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ิ ค้าใหม่กลุม
คาดสน
่ ก ัญชง ก ัญชา และกระท่อม จะเปิ ดต ัวต้นปี 2565
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•

ิ ค ้าใหม่ในกลุม
เรามองบวกเล็กน ้อยต่อการออกสน
่
เครือ
่ งดืม
่ ทีผ
่ สมสาร THC/CBD

•

ิ ค ้าใหม่ทเี่ ริม
คาดจะเห็นการเปิ ดตัวสน
่ มีสว่ นผสมของ
สาร THC และ CBD ในสว่ นต ้นปี 2565 หรืออย่างเร็ว
ทีส
่ ด
ุ คือปลายปี 2564

•

้
ผลิตภัณฑ์จะเป็ นทัง้ สว่ นทีใ่ ชภายนอกคื
อกลุม
่
เครือ
่ งสําอาง เวชภัณฑ์ และภายในคือการบริโภค ทัง้
สว่ นของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครือ
่ งดืม
่

•

ข ้อยกเว ้นห ้ามใสใ่ นลักษณะเดียวกันทีม
่ ส
ี ว่ นประกอบ
ของ ชา กาแฟ กาเฟอีน และเครือ
่ งดืม
่ เกลือแร่ ซงึ่ ใน
ทีน
่ รี่ วมถึงเครือ
่ งดืม
่ ชูกําลัง

•

่ นํ าเข ้าเมล็ด
คาดว่ากลุม
่ ผู ้ผลิตต ้นนํ้ าและกลางนํ้ า เชน
ปลูก หรือ หีบนํ้ ามัน จะเป็ นกลุม
่ แรกทีไ่ ด ้ประโยชน์
่ DOD
เชน

•

กลุม
่ ปลายนํ้ า
คือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และ
ผู ้ประกอบการเจ ้าของผลิตภัณฑ์
คาดจะเริม
่ ได ้
่ OSP CBG
ประโยชน์ตงั ้ แต่ปี 2565 เป็ นต ้นไป เชน

•

ิ ค ้าทีม
เราให ้นํ้ าหนักของกลุม
่ สน
่ ส
ี ว่ นผสม THC และ
CBD ว่าจะสามารถสร ้างมูลค่าเพิม
่ ในอุตสาหกรรมได ้
มากกว่า
ขณะทีก
่ ระท่อมคาดจะเห็นในเชงิ พาณิชย์
้
ค่อนข ้างน ้อยกว่า ด ้วยข ้อจํากัดของวิธก
ี ารใชและการ
หาอุปทานทีส
่ ะดวกกว่ากัญชงและกัญชา
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ก ัญชง

ก ัญชา

กระท่อม

ิ ค้าในกลุม
แนะนํา ลงทุน ในหุน
้ ทีม
่ ส
ี น
่ THC/CBD
มองระยะกลางเป็นปัจจ ัยหนุนต่อกลุม
่ ..เราไม่คาดว่ากลุม
่ กระท่อมจะเด่น
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•

ิ ค ้าในกลุม
เรามีมม
ุ มอง “เป็ นบวกเล็กน ้อย” ในระยะกลางต่อกลุม
่ Food and Beverage ทีม
่ ส
ี น
่ กัญชงและ
ิ ค ้าใหม่ของ portfolio ของผู ้ประกอบการได ้
กัญชา (THC/CBD) โดยมองว่าจะเป็ นการเพิม
่ สน

•

ิ ค ้าใหม่สําหรับกลุม
เรามีการรวมรายได ้จากสน
่ Food and Beverage (OSP/CBG) ไว ้ในประมาณการของปี
ิ ค ้าใหม่จะใกล ้เคียงกับ
2565 แล ้วบางสว่ นโดยเรามองทีอ
่ นุรักษ์ นย
ิ มและคาดการตอบสนองของรายได ้จากสน
ิ ค ้าประเภทเครือ
สน
่ งดืม
่ อืน
่ และจะเร่งตัวมากขึน
้ ในปี 2566

•

ิ ค ้าใหม่
คาดว่าต ้นปี 2565 ในชว่ งแรกของการเปิ ดสน
ิ ค ้าใหม่ทเี่ ริม
่ ลาด
หลากหลายของสน
่ ออกสูต

•

ิ ค ้าใหม่ใน 3 กลุม
เราตัง้ สมมุตฐิ านของสน
่ ทีค
่ าดว่าจะเห็นเปิ ดตัว ดังนี้

•

1) Infused water/carbonated หรือกลุม
่ นํ้ าผสมสาร CBD/THC ซงึ่ พิจารณาเป็ นกลุม
่ นํ้ าวิตามินทีใ่ ห ้พลังงาน 0 แคลลอรี่

•

่ ริมาณ THC/CBD เต็มตามข ้อกําหนดและราคาขายทีส
2) Functional Drink ในรูปแบบขวดเล็กหรือเป็ น short ทีใ่ สป
่ งู

•

3) เจเล่พร ้อมดืม
่ ผสม CBD/THC

•

ิ ว่าสน
ิ ค ้าแบบไหนทีเ่ ป็ นผู ้ชนะในตลาด โดยเรามองว่าสน
ิ ค ้าทีจ
คาด 2H65 เป็ นต ้นไปผู ้บริโภคจะเป็ นผู ้ตัดสน
่ ะ
ิ ค ้าทีซ
ื้ ซาํ้ ได ้ เรา
นํ าตลาดได ้ต ้องตอบโจทย์ ทัง้ รสชาติ กลิน
่ การออกฤทธิ์ ราคาทีเ่ หมาะสม และเป็ นสน
่ อ
ิ ค ้าใหม่แบบต่อเนือ
่ งเพือ
่ สร ้างฐานลูกค ้าในกลุม
่ นี้
คาดหวังเห็นการออกสน

