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(Bt) Rating Price (Bt) End-22 Norm Profit Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

   24 Mar 22 Target 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 2022E 2023E 

CK BUY 20.30 26.00 1,064.9  64.8 29.6 17.9 1.3 1.3 1.3 2.2 4.3 6.8 

PYLON BUY 4.84 5.80 353.0  20.8  21.0 17.3 3.4 3.0 2.9 3.5 16.0 17.4 

RT HOLD 1.99 2.00 148.5  204.8  46.6 15.2 1.8 1.7 0.5 2.0 3.2 9.2 

SEAFCO BUY 4.00 4.50 NA 111.3  49.3 23.3 1.9 1.8 1.0 2.3 3.7 7.6 

SRICHA HOLD 14.00 15.50 -17.8  15.2  15.4 13.4 2.2 2.0 4.6 4.4 13.7 14.8 

STEC BUY 13.30 17.00 53.4  14.7  19.1 16.6 1.1 1.1 1.8 2.0 5.9 6.5 

Sector 145.1 41.3 30.2 17.3 1.9 1.8 2.0 2.7 7.8 10.4 

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (Overweight) 

25 March 2022 

เตรียมพิจารณาค่าแรงขัน้ต า่ หากขึ้นไม่แรงประเมินกระทบไม่มาก 

In the news:  
นายสชุาต ิชมกลิน่ รมว.แรงงาน กล่าวถงึความคบืหน้าประเดน็อตัราคา่จา้งขัน้ต ่าวา่ กระทรวงแรงงานไดเ้ร่งรดั
ตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว ซึง่เดอืนเม.ย.-ม.ิย. 2022 อยูใ่นขัน้ตอนทีส่ านกังานคณะกรรมการคา่จา้ง
และส านักงานแรงงานจงัหวดัด าเนินการส ารวจและประมวลผลคา่ใชจ้่ายจ าเป็น ก่อนคณะกรรมการคา่จา้งจะ
พจิารณาอตัราคา่จา้งขัน้ต ่าประชุมพจิารณาในเดอืนส.ค.-ก.ย. 2022 โดยในกรณีมมีตปิรบัขึน้อตัราคา่จา้งขัน้ต ่า 
กระทรวงแรงงานจะลงนามเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป (Source: Infoquest) 
Comment:  
ขา่วดงักล่าวเป็น Sentiment ลบต่อกลุ่มรบัเหมาฯ เน่ืองจากต้นทุนแรงงานคดิเป็นราว 20% ของตน้ทุนรวม 
ขณะทีใ่นช่วง 12 ปีทีผ่า่นมา (ปี 2010-2021) พบวา่คา่แรงขัน้ต ่าต่อวนัเพิม่ขึน้ 125 บาท โดยปี 2012 ขยบัขึน้
มากสดุ 85 บาท หรอื 40% จากปีก่อนหน้า จาก 215 บาท เป็น 300 บาท แต่หากพจิารณาช่วง 10 ปียอ้นหลงั 
