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(Bt) Rating Price (Bt) End-21 Norm Profit Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

   19 Mar  21 Target 2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 

CK Trading Buy 17.40 19.00 140.9  80.3  36.3 20.1 1.1 1.1 1.1 1.2 3.0 5.3 

PYLON Sell 4.12 4.10 6.1  6.8  16.3 15.2 2.4 2.3 4.9 4.9 14.8 14.6 

SEAFCO U.R. 4.76 4.40 40.5  12.9  16.2 14.4 1.9 1.9 3.2 3.2 11.8 11.3 

SRICHA Buy 14.00 17.00 108.8  7.1  14.6 13.6 2.6 2.5 5.7 6.1 17.1 17.8 

STEC Buy 15.00 17.00 29.0  7.7  20.5 17.3 1.4 1.3 1.7 2.0 6.8 7.3 

Sector 56.8 30.4     20.9    15.5 1.9 1.8 3.3 3.6 10.7 11.3 

            

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (Neutral) 

22 March 2021 

ประมูลรถไฟทางคู่แสนล้าน หนุนกลุ่มรบัเหมาคึกคกั  
รถไฟทางคู่ 2 สาย สร้างโอกาสรบังานใหม่ของ Main Contractor 
โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคูส่ายเดน่ชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ระยะทาง 323 กม. ประกาศประกวดราคาแลว้วนัที่ 
19 ม.ีค. ผา่นเวป็ไซตข์องรฟท. ดว้ยวธิ ี e-bidding วงเงนิรวม 7.29 หมื่นลา้นบาท แบ่งเป็น 3 สญัญา 1) ช่วง
เดน่ชยั-งาว ราคากลาง 2.66 หมื่นลา้นบาท 2) ช่วงงาว-เชยีงราย ราคากลาง 2.69 หมื่นลา้นบาท 3) ช่วง
เชยีงราย-เชยีงของ ราคากลาง 1.94 หมื่นลา้นบาท ขายซองวนัที ่19 ม.ีค.-17 พ.ค. ก่อนยื่นซองราคาวนัที ่18 
พ.ค. และซองเทคนิควนัที ่19 พ.ค. ประกาศผลวนัที ่9 ก.ค. และเซน็สญัญาวนัที ่2 ส.ค. 2021 เราประเมนิวา่
สายเด่นชยั-เชยีงราย-เชยีงของ เป็นงานทีต่อ้งอาศยัความเชี่ยวชาญเฉพาะ เน่ืองจากงานก่อสรา้งอุโมงคท์ีม่อียู่
ในทัง้ 3 สญัญา เรามองว่า CK, ITD, RT มแีตม้ต่อรายอื่น จากความเชีย่วชาญในงานอุโมงค ์และมปีระสบการณ์
ก่อสรา้งงานดงักล่าวในรถไฟทางคู่เฟส 1 แลว้  
สว่นรถไฟทางคูส่ายบา้นไผ่-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงนิ 5.54 หมื่นลา้นบาท แบ่งเป็น 2 สญัญา จะ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาวนัที ่26 ม.ีค. ขายซองวนัที ่26 ม.ีค.-24 พ.ค. ก่อนยื่นซองราคาวนัที่ 25 พ.ค. 
และซองเทคนิควนัที ่27 พ.ค. ประกาศผลวนัที ่23 ก.ค. และเซน็สญัญาวนัที ่17 ส.ค. 2021 เราประเมนิวา่สาย
บา้นไผ่-นครพนมจะมผีูส้นใจซือ้ซองจ านวนมาก และการแขง่ขนัสงู เน่ืองจากไมต่อ้งใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ
เท่ากบัสายเดน่ชยั-เชยีงราย-เชยีงของ บวกกบัเป็นโครงการแรกทีเ่ปิดประมลูหลงังานหดตวัไปมากในช่วงก่อน
หน้า โดยคาดวา่ผูเ้ขา้ประมลูหลกัจะเป็น Main Contractor อยา่ง CK, STEC, UNIQ, ITD  
สญัญาณบวกจากกรอบเวลาของงานประมูลทีชดัเจนขึน้ 
งานภาครฐัอื่นทีน่่าจบัตาในปีน้ีคอื รถไฟฟ้าสายสสีม้ มลูคา่ 1.2 แสนลา้นบาท (งานโยธา 9.6 หมื่นลา้นบาท) มี
กรอบเวลาประมลูทีช่ดัเจนขึน้ ล่าสดุเปิดรบัฟังความคดิเหน็เพื่อพจิารณาท ารา่ง TOR แลว้ โดยรฟม.คาดขาย
