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การรวมกันเป็ นบวกระยะยาว
TMB ประกาศเพิ่มทุนให้ผ้ถู ือหุ้นเดิ มเป็ น TSR และการเพิ่มทุน PP เพื่อซื้อ TBANK
TMB เพิม่ ทุนหุน้ สามัญจานวน 62,371.7 ล้านหน่ วย เพื่อระดมเงินจานวน 106,400 ลบ. รวมกับการออก
ตราสารหนี้และสภาพคล่องอีกส่วนหนึ่งเพื่อระดมเงินทัง้ สิน้ 1.5 แสนลบ. เพื่อเข้าซือ้ TBANK ในเบื้องต้น
TMB จะมีการออก TSR (ใบแสดงสิทธิทเ่ี ปลีย่ นมือได้สาหรับการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน) ในอัตราส่วน 1.39 หุน้ เดิม
ต่อ 1 TSR เพื่อใช้สทิ ธิในการซือ้ TMB 1 หุน้ ในราคาเพิม่ ทุน 1.35-1.60 บาท (ยังไม่กาหนด) จากนัน้ จะเป็ น
การเพิม่ ทุนให้สาหรับ TCAP และ BNS รวมถึงรายอื่นๆ ในราคาเท่ากับ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชี
ภายหลังการเพิม่ ทุน RO
ผลกระทบต่อ TMB - จานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการเพิม่ ทุนมากกว่าที่เราคาดไว้ และราคาหุน้ เพิม่ ทุนเป็ นราคา
ส่วนลดทีม่ ากกว่าทีเ่ ราคาดไว้เช่นกัน ซึง่ นั ่นอาจทาให้ราคาหุน้ ของ TMB ได้รบั แรงกดดันจากราคาเพิม่ ทุนที่
ต่ากว่าราคากระดาน อย่างไรก็ตามการทีม่ ี TSR ทาให้การได้สทิ ธิซ้อื หุน้ เพิม่ ทุนมีมลู ค่า และน่าจะช่วยจากัด
Downside ของราคาหุน้ ได้
ประมาณการกาไรปี 2020 ของ NewTMB คาดว่าจะอยูท่ ร่ี าว 2.2 หมื่นลบ. EPS 0.21 บาท และ 2020
BVS จะอยูท่ ร่ี าว 2.18 บาทต่อหุน้ โดย ROE คาดว่าจะอยูท่ ่ี 10.3% ซึง่ ดีกว่า TMB เดิมทีอ่ ยูท่ ่ี 9% ทัง้ นี้ ณ
ระดับ ROE ดังกล่าว TMB ไม่ควรซือ้ ขายต่ากว่า BVS ดังนัน้ เรามองเห็น Upside จากราคาหุน้ ในปั จจุบนั
ทัง้ นี้เรายังไม่รวมกาไรจากการขาย TFUND ซึง่ TMB ได้ทาสัญญา Binding agreement กับ Espring
เรียบร้อยแล้ว) เราแนะนา ซือ้ TMB และ จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน โดยให้ราคาเหมาะสมปี 2020 ที่ 2.18 บาท
เท่ากับ Prospective BVS
ผลกระทบต่อ TCAP – จะคงเหลือ Free cash flow หลังการเข้าซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน TMB และการซือ้ บริษทั ย่อย
อื่นๆ ราว 1 หมื่นลบ. (8 บาทต่อหุน้ ) เราคาดว่า TCAP ยังสามารถจ่ายเงินปั นผลพิเศษได้ และบางส่วนใช้
สาหรับทา Treasury stock, ขยายธุรกิจใหม่และการเติบโตในธุรกิจเดิม ขณะที่กาไรของ TCAP ในปี 2020
คาดว่าจะอยูท่ ่รี าว 7 พันลบ. ยังไม่รวม Tax benefit เราคงคาแนะนา ซือ้ ราคาเหมาะสม 60 บาท
ผลกระทบต่อ THANI – โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหม่ โดย THANI จะไปอยูภ่ ายใต้ SPV1 อาจทาให้ THANI ถูก
ปรับลดอันดับเครดิตเรทติง้ เนื่องจากอันดับเครดิตเดิมอยูบ่ นพืน้ ฐานการได้รบั สนับสนุ นเงินทุนจากธนาคาร
(TBANK) เป็ นหลัก ลง ซึง่ น่าจะส่งผลต่อ CoF ในปี 2020 ปั จจัยนี้อยูใ่ นประมาณการของเรา (เราคาดว่า
กาไรปี 2020 จะหดตัวลง) เราคงคาแนะนา ถือ ราคาเหมาะสม 7.70 บาทTHANI ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงผูถ้ อื หุน้ คงคาแนะนาซือ้ ราคาเหมาะสม 10 บาท