•

้
เนือ
่ งจากด ้วยข ้อจํากัดของปริมาณสว่ นผสมทีส
่ ามารถใชสารสกั
ด CBD ไม่เกิน 75 mg/กก. และมีสาร THC
ไม่เกิน 0.15 mg/กก. ทําให ้เราคาดว่าเครือ
่ งดืม
่ ใหม่ จะตอบโจทย์ได ้เพียงลูกค ้าบางกลุม
่ ซงึ่ หากต ้องการเห็น
่ าก ซงึ่ หากเทียบกับต่างประเทศ
ผลหรือการออกฤทธิเ์ พือ
่ ผ่อนคลายหรือกระตุ ้น อาจต ้องบริโภคในปริมาณทีม
ื้ ถึง 5-6 ขวด(กระป๋ อง) เพือ
แล ้วในประเทศไทย ผู ้บริโภคอาจต ้องซอ
่ ให ้ได ้ปริมาณสารออกฤทธิท
์ เี่ ท่ากัน
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เราคาดจะเห็นกิจกรรมการตลาดทีเ่ ข ้มข ้น

ความ

ก ัญชา ก ัญชง กระท่อม...พืช 3 ก. ต่างก ันอย่างไร

ก ัญชง

ก ัญชา

กระท่อม

่ วิทยศาสตร์
ชือ

Cannabis sativa L.subsp. sativa

Cannabis sativa L.subsp. indica

Mitragyna speciosa Korth.

่ เล่น
ชือ

Hemp

Marijuana

Mitragyna

ลําต ้น

สูงเรียวใหญ่ สูงมากกว่า 2 เมตร ปล ้องหรือ
ข ้อยาว เปลือกเหนียวลอกง่าย ให ้เส ้นใย
คุณภาพสูง

้
เตีย
้ เป็ นพุ่ม สูงน ้อยกว่า 2 เมตร ปล ้องหรือข ้อสัน
เปลือกไม่เหนียว ลอกยาก ให ้เส ้นใยคุณภาพตํา่

ไม ้ยืนต ้นขนาดใหญ่ปานกลาง มีแก่นเป็ นไม ้
เนือ
้ แข็ง สูง10 -15 เมตร

ลักษณะใบ สีของใบ

ใบใหญ่เรียวเล็ก มี 7-11 แฉก เรียงตัว
ค่อนข ้างห่าง ใบสีเขียวอ่อน

ใบเล็กกว ้าง มี 5-7 แฉก เรียงตัวชิดกัน ใบสีเขียว
จัด

คล ้ายใบกระดังงา มีชนิดก ้านใบแดงและใบ
เขียว เป็ นใบเดีย
่ วสีเขียว เรียงตัวเป็ นคูต
่ รง
ข ้าม แผ่นใบกว ้าง 5-10 ซม. ยาว 8-14 ซม.

ระยะออกดอก

เมือ
่ อายุมากกว่า 4 เดือน

เมือ
่ อายุประมาณ 3 เดือน

ดอกสีขาวอมเหลือง เป็ นช่อตุ ้มกลม 3-5
ซม. ใช ้เวลาปลูก 4 ปี

สารสําคัญ

สาร THC (ทําให ้เมา) < 1%
สาร CBD (ร่างกายต ้องการ) > 20%

สาร THC (ทําให ้เมา) > 1%
สาร CBD (ร่างกายต ้องการ) > 10%

ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็ นสาร
จําพวกอัลคาลอยด์ ระงับปวดเหมือนมอร์ฟีน

ประโยชน์

ใช ้ทํายา อาหาร เครือ
่ งสําอาง ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร สิง่ ทอ เยือ
่ กระดาษ ฉนวนกันร ้อน

ใช ้ทางการแพทย์และเพือ
่ การศึกษาวิจัย

ใช ้ทํายา เครือ
่ งดืม
่ อาหาร

สรรพคุณทางยา

ป้ องกันมะเร็ง ลดอาการคลืน
่ ไส ้และลดปวดคลายกล ้ามเนื้อ ลดการอักเสบและความกังวล
สารต ้านอนุมล
ู อิสระ ทําให ้ง่วง อยากอาหาร ช่วยระบบไหลเวียนโลหิต ป้ องกันและซ่อมแซมกระดูก

Source : สธ.
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กระปรีก
้ ระเปร่า ไม่อยากอาหาร กดความรู ้สึก
เมือ
่ ยล ้า ลดความดัน บรรเทาเบาหวาน แก ้
ไอ แก ้ท ้องเสียปวดท ้อง กําจัดพยาธิ

ใครปลูกก ัญชาได้บา้ ง?
ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ฉบ ับที่ 7
กลุม
่

รายละเอียด

1. หน่วยงานของรัฐ

ั ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รพ. รัฐและเกษตรกรรม
ม.รัฐทีม
่ ส
ี อนทางการแพทย์ เภสช
ั กรรม
เพือ
่ ทางการแพทย์หรือเภสช

ึ ษาเอกชน
2. สถาบันอุดมศก

ั ศาสตร์
มีการสอน/วิจัยทางการแพทย์หรือเภสช

ี เกษตรกรรม
3. ผู ้ประกอบอาชพ

สหกรณ์การเกษตร, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจสงั คม ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้หน่วยงานของรัฐ หรือ
ึ ษา
สถาบันอุดมศก

ี เวชกรรม
4. ผู ้ประกอบวิชาชพ

ั กรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย หรือหมอพืน
เภสช
้ บ ้านตามกฎหมาย

ทัง้ นีก
้ ลุม
่ 2- 4 ต ้องดําเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ (กลุม
่ 1) โดยผู ้ขออนุญาต
่ สญ
ั ชาติไทย มีถน
1) มีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีก
่ ฎหมายกําหนด เชน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศไทย
่ มีเลขทีต
ั เจน
2) เตรียมสถานทีป
่ ลูกให ้เหมาะสม เชน
่ งั ้ ชด
่ แผนการปลูก โดยยืน
3) ยืน
่ คําขอพร ้อมด ้วยเอกสารตามทีก
่ ฎหมายกําหนด เชน
่ คําทีส
่ ํานั กงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
4) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาอนุญาตให ้ปลูกกัญชาโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมยาเสพติดให ้โทษ

การปลูก สก ัด แปรรูป และผลิตก ัญชา ย ังต้องดําเนินการร่วมก ับหน่วยงานของร ัฐ

Source : สธ.
5

SCBS Investment Research

ใครปลูกก ัญชงได้บา้ ง?...ตามกฎกระทรวงฯ เฉพาะก ัญชง พ.ศ. 2563
้ งแต่
ซงึ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ
่ ว ันที่ 30 ธ.ค. 63 และมีผลบ ังค ับใชต
ั้
29 ม.ค. 64
กลุม
่

ว ัตถุประสงค่ในการขอผลิต จําหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครอง

1.
2.
3.
4.

