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การควบรวมระหว่าง TMB และ TBANK เป็น Win-Win 
New TMB กระบวนการควบรวมน่าจะกินเวลาทัง้ปี และธนาคารใหม่น่าจะเร่ิมได้ในปี 2020 

กระบวนการควบรวมจากน้ี คอื TBANK จะปรบัโครงสรา้งบรษิทัลูกใหเ้หลอืเพยีงธุรกจิธนาคารพาณิชย์ 
หลงัจากนัน้ TMB จะท าการเพิม่ทุนและใชส้ภาพคล่องรวมถงึการออกตราสารหน้ีใหมร่วมเป็นจ านวน 1.3-
1.4 แสนลบ. เพื่อซือ้ TBANK โดย TCAP และ BNS จะเป็นผูท้ีเ่ขา้ซือ้หุน้เพิม่ทุน TMB ในครัง้น้ีดว้ย 
กระบวนการควบรวมจะเกดิขึน้ภายในปี 2019 และธนาคารใหมจ่ะมผีูถ้อืหุน้หลกั 3 รายไดแ้ก่ ING และ 
TCAP จะถอืหุน้ในสดัส่วน > 20% สว่น MOF ยงัเป็นผูถ้อืหุน้หลกั แต่ยงัไมร่ะบุสดัส่วน ขณะที ่BNS จะมี
สดัสว่นการถอืหุน้ลดลงอยา่งมนียัส าคญั 

ผลกระทบต่อ TMB – เป็นบวกระยะยาว แนะน า ซือ้ 

เราคาดวา่จะสง่บวกต่อ EPS ของ New TMB ราว 35% และ BVS จะเพิม่ขึน้ราว 10% จากประมาณเดมิ
ก่อนการควบรวม ขณะที ่ROE จะปรบัขึน้ราว 1.5% ขึน้มาอยูท่ีร่ะดบั > 10% ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ New TMB 
น่าจะไดร้บัการ Re-rating PBV ขึน้บน ROE ทีย่กฐานสงูขึน้  

เน่ืองจากการควบรวมน่าจะเสรจ็สิน้ปลายปี 2019 เราจงึคงราคาเหมาะสมของ TMB ในปี 2019 ที ่ 2.58 
บาท สว่นราคาเหมาะสมปี 2020 น่าจะไดผ้ลบวกจากการควบรวม บนประมาณการ 2020 BVS ภายหลงั
การควบรวมทีร่าว 2.90 บาท ราคาเหมาะสมของ New TMB จะอยูท่ีร่าว 3.20 บาทต่อหุน้ 

ผลกระทบต่อ TCAP – แนะน า ซ้ือเกง็ก าไรระยะสัน้ คาดมีปันผลพิเศษจากสภาพคล่องส่วนเกิน 

ส าหรบั TCAP ระยะสัน้เป็นบวก จากสภาพคล่องทีไ่ดจ้ากการขายหุน้ TBANK จะคงเหลอือยูจ่ านวนหน่ึง ซึง่ 
TCAP ม ี3 แนวทางทีจ่ะจดัการต่อสภาพคล่องน้ีไดแ้ก่ 1. การจา่ยเงนิปันผลพเิศษ 2.การซือ้หุน้คนื และ 3. 
การลงทุนในธุรกจิอื่นๆ นอกจากน้ีคาดวา่ TCAP จะบนัทกึก าไรจากการขาย TBANK เป็นจ านวนทีม่ี
นยัส าคญั แนะน า ซือ้เกง็ก าไร ราคาเหมาะสมปี 2019 คงไวท้ี ่60 บาท 

ผลกระทบต่อ THANI - หาก BNS เข้าถือหุ้นด้วย เช่ือว่าไม่น่าจะมีการ Downgrade rating 