Analyst: Sunanta Vasapinyokul, CFA
Register No.: 019459
E-mail: sunanta.v@fnsyrus.com
Tel. 0 2646 9680
www.fnsyrus.com
FB FINANSIA SYRUS SECURITIES
Line @finansia
Twitter @fnsyrus

หน้า 1 จาก 6

Banks Sector

TMB กาหนดการเพิ่ มทุนและระยะเวลาสาหรับการเพิ่ มทุนและควบรวมแล้ว
การประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ ผูบ้ ริหารแถลงการควบรวมระหว่าง TMB และ TBANK โดยประเด็นสาคัญคือการเพิม่ ทุน
ดังนี้
1. มูลค่า TBANK อยูท่ ร่ี าว 1.5 แสนล้านบาท (โดยประเมินจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2018 ที่มมี ลู ค่าทางบัญชี
ทีร่ าว 1.42 แสนล้านบาท + กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 5.5 พันลบ. + Premuium 9.2 พันลบ. และเงินสดใน
ธนาคาร 2.6 หมื่นลบ.) TMB ต้องการเพิม่ ทุนจานวน 1.3 แสนลบ. (ภายหลังสุทธิจากเงินสดคงเหลือใน TBANK แล้ว)
2. การเพิม่ ทุน 1.3 แสนลบ. จะมาจากการ
2.1 ออกตราสารหนี้จานวน 20% หรือราว 2.6 หมื่นลบ. ซึง่ จะมีทงั ้ การออกตราสารหนี้ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายทุน AT1
จานวน 0.96-1.6 หมื่นลบ. และการออก Sub-debt จานวน 1.5 หมื่นล. ซึง่ Sub-debt นี้ได้มกี ารออกและจัด
จาหน่ ายเรียบร้อยแล้ว)
2.2 ออกตราสารทุนจานวน 80% โดยแบ่งเป็ น
- การเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม โดยออก TSR จัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 1.39 หุน้ เดิม ต่อ 1 TSR
โดย TSR เป็ นใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน TMB ในอัตราแปลงสภาพ 1 TSR ต่อ 1 หุน้ เพิม่ ทุน อายุไม่
เกิน 2 เดือนนับแต่วนั ทีอ่ อก TSR โดยกาหนดราคาใช้สทิ ธิ ์ของ TSR (ราคาหุน้ เพิม่ ทุน TMB) ระหว่าง 1.351.60 บาทต่อหุน้ หรือส่วนลดราว 14.5-27.9% จากราคาปิ ด TMB ถ่วงน้ าหนัก 7 วันก่อนการประชุม
คณะกรรมการซึง่ เท่ากับ 1.87 บาท ในกรณีน้ี TMB จะมีการออก TSR จานวน 31,481 ล้านหน่ วย และคาด
ว่าจะระดมทุนได้ท่รี าว 4.25 หมื่นลบ. สาหรับ TSR โดยยังไม่กาหนดวัน Record date แต่กาหนด XM 21
ส.ค. และวันประชุมผูถ้ อื หุน้ วันที่ 23 กย.
- การเพิม่ ทุนให้กบั TCAP และ BNS รวมถึงผูถ้ อื หุน้ เดิมของ TBANK อื่นๆ จานวน 5.76 หมื่นลบ. กาหนด
ราคาที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีภายหลังการเพิม่ ทุน TSR
- การเพิม่ ทุนขายให้กบั นักลงทุนใหม่ (นักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนส่วนบุคคลทีเ่ ป็ น High-Networth) จานวน
6.4 พันลบ. กาหนดราคาขายที่ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีภายหลังการเพิม่ ทุน TSR
โดยสรุปแล้วจะมีการเพิม่ ทุนจานวน 62,371.7 ล้านหน่ วย และได้รบั เงินจานวน 106,400 ลบ. คิดเป็ นเฉลีย่ หุน้ ละ
1.70 บาทต่อหุน้ และ TMB จะมี Capital Tier1 ทีร่ าว 12.3-14.1%