(ปี 2012-2021) มกีารเพิม่เพยีง 31 บาท แบ่งเป็น 3 ครัง้ คอืปี 2016, ปี 2018, ปี 2020 ซึง่ขึน้ครัง้ละ 10 บาท, 
15 บาท และ 6 บาท หรอืคดิเป็นอตัรา +3.3%, +4.8% และ +1.8% ตามล าดบั ขณะทีพ่จิารณาปีทีม่ผีลของการ
ปรบัขึน้คา่แรงขัน้ต ่า พบวา่อตัราก าไรขัน้ต้นเฉลีย่ของกลุ่มผูร้บัเหมาฯรายใหญ่ 4 บรษิทั (CK, STEC, PYLON, 
SEAFCO) ในปี 2010-2012, ปี 2016, ปี 2018 ทรงตวัถงึปรบัขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า แต่ปี 2020 อตัรา
ก าไรขัน้ตน้ปรบัลง 357 bps Y-Y หลกัๆจาก PYLON, SEAFCO ซึง่เป็นลกัษณะงานระยะสัน้ และถูกกระทบ
มากจากการแพรร่ะบาด COVID-19 สง่ผลใหป้รมิาณงานในตลาดหดตวัและการแขง่ขนัรุนแรง  
หากสมมตฐิานภาครฐัพจิารณาค่าแรงขัน้ต ่าในปี 2022 ขึน้ 5% จาก 331 บาท เป็น 348 บาท/วนั ค านวณ
ตน้ทุนของผูร้บัเหมาจะเพิม่ขึน้ 1% อยา่งไรกด็ ี เรามองวา่ผลกระทบจะน้อยกวา่การค านวณขา้งต้น เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมก่อสรา้งน าเครื่องจกัรมาใชม้ากขึน้ โดยเฉพาะงานโครงสรา้งพืน้ฐาน และส่วนใหญ่เป็นการจา้ง
แรงงานทีม่ฝีีมอืซึง่ค่าจา้งสงูกวา่อตัราคา่แรงขัน้ต ่า (อา้งองิจากการสอบถามบรษิทัพบวา่อยูท่ีร่ะดบั 400-500 
บาท/วนั) จงึประเมนิวา่ผลกระทบต่อตน้ทุนก่อสรา้งโดยรวมไมม่ากราว 0.5-1.0% ขณะทีม่องวา่ความสามารถใน
การท าก าไรยงัขึน้กบัปัจจยัอื่นดว้ยอยา่งลกัษณะของงานระหวา่งท าที่รบัรูใ้นช่วงเวลาดงักล่าว และการ
เคลื่อนไหวของต้นทุนราคาวสัดุก่อสรา้ง ซึง่คดิเป็น 40-50% ของตน้ทุนรวม อยา่งไรกด็ ี ตอ้งตดิตามความ
ชดัเจนของอตัราการปรบัขึน้คา่แรงอกีครัง้ โดยเราประเมนิวา่มโีอกาสเป็นลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไปและอตัราไม่
รนุแรงนกัเช่นเดยีวกบัในช่วง 10 ปีก่อนหน้า ซึง่จะกระทบต่อภาพรวมกลุ่มรบัเหมาฯไมม่าก 
ขณะทีอ่กีหน่ึงประเดน็ทีต่อ้งตดิตามคอืสถานการณ์แรงงานในปัจจบุนัทีย่งัไมส่มดลุ สะทอ้นขอ้มลูจากส านกั
บรหิารแรงงานต่างดา้ว กรมการจดัหางานระบุวา่จ านวนแรงงานต่างดา้วในงานก่อสรา้งเดอืนก.พ. 2022 อยูท่ี ่