THANI อนัดบัเครดติอาจไมถู่กกระทบ ถา้โครงสรา้งการถอืหุน้เป็น TCAP และ BNS คนละ 30% (จากเดมิ
ที ่TBANK ถอื 65%) เพราะ rating ของ BNS ทีแ่คนาดาปัจจบุนัไดอ้นัดบัเครดติแขง็แกรง่กวา่ KBANK และ 
BBL นอกจากน้ี ในเชงิปัจจยัพืน้ฐาน THANI มกีารพึง่พงิ TBANK น้อยมาก เราคาดวา่ THANI ไม่ไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ คงค าแนะน าซือ้ ราคาเหมาะสม 10 บาท  
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กระบวนการควบรวมจะแล้วเสรจ็ในปีน้ี ผู้ถือหุ้นหลกัมี 3 ราย ING TCAP และ MOF 

เราคาดการประชุมนกัวเิคราะหเ์มื่อวานน้ีผูบ้รหิาร TMB และ TCAP ไดช้ีแ้จงกระบวนการการควบรวมระหวา่ง TMB และ 
TBANK เพิม่เตมิคอื  

ในขัน้แรก TBANK จะปรบัโครงสรา้งบรษิทัลูก อนัไดแ้ก่ TNS, TNI, THANI และ AMC เป็นตน้ (ยกเวน้ TAsset) ขายใหก้บั 
TCAP และผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน เพื่อให ้TBANK เหลอืเพยีงธุรกจิธนาคารพาณิชย์  

จากนัน้ TMB จะท าการเพิม่ทุนจ านวน 9 หมื่น-1 แสนลบ. แบ่งเป็น 2 สว่นไดแ้ก่ 1 การเพิม่ทุนจ านวน 5-5.5 หมื่นลบ. 
ใหก้บักลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ TBANK อนัไดแ้ก่ TCAP และ BNS ในราคา TMB ทีม่ลูคา่ทางบญัชเีท่ากบั 1.1 เท่าภายหลงั
ปรบัปรงุมลูคา่จากการเพิม่ทุนตามที่ TMB คาดการณ์ไว ้  และ 2. การขายหุน้เพิม่ทุนอกีจ านวน 4-4.5 หมื่นลบ.ใหก้บัผูถ้อื
หุน้เดมิของ TMB หรอือาจเป็น PP ยงัไมก่ าหนดราคา ยงัไมม่รีายละเอยีดเพิม่เตมิอื่นวา่จะจดัสรรอยา่งไร นอกจากน้ีคาดวา่
จะใชเ้งนิสภาพคล่องจาก TMB และออกตราสารหน้ีอกีสว่นหน่ึงรวมกนัเป็นจ านวนที่ราว 4-5 หมื่นลบ. รวมเงนิทุนทัง้หมดที่
ใชร้าว 1.3-1.4 แสนลบ. ใช้ซือ้ TBANK จาก TCAP และ BNS ในขัน้ตอนน้ีทัง้หมดจะเป็นการ Settlement ในคราวเดยีว 

TMB และ TBANK ท าการควบรวมกจิการกนัคาดวา่จะแล้วเสรจ็ในปีน้ี โดยผูถ้อืหุน้ของ New TMB น่าจะมผีูถ้อืหุน้หลกั 3 
รายไดแ้ก่ ING และ TCAP จะถอืหุน้ในสดัส่วน > 20% สว่น MOF ยงัเป็นผูถ้อืหุน้หลกั แต่ยงัไม่ระบุสดัสว่น ขณะที ่BNS จะ
มสีดัสว่นการถอืหุน้ลดลงอยา่งมนีัยส าคญั 

 

 
Source: TMB, TBANK presentation 
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Source: TMB, TBANK presentation 

 