Figure 1: TMB – Shareholder structure

Source: TMB presentation
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TCAP จะคงเหลือ Free cashflow ภายหลังการเพิ่มทุน TMB ราว 1 หมื่นลบ.
ภายหลังการขาย TBANK TCAP จะคงเหลือ Free cash flow ทีร่ าว 1 หมื่นลบ. (คิดเป็ น 8 บาทต่อหุน้ ) ซึรงน้อยกว่าทีเ่ ราคาดไว้วา่ จะ
คงเหลือทีร่ าว 1.3 หมื่นลบ. (คิดจากเงินสดทีไ่ ด้จากการขาย TBANK ราว 8 หมื่นลบ. หักลบการเข้าซือ้ หุน้ TMB 4.4 หมื่นลบ. และการเข้า
ซือ้ หุน้ ในบริษทั ย่อยอีกราว 2.6 หมื่นลบ.) เนื่องจากจะต้องนาเงินสดบางส่วนเข้าซือ้ หุน้ ในส่วนของ BNS ด้วย จาก Free cash flow
ดังกล่าว TCAP คาดว่ายังสามารถจ่ายเงินปั นผลพิเศษได้ และบางส่วนใช้สาหรับทา Treasury stock, ขยายธุรกิจใหม่และการเติบโตใน
ธุรกิจเดิม ย่อย

