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Ngày 30 tháng 8 năm 2017

Giới thiệu khái quát về Ngân hàng KASIKORNBANK
Thành lập ngày 08/06/1945, vốn đăng ký: 5 triệu baht (0.14 triệu USD)
Niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan (SET) từ năm 1976
Báo cáo tổng hợp (tính đến tháng 03/2017)
Tài sản
Khoản vay*
Tiền gửi
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu
Tỷ số lợi nhuận trên tài sản
Số chi nhánh
Số cây ATM
Số nhân viên
Vốn cổ phần
Vốn chủ sở hữu
Vốn tín dụng và vốn góp
Số cổ phiếu
Vốn hóa thị trường
Giá cổ phiếu 1Q17 Avg:
KBANK
KBANK-F
Lợi nhuận/cổ phiếu
Giá trị sổ sách/cổ phiếu

2,847 tỷ baht (82.6 tỷ USD) Xếp thứ 4 với 15.4% thị phần * *
1,702 tỷ baht (49.4 tỷ USD) Xếp thứ 4 với 15.0 thị phần * *
1,795 tỷ baht (52.1 tỷ USD) Xếp thứ 4 với 15.6 thị phần * *
17.51%
12.44%
1.43%
1.081
9.037
20.971
30.5 tỷ baht (0.99 tỷ USD)
23.9 tỷ baht (0.7 tỷ USD)
2.4 tỷ cổ phiếu
452 tỷ baht (13.1 tỷ USD)
190.58 baht (5.53 USD)
194.84 baht (5.66 USD)
4.25 baht (0.12 USD)
138.99 bath (4.03 USD)

Lưu ý:
* Khoản vay = khoản vay của khách hàng ít hơn doanh thu khác
* * Thị phần tài sản, khoản vay và tiền gửi là dựa trên C.B.1.1 (báo cáo tài sản và nợ hàng tháng) của 14 ngân hàng Thái Lan tính đến tháng 03/2017
* * * Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) được báo cáo theo Yêu cầu vốn Basel III từ tháng 01/2013 trở đi.
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dựa trên Kasikornbank Financial Conglomerate. Kasikornbank Financial Conglomerate làm công ty dưới the Notification of
the Bank of Thailand: Giám sát tổng hợp, bao gồm Kbank, K Companies and công ty con hoạt động để hỗ trợ Kbank, Phethai Asset Management Co.,
Ltd và các công ty con khác thuộc phạm vi được cấp phép của Ban đầu tư BOT là các công ty tài chính
Tỷ giá hối đoái tại thời điểm cuối tháng 03/2017 (Mid Rate) là 34.45 baht/USD (Nguồn: Bank of Thailand)
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Giải pháp huy động vốn đầu tư hoàn chỉnh
KBANK Investment Banking Business có chuyên môn kinh nghiệm vững chắc có thể đề xuất giải pháp huy
động huy động vốn đầu tư hoàn chỉnh

Tư vấn tài
chính

Khoản vay
hợp vốn

Mua lại/Quản
lý mua lại

Tài chính
dự án

Quỹ đầu tư
bất động sản
(REIT) / Quỹ
cơ sở hạ
tầng

Tài chính
cấu trúc

Sát nhập và
mua lại / Tài
chính mua lại

3

Độ phủ sóng của dự án NLTT
Khoản chi hàng đầu của chính phủ cho dự án tái tạo ở Thái Lan
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USD
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“Phạm vi phủ sóng rộng khắp các dự án NLTT”
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Giải thưởng – Tài chính dự án
KBANK được tạp chí Asset Magazine vinh danh trong ba năm liên tiếp cùng với các giải thưởng từ các hoạt
động cố vấn tái chính và thu xếp tài chính cho các dự án
2017

2016

2015

Ngân hàng của năm về Tài
chính dự án, Thái Lan

Ngân hàng của năm về Tài
chính dự án, Thái Lan

Ngân hàng của năm về Tài
chính dự án, Thái Lan

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

Giao dịch điện tốt
nhất, Thái Lan

Giao dịch năng
lượng/NLTT-phế
thải công nghiệp
tốt nhất , Thái Lan

Giao dịch năng
điện gió tốt nhất,
Thái Lan

Giao dịch năng
lượng/NLTT tốt
nhất , Thái Lan

Giao dịch tài chính
dự án của năm,
Thái Lan

Giao dịch điện tốt
nhất, Thái Lan

Giao dịch tài chính
dự án của năm,
Lào

Giao dịch điện tốt
nhất của năm, Lào
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Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) + 3 Dấu chân footprint
Tập trung chiến lược vào Cộng đồng kinh tế ASEAN +3 thị trường, KBANK theo đuổi một số mô hình hoạt động
vùng tích hợp : dấu chân vật lý (physical footprint), nền tảng kỹ thuật số (digital platform), và hợp tác khu vực
(regional partnerships)
Dấu chân vật lý (Physical