ซองในเดอืนเม.ย. ก่อนยื่นซองเดอืนม.ิย. และรูผ้ลเดอืนก.ค. 2021 โดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืกใหมข่อ้เสนอดา้น
เทคนิค 30 คะแนน และราคา 70 คะแนน ซึง่อยูใ่นกรอบทีเ่ราประเมนิ คาดเซน็สญัญาไดเ้รว็ทีสุ่ดในปลาย 
3Q21-4Q21 และเริม่งานก่อสรา้งหลกัตัง้แต่กลางปี 2022 มองวา่เกณฑค์ดัเลอืกใหมเ่ป็นบวกต่อ CK มากทีส่ดุ 
เน่ืองจากเชีย่วชาญงานใต้ดนิ ซึง่ฝัง่สม้ตะวนัตกทีร่อก่อสรา้งเป็นสถานีใตด้นิทัง้หมด และม ีBEM เป็นตวัเตง็ใน
การเขา้ประมลูจากฐานะผูเ้ดนิรถใตด้นิรายเดยีวในประเทศ ขณะที ่SEAFCO ซึง่เป็นพนัธมติรกบั CK จะไดอ้านิ
สงคจ์ากการรบังานฐานรากซึง่เราประเมนิวา่โครงการดงักล่าวมมีลูค่างานฐานรากไมต่ ่ากวา่ 1.5 พนัลา้นบาท 
นอกจากน้ี ยงัมรีถไฟฟ้าสมี่วงใต ้ (เตาปูน-ราษฎรบ์ูรณะ) มลูคา่ 1 แสนลา้นบาท คาดขายซองเดอืนม.ิย.น้ี 
ยงัเป็นปีท่ีท้าทายของฐานราก พืน้ฐานรบัเหมาหลกัดดีูกว่า 
กลุ่มผูร้บัเหมาฐานราก (SEAFCO, PYLON) มรีะยะเวลารบัรูง้านสัน้เพยีง 2-6 เดอืน และงานในมอืปัจจบุนั
รองรบัเพยีง 2Q-3Q21 ขณะทีง่านประมลูภาครฐัใหมท่ีอ่ยูร่ะหวา่งเปิดประมลูคาดรบัรูเ้รว็ทีสุ่ดใน 4Q21 และงาน
ภาคเอกชนยงัไมฟ้ื่นตวัเตม็ที ่ท าใหม้คีวามเสีย่งในการรบังานเขา้มาเตมิไมท่นั รวมถงึตอ้งแบกรบัผลกระทบจาก
การแขง่ขนัทีร่นุแรงเพื่อไดร้บังานเขา้มาทดแทน พจิารณาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2020 ของกลุ่มฐานรากที่
ปรบัลงกวา่ 5-10% และมโีอกาสปรบัลดอกีในปีน้ี ท าใหป้ระมาณการของกลุ่มรบัเหมาฐานรากม ี Downside 
เทยีบกบัผูร้บัเหมาหลกั (CK, STEC) ทีป่รบัลงเพยีง 1-2% ในปี 2020 เราจงึยงัชอบผูร้บัเหมาหลกัมากกวา่ 
จากปรมิาณงาน และระยะเวลารบัรู ้Backlog มากกวา่ อยา่งไรกด็ ีต้องตดิตามการเริม่ก่อสรา้งของงานทีป่ระมลู
เสรจ็สิน้แลว้ อาท ิรถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ และรถไฟไทย-จนี ซึง่หากมแีผนเริม่ก่อสรา้งทีช่ดัเจนในปี
น้ีจะเป็นโอกาสเตมิงานและเป็น Catalyst ต่อผูร้บัเหมาฐานรากทนัที 
กรอบเวลาประมูลท่ีชดัเจนเป็นโอกาสเกง็ก าไร ยงัชอบ CK ท่ีมีแต้มต่อในงานใหม่หลายงน 
คงน ้าหนกัการลงทุนกลุ่มรบัเหมาฯเป็น “เท่ากบัตลาด” เรายงัชอบ CK มากสดุจากโอกาสรบังานใหญ่จ านวน
มากช่วยปลดลอ็กงานในมอืทีต่ ่า รองลงมาเป็น STEC อยา่งไรกด็ ีราคาหุน้ (ไมร่วม SRICHA) +12.5% ภายใน 
1 เดอืน โดย STEC และ CK ปรบัขึน้มากสุด 25% และ 14% ตามล าดบั ตอบรบัความคบืหน้าของงานประมลู 
ท าให ้Upside จากราคาพืน้ฐานมไีมม่าก จงึแนะน าเกง็ก าไรตามขา่ว ขณะทีเ่ชงิพืน้ฐานโครงการภาครฐัใหมค่าด
รบัรูร้ายไดห้ลกัไมท่นัในปีน้ี แต่จะอยูใ่นปี 2022 มากกวา่ นอกจากน้ี ตอ้งตดิตามประเดน็เสีย่งจาก 1) การ
แขง่ขนัรุนแรง 2) แมปั้จจบุนัจ านวนแรงงานเพยีงพอต่อปรมิาณงานทีไ่มม่าก แต่หากเริม่งานภาครฐัใหม ่ และ
แรงงานกลบัเขา้ประเทศไมไ่ดจ้ะเกดิปัญหาขาดแคลนแรงงาน 3) ราคาวสัดุก่อสรา้งโดยเฉพาะราคาเหลก็ทีส่งูขึน้ 
สว่น SRICHA ไดปั้จจยับวกจากราคาน ้ามนั +27% YTD จากการลงทุนในอุตสาหกรรมน ้ามนั-ปิโตรเคมเีพิม่ขึน้ 
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Figure 1: SRT Double Track 