ผลกระทบต่อ TMB – เป็นบวกระยะยาว และคาดว่าจะไม่เกิด Dilution effect 

ส าหรบั บนสมมตฐิานการควบรวมกจิการกนัโดยยงัไมร่วม Synergy และสทิธปิระโยชน์ทางภาษใีดๆ เราคาดวา่ New TMB 
จะมกี าไรสทุธทิีร่าว 2.26 หมื่นลบ. (มาจากการคาดการณ์ก าไรจาก TMB จ านวน 8.9 พนัลบ. และ TBANK จ านวน 1.37 
หมื่นลบ.)  2019 EPS จะปรบัขึน้เป็น  0.27 บาท จากเดมิ 0.20 บาท และ 2019 BVS จะปรบัขึน้เป็น 2.64 บาท จากเดมิ 
2.40 บาท (บนสมมตฐิานราคาขายหุน้เพิม่ทุนที่ 2.50 บาทต่อหุน้) และ 2019 ROE คาดวา่จะอยูท่ี ่10.2% จากเดมิ 8.7% 
ซึง่น่าจะท าใหร้าคาเหมาะสมไดร้บัการ Re-rated PBV ใหส้งูขึน้ Upside ของประมาณการเกดิจาก Synergy ทีจ่ะไดจ้ากการ
ควบรวมซึง่คาดวา่น่าจะเกดิขึน้ในปี 2020 เป็นตน้ไปอนัไดแ้ก่ . การกระจายตวัของสนิเชื่อและเงนิฝากซึง่จะท าให้ NIM ดขีึน้
กวา่เดมิ 2. ตน้ทุนการด าเนินงานต่อหน่วยทีต่ ่าลง (อาทกิารลงทุนดา้นดจิทิลัซึง่ไดส้เกลทีป่ระหยดัต่อขนาดมากยิง่ขึน้) และ 
3. การสรา้งรายไดจ้ากขนาดฐานลูกคา้ทีใ่หญ่ขึน้เป็นจ านวนที่ > 10 ลา้นราย)  

ค าแนะน า เน่ืองจากการควบรวมน่าจะเสรจ็สิน้ปลายปี 2019 เราจงึคงราคาเหมาะสมของ TMB ในปี 2019 ที ่2.58 บาท สว่น
ราคาเหมาะสมปี 2020 น่าจะไดผ้ลบวกจากการควบรวม บนประมาณการ 2020 BVS ภายหลงัการควบรวมทีร่าว 2.90 บาท 
ราคาเหมาะสมของ New TMB จะอยูท่ีร่าว 3.20 บาทต่อหุน้ 
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Source: TMB, TBANK presentation 

 

ผลกระทบต่อ TCAP – เป็นบวกระยะสัน้ คาดดีต่อกระแสเงินสด และการตีมูลค่าบริษทัลกูเป็นก าไรทางบญัชี 

ระยะสัน้ ภายหลงั TCAP ใสเ่งนิเพิม่ทุนใหก้บั TMB โดยในเบือ้งต้นเราคาดการณ์การถอืหุน้ที่ 20% จะใชเ้งนิเพื่อเพิม่ทุน
ใหก้บั TMB ราว 4.2 หมื่นลบ. ขณะทีไ่ดร้บัเงนิจากการขายหุน้ TBANK ใหก้บั TMB ราว 6.5-7 หมื่นลบ. เมื่อสทุธจิากเงนิ
ลงทุนในบรษิทัลูกทีต่อ้งรบัซือ้จาก TBANK องิจากมลูคา่สทุธทิางบญัชอียูท่ีร่าว 1-1.5 หมื่นลบ. TCAP จะคงเหลอืเงนิสดราว 
1.3-1.8 หมื่นลบ. ซึง่ม ี3 แนวทางในการจดัการเงนิสดจ านวน้ีไดแ้ก่ 1.การจา่ยเงนิปันผลพเิศษ 2. การซือ้หุน้คนื หรอื 3.การ
ลงทุนในบรษิทัอื่นๆ 

นอกจากน้ีเราคาดวา่ TCAP จะบนัทกึก าไรจากการขาย TBANK ก่อนหกัภาษ ีเป็นจ านวน 3.3-3.8 หมื่นลบ. (องิราคาทุนที่ 
3.18 หมื่นลบ. ตามงบการเงนิ TCAP)  