3.1 แสนคน ซึง่เป็นระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัเดอืนธ.ค. 2020 ที ่4 แสนคน และช่วงก่อนเกดิ COVID-19 ที ่5.6 แสน
คน ท่ามกลางตลาดอสงัหาฯทีม่แีผนรุกเปิดตวัโครงการใหมจ่ านวนมาก รวมถงึงานภาครฐัทีจ่ะเริม่ก่อสรา้ง
โครงการขนาดใหญ่และเปิดประมลูมากขึน้ในช่วง 2H22 อยา่งไรกด็ ี คาดวา่ตลาดแรงงานจะทยอยฟ้ืนตวัดขีึน้
ตามล าดบั จากสญัญาณบวกของการน าเขา้แรงงานต่างดา้วตาม MOU ทีม่ากขึน้ บวกกบัล่าสดุครม.เหน็ชอบต่อ
อายใุบอนุญาตท างานแรงงานต่างดา้ว ซึง่มาท างานตาม MOU ภายใต ้Agreement ทีค่รบ 4 ปีในวนัที่ 31 ธ.ค. 
2022 ต่อออกไปอกี 2 ปี โดยไมต่อ้งเดนิทางกลบัออกไป ช่วยผอ่นคลายความกงัวลปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
คงน ้าหนักการลงทุน Overweight และยงัเลือก CK เป็น Top Pick 
คงมมุมองเป็นบวกต่อกลุ่มรบัเหมาฯ ในระยะกลาง-ยาว โดยใหน้ ้าหนักกบักรอบการลงทุนใน 2H22 เน่ืองจากม ี
Catalyst จากการผลกัดนังานประมลูใหม ่ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสสีม้ทีค่าดขาย TOR ใน 3Q22 รวมถงึความ
คบืหน้าของทางด่วน, มอเตอรเ์วย,์ รถไฟทางคู ่ ส าหรบัทศิทางผลประกอบการของกลุ่มฯทยอยฟ้ืนตวัตัง้แต่ 
2Q22 และใน 2H22 จะเริม่รบัรูง้านใหม ่ ท่ามกลางสถานการณ์แรงงานและต้นทุนราคาวสัดกุ่อสรา้งที่คลีค่ลาย
ขึน้ ทัง้น้ี เรายงัเลอืก CK เป็น Top Pick ในฐานะตวัเตง็หลายโครงการ สว่นการปรบัขึน้คา่แรงขัน้ต ่าประเมนิวา่
กระทบน้อยกว่ารายอื่น เน่ืองจากตน้ทุนคา่แรงคดิเป็นเพยีง 8% ของตน้ทุนรวม สว่นใหญ่ใชแ้รงงานทีม่ทีกัษะ 
รวมถงึสดัสว่น Sub-contract สงูถงึ 70% ของตน้ทุนรวม ช่วยลดความเสีย่งดา้นตน้ทุน และส่วนหน่ึงเป็นงาน
รถไฟฟ้าทีใ่ช้เครื่องจกัรเป็นหลกั อกีทัง้ สามารถบรหิารจดัการตน้ทุนใหอ้ตัราก าไรขัน้ต้นผนัผวนน้อยกว่ารายอื่น 
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Figure 1: การก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต า่    

