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ธปท. อาจอนุมัตใิหธ้นาคารจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ธปท. อาจอนุมัติใหธ้นาคารจ่ายปันผลระหว่างกาล 
ธปท. เผยอยู่ระหว่างการประเมินและติดตามการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีของสถาบันการเงินเพือ
กาํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล และพิจารณาต่ออายุปรบัลดเงินนาํส่งกองทนุฟืนฟู (ฐานเศรษฐกิจ 11 
พ.ค. 64) โดยการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลซาํเติมต่อการฟืนตัวทางเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการชาํระหนีของลูกหนี ขณะทีระบบสถาบันการเงินยังมีความมันคง ดว้ยระดับ
เงนิกองทุน เงินสาํรอง และสภาพคล่องทีอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเนือง โดยอาจอนมุตัใิหส้ถาบนัการเงิน
สามารถจ่ายปันผลระหว่างกาลไดไ้ม่เกินอตัราจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ของแต่ละ
สถาบนัการเงินในปี 2563 และไม่เกิน 50% ของกาํไรสุทธิครงึแรกของปี 2564 รวมถึงใหง้ดซือหุน้คืน 
และหา้มไถ่ถอนหรือซอืคืนตราสารเงินกองทนุก่อนครบกาํหนด เวน้แตมี่แผนการออกทดแทน เพือดแูล
ความมันคงของระบบสถาบันการเงินรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ทงันี ธปท. จะประเมิน
สถานการณก์ารระบาดและแนวโนม้การฟืนตวัทางเศรษฐกิจ รวมถงึความคืบหนา้การช่วยเหลือลูกหนี
ของสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอย่างใกลช้ิด เพือใชป้ระกอบการพิจารณากาํหนดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลประจาํปี 2564 ในช่วงไตรมาส 4 ตอ่ไป 

นอกจากนีในประเด็นการปรบัลดอตัราเงินนาํส่งเขา้กองทุน FIDF เหลือ 0.23% จาก 0.46% ต่อปีทีจะ
สินสุดสินปี 2564 นนั ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาความจาํเป็นในการขยายอายุ โดยคาํนึงถึงการ
ส่งผ่านไปช่วยเหลือลกูหนีเป็นสาํคญั 

 
คาดส่งผลบวกเชงิจติวิทยาต่อหุน้ในกลุ่มธนาคาร 

แมว่้าเราจะมองว่าสถาบันการเงินมีความแข็งแกร่งเพียงพอทีจะจ่ายปันผลระหว่างกาลและปันผล
ประจาํปีไดอ้ยู่แลว้ แต่หากมีการอนมุตัิจาก ธปท. เป็นการสง่สญัญาณเชิงบวกทีช่วยหนุนความเชือมนั
ต่อความแข็งแกร่งของกลุ่มธนาคาร ขณะทีเงือนไขการจ่ายเงินปันผลตามข่าวขา้งตน้ไม่แตกต่างจาก
เงือนไขทีเคยกาํหนดไว้ในคราวทีอนุมัติให้จ่ายปันผลประจาํปี 2563 ทีผ่านมา เราจึงมองประเด็น
ดงักล่าวเป็นผลบวกเชิงจิตวิทยาต่อหุ้นในกลุ่มธนาคาร โดยยังแนะนาํ BBL (TP 151 baht) KBANK 
(TP 158 baht) และ TISCO (TP 106 baht) เป็น Top pick ในกลุ่มฯ 

 

 

 
 

  
 

Target Price Current PBV EPS (2021F) DPS (2021F) Div. Payout Div. Yield (2021F)
BBL 151 0.54 13.07 4.00 31% 3.3%
KBANK 158 0.75 14.41 3.50 24% 2.7%
KTB 14 0.48 1.30 0.46 35% 4.1%
SCB 114 0.88 9.57 3.50 37% 3.4%
TMB 1.3 0.57 0.11 0.04 40% 3.7%
TISCO 106 2.05 8.25 7.00 85% 7.8%
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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 

 

 


