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ธปท. เรียกผู้ประกอบการหารือแนวทางลดเพดานดอกเบีย 

ธปท. เรียกผู้ประกอบการหารือแนวทางลดเพดานดอกเบยี คาดมขี้อสรุป ก.ค. 
รายงานข่าวจากนสพ.ฐานเศรษฐกิจ (28 มิ.ย. 64) ระบุแหล่งข่าวจากสถาบนัการเงินเปิดเผยว่า ธปท. 
เชิญสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เพือขอขอ้มูลเกียวกับสินเชือแต่ละประเภท เช่น สินเชือบัตรเครดิต 
สินเชือส่วนบุคคลและสินเชือจาํนาํทะเบียนรถ ซงึเป็นการหารือเบืองตน้ยังไม่มีขอ้สรุป ส่วนใหญ่เป็น
การรบัทราบความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ โดยภายในสปัดาหนี์ผูป้ระกอบการตอ้ง
สรุปรายละเอียดเกียวกับตน้ทุน อตัราดอกเบียเฉลีย เพือ ธปท. ใชป้ระกอบการพิจารณา ส่วนอตัรา
ปรบัลด 1-2% นนั ยงัไม่มีการพดูคยุ  
 
มองประเดน็การลดเพดานดอกเบียกระทบกลุ่มธนาคารคอ่นขา้งน้อย 

เรามองว่าโอกาสในการลดเพดานดอกเบียสินเชือต่างๆ ทีอยู่ภายใตก้ารควบคมุของ ธปท. อาท ิสินเชือ
บตัรเครดิต สินเชือส่วนบุคคล และสินเชือจาํนาํทะเบียน มีค่อนขา้งนอ้ย เนืองจากไดมี้การลดเพดาน
ดอกเบียของสินเชือต่างๆ ในปี 2563 มาแลว้ ขณะทีแนวคิดการลดเพดานดอกเบียจะส่งผลกระทบ
ระยะยาว ขณะทีปัจจุบนัเป็นสถานการณช์วัคราวซงึมาตรการการลดดอกเบียชวัคราว หรือการเจรจา
แก้หนีเป็นรายกลุ่มจะเหมาะสมมากกว่า ในอีกด้านหนึงการลดเพดานดอกเบียจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการปล่อยสนิเชือยากขนึเพือหลีกเลียงความเสียง 

ทงันีหากมีการพิจารณาปรบัลดเพดานดอกเบียจริง คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารค่อนขา้ง
นอ้ย เนืองจากสินเชือรายย่อยทีไม่ใช่สินเชือบา้นและสินเชือเช่าซือ (ซงึเป็นสินเชือทีไม่ไดถ้กูพิจารณา
ปรบัลดเพดานดอกเบีย) มีสดัส่วนนอ้ยมากราว 3.5% ของสินเชือรวมในระบบสถาบนัการเงิน อีกทงั
ธนาคารยังปล่อยสินเชือต่างๆ ตาํกว่าเพดานอยู่แลว้ ขณะทีธุรกิจทีกระทบอาจเป็นธุรกิจบตัรเครดิต
และบตัรกดเงินสด เช่น AEONTS และ KTC ทีอาจมีการปล่อยสินเชือในอัตราดอกเบียใกลเ้คียงกับ
เพดานในสดัส่วนทีสงูกวา่ 
 
แต่สถานการณเ์ศรษฐกจิยังเป็นปัจจัยกดดัน 

แม้เราจะคาดว่าประเด็นการลดเพดานดอกเบียจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มธนาคารน้อยอย่างไม่มี
นยัสาํคญั และราคาหุน้ของกลุ่มธนาคารไดป้รบัตวัลงราว 6% นบัตงัแต่มีข่าวการลดเพดานดอกเบีย
เมือวนัที 15 มิ.ย. 64 สะทอ้นปัจจัยลบจากประเด็นการลดดอกเบียไปแลว้ ทาํให ้Upside ของกลุ่มมี
ความน่าสนใจมากขึน โดยเรายังเลือก Top pick คือ BBL (TP 151 baht) KBANK (TP 158 baht) 
และ TISCO (TP 106 baht) อย่างไรก็ตามมองว่าการฟืนตัวของราคาหุน้ในกลุ่มธนาคารยงัเป็นไปได้
ยาก เนืองจากยงัมีปัจจยักดดนั คือ สถานการณก์ารระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ทีทวีความรุนแรง
ขนึ และการปรบัลดคาดการณ ์GDP ของสถาบนัต่างๆ โดยเฉพาะ กนง. ทีปรบัลดจากเดิมเติบโต 3% 
เหลือเพียง 1.8% 
 

  

 

 

 

 

 
 

Target Price Upside Last Price ROE (2021F) DPS (2020F) Div. Yield (2020)
BBL 151 32.5% 114 5.5% 2.50 2.2%
KBANK 158 32.8% 119 7.6% 2.50 2.1%
KTB 14 32.1% 10.6 5.2% 0.28 2.6%
SCB 114 15.7% 98.5 7.7% 2.30 2.3%
TTB 1.3 15.0% 1.13 5.0% 0.05 4.0%
TISCO 106 19.8% 88.5 16.1% 6.30 7.1%
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

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 

 

 


