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รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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ธนาคาร 

 

ธปท. ไฟเขียว แบงกจ์า่ยปันผล  

ธปท. ไฟเขยีว แบงกจ์่ายปันผลปี 63 
เมือวานนี (12 พ.ย. 63) ธปท. ไดอ้อกประกาศ เรือง ใหส้ถาบนัการเงินจ่ายปันผลได ้หลงัจากไดป้ระเมิน 
Stress Test ของสถาบนัการเงินในปี 2563-2565 แลว้พบวา่สถาบนัการเงินยงัมีเงินกองทนุและเงิน
สาํรองเพียงพอรองรบัสถานการณเ์ลวรา้ยจากการระบาดของ COVID-19 โดยระบบธนาคารพาณิชยมี์
อตัราการกนัเงินสาํรองถงึ 1.5 เท่าของ NPL และมีอตัราเงนิกองทนุต่อสินทรพัยเ์สียง (BIS ratio) ที 
19.8% ณ 3Q63 

อย่างไรกต็าม ธปท. ยงัมีมาตรการเชงิป้องกนั โดยใหส้ถาบนัการเงินสามารถจ่ายปันผลปี 2563 ไดไ้ม่
เกิน 50% ของกาํไรสุทธิปี 2563 และไม่เกินอตัราทีจ่ายในปี 2562 เพือรกัษาระดบัเงินกองทุน 

 

มองเป็นกลางต่อกลุ่มฯ แต่กระทบ TISCO จากคาดการณ ์Div. Yield ทลีดลง 
เรามองเป็นกลางต่อปัจจยัดงักล่าว โดยมีปัจจยับวก คือ ธนาคารสามารถผา่น Stress Test ภายใต้
เงือนไขทีค่อนขา้งเขม้งวดของ ธปท. ไดส้ะทอ้นความแข็งแกร่งของเงนิสาํรองและเงินกองทนุของ
ธนาคาร และยงัชว่ยลดความไม่ชดัเจนที ธปท. อาจขอความรว่มมือไม่ใหธ้นาคารจ่ายปันผลทงัปีอยา่ง
ทีบางส่วนกงัวลกนัไวก้่อนหนา้ อย่างไรกต็ามยงัมีปัจจยัลบ คือ เงือนไขการจ่ายปันผลทีไม่เกิน 50% 
และไม่เกินอตัราทีจ่ายในปี 2562 นนั ทาํใหค้าดการณผ์ลตอบแทนจากปันผลนอ้ยลงกว่าทีเราและ
ตลาดประเมินไวก้อ่นหนา้ 

โดยภายใตเ้งือนไขของ ธปท. เราคาดอตัราผลตอบแทนจากปันผลเฉลียของกลุม่จะลดลงเหลือ 3.9% 
จากราว 4.3% ของประมาณการก่อนหนา้ โดยธนาคารทีคาดการณอ์ตัราผลตอบแทนจากปันผลลดลง
เยอะทีสดุ คือ TISCO (จาก 7.5% ลดลงเหลือ 4.7%)  
 

 
Source: Company Data, Trinity Research 

 

ยังคงให ้BBL และ TISCO เป็น Top Pick 
เรายงัคงให ้BBL และ TISCO เป็น Top Pick โดยสาํหรบั BBL เรามองว่าผลกระทบจากคณุภาพหนี
นอ้ยกวา่กลุม่ฯ เนืองจากสดัส่วนลกูหนีส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และมีเขา้รว่มโครงการช่วยเหลือ
ไม่มาก ขณะที TISCO แมว้่าในระยะสนัราคาหุน้อาจไดร้บัผลกระทบจากคาดการณ ์Dividend Yield ที
ลดลง แต่ในระยะยาวคณุภาพหนีโดยรวมยงัดี และยงัมีสาํรองส่วนเกิน รวมถงึสดัส่วนเงนิกองทนุ
แข็งแกร่งสดุในกลุม่ฯ 
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Anti-corruption Progress Indicators 
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