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UPDATE 
COMPANY 

27 October 2021 Bangkok Commercial Asset Management 
Sector: Finance NPA เตบิโตดี YoY ชดเชย NPL ที่ลดลงจาก COVID-19 

  gik เราปรับค าแนะน าขึน้เป็น “ถือ” จากเดิม “ขาย” และปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึน้เป็น 20.50 บาท อิง 
2022E PBV ท่ี 1.6x (-0.5SD below average PBV) จากราคาเป้าหมายเดมิที่ 17.00 บาท อิง 2021E 
PBV ท่ี 1.4x (-1.5SD) โดยเป็นผลของการ rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2022E, ปรับประมาณการ
ก าไรสุทธิ และ re-rate PBV ขึน้ สะท้อนผลการด าเนินงานในปี 2022E ท่ีจะขยายตวัสูงกว่าคาด โดย
เราประเมินก าไรสุทธิ 3Q21E ท่ี 544 ล้านบาท (+83% YoY, -31% QoQ) จาก 1) รายได้ธุรกิจ NPA 
ท่ีจะขยายตัวสูง YoY จากการขายทรัพย์เชิงรุกอย่างต่อเน่ือง และทรงตัว QoQ ซึ่งช่วยชดเชย 2) 
รายได้ธุรกิจ NPL ท่ีหดตวั YoY และ QoQ ตามสภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการจ่ายช าระ
หนีท่ี้ลดลงในช่วง COVID-19 ท่ียาวนาน 
เราคงประมาณการก าไรสุทธิปี 2021E ท่ี 2.15 พนัล้านบาท (+17% YoY) แตป่รับก าไรสทุธิปี 2022E 
ขึน้ +4% เป็น 3.02 พันล้านบาท (+40% YoY) จากการปรับรายได้ธุรกิจ NPA ขึน้ เพ่ือสะท้อน
ความสามารถในการขายทรัพย์ NPA ท่ีสูงกว่าท่ีเราคาด และปรับรายได้ธุรกิจ NPL ขึน้เล็กน้อยจาก
ลกูหนีป้รับโครงสร้างที่เพิ่มขึน้ ซึง่หนนุให้บริษัทมีรายได้ท่ีเข้ามาอย่างสม ่าเสมอ 
ราคาหุ้นปรับตวัใกล้เคียง SET ในช่วง 1 และ 3 เดือนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามเราแนะน าเพียง “ถือ” 
โดยราคาหุ้นเทรดต ่าเพียง 2022E PBV ท่ี 1.5x (-1SD) ขณะที่ผลการงานคาดจะขยายตวัปานกลางท่ี 
2021E-2023E EPS CAGR +22% ตามเศรษฐกิจ และสถานการณ์ COVID-19 ท่ีดีขึน้ หลงัจ านวนผู้
ฉีดวคัซีนท่ีเพิ่มขึน้   
Event: 3Q21E earnings preview  

 ก าไรสุทธิ 3Q21E หดตัว QoQ จาก COVID-19 ที่กระทบธุรกิจ NPL สูง เราคาดก าไรสทุธิ 
3Q21E ท่ี 544 ล้านบาท (+83% YoY, -31% QoQ) โดยเพิ่มขึน้ YoY จาก 1) รายได้ธุรกิจ NPA ท่ี
ขยายตัวเพิ่มขึน้ +49% YoY ตาม pricing strategy ผ่านการขายทรัพย์ราคาพิเศษทัง้ช่องทาง
ออฟไลน์ และออนไลน์ และ 2) ค่าใช้จ่ายส ารองปรับตวัลง -6% YoY ตาม cash collection ท่ีดีขึน้ 
+17% YoY  
ด้านก าไรสทุธิท่ีหดตวั QoQ โดยเป็นผลของรายได้ธุรกิจ NPL (ไม่รวมรายได้ดอกเบีย้ค้างรับท่ีมีการตัง้
ส ารอง) หดตวั -34% QoQ จากความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้NPL ท่ีลดลงตามเศรษฐกิจท่ี
หดตวัในช่วง COVID-19 ท่ียาวนาน ขณะท่ีบริษัทได้เพิ่ม และเร่งการขาย NPA เพิ่มขึน้ท าให้รายได้
ธุรกิจ NPA ทรงตวั QoQ ถงึแม้จะไม่มีรายได้จากการขายทรัพย์ NPA ขนาดใหญ่เหมือน 2Q21 ท่ีรับรู้ 
450 ล้านบาท 