 
 Source: SRT, CK presentation 
Figure 2: Sector comparisons 
 Type of work Backlog 

as 4Q20 

(mn) 

Secured Portion of Backlog   

    Government Private Strength Weakness 

CK Main Contractor 29,109 1-1.5 Years 70% 30% มเีงนิลงทนุใน BEM, CKP, 

TTW รับเป็นสว่นแบง่ก าไร 

และเงนิปันผลสม า่เสมอ 

Backlog อยูใ่นระดบัต า่ 

STEC Main Contractor 113,189 3 Years 29% 71% 

ม ีBacklog แข็งแกรง่,  

Net Cash Company 

 

มารจ์ิน้ถกูกดดนัจากงานที่

ไมม่มีารจ์ิน้ และมคีวาม

เสีย่งตอ้งช าระคา่ปรับกรณี

งานรัฐสภาพใหมล่า่ชา้กวา่

ก าหนด หากกรรมการไม่

อนุมตัขิยายเวลา 

SEAFCO Pile Foundation 2,043 Until 3Q21 14% 86% มเีครือ่งจักรราว 50 ชดุ รองรับ

งานในอนาคต บวกกบัมี

พนัธมติรทีด่ใีนการรับงาน 

Sub-contract โครงการ

ภาครัฐ อาท ิCK 

การแขง่ขนัรนุแรง, การขาด

แคลนแรงงาน  

PYLON Pile Foundation 507 Until 2Q21 19% 81% 

Net Cash Company  

การแขง่ขนัรนุแรง, Backlog 

นอ้ย สว่นใหญไ่ดร้ับงาน

ภาคเอกชน ซึง่อาจชะลอ

ตามเศรษฐกจิ และภาค

อสงัหาฯ 

SRICHA Mechanical 

Construction 

1,500 1 Year  100% เนน้เลอืกรับงานทีม่คีณุภาพ 

โครงการขนาดใหญ ่และมาร์

จิน้ดรีะดบั 15-40%, Net 

Cash Company 

รายไดก้ระจกุตวั และพึง่พงิ

ในงานอตุสาหกรรม

พลงังานและปิโตรเคมเีป็น

หลกั  

Source: Finansia Research 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานอลัมา่ลงิค ์ ส านกังานอมัรนิทร ์ทาวเวอร ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 สาขา บางกระปิ 

999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท 25 อาคารอัลมา่ลงิค ์ชัน้ 9,14,15 496/502 อาคารอัมรนิทร ์ทาวเวอร ์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ป่ินเกลา้  3105 อาคารเอ็นมารค์ ชัน้ 3 

เซ็นทรัลเวลิด ์ชัน้ 18 , 25 ซ.ชดิลม ถ.เพลนิจติ แขวงลมุพนิี ชัน้ 20 ถ.เพลนิจติ แขวงลมุพนิี ทาวเวอร ์ชัน้ที ่16 หอ้ง 2160/1 หอ้งเลขที ่A3R02  ถ.ลาดพรา้ว 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรนิทร ์  แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-646-9600, 02-646-9999 02-660-5000, 02-264-6000 เขต บางกอกนอ้ย จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 

02-658-9000, 02-658-9500   02-878-5999 02-378-4545 

     

สาขา บางนา สาขา ม ิน้ท ์ทาวเวอร ์ สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2) สาขา ประชาชืน่ 

589 หมู ่12 อาคารชดุทาวเวอร ์1 ชัน้ 6 (หอ้งเลขที ่601), 7, 8 และ 9  130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 140/1 อาคารเคีย่นหงวน 2 ชัน้ 18 105/1 อาคารบ ีชัน้ 4 