้ นใยตามวิ
้
ประโยชน์ทางราชการ/ใชเส
ถช
ี วี ต
ิ /ประโยชน์ทางการแพทย์/เป็ นผลิตเมล็ด
ึ ษาวิจย
่ การศก
ั /ประโยชน์เชงิ พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม (แปรรูป/ขาย)
พันธุร์ ับรอง/เพือ

บุคคลธรรมดา
นิตบ
ิ ค
ุ คล
วิสาหกิจชุมชมทีไ่ ม่เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
หน่วยงานของรัฐ

การปลูก สก ัด แปรรูป และผลิตก ัญชง ไม่ตอ
้ งทําร่วมก ับหน่วยงานภาคร ัฐ

การขออนุญาตสําหร ับก ัญชาและก ัญชง

กระบวนการพิจารณา

1. ปลูก สกัด แปรรูป และผลิต

ยืน
่ คําขอที่ อย. หรือ สสจ. ทีแ
่ ปลงปลูกตัง้ อยู่
ระยะเวลาดําเนินการ : 120 วัน + 15 วัน

2. จําหน่าย หรือ มีไว ้ในครอบครอง

ยืน
่ คําขอที่ อย. หรือ สสจ. ณ สถานทีต
่ งั ้ อยู่
ระยะเวลาดําเนินการ : 45 วัน + 15 วัน

3. นํ าเข ้า สง่ ออก

ยืน
่ คําขอที่ อย. เท่านัน
้ และต ้องได ้รับใบอนุญาตทุกครัง้
ระยะเวลาดําเนินการ : 60 วัน + 15 วัน

Source : สธ.
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สรุปจํานวนผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตสําหร ับก ัญชา-ก ัญชง จาก อย.
รวมทงหมด
ั้
(ราย)

เป็นหุน
้ ทีอ
่ ยูใ่ น ตลท.

นํ าเข ้าเมล็ด

72

DOD
(หุ ้นปลายนํ้ าทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ JKN KISS BEAUTY CHAYO FN)

ปลูก

288

RBF

สกัด

3
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ม.นเรศวร, RBF)

RBF

ครอบครอง

7

-

จําหน่าย

5

-

ส่งออก

1
(บจ. เฮิรบ
์ เทรเชอร์)

-

ผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตสําหร ับก ัญชง

สกัดนํ้ ามันจากเมล็ดกัญชง

-

DOD
(หุ ้นปลายนํ้ าทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้แก่ JKN KISS BEAUTY CHAYO FN)
RBF

ผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตสําหร ับก ัญชา*

รวมทงหมด
ั้
(ราย)

นํ าเข ้าเมล็ด

16
257

ปลูก
ครอบครอง

483

จําหน่าย

1,693

ส่งออก

0

ผลิต (ปรุง)

5

ผลิต (แปรรูป/สกัด)

42

Source : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
*ข ้อมุล ณ 8 ก.ย. 64
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้ ไ
*ทงนี
ั้ ผ
ู ้ ด้ร ับใบอนุญาตทงหมดเป
ั้
็น
ั
หน่วยงานภาคร ัฐ/มหาวิทยาล ัย/องค์กรเภสชกรรม

ใครปลูกกระท่อมได้บา้ ง?...หล ัง พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ฉบ ับที่ 8 พ.ศ. 2564
้ งแต่
ี าเสพติดประเภทที่ 5 และมีผลบ ังค ับใชต
ปลดล็ อกพืชกระท่อมออกจากบ ัญชย
ั้
24 ส.ค. 64
กลุม
่

รายละเอียด

ประชาชนทั่วไป

ื้ ขาย หรือนํ ามาบริโภคได ้อย่างเสรี ไม่ผด
ปลูก ครอบครอง ซอ
ิ กฎหมาย
่ 4x100 ถือเป็ นความผิดทางกฎหมาย
แต่ห ้ามนํ ากระท่อมไปผสมกับสารเสพติดชนิดต่างๆ เชน

สรุป
ื้ ขาย ครอบครอง ก ัญชงก ัญชา ต้องขอใบอนุญาต แต่กระท่อมทําได้เสรี
ปลูก ซอ
้ ด
ถ ัดจากนีต
ิ ตามอะไร?
ติดตาม ครม. พิจารณาเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมฯ เพือ
่ กํากับดูแล อาทิ ห ้ามขายให ้กับผู ้มีอายุตํา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ซงึ่
ึ ษาและวัด สว่ นธุรกิจสง่ ออกหรือนํ าเข ้าพืชกระท่อม
เป็ นเยาวชน รวมถึงสตรีมค
ี รรภ์ และกําหนดสถานทีห
่ ้ามขายในสถานศก
จะต ้องขออนุญาต ป.ป.ส. และการทําผลิตภัณฑ์ต ้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านัน
้

Source : สธ.
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กฎหมายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วก ับก ัญชา ก ัญชง
้ ล้ว
สาระสําค ัญซงึ่ ประกาศในราชากิจจานุเบกษาและมีผลบ ังค ับใชแ

