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BBL

ภาพทางพื้นฐานยังคงเดิม
ตามที่ Thai NVDR เคยได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้สามารถถือหุ้น BBL ไม่
เกิน 35% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดถึง 23 ธ.ค. 63 โดยวานนี้ Thai
NVDR แจ้งว่าสัดส่วนการถือหุ้นใน BBL ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 63 จะอยู่ในสัดส่วน
ไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ซึ่ง ณ 25 พ.ย. 63 พบว่า Thai
NVDR ถือหุ้น BBL ในสัดส่วน 23.73% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
ตามที Thai NVDR เคยได้รบั การอนุญาตจาก ธปท. ให้สามารถถือหุน้ BBL ไม่เกิน %
ของหุน้ ทีออกจําหน่ายแล้วทังหมด ตังแต่ มิ.ย. – ธ.ค. โดยวานนี Thai NVDR
แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เกียวกับสัดส่วนการถือหุน้ ใน BBL นับตังแต่ ธ.ค. จะ
อยู่ในสัดส่วนไม่เกิน % ของหุน้ ทีออกจําหน่ายแล้วทังหมด เท่ากับ ธ.พ. อืน (ทังนี ใน
กรณีทีหลังจาก ธ.ค. สัดส่วนการถือหุน้ ใน BBL จาก Thai NVDR เกิน % ยังไม่
จําเป็ นต้องขาย แต่หา้ มซือเพิม จนสัดส่วนเป็ นไปตามเกณฑ์ขา้ งต้น) ซึงจากข้อมูล ณ
พ.ย. พบว่า Thai NVDR ถื อหุน้ BBL ไม่เกินเกณฑ์ขา้ งต้นคิดเป็ นสัดส่วน . %
ของหุน้ ทีออกจําหน่ายแล้วทังหมด

แนะนำ :

ซื้อ

ราคาปัจจุบัน

125.00

ราคาเป้าหมาย

127.00

โดย ณ พ.ย. Thai NVDR ถือหุน้ KBANK ที . %, SCB อยู่ที . %, TISCO
ที . %, KKP ที . %, KTB ที . %, TMB ที . % และ BAY ที . % ของหุน้ ที
ออกจําหน่ายแล้วทังหมด
ภาพรวมไม่กระทบปั จจัยพืนฐานของ BBL แต่อาจทําให้การไหลเข้าของ Fund Flow จาก
ต่างชาติมาที BBL ชะลอตัว และมีโอกาสไหลไปยัง BBL-F มากขึน (แม้ปัจจุบนั สัดส่วน
การถือหุน้ เต็ม Foreign Limit ที % แต่จะเห็น Foreign Queue สูงขึน) ขณะทีปั จจุบนั
BBL ไม่ได้ถกู เข้าคํานวณในดัชนี MSCI ประเด็นดังกล่าวจึงไม่มีผลแต่อย่างใด (ปั จจุบนั
มีเพียง BBL-F ทีอยู่ในดัชนี MSCI)
อิ ง GGM (ROE ระยะยาว 6%) ได้ PBV ที 0.53 เท่ า ให้ FV ปี 2564 ที 127 บาท แม้
ภายใต้กระแส Fund Flow จากต่างชาติ เมือพิจารณาจากสัดส่วนการถื อหุน้ ของ Thai
NVDR ตามข้า งต้น ทํา ให้ KBANK(BUY : FV@B126) และ SCB เด่ น กว่ า แต่ ใ นเชิ ง
พืนฐาน ยังคงชอบ BBL จากสัดส่วนลูกหนีเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือตามแนวทางทัวไป
ของ ธปท. อยู่ทีประมาณ % ของพอร์ตสินเชือธนาคารฯ ตํากว่าค่าเฉลียกลุ่มฯ ที %
ของสินเชือกลุ่มฯ รวมถึงช่วงทีผ่านมามีการตังสํารองฯ (ECL) สูงพอสมควร ขณะที PBV
ซือขายที . เท่า พร้อมคาด Div yield ราว % คงแนะนํา ซือ เมือราคาอ่อนตัว
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ นสุ ด 31 ธ.ค.
กําไรสุทธิ
EPS (บาท)
EPS growth (% yoy)
PER (x)
PBV (x)
Div yields
ROE

2561
35,330
18.51
7.0%
6.8
0.6
5.2%
8.7%

2562
35,816
18.76
1.4%
6.7
0.56
5.6%
8.5%

2563F
19,200
10.06
-46.4%
12.4
0.54
2.0%
4.4%

2564F
25,738
13.48
34.1%
9.3
0.52
2.0%
5.7%

2565F
31,729
16.62
23.3%
7.5
0.50
2.4%
6.8%

ความขัดแย้งกันของผลประโยชน์
เนื่องจาก BBL เป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ASP
โดยปัจจุบัน BBL บริษัทในเครือ และครอบครัว
โสภณพนิช ถือหุ้นใน ASP อยู่รวมกันราว 21%
การตัดสินใจในการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
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