 คงก าไรสุทธิปี 2021E ขยายตัว +17% YoY เราคงประมาณการก าไรสุทธิปี 2021E ท่ี 2.15 
พนัล้านบาท (+17% YoY) จาก 1) รายได้ธุรกิจ NPA ท่ีเพิ่มขึน้ +49% YoY หนนุโดยนโยบายการขาย
ทรัพย์ NPA เชิงรุก ได้แก่ การขายทรัพย์ราคาพิเศษ, การให้ส่วนลดเพิ่ม เพ่ือกระตุ้นให้ลกูค้าโอนทรัพย์
เร็วขึน้, การขายทรัพย์รีโนเวท และจดัมหกรรมจ าหน่ายทรัพย์ออนไลน์ by BAM Mall ซึง่ช่วยชดเชย 2) 
รายได้ธุรกิจ NPL ท่ีหดตัว -6% YoY จากการงดขายทรัพย์ทอดตลาดผ่านกรมบังคับคดีในช่วง 
COVID-19  (บริษัทมีรายได้ธุรกิจ NPL จากกรมบงัคบัคดีประมาณ 16-18%) และลูกหนีช้ะลอการ
จ่ายช าระหนีเ้พิ่มขึน้ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ทัง้นีเ้ราประเมินว่าบริษัทจะซือ้หนีเ้สีย NPL มาบริหารเพิ่ม
ต า่เพียง 3.0 พนัล้านบาท (9M21E ท่ี 1.6 พนัล้านบาท และปี 2020 ท่ี 1.06 หม่ืนล้านบาท) จาก Cash 
collection NPL ท่ีต ่าในช่วง COVID-19 ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะซือ้หนีเ้สียมาบริหารเพิ่มขึน้
น้อยลง โดยประเมินวา่ 4Q21E บริษัทจะกลบัมาซือ้หนีเ้พิ่มขึน้ตามปัจจยัฤดกูาล 

 ปรับประมาณการก าไรสุทธิปี 2022E เพิ่มขึน้เล็กน้อย +4% เราปรับประมาณการก าไรสุทธิ
ปี 2022E ขึน้ +4% เป็น 3.02 พนัล้านบาท (+40% YoY) โดยเป็นผลของ 1) เพิ่มรายได้ธุรกิจ NPA ขึน้ 
+10% เพ่ือสะท้อนความสามารถในการขายทรัพย์ NPA ท่ีสงู และ 2) เพิ่มรายได้ธุรกิจ NPL ขึน้ +2% 
จากลูกหนี ้NPL ท่ีปรับโครงสร้างเพิ่มขึน้ และความสามารถในการจ่ายช าระหนีท่ี้เพิ่มขึน้ตาม
เศรษฐกิจท่ีจะกลบัมาดีขึน้ โดยเฉพาะภายหลงัท่ีมีการเปิดประเทศ นอกจากนีค้าดว่าเร่ิมเห็นความ
ชัดเจน และสามารถจัดตัง้ JV เพ่ือบริหารหนีเ้สียในสถาบนัการเงินได้ในปี 2022E รวมทัง้การปรับ
โครงสร้างองค์กรเป็น Holding company ท่ีช่วยหนนุผลการด าเนินงานในระยะยาว 

Bloomberg ticker BAM TB 
Recommendation HOLD (previously SELL) 
Current price Bt17.20 
Target price Bt20.50 (previously Bt17.00) 
Upside/Downside +7% 
EPS revision 2022E: +4% 
  
Bloomberg target price Bt21.17 
Bloomberg consensus Buy 10 / Hold 1 / Sell 2 
 Stock data 
Stock price 1-year high/low Bt23.70 / Bt15.80 
Market cap. (Bt mn) 62,055 
Shares outstanding (mn) 3,232 
Avg. daily turnover (Bt mn) 447 
Free float 54% 
CG rating Very good 
ESG rating n.a. 
 