ระยะยาว ภายหลงัการควบรวม งบการเงนิของ TCAP จะเปลีย่นไปอยา่งมนียัส าคญั เน่ืองจากสดัส่วนการถอืหุน้ใน NEW 
TMB จะอยูท่ีร่าว 20% ท าให ้TCAP ไมส่ามารถจดัท างบการเงนิรวมได ้แต่จะรบัรูเ้ป็นส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน ในกรณี
คาดการณ์ก าไรปี 2019 ของ New TMB ที ่2.26 หมื่นลบ. คาดวา่ TCAP จะรบัรูก้ าไรจาก NEW TMB  ทีร่าว 4.5 พนัลบ. 
ยงัไมร่วมบรษิทัลูกอื่นๆ ซึง่น่าจะน้อยกว่าการถอืหุน้ TBANK เดมิ สว่นเงนิปันผลที่จะจา่ยใหก้บัผูถ้อืหุน้จากเดมิทีเ่คยจา่ยที่
ราว 2.40 บาทต่อหุน้ จะคงเดมิไดก้ต็่อเมื่อ Payout ratio ของ NEW TMB ตอ้งไมต่ ่ากวา่ 62% (ปัจจบุนั TMB จา่ยปันผลที่ 
payout ราว 25%) หรอือกีทางคอืจ านวนการซือ้หุน้คนืของ TCAP ตอ้งท าใหจ้ านวนหุน้หลงัการขาย TBANK คงเหลอื
ประมาณกึง่หน่ึงของทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่แนวทางหลงัเป็นไปไดย้าก 

แนะน า ซือ้เกง็ก าไร TCAP  เน่ืองจากเงนิสดทีจ่ะดขีึน้ระยะสัน้ซึง่จะน าไปสูก่ารจา่ยเงนิปันผลในระดบัสงูในคราวเดยีว สว่น
ระยะยาว ผูถ้อืหุน้เดมิของ TCAP อาจตอ้งตดิตาม Dividend payout policy จากธนาคารแหง่ใหม ่ ราคาเหมาะสมปี 2019 
อยูท่ี ่60 บาท 
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Financial projection – pre vs post merger 

 

 

 

 

 

Source: FinansiaResearch 

 

ผลกระทบต่อ THANI – หาก BNS เข้าถือหุ้นด้วย เช่ือว่าไม่น่าจะมีการ Downgrade rating 

THANI อนัดบัเครดติอาจไมถู่กกระทบ ถา้โครงสรา้งการถอืหุน้เป็น TCAP และ BNS คนละ 30% (จากเดมิที ่TBANK ถอื 
65%) เพราะ rating ของ BNS ทีแ่คนาดาปัจจบุนัไดอ้นัดบัเครดติแขง็แกรง่กวา่ KBANK และ BBL นอกจากน้ี ในเชงิ
ปัจจยัพืน้ฐาน THANI มกีารพึง่พงิ TBANK น้อยมาก เราคาดวา่ THANI ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้ คง
ค าแนะน าซือ้ ราคาเหมาะสม 10 บาท 

  

  TMB TBANK NEW TMB 

2019 NP 8,904  13,749  22,653  

2019 EPS 0.20  2.25  0.27  

2019 ROE 8.7% 9.8% 10.2% 

2019 BVS 2.40  22.91  2.64  
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์  สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 า แ รศเ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส )1768  25 า แ ราน่มล เ่สแอ าน้ส 9114115  496/502 า แ รานมรเสอรอ อ าิาารอ  7/129-221 า แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่้   

ิซ็สอรน่ิาเ่ศอ าน้ส 18 , 25 า แ รไอยซนมมเอ อ าิาารอ าน้ส 5 131  ซ .าเศ่ม ช.ิพ เ่สลเเ  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ช.ิพ เ่สลเเ คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ช .ิพาราุรีเนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ช.ารมร าาสสี คขาส ารุณามรเสอรอ   

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเห้ายขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากส้าย ล.กรุสิอพมห สแร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สาขา สินธร 3 

3105 า แ ริา็สม รอแ าน้ส 3 589 หมูล 12 า แ ราุศอ าิาารอ 1 130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 1  140/1 า แ ริแ่ียสหสาส 2 าน้ส 18  130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 3  

ห้าสิ่ขอี่ A3R02  ช .่ ศพร้ า  าาฟฟอด าน้ส 19 ห้าสิ่ขอี่ 589/105  าน้ส 2 ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  าน้ส 19 ช.าเอยุ คขาสุ่มพเสี  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ (ิศเม 1093/105 )  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  