Footprint)

AEC

China

Lao PDR. Cambodia

Lao PDR.
Myanmar

Cambodia
Vietnam

Japan

Myanmar

+3
Vietnam

Indonesia

Japan

Korea

China

Nền tảng kỹ thuật số (Digital
Platform)
Báo cáo tài chính đa ngoại tệ X-border Multi-Currency
Settlement
Báo cáo tài chính trực tiếp bằng đồng baht Thái
X-border THB Direct settlement
Thanh toán bán lẻ X-border Retail Payment

Hợp tác khu vực (Partnership)
AEC

+3

Indonesia
…and others
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Điều khoản mẫu về hỗ trợ tài chính dự án
Loại hỗ trợ

Phân ngạch A: Khoản vay dài hạn
Phân ngạch B: Vốn lưu động và/hoặc Khoản vay tài chính thương mại
Phân ngạch C: Khoản vay bảo hiểm rủi ro

Mục đích

Để hỗ trợ phát triển và xây dựng dự án trang trại điện mặt trời

Phí

Phí thu xếp khoản vay, phí gia nhập, phí cam kết, trả trước, hủy, đại lý

Lãi suất

Lãi suất quốc tế lấy trên thị trường liên ngân hàng London [LIBOR] trả [hàng tháng,
hàng quý]

Kỳ hạn

Tùy thuộc vào dòng tiền từ việc tạo doanh thu và hỗ trợ của chính phủ
Trung bình 10 – 15 năm thường thấy cho các dự án điện mặt trời

Điều kiện tiên quyết để
hỗ trợ khoản vay

-

Điểu khoản bảo đảm

Xem điều khoản về bảo đảm

Giao ước chính

Xem điều khoản về giao ước

Thẩm định đạt tiêu chí theo quan điểm đánh giá của chuyên gia
Hoàn thiện tất cả tài liệu, hồ sơ
Hoàn thiện giấy chứng nhận, giấy phép, và toàn bộ yêu cầu theo quy định
Hoàn thành tỷ lệ vốn chủ sở hữu (đã thanh toán và/hoặc được bảo lãnh)
Đảm bảo tất cả các điều kiện về bảo đảm khoản vay
Các loại bảo hiểm đã có hiệu lực
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Giao ước tài chính điển hình
Giao ước về thông tin

Giao ước khẳng định

 Đệ trình báo cáo tài chính
 Đệ trình thông báo kiện tụng

 Ủy quyền của chính phủ

 Thông báo tranh chấp và phá sản

 Duy trì quyền lợi về điều kiện bảo đảm khoản
vay

 Tuân thủ luật pháp

Giao ước phủ định

Giao ước tài chính

 Không sát nhập hoặc mua lại






 Không thay đổi vai trò

 Không có nợ tài chính

Tỷ số khả năng trả nợ DSCR
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu D/E
Dự phòng trả nợ
Dự trữ duy trì hoạt động

Những yêu cầu khác







Đại diện và bảo hành
Đấu thầu
Sự kiện phá sản
Hỗ trợ nhà tài trợ
Phát hành thử cổ tức
Yêu cầu về bảo hiểm rủi ro
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Điều kiện bảo đảm hỗ trợ tài chính điển hình
Loại bảo đảm do bên cho vay yêu cầu












Thế chấp đất của dự án
Thế chấp nhà/xưởng được xây dựng trên địa điểm dự án
Thế chấp máy móc, thiết bị được sử dụng trong dự án
Giao hồ sơ dự án và xác nhận và chấp thuận từ các bên đối ứng của mỗi tài liệu dự án
Giao toàn bộ trái phiếu và thư bảo lãnh
Cam kết cổ phần của bên đi vay
Giao tài khoản dự án
Cam kết và chuyển nhượng các khoản đầu tư cho phép
Giao toàn bộ các loại bảo hiểm và tái bảo hiểm cùng với hồ sơ về chính sách bảo hiểm
Hỗ trợ nhà tài trợ và các khoản bảo lãnh
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Những thách thức chính khi phát triển dự án
Thách thức vật lý
•