Financial & valuation highlights 
FY: Dec (Bt mn)  2019A 2020A 2021E 2022E 
NII 7,007 7,555 6,841 6,775 
Non NII 3,096 2,498 3,600 3,693 
PPOP 6,591 7,395 8,038 8,222 
Provision (135) (5,199) (5,350) (4,448) 
Net profit 10,679 1,841 2,151 3,019 
EPS (Bt) 3.54 0.57 0.67 0.93 
EPS growth 
(%) 

86.2% -83.9% 16.8% 40.4% 
BVPS (Bt) 13.66 12.93 12.49 12.58 
DPS (Bt) 5.80 0.51 0.60 0.84 
PER (x) 5.4 33.7 28.9 20.6 
PBV (x) 1.4 1.5 1.5 1.5 
Div. yield 30.2% 2.7% 3.1% 4.4% 
     
 
Bloomberg consensus 
Net profit 6,549  1,841  2,290  3,063  
EPS (Bt) 3.54  0.57  0.71  0.92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Aspen 

Price performance 1M 3M 6M 12M 
Absolute 1.6% 9.7% -5.4% -6.3% 
Relative to SET 1.3% 3.8% -10.3% -41.8% 

 
Major shareholders Holding 
1. Financial Institution Development Fund 45.79% 
2. Thai NVDR 4.33% 
3. South East Asia UK (TYPE C) Nominee 2.00% 
 

Analyst: Jutamas Temwattanangkul (Reg. no. 099971) 
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 Valuation/Catalyst/Risk 
ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึน้เป็น 20.50 บาท อิง 2022E PBV ท่ี 1.6x (-0.5SD below average PBV) 
จากเดิมราคาเป้าหมายท่ี 17.00 บาท อิง 2021E PBV ท่ี 1.4x (-1.5SD) โดยเป็นผลของการ rollover 
ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2022E, ปรับประมาณการก าไรสุทธิ และ re-rate PBV ขึน้ เพ่ือสะท้อนผลการ
ด าเนินงานท่ีคาดว่าจะกลับมาขยายตวัสูงถึง 2021E-2023E EPS CAGR +22% หนนุโดยอตัราการ
ฉีดวัคซีน COVID-19 ในประเทศท่ีสูงขึน้ ท าให้เกิดการเดินทาง และกิจกรรมในประเทศเพิ่มขึน้,  
เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะดีขึน้ โดยเฉพาะภายหลงัท่ีมีการเปิดประเทศ บวกต่อความสามารถในการจ่าย
ช าระหนีข้องลูกหนี ้และ cash collection ท่ีจะทยอยปรับตวัดีขึน้ รวมทัง้เราประเมินว่าปี 2022E จะ
เป็นปีท่ีเร่ิมเห็นความชดัเจนของการปรับเปล่ียนองค์กรเป็น Holding company และการจดัตัง้ JV ซึง่
บวกตอ่การด าเนินงานในระยะยาว  
 
Fig 1: 3Q21E earnings preview 
FY: Dec (Bt mn) 3Q21E 3Q20 YoY 2Q21 QoQ 9M21E 9M20 YoY 

