
 

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

 ผลประกอบการ 9M65 ยังเติบโตแข็งแกร่ง กำไรโต +18.9% YoY  ในขณะที่ประกัน 
9M65 +37% YoY 

 ผู้บริหารพอใจกับกำไรที่ 901 ล้านบาท ลดลงจาก Q2 เล็กน้อยเพราะ credit cost 
 คาดว่าปีนี้สามารถขยายสาขาได้เกินเป้าที่ให้ไว้ (300 สาขา) โดยปัจจุบันขยายไปแล้ว 

288 สาขา (สาขารวมทั้งหมดอยู่ที่ 1,577 สาขา) โดยยอดสินเชื่อต่อสาขาอยู่ที่ 48 ล้าน
บาท และกำไรต่อสาขาอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท  

 บัตรติดล้อเป็น product หลักของบริษัท โดยปัจจุบันมีมากกว่า 400,000 ใบ โดยลูกค้า 
54% ของพอร์ตโดยรวมมีบัตรติดล้อ นอกจากนี้บัตรติดล้อยังช่วยลดต้นทุนของลูกค้าใน
การเดินทางมาที่สาขา และพนักงานไม่ต้องคอยอนุมัติ low value loan ช่วยลด cost to 
serve ของบริษัท  

 NPL อยู่ที่ 1.52% ยังต่ำกว่าเป้าท่ี 2% แต่มองว่าปีหน้า NPL จะพีค แต่ไม่เกนิ 2.5% และ
คาดว่า cost to income จะไม่ถึง 60%  

 ด้าน loan growth โตจากการเพ่ิมขึ้นของสาขา 20% - 30% รวมถึงบัตรติดล้อ และการ
ออกแคมเปญต่างๆผ่านส่ือ 
Outlook  

 ผู้บริหารรอการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีกับ Micro SME และ credit cost 
ลดลงจาก repayment ทั้งนี้ผู้บริหารมองว่าปัจจุบันการฟื ้นตัวในประเทศมาจากการ
ส่งออก และรายได้กระจุกอยู่แค่บางกลุ่ม ไม่ได้กระจายเหมือนค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึ้นตามเงนิ
เฟ้อ 

 ปีหน้าผู ้บริหารคาดว่า credit cost จะเพิ ่มขึ้น 40 – 50 bps และอยู ่ประมาณ 1.9% - 
2.2% จากเป้าหมายเดิมที่ 1.9%  
  

ความเหน็นักวิเคราะห ์ 

 เรามีมุมมองกลางๆ กับการประชุมนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามเรามองว่ากลุ่มธุรกิจสินเชือ่
ถูกลงโทษมากจนเกินไป ถึงแม้ตลาดจะมีเรื ่องความกังวลจากประเด็นเรื่อง NPL และ 
cost of fund รวมถึงการเติบโตท่ีไม่สูงเท่าอดตี แต่ TIDLOR ค่อนข้าง conservative ผ่าน
การต้ังเป้า LLR และ Coverage Ratio ที่สูง และได้ diversify products ไปยังบัตรติดล้อ 
และประกัน ทำให้ความเสี่ยงยังสามารถบริหารได้ เรายังแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 
36 บาท 

 ทั้งนี ้ เราอาจจะมีการปรับประมาณการกำไรในปี 66F หลังจากที ่ผู ้บริหารมีการให้ 
guidance สำหรับปีหน้า ในช่วงไตรมาส 4  
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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 

 

 