     

Source: MOL    

 

Figure 2: Minimum Daily Wage (Baht per day)    
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Source: Finansia Research    
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Figure 3: %GPM    
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   Note: ปี 2017 STEC GPM ตดิลบเนือ่งจากมกีารตัง้ส ารองขาดทุนโครงการรฐัสภาใหม่ 

Source: Finansia Research    

 

Figure 4: Sector comparisons 
 Type of work Backlog 

 

Secured Portion of Backlog   

    Government Private Strength Weakness 

CK Main Contractor 65,238 3.5-5 Years 67% 33% มเีงนิลงทนุใน BEM, CKP, 

TTW รับเป็นสว่นแบง่ก าไร 

และเงนิปันผลสม า่เสมอ 

Backlog เรง่ขึน้ แตย่งัไมเ่ห็น

การรับรูร้ายไดช้ดัเจนในปีนี ้

STEC Main Contractor 106,935 3 Years 29% 71% ม ีBacklog โดดเดน่,  

Net Cash Company 

 

GPM ยังอยูร่ะดบัต า่เมือ่เทยีบกบั

รายอืน่ 

SEAFCO Pile Foundation 1,113 Until 3Q-

4Q22 

10% 90% มพีนัธมติรทีด่ใีนการรับงาน 

Sub-contract โครงการ

ภาครัฐ อาท ิCK 

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน, การ

แขง่ขนัรนุแรง, งานในมอืไมส่งู 

PYLON Pile Foundation 1,481 Until 3Q22 44% 56% Net Cash Company, 

Backlog ปัจจบุนัระดบัสงู 

รองรับการรับรูร้ายไดร้ะดบัที่

ดถีงึปลาย 3Q22 

การแขง่ขนัรนุแรง, เครือ่งจักร

อาจไมเ่พยีงพอหากรับงานใหญ่

เขา้มาเพิม่ในอนาคต 

SRICHA Mechanical 

Construction 

1,200 1 Year  100% 

เนน้เลอืกรับงานทีม่คีณุภาพ 

โครงการขนาดใหญ ่และมาร์

จิน้ดรีะดบั 15-40%, Net 

Cash Company 

รายไดก้ระจกุตวั และพึง่พงิใน

งานอตุสาหกรรมพลงังานและปิ

โตรเคมเีป็นหลกั, รายไดส้ะดดุ

จากงานใหมอ่ยูใ่นชว่งตน้

โครงการ ท าใหไ้มส่ามารถ

ชดเชยงานเกา่ทสีง่มอบ 

RT Geotechnical 

Constructions, 

general civil 

works and Dam 

Construction 

5,500 2 Year 72% 28% 

ตลาดงานอโุมงคม์คีูแ่ขง่นอ้ย

ราย, งานอาศยัความ

เชีย่วชาญสงู, ม ีBacklog สงู 

กรอบมารจ์ิน้ของแตล่ะประเภท

งานกวา้ง 8-20%, ปัญหาการ

แพรร่ะบาด COVID-19 ใน

แคมป์ 

Source: Finansia Research 
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ESG ANALYSIS 

ESG item What is the performance? 

Environment  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK: จดัใหม้มีาตรฐานความปลอดภยัในการท างานและมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทุกโครงการทีส่อดคลอ้งกบั
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์ กฎหมายและมาตรฐานสากล ซึง่ท าใหใ้นปัจจบุนับรษิทัไดร้บัการรบัรองคณุภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว  การบ าบดัอยา่งถูกสขุลกัษณะก่อนปล่อยทิง้ เศษวสัดุ และขยะทีเ่กดิจากการ
ก่อสรา้งมกีารจดัเกบ็อย่างสม ่าเสมอและถูกก าจดัอยา่งถูกหลกัวธิ ี  การจดัอบรมใหค้วามรูก้บัพนักงานดา้นความ
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

PYLON: บรษิทัมมีาตรการในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จาการท างานของบรษิทั เช่น ฝุ่ น ผง 
เสยีง การสัน่สะเทอืน โดยด าเนินงานตามกฎระเบยีบของหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง มกีารดแูลรกัษาความสะอาดของ
พืน้ทีท่ างานและบรเิวณโรงงานทัง้ภายในและภายนอก รณรงคใ์หพ้นักงานช่วยกนัประหยดัทรพัยากรและ
พลงังานดา้นต่างๆ ทัง้การใชไ้ฟฟ้า น ้าประปา และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การใช้น ้ามนั 

RT: ใหค้วามส าคญักบักจิกรรมการด าเนินงานของโครงการต่างๆใหม้ผีลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มน้อย
ทีส่ดุ ทัง้การจดัการดา้นน ้าเสยี ฝุ่ นละออง เสยีง และการสัน่สะเทอืน เป็นตามมาตรฐานและกฎหมายทีก่ าหนด  
แต่งตัง้เจา้หน้าที่ดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโครงการเพื่อตดิตามการปฏบิตังิานของบรษิทั และด าเนินการจา้งผูร้บั
จา้งเพื่อตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มระยะเวลาก่อสรา้งตามขอ้ก าหนด
ของผูว้า่จา้ง 

SEAFCO: ค านึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและช่วงรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยการสรา้งระบบจดัเกบ็เอกสาร
แบบลดขยะ  ปฎบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆดา้นความปลอดภยัอาชวี อนามยัและสิง่แวดล้อม  ใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและคุม้คา่ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และสง่เสรมิกระบวนการน าทรพัยากร
กลบัมาใชใ้หม่ 