 Interest income  1,997  2,101  -5.0% 2,388  -16.4% 6,520  7,404  -11.9% 
 Interest expense  (617) (592) 4.4% (670) -7.8% (1,903) (1,754) 8.5% 
 NII 1,379  1,510  -8.7% 1,718  -19.7% 4,618  5,650  -18.3% 
 Other income  1,124  743  51.2% 1,135  -1.0% 2,904  1,463  98.5% 
 Total op. income  2,504  2,253  11.1% 2,853  -12.3% 7,521  7,113  5.7% 
 Operating expense  (637) (653) -2.5% (655) -2.8% (1,891) (1,956) -3.4% 
 Pre-provision op.  profit  1,867  1,600  16.7% 2,198  -15.1% 5,631  5,157  9.2% 
 Provision expense  (1,186) (1,263) -6.1% (1,214) -2.3% (3,654) (3,937) -7.2% 
 Profit before tax  680  337  101.9% 984  -30.9% 1,977  1,220  62.1% 
 Norm profit  544  298  82.5% 790  -31.1% 1,582  1,073  47.4% 
 Net profit  544  298  82.5% 790  -31.1% 1,582  1,073  47.4% 
 EPS  0.17  0.09  82.5% 0.24  -31.1% 0.49  0.33  47.4% 
 Cost to Income Ratio 
(%)  

25.4% 29.0%  23.0%  25.1% 27.5%  
Cash collection 3,832  3,267   4,214   11,010  9,159   
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Quarterly income statement      Forward PBV Band      
(Bt mn) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21  

 

 Interest Income  2,225  2,101  2,542  2,136  2,388   
 Interest Expense  (582) (592) (637) (615) (670)  
 Net Interest Income  1,644  1,510  1,905  1,520  1,718   
 Other Income  475  743  1,035  644  1,135   
 Total operating income  2,119  2,253  2,940  2,165  2,853   
 Operating Expense  (622) (653) (702) (599) (655)  
 Pre-provision operating profit  1,497  1,600  2,238  1,566  2,198   
 Provision expense  (1,376) (1,263) (1,262) (1,253) (1,214)  
 Profit before tax  120  337  976  312  984   
 Norm profit  110  298  768  247  790   
 Net profit  110  298  768  247  790   
 EPS  0.03  0.09  0.24  0.08  0.24   
 Cost to Income Ratio (%)  29.4% 29.0% 23.9% 27.7% 23.0%  
 Cash collection 
  

2,723 3,267 3,975 2,964 4,214  
             
Balance sheet       Key ratios    
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  FY: Dec  2018 2019 2020 2021E 2022E 
Cash and cash equivalents 1,129  1,454  8,164  7,011  7,075   Growth YoY      
Investment in loan receivable, net 75,434  77,375  77,726  61,753  61,196   Investment in loan receivable 2.4% 2.3% 2.8% -6.6% -1.1% 
Asset foreclosed, net 21,304  24,548  28,806  27,754  28,975   Asset foreclosed 24.7% 6.1% 60.4% 25.0% 15.0% 
Other current asset 7,115  9,596  9,801  9,422  9,808   Net interest income 18.6% 50.9% 7.8% -9.4% -1.0% 
Premises and equipment, net 1,252  1,243  1,190  1,143  1,101   Total operating income 32.9% 26.6% -0.5% 3.9% 0.3% 
Other asset 1,419  5,704  6,382  6,328  6,300   PPOP 44.9% 30.6% 12.2% 8.7% 2.3% 
Total Asset 107,653  119,919  132,070  113,411  114,456   Provision Expense -84.2% -183.0% 3762.1

% 
2.9% -16.9% 

Debts and borrowings 57,709  75,688  87,421  70,373  71,208   Core profit 15.6% 21.7% -70.9% 16.8% 40.4% 
Other current liabilities 5,342  1,052  0  0  0   Net profit 15.6% 105.3% -82.8% 16.8% 40.4% 
Other liabilities 2,753  1,984  2,852  2,683  2,590   Stability (x)      
Total Liabilities 65,804  78,724  90,273  73,056  73,798   Interest coverage ratio 3.9 4.0 1.9 2.1 2.7 
Paid-up capital 13,675  15,075  16,160  16,160  16,160   Interest-bearing debt to equity 