ออฟฟิศ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่589/105 อาคาร มิน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 2 ถ.วทิย ุแขวงลมุพนิี ถ.วทิย ุแขวงลมุพนิี ถ.เทศบาลสงเคราะห ์แขวงลาดยาว 

(เดมิ 1093/105)  เลขที ่719 ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตจตจัุกร จ.กรุงเทพมหานคร 

ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา  แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน 02-690-4100 02-254-1717 02-580-9130 

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร    

02-740-7100 02-680-0700    

     

สาขา สาทร สาขา รงัสติ สาขา รตันาธเิบศร ์ สาขา แจง้วฒันะ สาขา สมทุรสาคร 

เลขที ่48/32 ชัน้ 16  1/832 ชัน้ 2, 2.5, 3 หมู ๋17 576 ถ.รัตนาธเิบศร ์ 99, 99/9  เลขที ่813/30 ถนนนรสงิห ์ต าบลมหาชัย 

อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ ซอยพหลโยธนิ 60 ถนนพหลโยธนิ  ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี เซ็นทรัลแจง้วัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร 

แขวงสลีม เขตบางรัก  ต.คคูต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี จ.นนทบรุี ยนูติเลขที ่1904 ชัน้ 19 จ.สมทุรสาคร 

จ.กรุงเทพมหานคร 02-993-8180 02-831-8300 หมู ่2 ถ.แจง้วัฒนะ, บางตลาด 034-428-045 

02-036-4859   ปากเกร็ด, จ.นนทบรุี  

   02-005-4193  

     

สาขา ขอนแกน่ สาขา อุดรธาน ี สาขาเชยีงใหม ่ สาขา เชยีงราย  สาขา แมส่าย 

311/1 197/29, 213/3 310  353/15 หมู ่4 ต.รมิกก 119 หมู ่10 ต.แมส่าย 

ถ.กลางเมอืง (ฝ่ังรมิบงึแกน่นคร) ถ.อดุรดุษฏ ีต. หมากแขง้ หมูบ่า้นเชยีงใหมแ่ลนด ์ อ.เมอืงเชยีงราย จ.เชยีงราย อ.แมส่าย จ.เชยีงราย 

ต. ในเมอืง อ.เมอืงอุดรธานี จ.อดุรธานี ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน 053-750-120 053-640-599 

อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 042-245-589 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่   

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

     

สาขา นครราชสมีา สาขา ออนไลนภ์เูก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรงั สาขา สรุาษฏธ์าน ี

198/1 ตรอกสมอราย 22/18 106 ชัน้ลอย ถ.ประชาธปัิตย ์ 59/28 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเทีย่ง 173/83-84 หมู ่1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ 

ต.ในเมอืง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืงสรุาษฎธ์านี 

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืงภูเก็ต  074-243-777 075-211-219 จ.สรุาษฎธ์านี 

044-288-700, 044-014-322,  จ.ภูเก็ต   077-222-595 

044-014-323 076-210-499    

     

สาขา ปัตตาน ี     

300/69-70 หมู ่4 ต.รูสะมแิล     

อ.เมอืง จ.ปัตตานี     

073-350-140-4     

                                            
ค านยิามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซือ้”    เนือ่งจากราคาปัจจบุนั ต า่กวา่ มลูคา่ตามปัจจัยพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถอื”    เนือ่งจากราคาปัจจบุนั ต า่กวา่ มลูคา่ตามปัจจัยพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนือ่งจากราคาปัจจบุนั  สงูกวา่ มลูคา่ตามปัจจัยพืน้ฐาน 

TRADING BUY “ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้”   เนือ่งจากมปีระเด็นทีม่ผีลบวกตอ่ราคาหุน้ในระยะสัน้ แมว้า่ราคาปัจจบุนัจะสงูกวา่มลูคา่ตามปัจจัยพืน้ฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทนุมากกวา่ตลาด”   เนือ่งจากคาดหวงัผลตอบแทนที ่สงูกวา่ ตลาด 

NEUTRAL “ลงทนุเทา่กบัตลาด”     เนือ่งจากคาดหวงัผลตอบแทนที ่เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทนุนอ้ยกวา่ตลาด”   เนือ่งจากคาดหวงัผลตอบแทนที ่ต า่กวา่ ตลาด 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนทีค่าดหวงัอาจเปลีย่นแปลงตามความเสีย่งของตลาดทีเ่พิม่ขึน้ หรอืลดลงในขณะนัน้ 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบบันีจั้ดท าโดยบรษัิทหลกัทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) “บรษัิท” ขอ้มลูทีป่รากฏในรายงานฉบบันีถ้กูจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของแหลง่ขอ้มลูที่