SRICHA: ใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการเพื่อใหก้ารประกอบธรุกจิไมส่ง่ผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้ม 
โดยวางแนวนโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ  รณรงคใ์หพ้นักงานในองคก์รเอาใจใสต่่อการใชท้รพัยากร
เฉพาะที่จ าเป็นต่อการด ารงชวีติ ลดการสรา้งก๊าซเรอืนกระจกจากการใชแ้อร ์ น ้ามนั/ถ่านหนิ ก๊าซธรรมชาตทิีใ่ช้
ในการผลติกระแสไฟฟ้า การลดปรมิาณขยะที่ก่อใหเ้กดิการควนัจากการเผาไหมข้ยะ โดยการก าหนดมาตราการ
ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลง และการลดการเพิม่ปรมิาณการใชก้ระดาษ 

STEC: ด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจคุณภาพของสิง่แวดลอ้ม
เบือ้งตน้ระวา่งก่อสรา้งอยา่งเครง่ครดั  จดัเกบ็และท าความสะอาดบรเิวณพืน้ที่ก่อสรา้ง รวมถงึใชต้าขา่ยกนั
ระหวา่งพืน้ทีก่่อสรา้งทีต่ดิกบัชุมชุนใกลเ้คยีง  ก าหนดเวลาตอกเขม็ใหไ้มต่รงกบัเวลาทีป่ระชาชนพกัผอ่น 
โดยเฉพาะบรเิวณทีอ่ยูใ่กลชุ้มชน รวมถงึใช้เครื่องยนตห์รอืเครื่องจกัรทีม่กีารบ ารงุสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัเสยีงดงั  
ตดิป้ายประกาศแจง้รายละเอยีด ชื่อ และสถานทีต่ดิต่อเพื่อรบัค ารอ้งเรยีนและรบัขอ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้รายงาน
ผลการตดิตามสภาวะสิง่แวดลอ้ม 
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ESG item What is the performance? 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CK: มนีโยบายและแนวปฏบิตัทิี่เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคมไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นรปูธรรม และเปิดเผยถงึ
การปฏบิตั ิ โดยค านึงถงึประโยชน์สว่นรวม และไมก่ระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อชื่อเสยีงของประเทศ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม และประโยชน์สาธารณะ สง่เสรมิและปลูกฝังใหเ้กดิจติส านึกของความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมใหก้บัพนักงานทุกระดบั 

PYLON: มนีโยบายด าเนินธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate  Social Responsibility : CSR) ดว้ย
ความตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมและชุมชนโดยรอบ  พจิารณา
ความตอ้งการของชุมชน และใหค้วามช่วยเหลอืตามก าลงัแก่ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในทอ้งถิน่รอบสถานประกอบการ 
พรอ้มทัง้สง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานมสี่วนร่วมท างานอาสาสมคัร และกจิกรรมสาธารณประโยชน์รว่มกบั
ชุมชน  

RT: ด าเนินธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความยัง่ยนืของกจิการ และสงัคม
โดยรวม ภายใต้กรอบคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ และนโยบายต่อตา้นการทุจรติ นอกจากนัน้ เน้นจดัโครงการ CSR 
อาท ิ การบรจิาคเครื่องอุปโภคบรโิภคใหแ้ก่ผูพ้กิาร ผูส้งูอายทุีย่ากไรแ้ละผูป้ระสบภยัจากโรคตดิเชือ้โควดิ 19, 
โครงการสนบัสนุนคอนกรตีผสมเสรจ็ขยายถนนในโรงเรยีนแมต่ะมาน, โครงการซ่อมแซมถนนบา้นแมต่ะมาน, 
โครงการท าทางขา้มแม่น ้าเลยชัว่คราวบา้นกกโพธิ ์หว้ยดนิสอ 

SEAFCO: เน้นการพฒันาบุคคลในชุมชนใกลเ้คยีงทีต่ ัง้ของบรษิทัและพนักงาน รวมถงึก าหนดใหม้มีาตรการ
ป้องกนัหรอืแก้ไขเมื่อเกดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและชุมชน  สนบัสนุนการศกึษาดว้ยการมอบทุนการศกึษาให้
เยาวชนทีข่าดแคลน และจดักจิกรรมบ าเพจ็ประโยชน์ต่อสงัคม นอกจากน้ี การด าเนินงานก่อสรา้งของบรษิทัยงั
ค านึงถงึผลกระทบต่อชุมชนหรอืท้องถิน่  