Figure 2: TCAP structure before merger

Figure3: TCAP structure after merger

Source: TMB

ผลกระทบต่อ TMB – มองเป็ นบวกต่อการควบรวม
จานวนหุน้ ทีใ่ ช้ในการเพิม่ ทุนมากกว่าทีเ่ ราคาดไว้ และราคาหุน้ เพิม่ ทุนเป็ นราคาส่วนลดทีม่ ากกว่าทีเ่ ราคาดไว้เช่นกัน ซึง่ นั ่น
อาจทาให้ราคาหุน้ ของ TMB ได้รบั แรงกดดันจากราคาเพิม่ ทุนทีต่ ่ากว่าราคากระดาน อย่างไรก็ตามการทีม่ ี TSR ทาให้การ
ได้สทิ ธิซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุนมีมลู ค่า และน่าจะช่วยจากัด Downside ของราคาหุน้ ได้ (TSR คล้ายกับ Warrant แต่มอี ายุสนั ้ ราว 2
เดือนและให้ซอ้ื ขายได้เพียงราว <30 วัน อิงจาก Timeline) การประเมินราคา TSR ทีเ่ หมาะสมจะเท่ากับ “ราคาหุน้ สามัญ
TMB หัก ราคาใช้สทิ ธิ” ซึง่ หากอิงกับราคาปิ ดล่าสุดของ TMB ที่ 1.70 บาท ราคาเหมาะสมของ TSR จะอยูท่ ร่ี าว 0.10-0.35
บาท เป็ นต้น
ภายหลังการซือ้ TBANK ในเดือน ธ.ค. 2019 TBANK จะมาอยูภ่ ายใต้ TMB ซึง่ สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ (การโอน
กิจการทัง้ หมด หรือ Entire Business Transfer จะเกิดขึน้ ภายใน 18 เดือนหลังจากการซือ้ TBANK) หมายถึง TMB จะรับรู้
รายได้จาก TBANK ตัง้ แต่ปี 2020 เป็ นต้นไป
ประมาณการกาไรปี 2020 ของเราภายหลังการควบรวมอยูท่ ร่ี าว 2.2 หมื่นลบ. โดยมาจากกาไรของ TMB จานวน 9 พันลบ.
และกาไรจาก TBANK จานวน 1.3 พันลบ. ซึง่ คิดเป็ น EPS 0.21 บาท และ 2020 BVS จะอยูท่ ร่ี าว 2.18 บาทต่อหุน้ โดย
ROE คาดว่าจะอยูท่ ่ี 10.3% ซึง่ ดีกว่า TMB เดิมทีอ่ ยูท่ ่ี 9% ทัง้ นี้ ณ ระดับ ROE ดังกล่าว TMB ไม่ควรซือ้ ขายต่ากว่า BVS
ดังนัน้ เรามองเห็น Upside จากราคาหุน้ ในปั จจุบนั ทัง้ นี้เรายังไม่รวมกาไรจากการขาย TFUND ซึง่ TMB ได้ทาสัญญา
Binding agreement กับ Espring เรียบร้อยแล้ว)
เราแนะนาให้ ซือ้ TMB และ จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน โดยให้ราคาเหมาะสมปี 2020 ที่ 2.18 บาท เท่ากับ Prospective BVS
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ผลกระทบต่อ TCAP – เป็ นบวกจากสภาพคล่องคงเหลือ และการรับรู้กาไรทางบัญชี รวมถึงประโยชน์ ทางภาษี
ภายหลังการขาย TBANK TCAP จะคงเหลือ Free cash flow ทีร่ าว 1 หมื่นลบ. (คิดเป็ น 8 บาทต่อหุน้ ) ซึง่ แม้ว่าจะน้อยกว่า
ทีเ่ ราคาดไว้ก่อนหน้าจะคงเหลือทีร่ าว 1.3 หมื่นลบ. (1 หมื่นลบ. มาจากการคิดจากเงินสดทีไ่ ด้จากการขาย TBANK ราว 8
หมื่นลบ. หักลบการเข้าซือ้ หุน้ TMB 4.4 หมื่นลบ. และการเข้าซื้อหุน้ ในบริษทั ย่อยอีกราว 2.6 หมื่นลบ. ทีม่ า : TMB
Presentation) เนื่องจากจะต้องนาเงินสดบางส่วนเข้าซือ้ หุน้ ในส่วนของ BNS ด้วย จาก Free cash flow ดังกล่าว เราคาดว่า
TCAP ยังสามารถจ่ายเงินปั นผลพิเศษได้ และบางส่วนใช้สาหรับทา Treasury stock, ขยายธุรกิจใหม่และการเติบโตในธุรกิจ
เดิม
สาหรับประมาณการกาไรของ TCAP ภายหลังการรวมกิจการ เราคาดว่า TCAP สามารถทาผลกาไรได้เท่าเดิมหรือดี
กว่าเดิม เนื่องจากจะได้ประโยชน์จาก Tax benefit และในปี 2019 น่ าจะมีการรับรูก้ าไรทางบัญชีจากการขาย TBANK ด้วย
(คาดน่าจะมีกาไรทีร่ าว 3 หมื่นลบ.) เราคงคาแนะนา ซือ้ ราคาเหมาะสม 60 บาท
Financial projection – pre vs post merger
TMB

TBANK

NEW TMB

2020 NP

Bt9bn

Bt13bn

Bt22bn

2020 EPS

Bt0.21

2.2

0.21

2020 ROE

9%

10%

10.3%

2020 BVS

Bt2.4

Bt23

2.18

Source: FinansiaResearch

ผลกระทบต่อ THANI – เข้าไปอยู่ภายใต้ TCAP มีโอกาสถูก Downgrade อันดับเครดิ ต
ตามโครงสร้างใหม่ของ TCAP จะมีการจัดตัง้ SPV1 (บริษทั เฉพาะกิจ ซึง่ จะถือโดย TCAP 100%) เพื่อรองรับการเข้าถือ
THANI โดย SPV1 จะถือ THANI ราว 65%
หากเป็ นโครงสร้างแบบนี้คาดว่า THANI มีโอกาสถูก downgrade อันดับเครดิตหุน้ กูล้ ง ซึง่ น่าจะส่งผลต่อ CoF ในปี 2020
ปั จจัยนี้อยู่ในประมาณการของเราแล้ว เราคงคาแนะนา ถือ THANI ราคาเหมาะสม 7.70 บาท
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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
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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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