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ผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือลกูหน้ื 
Non-Bank กบัมาตรการช่วยเหลือลกูหน้ี พกัช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 

ธปท. ไดม้มีาตรการช่วยเหลอืลูกหน้ีในกลุ่มการเงนิเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ไดแ้ก่ การพกั
ช าระเงนิต้น หรอืการยดืระยะเวลาช าระเงนิ ส าหรบักลุ่มสนิเชื่อจ าน าทะเบยีน น่าจะมกีารผอ่นผนัการช าระ
เงนิตน้และดอกเบีย้เป็นเวลา 3 เดอืน และผูใ้หบ้รกิารอื่นเลอืกด าเนินการระหว่างเลื่อนการช าระเงนิตน้และ
ดอกเบีย้เป็นเวลา 3 เดอืน หรอื ลดคา่งวดอย่างน้อย 30% ของคา่งวดเดมิเป็นเวลา 6 เดอืน 

เราประเมินผลกระทบต่อก าไรของ MTC และ SAWAD โดยปรบัสมมติฐาน 4 ด้าน คือรายได้
ดอกเบีย้, การตัง้ส ารองฯ, การขยายตวัของสินเช่ือและต้นทุนทางการเงิน 

ผลกระทบจากมาตรการการช่วยเหลอืและผลกระทบจากการชะลอตวัทางเศรษฐกจิท าใหเ้ราปรบัสมมตฐิาน
ทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการทางการเงนิส าหรบั MTC และ SAWAD ไดแ้ก่ 1.การปรบัประมาณการ Loan 
yield ตามการคาดการณ์กระแสเงนิสดรบัทีล่ดลง และอาจสง่ผลต่อการค านวณรายไดด้อกเบีย้ตาม EIR, 2. 
ปรบัเพิม่การคาดการณ์ส ารองหน้ีสูญขึน้บนสมมตฐิาน NPL ทีจ่ะเพิม่ขึน้จากความสามารถในการช าระหน้ี
ของกลุ่มลูกคา้ทีล่ดลง, 3.การปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตของสนิเชื่อลง และ 4.ปรบัเพิม่ตน้ทุนทางการเงนิ
จากสถานการณ์ในตลาดตราสารหน้ีทีผ่นัผวนมากขึน้  

เราปรบัลดน ้าหนักการลงทุนในกลุ่มน้ีเป็น Underweight จากเดมิ Neutral หลกัๆเกดิจากความกงัวลต่อ
คณุภาพหน้ี และการชะลอตวัของสนิเชื่อ 

เราปรบัลดก าไรปี 2020 ของ MTC และ SAWAD ลง 29% และ 19% ตามล าดบั 

องิจากสมมตฐิานใหม ่ เราปรบัประมาณการก าไรสทุธขิอง MTC ลง 29% และ 22% ส าหรบัปี 2020 และ 
2021 ตามล าดบั ส าหรบั SAWAD เราปรบัลดคาดการณ์ก าไรสทุธลิง 19% และ 8% ในปี 2020 และ 2021 
ในกรณีน้ีเราคาดวา่ SAWAD จะไดร้บัผลกระทบน้อยกวา่ MTC เน่ืองจาก SAWAD มรีายไดท้ีไ่มใ่ช่ดอกเบีย้
ทีม่สีดัสว่นต่อรายไดร้วมสงูกวา่ MTC ซึง่ดงันัน้ท าใหป้ระมาณการก าไรไดร้บัผลกระทบไมส่งูเท่า MTC แต่
คาดวา่การเตบิโตของก าไรในปี 2021 จะน้อยกวา่ MTC เช่นกนั  

ปรบัลดราคาเหมาะสม MTC เป็น 42 บาท แนะน า ซ้ือ และ SAWAD มาอยู่ท่ี 46 บาท แนะน า ถือ 

เราปรบัลดราคาเหมาะสมปี 2020 ของ MTC เป็น 42 บาท (เดมิ 65 บาท) แนะน า ซือ้ ส าหรบั SAWAD 
ปรบัลดราคาเหมาะสมปี 2020 เป็น 46 บาท (เดมิ 68 บาท) คงค าแนะน า ถอื  
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ธปท. มีมาตรการให้กลุ่มการเงินช่วยเหลือลกูหน้ี พกัช าระเงินต้น และดอกเบีย้ 

ธปท.ไดม้มีาตรการช่วยเหลอืลูกหน้ีในกลุ่มการเงนิไดแ้ก่ การพกัช าระเงนิตน้ หรอืการยดืระยะเวลาประกอบดว้ย  

1.บตัรเครดติและสนิเชื่อเงนิสดหมุนเวยีน โดยลดอตัราผอ่นช าระขัน้ต ่าจาก10% เหลอื 5% ในปี 2020-2021 และในปี 2022 
จะเพิม่ขึน้เป็น 8% และกลบัสู ่ 10% ในปี 2023 นอกจากน้ี ลูกหน้ีสามารถเปลีย่นแปลงหน้ีเป็นสนิเชื่อระยะยาวทีด่อกเบีย้
ต ่าลงได ้ 

