กลุม่ ธนาคาร (Neutral)
18 September 2019

ธนาคารน่ าจะมีผลสุทธิเป็ นบวกเล็กน้ อยต่อ TFRS9
แนวทางเกี่ยวกับเงิ นสารองฯตาม TFRS9 จาก ธปท.
การประชุมกับธปท.หัวข้อการกากับดูแลเกีย่ วกับมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ธปท.ได้กาหนดแนวทางซึง่
โดยรวมน่าจะเป็ นการสร้างความชัดเจนในเบือ้ งต้นก่อนมาตรฐาน TFRS 9 จะประกาศใช้ในราชกิจจาฯใน
เดือน พ.ย. นี้ อันได้แก่
1. การดารงอัตราเงินสารองขัน้ ตา่ ด้านเงินกองทุนเพื่อรองรับ TFRS 9 >> เกณฑ์น้ีได้ระบุวา่ เพื่อให้
ธนาคารมีความแข็งแกร่งด้านเงินกองทุนพร้อมรองรับกับภาวะทีไ่ ม่แน่นอนของเศรษฐกิจมากขึน้ ธปท.จึงจะ
กาหนดอัตราเงินกองทุนขัน้ ต่ า (provision floor) ในเกณฑ์ดงั กล่าวจะคานวณเงินกองทุนทีต่ อ้ งการจาก
สินทรัพย์ทอี ยูท่ งั ้ ในและนอกงบดุล
และไม่รวมหลักประกัน
(รายละเอียดดูในเอกสาร
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Hearing/Hearing%20minimum%20regulatory%20reser
ve%2016%20Sep%2019.pdf)
ผลกระทบต่อธนาคารพาณิ ชย์: โดยสรุปแล้วไม่สง่ ผลกระทบต่องบกาไรขาดทุน แต่จะกระทบอัตรา
เงินกองทุนขัน้ ต่าทีต่ อ้ งดารง (BIS, CET1) ในกรณีทม่ี อี ตั ราสารองฯตาม IFRS 9 น้อยกว่า Provision floor
ซึง่ จะถือเป็ นรายการหักจากเงินกองทุน (เงินกองทุนทีล่ ดลงส่งผลต่อการจ่ายเงินปั นผลและการเติบโตของ
สินเชื่อ)
ทัง้ นี้ในสถานการณ์ปัจจุบนั ธนาคารพาณิชย์มอี ตั ราเงินกองทุนรวมเฉลีย่ อยูท่ ร่ี าว 18% (ต่าสุดอยูท่ ่ี 16% และ
สูงสุดที่ 23%) คาดว่าน่าจะเพียงพอรองรับ Provision floor ได้
2. แนวทางการจัดการกับสารองฯส่วนเกิ น >> ธปท. กาหนดว่าหากธนาคารมีเงินสารองฯสูงกว่าจานวน
ทีต่ อ้ งกันสารองตามเกณฑ์ TFRS 9 ในวันแรกทีเ่ ริม่ ใช้ (ม.ค.ปี 2020) ให้ธนาคารพาณิชย์ทยอยลดสารอง
ส่วนเกินทีม่ ใี นวันแรกนัน้ ตามวิธเี ส้นตรงเป็ นระยะเวลา 5 ปี แนวทางดังกล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากธปท.เห็นว่า
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มเี งินสารองฯส่วนเกินค่อนข้างมาก
(เนื่องจากมีการเตรียมตัวมาก่อนเกณฑ์ท่ี
ชัดเจน)
ผลกระทบต่อธนาคารพาณิ ชย์: ธนาคารพาณิชย์ไทยทุกแห่งน่ ามีสารองฯส่วนเกิน และการใช้แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการ และน่าจะเป็ นบวกต่อธนาคารที่มเี งินสารองฯส่วนเกินใน
ระดับสูง เพราะจะนาไปชดเชยกับค่าใช้จา่ ยสารองฯตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (สาหรับแบงก์ทม่ี เี งินสารองฯ
ส่วนเกินสูง ใน5 ปี แรก น่าจะเห็นการตัง้ สารองฯต่ ากว่าเกณฑ์ TFRS 9)
ตามเกณฑ์การตัง้ สารองฯเดิม ธนาคารทีม่ เี งินสารองฯส่วนเกินมากที่สดุ คือ KBANK (มีสว่ นเกิน 2 เท่าของ
สารองพึงกัน) รองลงมาคือ BBL และ TISCO

