
 

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

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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ธปท.ออกมาตรการพักชาํระหนี 

ธปท.ออกมาตรการพักชาํระหนี 
ธปท.จบัมือสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนีทีตอ้ง
ปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ครอบคลมุพืนทีทีมีการยกระดบัมาตรการป้องกนัควบคมุโรคใน
พืนที 10 จงัหวัด โดยจะพกัชาํระเงินตน้และดอกเบียใหแ้ก่ลกูหนี SMEs และรายย่อยเป็นระยะเวลา 2 
เดือน ใหก้บัลกูหนีทีไดร้บัผลกระทบโดยตรง คือสถานประกอบการทงัในพืนทีควบคมุฯ และพืนทีนอก
ควบคุมทีตอ้งปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เริมตงัแต่งวดชาํระหนีเดือน ก.ค. 64 เป็นตน้ไป 
และเมือหมดระยะเวลาพักชาํระหนีแลว้ สถาบนัการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินตน้และดอกเบียทีคา้งอยู่
ในทนัทีเพือไม่ให้เป็นภาระหนักกบัลูกหนี สาํหรบัลูกหนีทีไดร้ับผลกระทบโดยออ้ม คือ ลูกหนีทีเปิด
กิจการได้ แต่รายได้ลดลงจากมาตรการภาครัฐ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจาํเป็น 
นอกจากนี ธปท. ยงัขอใหผู้ป้ระกอบการทีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-bank) ใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีไป
พรอ้มกนัดว้ย 
 
คาดช่วยลดผลกระทบจากปัญหาคุณภาพหนี 

เราคาดว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะช่วยลดความกังวลจากปัญหาคุณภาพหนีทีเกิดขึนจาก
มาตรการภาครัฐ และจะส่งผลกระทบต่อกาํไรของธนาคารต่าง ไม่มาก เนืองจากธนาคารจะยัง
สามารถรบัรูร้ายไดต้ามเกณฑค์งคา้งได ้ขณะทีธนาคารอาจไม่ตอ้งตงัสาํรองหนีเพิมเติมจากมาตรการ
ชว่ยเหลือดงักล่าว ดา้นราคาหุน้ของกลุม่ธนาคารทีออ่นตวัลงจากความกงัวลก่อนทีภาครฐัจะประกาศ
มาตรการได้สะท้อนความเสียงจากประเด็นด้านการ Lock down ไประดับหนึงแล้ว เราจึงมอง
มาตรการของธปท. ดงักล่าวจะส่งผลบวกต่อหุน้ในกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัทีตอ้งจับตาดู
คือการประกาศผลการดาํเนินงานใน 2Q64 ในสัปดาหนี์และสัปดาหห์นา้ ซึงอาจเห็นกาํไรอ่อนตัว 
QoQ เป็นปัจจยักดดนัระยะสนัได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Q20 1Q21 2Q21F %QoQ %YoY 1H21F vs 2021F
BBL 3,095 6,923 6,440 -7% 108% 54%
KBANK 2,175 10,627 9,608 -10% 342% 59%
KTB 3,755 5,578 4,667 -16% 24% 56%
SCB 8,360 10,088 7,703 -24% -8% 55%
TTB 3,095 2,782 2,026 -27% -35% 47%
TISCO 1,333 1,763 1,570 -11% 18% 50%
TOTAL 21,814 37,762 32,014 -15% 47% 55%

Net Profit

Target Price Current PBV Last Price EPS (2021F) Div. Yield (2021F)
BBL 151 0.40 106 13.07 3.8%
KBANK 158 0.60 115.5 14.41 3.0%
KTB 14 0.40 10.4 1.30 4.4%
SCB 114 0.70 94.5 9.57 3.7%
TTB 1.3 0.47 1.03 0.11 4.2%
TISCO 106 1.80 93.5 8.25 7.5%
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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 

 

 