SRICHA: สนบัสนุนการเคารพสทิธมินุษยชนทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยก าหนดเป็นแนวทางปฏบิตัไิว้
ในจรรยาบรรณธุรกจิเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  การบรจิาคเพื่อการ
กุศล และเงนิสนบัสนุนกจิกรรมโครงการทีเ่กดิประโยชน์ต่อสงัคม 

STEC: จดักกจิกรรมใหค้วามช่วยเหลอืสงัคม โดยมอบทุนการศกึษาและอุปกรณ์การศกึษา และการก่อสรา้ง
อาคารเรยีนอาคารหอ้งสมดุ ใหแ้ก่โรงเรยีนต่างๆทีข่าดแคลนในบรเิวณหน่วยงานก่อสรา้ง  ด าเนินการโครงการ
อาหารกลางวนั เพื่อน้องอิม่ทอ้ง เพื่อเลีย้งอาหารกลางวนัพรอ้มมอบอาหารแหง้ใหแ้ก่เดก็นักเรยีนตามทอ้งถิน่
ต่างๆทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ โดยปัจจบุนัด าเนินการแล้ว 23 โรงเรยีน 
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ESG item What is the performance? 

Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK: คณะกรรมการบรษิทัเชื่อมัน่และตระหนกัถงึความสาคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ประกอบดว้ยการ
ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณคา่ใหแ้ก่กจิการ, มี
ระบบการบรหิารจดัการและการควบคมุภายในที่ด,ี การมกีลไกการควบคมุและการถ่วงดลุอ านาจ, การเคารพใน
สทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้, การรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการ
บรหิารกจิการที่ค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม  ขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการดแูลใหผู้ถ้อืหุน้ 
มกีารใชส้ทิธแิละมหีน้าทีดู่แลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมกนั 

PYLON: ด าเนินธรุกจิอยา่งเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ใสใ่จในการปฏบิตัติามกฎหมาย เคารพกฎระเบยีบของ
สงัคม และเป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นกลางทางการเมอืง  การสรา้งความน่าเชื่อถอืใหก้บัลูกคา้ ผูล้งทุนและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีต่อการด าเนินธุรกจิ รวมถงึการบรหิารจดัการตามหลกัการทีด่อีนัเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมไทย  นอกจากน้ี มนีโยบายต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบภายในองคก์ร 

RT: ก าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อรกัษาผลประโยชน์สูงสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้  
มนีโยบายการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  ขณะทีด่ าเนินธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม 
โปรง่ใส ยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ และขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ และค านึงถงึผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มอยา่งเครง่ครดั โดยก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการคอรร์ปัชนั 

SEAFCO: ด าเนินการก าหนดและวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั โดยรวบรวมขอ้มลูจากทุกฝ่ายหรอืแผนก  
ใหม้นีโยบายและยดึถอืปฏบิตัมิาในเรื่องของการปฏบิตัติ่อคู่คา้อยา่งเสมอภาพและเป็นธรรม ดว้ยความสจุรติ ไม่
ละเมดิสทิธทิางปัญญา การสง่เสรมิสทิธทิางการเมอืง รวมถงึการปฏบิตัติามพนัธะสญัญาต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ของบรษิทั 
SRICHA: มุง่เน้นใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้ โดยสง่เสรมิ สนบัสนุนตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิอยา่ง
เครง่ครดั  ขณะทีบ่รษิทัไม่ใหพ้นกังานรบัของขวญัหรอืทรพัยส์นิที่มคีา่เกนิปกตจิากผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ และ
ไมใ่หเ้รยีกรอ้งหรอืรบั กรณีทีผ่ดิไปจากธรรมเนียมปฏบิตัิ 