ผลิตภ ัณฑ์

•

้
ใบ ราก เปลือก ลําต ้น เสนใย
กิง่ ก ้านของกัญชาและกัญชงทีท
่ ําให ้แห ้งแล ้ว
้ นสว่ นผสมในการผลิตเครือ
้ ้ว
รวมทัง้ เมล็ดของกัญชง ใชเป็
่ งสําอางทีใ่ ชแล
้
้ อ
่ งปากและจุดซอ
่ นเร ้น และ
ล ้างออกได ้ แต่ห ้ามใชในผลิ
ตภัณฑ์ทใี่ ชในช
ต ้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.2% โดยนํ้ าหนัก (เครือ
่ งสําอางพร ้อมใชรู้ ปแบบ
นํ้ ามัน หรือ soft gelatin capsules ต ้องมีสาร THC ไม่เกิน 0.001%)
โดยมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่ 18 พ.ค. 64

•
•

้
ใชสารสกั
ด CBD ไม่เกิน 75 mg/กก. และมีสาร THC ไม่เกิน 0.15 mg/กก.
โดยมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่ 28 ส.ค. 64

•
•

้
ใชสารสกั
ด CBD ไม่เกิน 75 mg/กก. และมีสาร THC ไม่เกิน 0.15 mg/กก.
โดยมีผลบังคับใชตั้ ง้ แต่ 28 ส.ค. 64

•
เครือ
่ งสําอาง

อาหารเสริม

เครือ
่ งดืม
่ แต่งกลิน
่ รสอัดก๊าซและไม่อด
ั
ก๊าซ เครือ
่ งดืม
่ จากธัญชาติ เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์พร ้อมบริโภคเท่านัน
้
่ ี
ยกเว ้นผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันทีม
สว่ นประกอบของ ชา กาแฟ กาเฟอีน และ
เครือ
่ งดืม
่ เกลือแร่
Source : สธ.
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่ าร CBD ในตปท.
ต ัวอย่างอาหารเสริมและเครือ
่ งดืม
่ ทีใ่ สส

