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BBL

ตัวเลือกสำหรับ Laggard Play
ตามที่ Bloomberg รายงานข่าวว่าธนาคาร Permata มีการเพิ่มทุน โดย
กระบวนการดังกล่าว เป็นเพียงกระบวนการทางบัญชีจากการรวมสาขา
BBL ในอินโดฯ กับธนาคาร Permata ช่วง 4Q63 ซึ่ง BBL ไม่ต้องใส่เงินสด
เพิ่มแต่อย่างใด ขณะที่ BIS Ratio ของ Permata ที่ 35.7% สูงเกินเกณฑ์ขั้น
ต่ำที่ 12.5% ด้านราคาหุ้น BBL ยัง Laggard กลุ่มฯ คงแนะนำ ซื้อ
Permata เพิ่มทุน เป็นเพียงกระบวนการทางบัญชี BIS Ratio ที่ 35.7%
อ้า งอิ ง Bloomberg วั น นี รายงานข่ า วว่ า ธนาคาร Permata (BBL ถื อ หุ้น . %)
ประกาศเพิมทุนหุน้ สามัญ (Class B share) RO จํานวน ,000 ล้านหุน้ ทีราคาพาร์
รู เปี ย (คิดเป็ นจํานวนเงินประมาณ
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ทังนี จากการ
สอบถามไปยัง BBL เปิ ดเผยว่าข่าวดังกล่าว เป็ นกระบวนการทางบัญชีต่อเนืองจากการ
รวมสินทรัพย์และหนีสินของ BBL ในอินโดฯ (จํานวน สาขา) กับธนาคาร Permata
ในช่วง Q63 และทําให้เกิดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงิน Permata ณ สินงวด Q63
มีรายการ Advance capital payment ราว 10.
ล้านล้านรูเปี ย (ณ สินงวด Q63
ไม่มีรายการดังกล่าว) ซึงการออกหุน้ สามัญข้างต้น เพือรองรับการแปลงสภาพรายการ
Advance capital payment เป็ นหุน้ สามัญ และ BBL ไม่ตอ้ งจ่ายเงินสดเพิมแต่อย่างใด
ขณะทีภายหลังกระบวนการทางบัญชีแล้วเสร็จ อัตราส่วนเงินกองทุนเทียบสินทรัพย์เสียง
(CAR หรือ BIS Ratio) ของธนาคาร Permata คงเดิมจากสินงวด Q63 ที . % (ขันตํา
12.5%) และ CET-1 ที . % (งวด Q63 BIS Ratio และ CET-1 อยู่ที . % และ
ั ามากพอสมควร เชือเพียงพอรับความเสียง
20.5%) โดยระดับ CAR ทีสูงเกินเกณฑ์ขนตํ
และการเติบโตในอนาคต ส่วน BBL มี BIS Ratio ณ สินปี
ที . % และ Tier-1 ที
15.8% (ไม่รวม Perp bond CET-1 ที . %) เกินเกณฑ์ขนตํ
ั าที % และ . %

ราคายังเหลือช่องให้วิ่งกลับไปจุดก่อนเกิด COVID-19
อิง GGM (ROE ระยะยาว %) ได้ PBV ที . เท่า (ค่าเฉลียย้อนหลัง ปี ราว .
SD) ให้ FV ปี
ที
บาท แนะนํา ซื อ ราคาหุ้น ซื อขายที PBV ราว . เท่ า
ซึงเป็ นช่วงก่อนเกิดราว %
ค่อนข้าง Laggard กลุ่มฯ และยังห่างกับ ณ สินปี
COVID-19 (ณ สินปี
ราคาอยู่ที
บาท) ในขณะที SET Index ปั จจุบนั อยู่ตาํ
กว่าสินปี
( , . ) ราว %
ประมาณการตัวเลขสำคัญทางการเงิน
สิ้ น สุ ด 31 ธ.ค.
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แนะนำ :

ซื้อ

ราคาปัจจุบัน

126.00

ราคาเป้าหมาย

154.00

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