ล .กรุสิอพมห สแร  ช .า สส -เร ศ(กม.3  ) คขาสา สส      

 ิขเา สส  ล .กรุสิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพร้าว สาขา ประหาหื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 า แ รรร  อ าิาารอ 2  105/1 า แ ราี าน้ส 4  1/832 าน้ส 2 12.5 13 หมูห 17  990 า แ รานาศุ่ร รเมิพ่ร าน้ส 12  576 ช.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 าน้ส 11 ช.พห่ยย เส  ช .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แูแเ า .ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรี่ม  เ .า สกรรรา า.ิมืาสสสอาุรี  

คขาสลเุลนกร ิขเลเุลนกร ิขเลเุลนกร ล .กรุสิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอาุรี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรีราหา สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  2  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี 

135/99 ( เึกแาม าน้ส G) ชสสรุขุมาเอ 311/16 าน้ส 2 ช.ก่ สิมืาส ิ่ขอี่ 26/9 หมูลอี่ 7 าน้ส 2  311/1  197/29 1213/3  

เ .ดรีร า  า.ดรีร า  เ. สิมืาส า.ิมืาสขาสคกลส ช.ดรีลนสอรอ หมล ช .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ช .าุศรศุดรี เ .หม กคข้ส  

ล .า่าุรี  ล.ขาสคกลส เ . สิมืาส เ  . สิมืาส  า .ิมืาสาุศร  สี ล.าุศร  สี  

  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส   

     

สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  า แ รมร เ่ิพ่ร 32/4 หมูลอี่ 2 าน้ส 1  353/15 หมูล 4 เ.รเมกก  119 หมูล 10 เ.คมลร ย  

หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ ห้าส B1-1, B1-2  า .ิมืาสิาียสร ย ล.ิาียสร ย  า .คมลร ย ล.ิาียสร ย  

ช .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  ช .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  เ .คมลิหียร า.ิมืาสิาียส หมล    

า .ิมืาสิาียส หมล ล.ิาียส หมล  า .ิมืาส ล.ิาียส หมล  ิาียส หมล   

     

สาขา นครราหสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/2 ห้าส  A3 าน้ส 7 813/30 ช.สรรเสหอ  22/18  200/221 , 200/223 106 าน้ส่าย ช.ปรรา  เปึเยอ  

รก สนกส สิศารมา่ อ่ สแรร ารีม  เ .มห านย า.ิมืาสรมุอรร แร  ช.ห่าสพลาานศฉ่าส า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 เ .ห ศ หญล า.ห ศ หญล ล.รสข่  

ช .มเเรภ พ เ. สิมืาส  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็เ  ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   

า .ิมืาสสแรร ารีม  ล.สแรร ารีม   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญล ล.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222 1200/224 1200/226  59/28 ช.ห้ายยาศ เ.อนาิอี่ยส  173/83-84 หมูล 1 ช.านศยพ เว-า ส หญล  300/69-70 หมูล 4 เ.รูรรมเค่   

า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 า .ิมืาสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเ้ีย า.ิมืาสรุร ดสอ  สี  า .ิมืาส ล.ปึเเ สี   

ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   ล .รุร ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ล.รสข่      

     

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้า”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 10% 

HOLD “ชืา”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส  สูงกว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้าิก็สกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่าสล กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากเลาร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้าล ร แ ปึลลุานสลรรูสกาล มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอุสม กกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่สอุสิอล กนาเ่ ศ”     ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอุสส้ายกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหเุ  :ผ่เาาคอสอี่แ ศหานสา ลิป่่ียสคป่สเ มแา มิรี่ยสขาสเ่ ศอี่ิพเ่มข้ึส หราื่ศ่ส สขณรสน้ส  

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสี้ลนศอก ยศยารเดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ชูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาสคห่ลสข้ามู่

อี่ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าชืา ค่ร /หราืมีแา มชูกเ้าส ายล สไรก็เ มารเดนอไมลรนาราสแา มชูกเ้าสแราช้าสขาสข้ามู่ศนสก่ล า ขา้มู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล ส

