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คาดกาํไร 2Q63 ของกลุ่มอ ่อนตัวลงตอ่เนื�องจากไตรมาสกอ่น  
คาดกาํไร 2Q63 ของกลุ่มฯ อ ่อนตวัลงต่อเนื�องจากไตรมาสก่อน 
เราคาดกาํไรสทุธิของธนาคาร 6 แห่งที�เราทาํการวเิคราะหร์วมอยู่ที� 32,136 ลา้นบาท ลดลง 10%QoQ 
และ 24%YoY โดยปัจจยักดดนัหลกัในไตรมาสนี2มาจาก NIM ของกลุม่ที�คาดวา่จะออ่นตวัลงราว 25 
bps จากไตรมาสกอ่น นอกจากนี2แนวโนม้รายไดค้่าธรรมเนียมโดยรวมของกลุม่ยงัอาจออ่นตวัลงราว 
5%QoQ อีกดว้ย แต่ยงัมีปัจจยับวกจากกาํไรจากเงินลงทนุที�ฟื2นตวัจากไตรมาสก่อนตามแนวโนม้
ตลาดทุนไดบ้า้ง สาํหรบัคา่ใชจ้่ายสาํรองหนี2ของกลุม่คาดว่าจะลดลงเล็กนอ้ยราว 3%QoQ เนื�องจาก
ในไตรมาสก่อนมีบางธนาคารตั2งสาํรองส่วนเกนิเพื�อรองรบัสถานการณไ์วบ้างส่วนแลว้                 
(ผ่าน Management Overlay) แตใ่นภาพรวมคาดธนาคารต่างๆ ยงัตั2งสาํรองในระดบัที�ค่อนขา้งสงู
กว่าปกต ิเนื�องจากสถานการณเ์ศรษฐกิจและคณุภาพหนี2ที�ยงัมีความเสี�ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Source: Company Data, Trinity Research 

 
ปรับลดประมาณการกาํไรกลุ่มปี 63-64 ลง 
เราปรบัลดประมาณการกาํไรในปี 63-64 ลงอกีราว 11%YoY และ 9%YoY จากประมาณการก่อนหนา้ 
โดยมีการเพิ�มประมาณการสาํรองหนี2 หรือ Credit Cost ขึ 2นอีกราว 10 bps เนื�องจากมองว่า
สถานการณเ์ศรษฐกิจในประเทศที�อาจไดร้บัผลกระทบแรงและยาวนานกว่าที�คาดไวก้่อนหนา้ (และยงั
มีการปรบัลดประมาณการเศรษฐกิจจากภาครฐัเพิ�มเติม) ขณะที�ปัจจยัดา้นนโยบายตา่งๆ ของภาครฐั
ยงัอาจมีออกมาเพิ�มเตมิ ซึ�งเป็นความเสี�ยงที�จะกระทบกาํไรของกลุ่มเพิ�มเติมอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Company Data, Trinity Research 

 
แนะนาํ Selective Buy 
ในแง่ Valuation ราคาหุน้ในกลุ่มธนาคารที�ซื 2อขายกนัที� PBV 0.56 เท่า ถือว่าไดส้ะทอ้นปัจจยัเสี�ยงไป
มากเมื�อเทียบกบัค่าเฉลี�ยยอ้นหลงั อย่างไรก็ตามแนวโนม้ของกาํไรในช่วงที�เหลือของปีที�ยงัอาจอ่อนตวั
ลงจากปัจจยักดดนัดา้นดอกเบี 2ยและสาํรองหนี2 ทาํใหย้งัไม่เห็นปัจจยัหนนุที�จะทาํใหผ้ลประกอบการ
ฟื2นตวัในระยะสั2น เราจงึยงัคงแนะนาํหลีกเลี�ยงการลงทนุกลุม่ในระยะสั2น และแนะนาํ Selective Buy 
โดยให ้BBL (TP 142 baht) และ TISCO (TP 97 baht) เป็นหุน้เด่นในกลุม่ 
 

 

2Q19 1Q20 2Q20F %QoQ %YoY

BBL 9,347       7,671       7,463       -3% -20%

KBANK 9,929       6,582       6,787       3% -32%

KTB 8,170       6,467       5,485       -15% -33%

SCB 10,976     9,251       7,789       -16% -29%

TMB 1,917       4,163       3,117       -25% 63%

TISCO 1,798       1,484       1,495       1% -17%

Total 42,137     35,618     32,136     -10% -24%

Net Profit

2020F (New) 2020F Downgrade 2021F (New) 2021F Downgrade

BBL 28,943         -10% 32,485         -13%

KBANK 28,205         -13% 33,356         -8%

KTB 21,344         -12% 25,245         -10%

SCB 30,568         -10% 34,926         -9%

TMB 14,328         -13% 16,401         -8%

TISCO 6,147           -11% 6,832           -8%

Total 129,535       -11% 149,245       -9%

Net Profit
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Corporate Governance Report Rating 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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