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กลุ่มธนาคาร

เรื่องอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามเกณฑ์ ธปท.
ตามที่ ครม. มีมติแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประเมินผลกระทบจำกัด เนื่องจากการ
คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระของกลุ่ม ธ.พ. อยู่ภายใต้เกณฑ์ของ ธปท. ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้แล้ว ภาพรวมยังคงน้ำหนักเท่ากับตลาด แนะนำ BBL
ที่ราคายัง Laggard กลุ่มฯ ตามด้วย KBANK และ TISCO

น้ำหนัก: เท่ากับตลาด

ยึดเกณฑ์ ธปท. เป็นหลัก

วานนีตามที ครม. มีมติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกียวกับอัตรา
ดอกเบียตามกฎหมาย ประกอบด้วย
1. มาตรา เกียวกับส่วนดอกเบียทีไม่มีการตกลงกันไว้กอ่น เดิมคิดอัตราดอกเบีย
7.5% ต่อปี เป็ น % ต่อปี โดยอาจปรับเปลียนให้ลดลงหรือเพิมขึนได้โดยตรา
เป็ นพระราชกฤษฎีกา
2. มาตรา เกียวกับอัตราดอกเบียผิดนัดชําระ เดิมคิดอัตราดอกเบีย . % ต่อ
ปี แก้ไขเป็ น % ต่อปี (มาจากดอกเบียตามมาตรา และบวกเพิมอีก %)
โดยรวมฝ่ ายวิ จัย ประเมิ น ผลกระทบต่ อ กลุ่ม ฯ จํา กัด เนื องจากปั จ จุบัน การคิ ด อัตรา
ดอกเบียผิดนัดชําระของธนาคาร ไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์
แต่อยู่ภายใต้ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
เป็ นไปตาม “ประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เรืองการคิดอัตราดอกเบียผิดนัดชําระหนีและการตัดชําระหนี” ลงวันที
ต.ค.
และ มีผลบังคับใช้ เม.ย.
(ครอบคลุมสถาบันการเงินและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจการเงิน / สถาบันการเงินเฉพาะกิจ / ผูป้ ระกอบสินเชือส่วนบุคคล / รายย่อย
ภายใต้การกํากับ ฯลฯ) ซึงกําหนดให้การคิดอัตราดอกเบียผิดนัดชําระ คิดเพิมจากอัตรา
ดอกเบียปกติสูงสุดทีเรียกเก็บจริงตามทีระบุในสัญญา ได้ไม่เกิน % ต่อปี โดยปกติ
รายได้ทีได้รบั จากการผิดนัดชําระหนีของลูกหนี (บันทึกในรายได้ค่าธรรมเนียมฯ หรือ
รายได้อืน) ประเมินสัดส่วนเมือเทียบกับรายได้รวม ของแต่ละธนาคาฯ ไม่มีนยั ฯ
ทังนี อัตราดอกเบียของกลุ่มธนาคาร สามารถสูงกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา
กําหนดห้ามมิให้คิดอัตราดอกเบีย
เกิน % ต่อปี ) เป็ นไปตาม พรบ. ดอกเบียเงินให้กยู้ ืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.

ดัชนีกลุ่มธนาคาร
ดัชนีตลาด

393.55
1,550.59

เลือก BBL เป็น Top pick ตามด้วย KBANK และ TISCO

คงนําหนัก เท่าตลาด เลือก BBL(FV@B154) ราคายัง Laggard กลุ่มฯ และ ซือขายบน
PBV ที . เท่า รวมถึงได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐฯ ตามด้วย KBANK(FV@B155)
มองเป็ นธนาคารทีปรับตัวเข้าสูย่ คุ Digital ค่อนข้างดี ตามด้วย TISCO(FV@B102)
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ น สุ ด 31 ธ.ค.
Net income (ล้านบาท)
EPS (B)
% EPS growth
PER (X)
PBV (X)
ROAE

2562
197,493
45.07
3.0%
8.73
0.81
9.8%

ทีมา: สายงานวิจยั บล. เอเซีย พลัส

2563
134,956
30.80
-31.7%
12.78
0.78
6.2%

2564F
155,807
35.55
15.5%
11.07
0.74
6.9%

2565F
173,352
39.56
11.3%
9.95
0.71
7.3%

2566F
197,710
45.12
14.1%
8.72
0.67
7.9%
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เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม,
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน, ปัจจัยทางเทคนิค
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 004132
ภาสกร หวังวิวัฒน์เจริญ,
นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 093372

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ อย่างไรก็ดี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่สามารถทีจะยืนยันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลเหล่านีได้ ไม่ว่าประการใดๆ บทวิเคราะห์ในเอกสารนี จัดทําขึนโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกียวกับหลักการวิเคราะห์ และมิได้เป็ นการชีนํา หรือเสนอแนะให้ซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซือหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผูอ้ ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนีหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็ นผลจากการใช้
วิจารณญาณของผูอ้ ่าน โดยไม่มีสว่ นเกียวข้องหรือพันธะผูกพันใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด ไม่ว่ากรณีใด
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เลือก BBL เป็น Top pick ตามด้วย KBANK และ TISCO
คงนําหนัก เท่าตลาด เลือก BBL(FV@B154) ราคายัง Laggard กลุ่มฯ และ ซือขายบน
PBV ที . เท่า รวมถึงได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐฯ ตามด้วย KBANK(FV@B155)
มองเป็ นธนาคารทีปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital ค่อนข้างดี ตามด้วย TISCO(FV@B102) แม้
แนวโน้ม Bond yield ระยะยาวปรับตัว ขึน แต่ Bond yield ระยะสันยัง ไม่ เ ปลียนแปลง
แสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินยังจําเป็ น คาดอัตราดอกเบียนโยบาย
ยัง อยู่ใ นระดับ ตําอี ก ปี บวกต่อ Cost of fund ของธนาคาร ในขณะทีงบแสดงฐานะ
การเงินแข็งแกร่งสุดในกลุม่ พร้อม Div yield ในระดับสูงราว % ต่อปี
การคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระของธนาคารฯ

ทีมา: ธปท.
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