อาหารเสริม

เปรียบเทียบไทย : 7.02 mg

เปรียบเทียบไทย : 6.90 mg

เปรียบเทียบไทย : 3.51 mg

เปรียบเทียบไทย : 7.31 mg

เครือ
่ งดืม
่
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Disclaimer
่ ว่าน่าจะเชือ
่ ถือได ้ แต่ทัง้ นี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (“บริษัท”) มิได ้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต ้อง หรือสมบูรณ์
ข ้อมูลในรายงานนีเ้ ป็ นข ้อมูลทีม
่ ก
ี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ซึง่ นักลงทุนสามารถเข ้าถึงได ้โดยทั่วไป และเป็ นข ้อมูลทีเ่ ชือ
ของข ้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ความคิดเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานนี้เป็ นเพียงการนํ าเสนอในมุมมองของบริษัท และเป็ นความคิดเห็ น ณ วันทีท
่ ป
ี่ รากฏในรายงานเท่านั น
้ ซึง่ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้ภายหลังวันดังกล่าว โดยบริษัทไม่จําเป็ นต ้องแจ ้งให ้
สาธารณชน หรือ นั กลงทุนทราบ รายงานนี้จัดทํ าขึน
้ เพือ
่ เผยแพร่ข ้อมูลให ้แก่นักลงทุนเท่า นั น
้ บริษั ทไม่รับผิดชอบต่อ การนํ าข ้อมูล หรือ ความคิด เห็ นใดๆ ไปใช ้ในทุกกรณี ดั งนั น
้ นั กลงทุนจึงควรใช ้ดุล พินจ
ิ ในการพิจารณาตั ดสินใจก่อนการลงทุน
่ วข ้องหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทใดๆ ทีถ
่ ก
ู กล่าวถึงในรายงานนีก
้ ็ ได ้
นอกจากนี้ บริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือของบริษัทอาจมีสว่ นเกีย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) เป็ นบริษัทย่อยทีธ
่ นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) ถือหุ ้นทัง้ หมด ข ้อมูลใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ SCB มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ใช ้ในการเปรียบเทียบเท่านัน
้
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBAM) เป็ นบริษัทย่อยทีธ
่ นาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (SCB) ถือหุ ้นทัง้ หมด
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด (“SCBS”) ทําหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ในหุ ้นสามัญของ INTUCH.
้ วนของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทัง้ นี้ ความเห็น ข่าว บทวิจัย บทวิเคราะห์ ราคา ข ้อความ การคาดการณ์ การประเมิน และ/หรือ ข ้อมูลอืน
นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
่ ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับ
้ หรือเสนอขาย หรือชัก ชวนให ้เสนอซือ
้ หรือเสนอขายซึง่ หลัก ทรัพย์ โดย SCBS และ/หรือกรรมการ
นี้ (“ข ้อมูล”) มีวัต ถุประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลทั่วไปเท่านั น
้ และไม่อาจนํ าไปตีความว่า เป็ นการให ้คํ าแนะนํ าแก่บุคคลใด ๆ หรือเป็ นการเสนอซือ
พนักงาน ลูกจ ้าง และตัวแทนของ SCBS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทัง้ ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายทีเ่ ป็ นผลสืบเนื่อง อันมีเหตุมาจากการใช ้หรือ
่ ถือในข ้อมูลดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไร นักลงทุนพึงใช ้ข ้อมูลในเอกสารฉบับนีป
การเชือ
้ ระกอบร่วมกับข ้อมูลและความเห็ นอืน
่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนเองในการตัดสินใจลงทุน โดยข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได ้รับมา
่ ถือ ซึง่ SCBS ไม่สามารถรับรองถึงความถูกต ้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือ ความครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าวได ้
จากแหล่งข ้อมูลที่ SCBS เห็นว่าน่าเชือ
SCBS สงวนสิทธิในการใช ้ดุลพินจ
ิ แต่เพียงผู ้เดียวในการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อมูลเป็ นครัง้ คราวโดยไม่ต ้องบอกกล่าว ทัง้ นี้ เอกสารฉบับนีจ
้ ัดส่งให ้แก่เฉพาะบุคคลตามทีก
่ ําหนดไว ้เท่านัน
้ และห ้ามมิให ้มีการทํ าซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ขาย จํ าหน่าย พิมพ์ซํ้า
ส่งต่อ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใด ๆ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก SCBS ก่อน
เอกสารฉบับนี้จัดทํ าโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (“SCBS”) ซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จํ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แต่เพียงผู ้เดียว ทัง้ นี้ มีความเป็ นไปได ้ว่า SCBS อาจได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นผู ้จัดจํ าหน่ายและ
่ ทีร่ ะบุใน
รับประกันการจําหน่ายของหุ ้นสามัญเพิม
่ ทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) ของบริษัท ไทยยูเนีย
่ น ฟี ดมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TFM) ความเห็น ข่าว บทวิจัย บทวิเคราะห์ ราคา ข ้อความ การคาดการณ์ การประเมิน และ/หรือ ข ้อมูลอืน
้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ โดย SCBS และ/หรือกรรมการ
้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให ้เสนอซือ
เอกสารฉบับนี้ (“ข ้อมูล”) มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลทั่วไปเท่านัน
้ และไม่อาจตีความได ้ว่าเป็ นการให ้คําแนะนํ าแก่บค
ุ คลใดๆ หรือเป็ นการเสนอซือ
่ ถือต่อการใช ้ข ้อมูล ทัง้ นี้
พนักงาน และลูกจ ้างของ SCBS ย่อมไม่ต ้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทัง้ ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันสืบเนื่อง อันเป็ นผลมาจากการใช ้หรือการเชือ
่ ถือ โดย
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไร นักลงทุนพึงใช ้ข ้อมูลในเอกสารฉบับนีป
้ ระกอบข ้อมูลและความเห็ นอืน
่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุน ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้จัดทํ าขึน
้ จากแหล่งข ้อมูลที่ SCBS เห็ นว่าน่าเชือ
SCBS ไม่รับรองถึงความถูกต ้อง สมบูรณ์ และ/หรือ ครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว
เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด (“SCBS”) ซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แต่เพียงผู ้เดียว ทัง้ นี้ ธนาคารฯ ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นทีป
่ รึกษาทางการเงินของ CPALL และอาจ
่ ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ (“ข ้อมูล”) มี
ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ นทีป
่ รึกษาทางการเงินสําหรับธุรกรรมใดๆ ของบริษัทต่างๆ ทีก
่ ล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ความเห็ น ข่าว บทวิจัย บทวิเคราะห์ ราคา ข ้อความ การคาดการณ์ การประเมิน และ/หรือ ข ้อมูลอืน
้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให ้เสนอซือ