ratio 
1.4 1.8 2.1 1.7 1.8 

Share Premium 0  3,399  6,044  6,044  6,044   D/E Ratio 1.6 1.9 2.2 1.8 1.8 
Reserve 1,623  1,623  1,623  1,623  1,623   Overall performance      
Retained earnings 26,610  21,164  17,730  16,288  16,591   Average cost of fund 3.1% 3.2% 2.9% 3.2% 3.2% 
Others (58) (65) 240  240  240   Cost to income (CI) 36.8% 34.8% 26.4% 23.0% 21.5% 
Minority Interest 0  0  0  0  0   Credit cost (CC) -0.2% 0.2% 6.1% 6.4% 5.6% 
Shareholders' Equity 41,849  41,196  41,797  40,356  40,658   Return on avg assets (ROAA) 5.0% 9.4% 1.5% 1.8% 2.6% 
Balance sheet       Return on avg earnings 

(ROAE) 
12.5% 25.7% 4.4% 5.2% 7.5% 

Income statement       Business performance      
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E  Net NPLs to total assets 70.1% 64.5% 58.9% 54.5% 53.5% 
Interest income 6,414  9,140  9,946  9,358  9,033   NPLs cash collection to net 

NPLs 
14.6% 18.4% 10.8% 11.6% 13.5% 

Interest expense (1,769) (2,132) (2,391) (2,516) (2,258)  Net NPA to total assets 19.8% 20.5% 21.8% 24.5% 25.3% 
Net interest income 4,645  7,007  7,555  6,841  6,775   NPA cash collection to net 

NPA 
29.1% 23.1% 16.4% 25.7% 26.6% 

Fee and service income 0  0  0  0  0   Per Share (Bt)      
Other income  3,337  3,096  2,498  3,600  3,693   Reported EPS  1.90 3.54 0.57 0.67 0.93 
Total operating income 7,982  10,104  10,053  10,442  10,468   Core EPS 1.90 2.10 0.57 0.67 0.93 
Operating expense (2,935) (3,513) (2,658) (2,403) (2,247)  Book value 15.30 13.66 12.93 12.49 12.58 
PPOP 5,047  6,591  7,395  8,038  8,222   Dividend 1.14 5.80 0.51 0.60 0.84 
Provision expense 162  (135) (5,199) (5,350) (4,448)  Valuation (x)      
Profit before tax 5,209  6,456  2,196  2,688  3,774   PER 10.1 5.4 33.7 28.9 20.6 
Income tax (7) (127) (355) (538) (755)  Core PER 10.1 9.1 33.7 28.9 20.6 
Net profit before MI 5,202  6,329  1,841  2,151  3,019   P/BV 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 
Minority interest 0  0  0  0  0   Dividend yield 5.9% 30.2% 2.7% 3.1% 4.4% 
Normalized profit 5,202  6,329  1,841  2,151  3,019         
Extraordinary items 0  4,350  0  0  0         
Net profit 5,202  10,679  1,841  2,151  3,019         
             
Key Assumptions  
 

            
FY: Dec (Bt mn) 2018 2019 2020 2021E 2022E        
Cash collection - NPLs 10,791  14,059  8,396  8,103  8,287         
Cash collection - NPA 5,778  5,674  4,737  7,123  7,710         
             

 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no represent ation as to the accuracy and completeness 
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report . In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report . Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved.  This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Corporate governance report of Thai listed companies 2020 

CG rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 
Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้ เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบคุคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้ึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ ใช้ข้อมลูจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกับบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้ 
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

 
KTBST: ความหมายของค าแนะน า 

“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สงูกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน (ไม่รวมเงินปันผล) 

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดท่ีเพิม่ขึน้ หรือลดลงในขณะนัน้ 
 
IOD disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to 
the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance 
of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No representation 
or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the CGR report or 
the information used. 
 