เชือ่วา่หรอืควรเชือ่วา่มคีวามน่าเชือ่ถอื และ/หรอืมคีวามถกูตอ้ง อยา่งไรกต็ามบรษัิทไมร่ับรองความถกูตอ้งครบถว้นของขอ้มลูดงักลา่ว ขอ้มลูและความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงาน

ฉบบันีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอืเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ บรษัิทไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะชกัจงูหรอืชีช้วนใหผู้ล้งทนุ ลงทนุซือ้หรอืขาย

หลกัทรัพยต์ามทีป่รากฏในรายงานฉบบันี ้ รวมทัง้บรษัิทไมไ่ดร้ับประกนัผลตอบแทนหรอืราคาของหลกัทรัพยต์ามขอ้มลูทีป่รากฏแตอ่ยา่งใด บริษัทจงึไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย

ใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการน าขอ้มลูหรอืความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใชไ้มว่า่กรณีใดก็ตาม ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูและใชด้ลุยพนิจิอยา่งรอบคอบในการตดัสนิใจลงทนุ 

บรษัิทขอสงวนลขิสทิธิใ์นขอ้มลูและความเห็นทีป่รากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี ้ หา้มมใิหผู้ใ้ดน าขอ้มลูและความเห็นในรายงานฉบบันีไ้ปใชป้ระโยชน ์ คดัลอก ดดัแปลง ท าซ า้ น าออก

แสดงหรอืเผยแพรต่อ่สาธารณชนไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษัิทลว่งหนา้ การลงทนุในหลกัทรัพยม์คีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรศกึษา

ขอ้มลูและพจิารณาอยา่งรอบคอบกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ  

บรษัิทหลกัทรัพย ์ ฟินันเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) และผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์ (Derivative Warrants) บนหลกัทรัพย ์

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 โดยบรษัิทฯ อาจจัดท าบทวเิคราะหข์องหลกัทรัพยอ์า้งองิดงักลา่ว ดงันัน้ นักลงทนุควรศกึษารายละเอยีดในหนังสอืชีช้วนของใบส าคญัแสดง

สทิธอินุพนัธด์งักลา่วกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 



 

หน้า 4 จาก 4 

 
Thai Institute of Directors Association (IOD) – Corporate Governance Report Rating 2020 

  ช่วงคะแนน
100-90

80-89

70-79

60-69

50-59

<50

ความหมาย

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ดีพอใช ้

ผ่าน

n/ano logo given

สญัลกัษณ์

 

 

สญัลกัษณ ์N/R  หมายถงึ “ไมป่รากฏชือ่ในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนทีแ่สดงไวน้ี ้ เป็นผลทีไ่ดจ้ากการส ารวจและประเมนิขอ้มลูทีบ่รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลกัทรัพย ์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษัิทจดทะเบยีน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นขอ้มลูทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถเขา้ถงึได ้ ผลส ารวจดงักลา่วจงึเป็นการน าเสนอขอ้มลูในมมุมอง

ของบคุคลภายนอกตอ่มาตรฐานการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืการด าเนนิกจิการของบรษัิทจดทะเบยีน อกีทัง้มไิดใ้ช ้

ขอ้มลูภายในของบรษัิทจดทะเบยีนในการประเมนิ ดงันัน้ ผลส ารวจทีแ่สดงนีจ้งึไมไ่ดเ้ป็นการรับรองถงึผลการปฏบิตังิานหรอืการด าเนนิการของบรษัิทจดทะเบยีน และไมถ่อืเป็น

การใหค้ าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพยข์องบรษัิทจดทะเบยีนหรอืค าแนะน าใดๆ ผูใ้ชข้อ้มลูจงึควรใชว้จิารณญาณของตนเองในการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจในการใชข้อ้มลูใด ๆ 

ทีเ่กีย่วกบับรษัิทจดทะเบยีนทีแ่สดงในผลส ารวจนี ้ 

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

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

 

โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (THAI CAC) 

1 ขอ้มลู CG Score ประจ าปี 2563 จาก สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

2 ขอ้มลูบรษัิททีเ่ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Thai CAC) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

   (ขอ้มลู ณ วันที ่24 มถินุายน 2562) ม ี2 กลุม่ คอื 

   - ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม CAC 

   - ไดร้ับการรับรอง CAC 

 