้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ โดย SCBS และ/หรือกรรมการ พนั กงาน และลูกจ ้างของ
วัตถุประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลทั่วไปเท่านัน
้ และไม่อาจตีความได ้ว่าเป็ นการให ้คําแนะนํ าแก่บุคคลใดๆ หรือเป็ นการเสนอซือ
่ ถือต่อการใช ้ข ้อมูล ทัง้ นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการ
SCBS ย่อมไม่ต ้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทัง้ ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันสืบเนือ
่ ง อันเป็ นผลมาจากการใช ้หรือการเชือ
่ ถือ โดย SCBS ไม่รับรองถึงความ
่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุน ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้จัดทํ าขึน
้ จากแหล่งข ้อมูลที่ SCBS เห็ นว่าน่าเชือ
สูญเสียผลกํ าไร นั กลงทุนพึงใช ้ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ประกอบข ้อมูลและความเห็ นอืน
ถูกต ้อง สมบูรณ์ และ/หรือ ครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว
SCBS สงวนสิทธิในการใช ้ดุลพินจ
ิ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวในการแก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อมูลเป็ นครัง้ คราวโดยไม่ต ้องบอกกล่าว เอกสารฉบับนีจ
้ ัดส่งให ้แก่เฉพาะบุคคลทีก
่ ํ าหนดเท่านั น
้ และห ้ามมิให ้มีการทํ าซํ้า ดัดแปลง เผยแพร่ ขาย จํ าหน่าย พิมพ์ซํ้า ส่ง
ต่อ หรือแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก SCBS ก่อน
เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด (“SCBS”) ซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แต่เพียงผู ้เดียว โดยธนาคารฯ ได ้ทําหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ รึกษาทางการเงิน Lead Arranger ของ บริษัท
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลทั่วไปเท่านั น
้ และไม่อาจตีความได ้
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย ี่ จํากัด (มหาชน) ความเห็น ข่าว บทวิจัย บทวิเคราะห์ ราคา ข ้อความ การคาดการณ์ การประเมิน และ/หรือ ข ้อมูลอืน
่ ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ (“ข ้อมูล”) มีวัตถุประสงค์เพือ
้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให ้เสนอซือ
้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ โดย SCBS และ/หรือกรรมการ พนั กงาน และลูกจ ้างของ SCBS ย่อมไม่ต ้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทัง้ ความเสียหาย
ว่าเป็ นการให ้คําแนะนํ าแก่บค
ุ คลใดๆ หรือเป็ นการเสนอซือ
่ ถือต่อการใช ้ข ้อมูล ทัง้ นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียผลกําไร นักลงทุนพึงใช ้ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ประกอบ
ทางตรง ความเสียหายทางอ ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันสืบเนือ
่ ง อันเป็ นผลมาจากการใช ้หรือการเชือ
่ ถือ โดย SCBS ไม่รับรองถึงความถูกต ้อง สมบูรณ์ และ/หรือ ครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว
ข ้อมูลและความเห็นอืน
่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุน ข ้อมูลในเอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึน
้ จากแหล่งข ้อมูลที่ SCBS เห็นว่าน่าเชือ
เอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําโดย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด (“SCBS”) ซึง่ มีธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แต่เพียงผู ้เดียว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํ ากัด (“SCBAM”) ซึง่ มีธนาคาร
่ รึกษาทางการเงินของ กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคม ดิจท
ิ ัล SCBAM ได ้ทํ าหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้จัดการกองทุนของ กองทุนรวม
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่แต่เพียงผู ้เดียว โดยธนาคารฯ ได ้ทําหน ้าทีเ่ ป็ นทีป
่ ทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนี้ (“ข ้อมูล”) มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลทั่วไปเท่านั น
้ และไม่อาจตีความได ้ว่าเป็ น
โครงสร ้างพืน
้ ฐานโทรคมนาคม ดิจท
ิ ัล ความเห็น ข่าว บทวิจัย บทวิเคราะห์ ราคา ข ้อความ การคาดการณ์ การประเมิน และ/หรือ ข ้อมูลอืน
้ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ โดย SCBS และ/หรือกรรมการ พนั กงาน และลูกจ ้างของ SCBS ย่อมไม่ต ้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ทัง้ ความเสียหายทางตรง
้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให ้เสนอซือ
การให ้คําแนะนํ าแก่บค
ุ คลใดๆ หรือเป็ นการเสนอซือ
่ ถือต่อการใช ้ข ้อมูล ทัง้ นี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการสูญเสียผลกํ าไร นั กลงทุนพึงใช ้ข ้อมูลในเอกสารฉบับนี้ประกอบข ้อมูล
ความเสียหายทางอ ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายอันสืบเนือ
่ ง อันเป็ นผลมาจากการใช ้หรือการเชือ
่ ถือ โดย SCBS ไม่รับรองถึงความถูกต ้อง สมบูรณ์ และ/หรือ ครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว
และความเห็นอืน
่ ๆ รวมถึงวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจลงทุน ข ้อมูลในเอกสารฉบับนีจ
้ ัดทําขึน
้ จากแหล่งข ้อมูลที่ SCBS เห็นว่าน่าเชือ
้ ขายฟิ วเจอร์สและออปชัน
่ (Futures and Options) มีความเสีย
่ งสูงทีอ
้ ขายฟิ วเจอร์สและออปชัน
่ ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน
การซือ
่ าจก่อให ้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ จึงไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ทัง้ นี้ ก่อนการตัด สินใจซือ
่ งทีท
่ งทัง้ หมดทีอ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุนของท่าน ตลอดจนความเสีย
่ า่ นสามารถยอมรับได ้อย่างรอบคอบ เนือ
่ งจากมีความเป็ นไปได ้ทีท
่ า่ นอาจสูญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริม
่ แรก ท่านควรพิจารณาถึงความเสีย
่ าจ
้ ขายฟิ วเจอร์สและออปชัน
่ และท่านควรตัดสินใจลงทุนด ้วยตนเอง และ/หรือ ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสัย ท่านควรขอคําแนะนํ าจากทีป
่ รึกษาทางการลงทุน
เกิดขึน
้ จากการซือ
เอกสารฉบับนีจ
้ ัดส่งให ้กับเฉพาะบุคคลทีก
่ ําหนด (intended recipient) เท่านัน
้ และห ้ามมิให ้ผู ้ใดนํ าข ้อมูลในเอกสารฉบับนีไ้ ปทําซํ้า ส่งต่อ เผยแพร่ ขาย จําหน่าย คัดลอก นํ าออกแสดง หรือนํ าไปแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่วา่ ด ้วยวิธก
ี ารใด
ๆ โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อักษรจาก SCBS เป็ นการล่วงหน ้า
Copyright©2012 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด สงวนลิขสิทธิ์