STEC: ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ที ัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้, การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่ง
เท่าเทยีมกนั, การค านึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี, การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ  ขณะทีก่ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ การคอรร์ปัชัน่ และการใหห้รอืรบัสนิบนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร รวมถงึใหค้วามรูแ้ละสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญั 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานอลัมา่ลงิค ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 สาขา บางกระปิ สาขา ประชาชืน่ 

999/9 อาคารด ิออฟฟิศเศส แอท 25 อาคารอัลมา่ลงิค ์ชัน้ 9,14,15 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ป่ินเกลา้  3105 อาคารเอ็นมารค์ ชัน้ 3 105/1 อาคารบ ีชัน้ 4 

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

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

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 02-646-9600, 02-646-9999 เขต บางกอกนอ้ย จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 02-580-9130 

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 สาทร 

589 หมู ่12 อาคารชดุทาวเวอร ์1 ชัน้ 6 (หอ้งเลขที ่601), 7, 8 และ 9  130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์1 140/1 อาคารเคีย่นหงวน 2 ชัน้ 18 เลขที ่48/32 ชัน้ 16  

ออฟฟิศ ชัน้ 19 หอ้งเลขที ่589/105 อาคาร มิน้ท ์ทาวเวอร ์ ชัน้ 2 ถ.วทิย ุแขวงลมุพนิี ถ.วทิย ุแขวงลมุพนิี อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ถนนสาทรเหนือ 

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

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

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร   02-036-4859 

02-740-7100 02-680-0700    

     

สาขา รงัสติ สาขา รตันาธเิบศร ์ สาขา แจง้วฒันะ   

1/832 ชัน้ 2, 2.5, 3 หมู ๋17 576 ถ.รัตนาธเิบศร ์ 99, 99/9    

ซอยพหลโยธนิ 60 ถนนพหลโยธนิ  ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบรุี เซ็นทรัลแจง้วัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร ์   

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

02-993-8180 02-831-8300 หมู ่2 ถ.แจง้วัฒนะ, บางตลาด   

  ปากเกร็ด, จ.นนทบรุี   

  02-005-4193   

     

สาขา ขอนแกน่ สาขา อุดรธาน ี สาขาเชยีงใหม ่ สาขา เชยีงราย  สาขา สมทุรสาคร 

311/1 197/29, 213/3 310  758 ถ.พหลโยธนิ ต.เวยีง เลขที ่813/30 ถนนนรสงิห ์ต าบลมหาชัย 

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

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

อ.เมอืงขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 042-245-589 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่  034-428-045 

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

     

สาขา แมส่าย สาขา นครราชสมีา สาขา ออนไลนภ์เูก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา สรุาษฏธ์าน ี

119 หมู ่10 ต.แมส่าย 198/1 ตรอกสมอราย 22/18 106 ชัน้ลอย ถ.ประชาธปัิตย ์ 173/83-84 หมู ่1 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ่ 

อ.แมส่าย จ.เชยีงราย ต.ในเมอืง ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืงสรุาษฎธ์านี 

053-640-599 อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมอืงภูเก็ต  074-243-777 จ.สรุาษฎธ์านี 

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

 044-014-323 076-210-499   

     

สาขา ตรงั สาขา ปัตตาน ี    

59/28 ถ.หว้ยยอด ต.ทับเทีย่ง 300/69-70 หมู ่4 ต.รูสะมแิล    

อ.เมอืงตรัง จ.ตรัง อ.เมอืง จ.ปัตตานี    

075-211-219 073-350-140-4    

                                            
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 บรษัิทจงึไมร่ับผดิชอบตอ่ความเสยีหาย

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 
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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 2564 จาก สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

2 ขอ้มลูบรษัิททีเ่ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Thai CAC) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

   (ขอ้มลู ณ วันที ่6 มกราคม 2565) ม ี2 กลุม่ คอื 

   - ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วม CAC 

   - ไดร้ับการรับรอง CAC 

 