•
•

Hạn chế về quỹ đất hoặc chi phí để mua/thuê đất
quá đắt
− Giới hạn về quy mô dự án hoặc thiết kế
công suất nhỏ
o Tổn thất năng lượng có thể có do
bóng che
o Hạn chế tiếp cận dịch vụ
− Quyết định thuê hoặc mua
o Bảo đảm hỗ trợ tài chính tốt hơn khi
đất dự án là đất mua
o Đất thuê có nguye cơ bị thu hồi
− Địa điểm thực hiện dự án thay thế nằm ở
khu vực nông thôn xa xôi/hẻo lánh
o Chi phí nối lưới
o Chi phí truyền tải
o Tiếp cận địa điểm thực hiện dự án,
truyền thông và an ninh
o Sự cố tải mức độ nhẹ
o Sự cố đứt
Nút thắt/khó khăn về việc thuê chuyên gia hoặc
nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn
Phải chờ đợi hoặc trì hoãn việc tìm kiếm chuyên
gia và tổng thầu EPC cho dự án

Thách thức vật lý
•

•

Distributed generation being too distributed
− Quá nhỏ để đầu tư
o Cố gắng tương tự đối với dự án
quy mô nhỏ và lớn
o Phi kinh kinh tế quy mô, quyền lực
đàm phán
− Chi phí giám sát và quản lý tốn kém
o Hệ thống giám sát tổng thể
o Nguồn nhân lực bổ sung cho an
ninh, giám sát và bảo dưỡng
Khó phát triển ở khu vực có nhu cầu cao
− Hệ thống kém hiệu quả hơn
o Tổn thất năng lượng có thể do
bóng che từ cây trồng, tòa nhà
mới và những phát triển tương lai
o Tổn thất góc (điện mặt trời trên
mái nhà)
− Khả năng bức xạ thấp (do ô nhiễm)
o Khói và bụi từ nhà máy
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Những thách thức then chốt trong hỗ trợ tài chính
Những thách thức về hỗ trợ tài chính
và kinh tế

Những thách thức về hỗ trợ tài chính
và kinh tế

•

•

Giá giảm, doanh thu thấp
− Chất lượng cao nhất đồng nghĩa với doanh
thu cao nhất
o Thiết bị chất lượng thứ cấp
o Vấn đề về độ tin cậy của nhà phát hành
bảo lãnh
− Khoản vay ngân hàng mang tính cứu trợ
hiệu quả hơn việc tăng cường chất lượng
khoản vay
o Việc mở rộng bị hạn chế bởi sự sẵn
sàng chấp nhận mạo hiểm của ngân
hàng
o Tỷ suất nợ trên vốn cao, kỳ hạn dài
nhất, khoản vay lãi suất thấp nhất
o Không khả thi khi không có tăng cường
chất lượng khoản vay
− Mất cân bằng rủi ro ro và doanh thu
o Thời gian hoàn vốn dài hơn so với rủi
ro gặp phải
o Giá trị dự phòng rủi ro nhỏ bao gồm
chậm thực hiện, trội chi phí

•

•

Hạn chế về thời gian phát triển dự án
− Không đủ thời gian giao thiết bị
− Ngân hàng hỗ trợ tài chính sau khi hoàn
thành
o vốn chủ sở hữu của nhà tài trợ có hạn
để thực hiện tạm ứng
Tài chính dự án, không phải là tài chính tài sản. Các
điều khoản vẫn thay đổi khác nhau theo dự án và
nhà tài trợ
− Thị trường bán lại chưa phát triển
− Hạn chế việc sử dụng thiết bị đã qua sử dụng
− Quy trình tín dụng ngân hàng dài và biến
động
Môi trường tài chính không được tối ưu hóa
− Các điều khoản nằm ngoài sự sẵn sàng chấp
nhận rủi ro của ngân hàng
− Chi phí cơ hội của ngân hàng để cho vay cho
các loại dự án khác
− Hỗ trợ về tài chính thay thế chưa phát triển, ví
dụ trái khoán điện mặt trời, quỹ cơ sở hạ tầng
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