KTBST’s stock rating definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10% over the next 6-12 months. The stock has good fundamentals and 
attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0% - 10% over the next 6-12 months. The stock has good 
fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0% or more over the next 6-12 months. Stock should be sold as 
negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price, which excludes 
dividend yields. 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTBST Securities PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however, KTBST makes no represent ation as to the accuracy and completeness 
of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any securities in this report . In addition, KTBST does not guarantee returns nor price of the 
securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report . Investors should study this report carefully in making decisions. All rights are reserved.  This 
report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions. 
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Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ัดท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจของนกัลงทุนทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพื น้ฐานของข้อมูลที่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบเีอสท ีจ ากดั (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์ฉบับนี ้
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST มีการจัดท า ESG Rating (ESG: Environment, Social, Governance) เพ่ือบ่งบอกว่าบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการและมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมระดบัใด โดยทาง KTBST ให้ความใส่ใจกบัการลงทนุในบริษัทท่ีมีการพฒันาท่ียัง่ยืน จึงได้จดัท าเกณฑ์ใน
การให้คะแนน ESG ส าหรับหุ้นท่ีเรา Cover อยู่ ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการประเมินคะแนน ESG ของ KTBST ท าการพิจารณาจาก 3 ด้าน ดงันี ้

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การท่ีบริษัทมีนโยบายและกระบวนการท างานในองค์กรเพ่ือจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างชดัเจนและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตท่ีิได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ ซึง่เรา
ใช้เกณฑ์ด้านรายได้ของบริษัทว่าบริษัทนัน้ๆ มีสดัสว่นรายได้ท่ีสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมเทา่ไหร่ 

 การจัดการด้านสังคม (Social) การท่ีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม มีการสง่เสริมและพฒันา
พนกังานอย่างต่อเน่ืองและมีคณุภาพ รวมถึงสนบัสนนุคู่ค้าให้มีการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ีบริษัทมีความ
เก่ียวข้องให้เตบิโตอย่างยัง่ยืน ซึง่เราใช้เกณฑ์คะแนนจาก Bloomberg โดยการส ารวจรายงานตา่งๆ ท่ีไม่ใช่งบการเงิน ข่าวสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบับบริษัท และกิจกรรมทาง NGO 

 บรรษัทภิบาล (Governance) การท่ีบริษัทมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน 
ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ ตลอดจนดแูลผู้ มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส  ซึง่เราใช้เกณฑ์พิจารณาจาก CG 
rating ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ESG Rating ท่ี KTBST ประเมินมี 5 ระดบั ได้แก่  
1. Excellent ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 5 
2. Very Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 4 
3. Good ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 3 
4. Satisfactory ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 2 
5. Pass ได้คะแนนรวม อยู่ในระดบั 1 
ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อมลูไม่เพียงพอในการประเมินจะได้ rating เป็น n.a. 

 
ESG rating (ESG: Environmental, Social, and Governance) 
KTBST believes environment, social and governance (ESG)  practices will help determine the sustainability and future financial 
performance of companies. We thus incorporate ESG into our valuation model. 

 Environment.  Environment factors relate to corporate responsibility for its actions and how it manages its impact on the 
environment. KTBST analyzes revenue, which exposes to environment risks and opportunities. 

 Social.  Social factors deal with company’s relationship with its employees and vendors.  That also includes company’s 
initiatives related to employee health and well- being, as well as community involvement.  KTBST’s evaluation on social 
practices is based on Bloomberg, which measure from company’s social responsibility news. 

 Governance.  Corporate government factors include company’s transparency, decision-making structure, concrete risk 
assessment method, treatment of minority shareholders and anti-corruption practices. KTBST conduct this analysis based on 
IOD’s scores. 

KTBST’s ESG ratings score from 1-5 
1. Excellent scores at 5 
2. Very Good scores at 4 
3. Good scores at 3 
4. Satisfactory scores at 2 
5. Pass scores at 1 
KTBST provides “n.a.” in cases of insufficient data. 