11

SCBS Investment Research

CG Rating 2020 Companies with CG Rating
Companies with Excellent CG Scoring
AAV, ADVANC, AF, AIRA, AKP, AKR, ALT, AMA, AMATA, AMATAV, ANAN, AOT, AP, ARIP, ARROW, ASP, BAFS, BANPU, BAY, BCP, BCPG, BDMS, BEC, BEM, BGRIM, BIZ, BKI, BLA, BOL, BPP, BRR, BTS, BWG, CENTEL, CFRESH, CHEWA, CHO*,
CIMBT, CK, CKP, CM, CNT, COL, COMAN, COTTO, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSS, DELTA, DEMCO, DRT, DTAC, DTC, DV8, EA, EASTW, ECF, ECL, EGCO, EPG, ETE, FNS, FPI, FPT, FSMART, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GPSC, GRAMMY,
GUNKUL, HANA, HARN, HMPRO, ICC, ICHI*, III, ILINK, INTUCH, IRPC, IVL, JKN, JSP, JWD, K, KBANK, KCE, KKP, KSL, KTB, KTC, LANNA, LH, LHFG, LIT, LPN, MAKRO, MALEE, MBK, MBKET, MC, MCOT, METCO, MFEC, MINT, MONO,
MOONG, MSC, MTC, NCH, NCL, NEP, NKI, NOBLE*, NSI, NVD, NYT, OISHI, ORI, OTO, PAP, PCSGH, PDJ, PG, PHOL, PLANB, PLANET, PLAT, PORT, PPS, PR9, PREB, PRG, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QTC,
RATCH, RS, S, S & J, SAAM, SABINA, SAMART, SAMTEL, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SDC, SEAFCO, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SIRI, SIS, SITHAI, SMK, SMPC, SNC, SONIC, SORKON, SPALI, SPI, SPRC, SPVI, SSSC, SST, STA,
SUSCO, SUTHA, SVI, SYMC, SYNTEC, TACC, TASCO, TCAP, TFMAMA, THANA, THANI, THCOM, THG, THIP, THRE, THREL, TIP, TIPCO, TISCO, TK, TKT, TMB, TMILL, TNDT, TNL, TOA, TOP, TPBI, TQM, TRC, TRUE, TSC, TSR, TSTE, TSTH,
UAC, TTA, UBIS, TTCL, UV, TTW, VGI, TU, VIH, TVD, WACOAL, TVI, WAVE, TVO, WHA, TWPC, WHAUP, U, WICE, WINNER
Companies with Very Good CG Scoring
2S, ABM, ACE, ACG, ADB, AEC, AEONTS, AGE, AH, AHC, AIT, ALLA, AMANAH, AMARIN, APCO, APCS, APURE, AQUA, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIAN, ASIMAR, ASK, ASN, ATP30, AUCT, AWC, AYUD, B, BA, BAM, BBL, BFIT, BGC, BJC, BJCHI,
BROOK, BTW, CBG, CEN, CGH, CHARAN, CHAYO, CHG, CHOTI, CHOW, CI, CIG, CMC, COLOR, COM7, CPL, CRC, CRD, CSC, CSP, CWT, DCC, DCON, DDD, DOD, DOHOME, EASON, EE, ERW, ESTAR, FE, FLOYD, FN, FORTH, FSS, FTE, FVC,
GENCO, GJS, GL, GLAND, GLOBAL, GLOCON, GPI, GULF, GYT, HPT, HTC, ICN, IFS, ILM, IMH, INET, INSURE, IRC, IRCP, IT, ITD*, ITEL, J, JAS, JCK, JCKH, JMART, JMT, KBS, KCAR, KGI, KIAT, KOOL, KTIS, KWC, KWM, L&E, LALIN, LDC,
LHK, LOXLEY, LPH, LRH, LST, M, MACO, MAJOR, MBAX, MEGA, META, MFC, MGT, MILL, MITSIB, MK, MODERN, MTI, MVP, NETBAY, NEX, NINE, NTV, NWR, OCC, OGC, OSP, PATO, PB, PDG, PDI, PICO, PIMO, PJW, PL, PM, PPP, PRIN,
PRINC, PSTC, PT, QLT, RCL, RICHY, RML, RPC, RWI, S11, SALEE, SAMCO, SANKO, SAPPE, SAWAD, SCI, SCP, SE, SEG, SFP, SGF, SHR, SIAM, SINGER, SKE, SKR, SKY, SMIT, SMT, SNP, SPA, SPC, SPCG, SR, SRICHA, SSC, SSF, STANLY, STI,
STPI, SUC, SUN, SYNEX, T, TAE, TAKUNI, TBSP, TCC, TCMC, TEAM, TEAMG, TFG, TIGER, TITLE, TKN, TKS, TM, TMC, TMD, TMI, TMT, TNITY, TNP, TNR, TOG, TPA, TPAC, TPCORP, TPOLY, TPS, TRITN, TRT, TRU, TSE, TVT, TWP, UEC,
UMI, UOBKH, UP, UPF, UPOIC, UT, UTP, UWC, VL, VNT, VPO, WIIK, WP, XO, YUASA, ZEN, ZIGA, ZMICO
Companies with Good CG Scoring
7UP, A, ABICO, AJ, ALL, ALUCON, AMC*, APP, ARIN, AS, AU, B52, BC, BCH, BEAUTY, BGT, BH, BIG, BKD, BLAND, BM, BR, BROCK, BSBM, BSM, BTNC, CAZ, CCP, CGD, CITY, CMAN, CMO, CMR, CPT, CPW, CRANE, CSR, D, EKH, EP, ESSO,
FMT, GIFT, GREEN, GSC*, GTB, HTECH, HUMAN, IHL, INOX, INSET, IP, JTS, JUBILE, KASET, KCM, KKC, KUMWEL, KUN, KWG, KYE, LEE, MATCH, MATI, M-CHAI, MCS, MDX, MJD, MM, MORE, NC, NDR, NER, NFC, NNCL, NPK, NUSA,
OCEAN, PAF, PF, PK, PLE, PMTA, POST, PPM, PRAKIT, PRECHA, PRIME, PROUD, PTL, RBF, RCI, RJH, ROJNA, RP, RPH, RSP, SF, SFLEX, SGP, SISB, SKN, SLP, SMART, SOLAR, SPG, SQ, SSP, STARK, STC, SUPER, SVOA, TC, TCCC, THMUI,
TIW, TNH, TOPP, TPCH, TPIPP, TPLAS, TTI, TYCN, UKEM, UMS, VCOM, VRANDA, WIN, WORK, WPH
Corporate Governance Report
The material contained in this publication is for general information only and is not intended as advice on any of the matters discussed herein. Readers and others should perform their own independent analysis as to the accuracy or
completeness or legality of such information. The Thai Institute of Directors, its officers, the authors and editor make no representation or warranty as to the accuracy, completeness or legality of any of the information contained herein. By
accepting this document, each recipient agrees that the Thai Institute of Directors Association, its officers, the authors and editor shall not have any liability for any information contained in, or for any omission from, this publication.