2.สนิเชื่อสว่นบุคคล ทีผ่อ่นช าระเป็นงวดและสนิเชื่อจ าน าทะเบยีน โดยธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั 
จะผอ่นผนัการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นเวลา 3 เดอืน และผูใ้หบ้รกิารอื่นเลอืกด าเนินการระหวา่งเลื่อนการช าระเงนิตน้
และดอกเบีย้เป็นเวลา 3 เดอืน หรอื ลดคา่งวดอยา่งน้อย 30% ของค่างวดเดมิเป็นเวลา 6 เดอืน  

3.สนิเชื่อเช่าซือ้ ประเภทรถมอเตอรไ์ซต ์วงเงนิไมเ่กนิ 350,000 บาท และรถทุกประเภท วงเงนิไมเ่กนิ 250,000 บาท โดยผู้
ใหบ้รกิารเลอืกด าเนินการระหว่าง เลื่อนการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็นเวลา 3 เดอืน หรอืพกัช าระเงนิตน้เป็นเวลา 6 เดอืน  

4.ลสีซิง่ มลูหน้ีคงเหลอืไมเ่กนิ 3 ลา้นบาท โดยผูใ้หบ้รกิารเลอืกด าเนินการระหวา่ง เลื่อนการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้เป็น
เวลา 3 เดอืน หรอื พกัช าระเงนิต้นเป็นเวลา 6 เดอืน 5.สนิเชื่อบา้น วงเงนิไม่เกนิ 3 ลา้นบาท และ 6.สนิเชื่อธรุกจิเอสเอม็อ ี
ไมโครไฟแนนซ ์ นาโนไฟแนนซ ์ วงเงนิไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ใหพ้กัช าระเงนิตน้ 3 เดอืน และพจิารณาลดดอกเบี้ยใหต้าม
สถานการณ์ของแต่ละราย 
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ผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวต่อประมาณการก าไร: คาดการณ์รายได้ดอกเบีย้ลด, NPL มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้, การ
ตัง้ส ารองฯเพ่ิมขึน้ และสินเช่ือจะชะลอตวัลง 

เราคาดการณ์วา่กลุ่มสนิเชื่อจ าน าทะเบยีนจะไดร้บัผลกระทบดงัน้ี 

1. EIR ลดลงจากการพกัช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ ถงึแมว้า่สนิเชื่อดงักล่าวยงัเป็นสนิเชื่อปกติ และบรษิทัยงัสามารถรบัรู้
รายไดด้อกเบีย้ไดต้่อไป แต่เน่ืองจากกระแสเงนิสดทีเ่ปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการจา่ยช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ทีล่่าชา้
กวา่เดมิท าให ้EIR จะตอ้งไดร้บัการค านวณใหม่ ภายใตส้มมตฐิานอตัราดอกเบีย้ที่ 15% flat rate ซึง่เทยีบเคยีง EIR ทีร่าว 
27%  แต่หากพกัช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ 3 เดอืน จะสง่ผลให ้EIR ลดลงมาอยูท่ีร่าว 19% เราคดิผลกระทบจากลูกคา้ 50% 
ทีจ่ะเขา้มาขอลดเงนิต้น ซึง่น่าจะท าให ้EIR ลดลงราว 3.5% จากประมาณการเดมิ 

2. คาดการณ์ผลกระทบต่อการตัง้ส ารองฯหน้ีสญู บนการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิทีต่ดิลบราว 5% จากธปท. เรา
คาดวา่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มลูกคา้ในระดบัรากหญ้า เน่ืองจากเป็นผูท้ีม่คีวามอ่อนไหวต่อ
เศรษฐกจิและน่าจะอยู่ในภาวะตกงาน นัน่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มลูกหน้ี ซึง่เพยีงพอส าหรบัการใชเ้ป็น
สมมตฐิานในการตัง้ส ารองฯทีเ่พิม่ขึน้ตามมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ เราคาดวา่จะเหน็การเพิม่ขึน้ของ NPL และการตัง้ส ารองฯ
ดว้ย 

3. ปรบัลดคาดการณ์การเตบิโตของสนิเชื่อลงตามความตอ้งการใชเ้งนิทีล่ดลงและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเอง 

4. เราปรบัเพิม่คาดการณ์ตน้ทุนทางการเงนิ เน่ืองจากสภาพคล่องในตลาดเงนิทีล่ดลง และความกงัวลต่อการช าระหน้ีที่
เพิม่ขึน้ของผูอ้อกตราสาร  

เรา review ผลกระทบต่อประมาณการก าไรของ MTC และ SAWAD คาดกระทบประมาณการก าไรปี 2020 ราว 29% 
และ 19% ตามล าดบั  