ร ยส สฉานาสีา้ ลมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หรืาิพเ่มิเเมไศ้เ่าศิา่ ยศยไมลเ้าสคล้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ลรานกลสูหราืาี้าาส หผู้้่สอุส ่สอุสซื้าหรืา

ข ยห่นกอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่เาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอเ มข้ามู่อี่ปร กรคเลายล ส ศ ารเดนอลสึไมลรนาผเศาาาเลาแา ม

ิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สล กก รสก ข้ามู่หรืาแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ไมลาล กรณี ศก็เ ม ผู้่สอุสแารดึกด ขา้มู่ค่ร า้ศุ่ยพเสเลายล สราาแาา สก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอขารสาส เ่ขรเอ เว สข้ามู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล สร ยส สฉานาสี ้ ห ้มมเ ห้ผู้ ศสก ข้ามู่ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซ้ก  สก 

าากครศสหรืาิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสุญ เิป็ส่ ย น่กดณอานกดรล การเดนอ่ลาสหส้  ก ร่สอุส สห่นกอรนพยอมแีา มิรี่ยส ผู้่สอุสแาร

ดึกด ข้ามู่ค่รพเล รณ ายล สราาแาากลาสก รเนศรเส ล่สอุส 

ารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส )า ลิป็สผู้ศูค่รภ พแ ล่าส ( Market Maker) ค่รผู้าาก ารก แนญครศสรเอ เาสุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ

อี่ปร กสายูล สร ยส สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ า ลลนศอก าอาเิแร รหอขาสห น่กอรนพยอา้ สาเสศนสก่ล าสี้ ศนสสน้ส สนก่สอุสแารดึกด ร ย่ริาียศ สหสนสราืาี้าาสขาส ารก แนญครศสรเอ เ

าสุพนส อศนสก่ล ากลาสเนศรเส ล่สอุส 

 



 

หน้า 7 จาก 7 

Thai Institute of Directors Association (IOD) – Corporate Governance Report Rating 2018 

 

 

 

สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศูค่กเลก รารเดนอลศอริาียสอีค่รศสไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ล กก รรก ราลค่รปรริมเสข้ามู่อี่ารเดนอลศอริาียส สเ่ ศห่นกอรนพยอคหลสปรริอดไอย ค่รเ่ ศ

ห่นกอรนพยอ ิา็ม ิา ไา "(ารเดนอลศอริาียส )" ิปอศิผยเลาร   รณร ค่ริป็สข้ามู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปร ม รชิข้ ชึสไศ้ ผ่รก ราลศนสก่ล าลึสิป็สก รสก ิรสาข้ามู่ สมุมมาสขาส

าุแแ่ภ ยสากเลาม เรฐ สก รกก กนาศูค่กเลก รขาสารเดนอลศอริาียส ยศยไมลไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสกเลก รขาสารเดนอลศอริาียส ากีอน้สมเไศ้ า้

ข้ามู่ภ ย สขาสารเดนอลศอริาียส สก รปรริมเส ศนสสนส้ ผ่รก ราลอี่ครศสสี้ลึสไมลไศ้ิป็สก รรนาราสชึสผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาสารเดนอลศอริาียส ค่รไมลชืา

ิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่สอุส สห น่กอรนพยอขาสารเดนอลศอริาียสหราืแก คสรสก  ศๆ ผู้ า้ขา้มู่ลึสแาร า้าเล รณญ ณขาสเสิาส สก ราเิแร รหอค่รเนศรเส ล สก ร า้

ข้ามู่ ศ ๆ อี่ิกีย่ากนาารเดนอลศอริาียสอี่ครศส สผ่รก ราลสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามู่ CG Score ปรรลก ปี 2561 ล ก รม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้ามู่ารเดนออี่ิข้ รลามยแรสก รคสารลามปรเานเเขาสภ แิากาสไอย สก รเลาเ้ สอุลรเเ )Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย  

   )ข้ามู่ ณ านสอี่ 31 รเสห แม 2561( มี 2 กุ่ลม แืา 

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 
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