANK จัดตัง JV AMC 
นสพ.ข่าวหุน้ (16/11/2564) รายงานข่าวอา้งอิงแหล่งข่าวจากวงการธนาคาร เปิดเผยว่า JMT ไดบ้รรลุ
ขอ้ตกลงร่วมกบั KBANK ในการจดัตงับริษัทร่วมทนุ (JV) ในรูปแบบบริษัทบริหารสินทรพัย ์โดย JMT 
จะถือหุ้นสัดส่วน 65-75% ขณะที KBANK จะถือหุ้นสัดส่วน 25-35% ซึงจะรับโอน NPL ทีไม่มี
หลกัทรพัยค์าํประกันจาก KBANK มาบริหารในลกัษณะของการติดตามหนีสิน ทงันีดีลดังกล่าวอยู่
ระหว่างการรออนมุตัิจาก ธปท. ซงึภายหลงัการไดร้บัอนมุตัิแลว้จะสามารถดาํเนินกิจการไดท้นัที และ
ยังมีกระแสข่าวว่ามีธนาคารอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมการจัดตังบริษัทร่วมทุนกับ JMT 
ภายหลงัดีล KBANK เสรจ็สมบรูณใ์นชว่งเดือน ม.ค. 2565 
 
ยังเป็นเพยีงกระแสข่าว แตมี่ความเป็นไปได้ 
สาํหรบัประเด็นดงักล่าวยังเป็นเพียงกระแสข่าว ซงึตอ้งรอการยืนยนัจากทงัสองบริษัท อย่างไรก็ตาม
เรามองว่าการจดัตงั JV ในลกัษณะดงักลา่วมีโอกาสเป็นไปได ้เนืองจาก JMT จะไดร้บัเงินจากการเพิม
ทุนราว 1 หมืนลา้นบาท ภายหลงักระบวนการเพิมทุน RO แลว้เสร็จในช่วงปลายปี ขณะที KBANK 
ปกติมีการขาย NPL ปีละ 6-8 พันลา้นบาท ในช่วงปี 2559-2563 (ยกเวน้ปี 2561 ทีขาย 1.5 หมืนลา้น
บาท) แต่ในปี 2564 ยงัไม่มีการขาย NPL ออกมา ทาํใหท้าง JMT มีความพรอ้มดา้นเงนิทนุทีจะใส่เงิน
ในกรณีจดัตงั JV เพอืซอืหนี ขณะที KBANK ก็มคีวามพรอ้มทีจะขาย NPL ออกมา  
 
มองโครงสร้างดังกล่าวเป็นบวกต่อทังสองบริษัท 
ในกรณีทีมีการจดัตงั JV ตามโครงสรา้งตามข่าวจริง ยงัตอ้งติดตามรายละเอยีดบางอย่าง อาท ิราคาที
ใชโ้อน NPL เขา้สู่ JV ซงึหากเป็นราคาทีเหมาะสม มองว่าเป็นบวกต่อทงัสองบริษัท โดยในส่วนของ 
KBANK ถา้ถือหุน้ในสดัส่วน 25-35% (ไม่สามารถถือหุน้มากกวา่ 50% ได ้เนืองจากตอ้ง Consolidate 
NPL กลบัมา) การขาย NPL ใหก้บั JV นอกจากจะเป็นบวกต่อเงินกองทนุแลว้ (NPL มี Risk Weight ที
สงูมาก อาจสูงถึง 100-150%) ซงึจะทาํใหธ้นาคารสามารถขยายสินเชือต่อในอนาคตโดยมีขอ้จาํกัด
ดา้นเงินกองทุนทีลดลง และยงัสามารถรบัรูก้าํไรบางส่วนจากผลการดาํเนินงานของ JV ได ้ขณะทีใน
ส่วนของ JMT ถา้ถือหุน้ในสัดส่วน 65-75% จะทาํใหส้ามารถรบัรูร้ายไดแ้ละกาํไรเพมิขึน และไม่ได้
กระทบในแง่ของผลตอบแทนโดยรวม (ROIC เท่าเดิม เนืองจากใส่เงินไปในสดัส่วน 65-75% รบัรูส้่วน
แบง่จากผลการดาํเนินงานของ JV ในสดัส่วนเดียวกนั) 
 
ในเบอืงต้นมองเป็นบวกในเชิงจิตวิทยาก่อน 

ในเบืองตน้เรายงัมองประเด็นดงักล่าวเป็นบวกต่อหุน้ทงั KBANK และ JMT ในเชงิจิตวิทยา จนกว่าจะ
มีการยืนยนัข่าว โดยยังคงราคาเป้าหมายของ KBANK ที 158 บาท และ JMT ที 56 บาท อย่างไรก็
ตามหากมีความคืบหน้าเกียวกับประเด็นดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประมาณการและราคา
เปา้หมายในอนาคตได ้
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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 

 

 