เราไดท้ าการปรบัสมมตฐิานดงักล่าวส าหรบั MTC และ SAWAD ลงดงัน้ี (ด ูTable 1, 2) 

Table 1: Key assumptions revised - MTC 

MTC 

Previous Revised % change 

2020E 2021E 2020E 2021E 2020E 2021E 

Yield 22.5% 22.5% 19.0% 20.0% -3.5% -2.5% 

CoF 3.6% 3.6% 3.75% 3.7% 0.2% 0.1% 

Credit cost 0.9% 0.9% 1.50% 1.2% 0.6% 0.3% 

Net profit 5,269  6,290  3,718  4,886  -29% -22% 

 
Table 2: Key assumptions revised - SAWAD 

SAWAD 

Previous Revised % change 

2020E 2021E 2020E 2021E 2020E 2021E 

Yield 19.2% 19.2% 18.0% 19.0% -1.2% -0.2% 

CoF 3.5% 3.6% 3.75% 3.7% 0.3% 0.2% 

Credit cost 1.8% 1.8% 2.50% 2.0% 0.8% 0.3% 

Net profit 4,289  4,633  3,459  4,246  -19% -8% 
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ปรบัลดราคาเหมาะสมของ MTC และ SAWAD ลงเป็น 42 บาท และ 46 บาทตามล าดบั 

MTC  – ภายหลงัการปรบัประมาณการก าไรปี 2020 และปี 2021 ลง พบว่า ROE จะหดตวัลงดว้ยจากระดบั 30% มาอยูท่ีร่าว 
21% ในปี 2020 และ 23% ในปี 2021 

- บนประมาณการ ROE ภายหลงัปรบัประมาณการ เราประเมนิราคาเหมาะสมปี 2020 ที ่ 42 บาท (เดมิ 65 บาท) องิ 
PER 24 เท่า (Justified PER, Ke19%, g16.5%) คงค าแนะน า ซือ้ 

SAWAD  – ประมาณการก าไรของ SAWAD จะมคีวามอ่อนไหวต่อ EIR น้อยกวา่ MTC เน่ืองจาก SAWAD มรีายไดท้ี่ไมใ่ช่
ดอกเบีย้ทีม่สีดัสว่นต่อรายไดร้วมสูงกวา่ MTC ซึง่ดงันัน้ท าใหป้ระมาณการก าไรไดร้บัผลกระทบไมส่งูเท่า MTC แต่
คาดวา่การเตบิโตของก าไรในปี 2021 จะน้อยกวา่ MTC เช่นกนั  

-  ประมาณการ ROE ภายหลงัทบทวนประมาณการจะอยูท่ี ่18.6% จากเดมิที ่22% แต่คาดวา่น่าจะกลบัไปสู ่22% ได้
ในปี 2021-2022  

 - ปรบัลดราคาเหมาะสมปี 2020 มาที ่46 บาท (เดมิ 68 บาท) องิ PER 18 เท่า (Justified PER, Ke19%, g16.2%) 
คงค าแนะน า ถอื 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ส านักงานอัลม่าลิงค์ ส านักงานอัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-680-0700, 02-680-0777 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500    02-878-5999 
     

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

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 99, 99/9  

ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ยูนิตเลขที่ 1904 ชั้น 19 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  02-690-4100 02-254-1717 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด 

02-378-4545 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

 02-740-7100   02-005-4193 

     

สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา รัตนาธิเบศร์   

105/1 อาคารบี ชั้น 4 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 576 ถ.รัตนาธิเบศร์   

ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี   

เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี   

02-580-9130 02-993-8180 02-831-8300   

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขา เชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ 2 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 308  310  

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน 

043-224-504 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 042-245-589 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 043-058-925  053-204-711 053-235-889, 053-204-909 

     

สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา ออนไลน์ภูเก็ต 

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 198/1 ตรอกสมอราย 22/18 

ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ในเมือง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ 053-750-120 053-640-599 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  

จ.เชียงใหม่   044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต 

053-805-388   044-014-323 076-210-499 

     

สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล  

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  

074-243-777 075-211-219 จ.สุราษฎ์ธานี 073-350-140-4  

  077-222-595   

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมลู

ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรอืมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ขอ้มูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่น

รายงานฉบับนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทัไมม่ีความประสงค์ที่จะชักจงูหรอืชี้ชวนใหผู้้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษทัไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับนี ้ หา้มมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน ์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น า

ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษิัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคีวามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย ์

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 โดยบรษิัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าว ดังนั้น นักลงทนุควรศึกษารายละเอียดใน

หนังสอืชี้ชวนของใบส าคัญแสดงสทิธอินุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนทีแ่สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษิัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลใน

มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมนิ ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถงึผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน

การใช้ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบรษิัทจดทะเบียนทีแ่สดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

   - ได้รับการรับรอง CAC 
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