TFRS 9 เราคาดว่าผลกระทบจะเป็ นเชิ งบวกต่อกลุม่ ธนาคาร โดยเฉพาะในประเด็นของการ
ตัดใช้สารองฯส่วนเกิ น
โดยสรุปแล้วจากแนวปฏิบตั ขิ อง TFRS 9 เราคาดว่าผลกระทบจะเป็ นเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะใน
ประเด็นของการตัดใช้สารองฯส่วนเกิน (น่าจะเห็นผลบวกในงบงวด 3Q20) อย่างน้อยคาดว่าประเด็น
ค่าใช้จา่ ยสารองฯจะไม่กระทบผลประกอบการในปี 2020 ค่อนข้างแน่ แม้กระนัน้ ทีต่ อ้ งติดตามต่อและเป็ น
ปั จจัยเสีย่ งอยู่คอื ภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของสินเชื่อทีช่ ะลอตัวลง
ซึง่ อาจทาให้กลุ่มแบงก์ยงั ไม่ม ี
catalyst ระยะสัน้
คาแนะนา : เราชอบ TISCO (ราคาเหมาะสมปี 2020 ที่ 116 บาท) และ TCAP (ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่
62 บาท) เนื่องจากได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินทีอ่ ยูใ่ นระดับต่า เงินกองทุนและสารองฯยัง
แข็งแกร่ง และจ่ายเงินปั นผลในระดับสูง ส่วนธนาคารขนาดใหญ่มคี วามน่าสนใจเชิงมูลค่า (ราคาหุน้ ไม่แพง)
แนะนา KBANK (ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่ 190 บาท) และ SCB (ราคาเหมาะสมปี 2019 เป็ น 145 บาท)
----- มีต่อด้านใน----------
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Banks Sector

Figure 1: Banks – Capital Adequacy Ratio (CAR) June 2019
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Figure 2: Banks – Reserve to Required Reserve June 2019
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่

สำขำ อัลม่ำลิงค์

สำขำ อัมรินทร์ ทำวเวอร์

สำขำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 1

สำขำ บำงกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25
G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3
ห้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ บำงนำ

สำขำ สินธร 1

สำขำ เคี่ยนหงวน (สินธร 2)

สำขำ ลำดพร้ำว

สำขำ ประชำชื่น

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

105/1 อาคารบี ชั้น 4
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ รังสิต

สำขำ อับดุลรำฮิม

สำขำ รัตนำธิเบศร์

สำขำ แจ้งวัฒนะ

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12
ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ห้อง 2203, ชั้น 22
หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี

สำขำ ขอนแก่น 1

สำขำ ขอนแก่น 3

สำขำ อุดรธำนี

สำขำ เชียงใหม่ 1

สำขำเชียงใหม่ 2

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

308
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำขำเชียงใหม่ 3

สำขำ เชียงรำย

สำขำ แม่สำย

สำขำ นครรำชสีมำ

สำขำ สมุทรสำคร

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1
ห้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7
สานักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตรัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี

คำนิยำมของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

“ซื้อ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ำกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนื่องจากราคาปัจจุบัน สูงกว่ำ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ซื้อเก็งกาไรระยะสั้น” เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำกับ ตลำด
“ลงทุนน้อยกว่าตลาด” เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ำกว่ำ ตลำด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น
DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทาโดยบริษท
ั หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทาขึ้นบนพืน
้ ฐานของแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ น
รายงานฉบับนีอ
้ าจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษท
ั ไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือ
ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษท
ั ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนาข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนาข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซ้า นา
ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบ
ั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดแ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
หนังสือชี้ชวนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

หน้า 3 จาก 4

Thai Institute of Directors Association (IOD) – Corporate Governance Report Rating 2018
ค วามหมาย
ช่ ว งค ะแนน
สั ญ ลั กษ ณ์

100-90

ดี เ ลิ ศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

สัญลักษณ์ N/R หมำยถึง “ไม่ปรำกฏชื่อในรำยงำน CGR”

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษท
ั จดทะเบียนทีแ
่ สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการสารวจและประเมินข้อมูลที่บริษท
ั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็นการนาเสนอข้อมูลใน
มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินกิจการของบริษท
ั จดทะเบียน
อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลสารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการดาเนินการของบริษท
ั จดทะเบียน
และไม่ถือเป็นการให้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษท
ั จดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู้ใช้ขอ
้ มูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน
การใช้ขอ
้ มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินน
ั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC)
1 ข้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุ่ม คือ
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared)
- ได้รับการรับรอง CAC (Certified)
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