The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date. SCB Securities Company Limited does not conform nor certify the
accuracy of such survey result.
To recognize well performers, the list of companies attaining “Good”, “Very Good” and “Excellent” levels of recognition
(Not including listed companies qualified in the "no announcement of the results" clause from 1 January 2019 to 19 November 2020) is publicized.
* บริษัทหรือกรรมการหรือผู ้บริหารของบริษัททีม
่ ข
ี า่ วด ้านการกํากับดูแลกิจการ เช่น การกระทําผิดเกีย
่ วกับหลักทรัพย์ การทุจริต คอร์รัปชัน เป็ นต ้น ซึง่ การใช ้ข ้อมูล CGR ควรตระหนั กถึงข่าวดังกล่าวประกอบด ้วย
Anti-corruption Progress Indicator
Certified (ได้ร ับการร ับรอง)
2S, ADVANC, AF, AI, AIE, AIRA, AKP, AMA, AMANAH, AMATA, AMATAV, AP, APCS, AQUA, ARROW, ASK, B, BAFS, BAM, BANPU, BAY, BBL, BCH, BCP, BCPG, BGC, BGRIM, BJCHI, BKI, BLA, BPP, BROOK, BRR, BSBM, BTS, BWG, CEN,
CENTEL, CFRESH, CGH, CHEWA, CHOTI, CHOW, CIG, CIMBT, CM, CMC, COM7, COTTO, CPALL, CPF, CPI, CPN, CSC, DCC, DELTA, DEMCO, DIMET, DRT, DTAC, DUSIT, EA, EASTW, ECL, EGCO, EP, EPG, ERW, ETE, FE, FNS, FPI, FPT, FSS,
FTE, GBX, GC, GCAP, GEL, GFPT, GGC, GJS, GLOCON, GPI, GPSC, GSTEEL, GUNKUL, HANA, HARN, HEMP, HMPRO, HTC, ICC, ICHI, IFS, ILINK, INET, INSURE, INTUCH, IRC, IRPC, ITEL, IVL, K, KASET, KBANK, KBS, KCAR, KCE, KGI, KKP,
KSL, KTB, KTC, KWC, KWG, L&E, LANNA, LHFG, LHK, LPN, LRH, M, MAKRO, MALEE, MBAX, MBK, MBKET, MC, MCOT, META, MFC, MFEC, MINT, MONO, MOONG, MSC, MTC, MTI, NBC, NEP, NINE, NKI, NMG, NNCL, NOK, NSI, NWR, OCC,
OCEAN, OGC, ORI, PAP, PATO, PB, PCSGH, PDG, PDI, PDJ, PE, PG, PHOL, PL, PLANB, PLANET, PLAT, PM, PPP, PPPM, PPS, PREB, PRG, PRINC, PRM, PSH, PSL, PSTC, PT, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, PYLON, Q-CON, QH, QLT, QTC, RATCH,
RML, RWI, S & J, SAAM, SABINA, SAPPE, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SCG, SCN, SEAOIL, SE-ED, SELIC, SENA, SGP, SINGER, SIRI, SIS, SITHAI, SMIT, SMK, SMPC, SNC, SNP, SORKON, SPACK, SPC, SPI, SPRC, SRICHA, SSF, SSSC, SST, STA,
STOWER, SUSCO, SVI, SYMC, SYNTEC, TAE, TAKUNI, TASCO, TBSP, TCAP, TCMC, TFG, TFI, TFMAMA, THANI, THCOM, THIP, THRE, THREL, TIPH, TIPCO, TISCO, TKS, TKT, TMD, TMILL, TMT, TNITY, TNL, TNP, TNR, TOG, TOP, TOPP,
TPA, TPCS, TPP, TRU, TRUE, TSC, TSTH, TTB, TTCL, TU, TVD, TVI, TVO, TWPC, U, UBIS, UEC, UKEM, UOBKH, UPF, UV, VGI, VIH, VNT, WACOAL, WHA, WHAUP, WICE, WIIK, XO, ZEN
Declared (ประกาศเจตนารมณ์)
7UP, ABICO, APURE, B52, BKD, BROCK, CI, ESTAR, EVER, FSMART, J, JKN, JMART, JMT, JSP, LDC, MAJOR, NCL, NOBLE, PK, PLE, SHANG, SKR, SPALI, SSP, SUPER, TGH, THAI, TQM, TTA, WIN, ZIGA
N/A
3K-BAT, A, A5, AAV, ABM, ACAP, ACC, ACE, ACG, ADB, ADD, AEONTS, AFC, AGE, AH, AHC, AIT, AJ, AJA, AKR, ALL, ALLA, ALT, ALUCON, AMARIN, AMC, AMR, ANAN, AOT, APCO, APEX, APP, AQ, ARIN, ARIP, AS, ASAP, ASEFA, ASIA, ASIAN,
ASIMAR, ASN, ASP, ASW, ATP30, AU, AUCT, AWC, AYUD, BA, BC, BCT, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BFIT, BGT, BH, BIG, BIZ, BJC, BLAND, BLISS, BM, BOL, BR, BSM, BTNC, BTW, BUI, BYD, CAZ, CBG, CCET, CCP, CGD, CHARAN, CHAYO,
CHG, CHO, CITY, CK, CKP, CMAN, CMO, CMR, CNT, COLOR, COMAN, CPH, CPL, CPR, CPT, CPW, CRANE, CRC, CRD, CSP, CSR, CSS, CTW, CV, CWT, D, DCON, DDD, DHOUSE, DITTO, DMT, DOD, DOHOME, DTCI, DV8, EASON, ECF, EE,
EFORL, EKH, EMC, ESSO, ETC, F&D, FANCY, FLOYD, FMT, FN, FORTH, FVC, GENCO, GIFT, GL, GLAND, GLOBAL, GRAMMY, GRAND, GREEN, GSC, GTB, GULF, GYT, HFT, HPT, HTECH, HUMAN, HYDRO, ICN, IFEC, IHL, IIG, III, ILM, IMH,
IND, INGRS, INOX, INSET, IP, IRCP, IT, ITD, JAK, JAS, JCK, JCKH, JCT, JR, JTS, JUBILE, JUTHA, JWD, KAMART, KC, KCM, KDH, KEX, KIAT, KISS, KK, KKC, KOOL, KTIS, KUMWEL, KUN, KWM, KYE, LALIN, LEE, LEO, LH, LIT, LOXLEY, LPH,
LST, MACO, MANRIN, MATCH, MATI, MAX, M-CHAI, MCS, MDX, MEGA, MENA, METCO, MGT, MICRO, MIDA, MILL, MITSIB, MJD, MK, ML, MODERN, MORE, MPIC, MUD, MVP, NC, NCAP, NCH, NDR, NER, NETBAY, NEW, NEWS, NEX, NFC,
NOVA, NPK, NRF, NSL, NTV, NUSA, NVD, NYT, OHTL, OISHI, OR, OSP, OTO, PACE, PACO, PAE, PAF, PERM, PF, PICO, PIMO, PJW, PMTA, POLAR, POMPUI, PORT, POST, PPM, PR9, PRAKIT, PRAPAT, PRECHA, PRIME, PRIN, PRO, PROEN,
PROS, PROUD, PTL, RAM, RBF, RCL, RICHY, RJH, ROCK, ROH, ROJNA, RP, RPC, RPH, RS, RSP, RT, S, S11, SA, SABUY, SAFARI, SAK, SALEE, SAM, SAMART, SAMCO, SAMTEL, SANKO, SAUCE, SAWAD, SAWANG, SCGP, SCI, SCM, SCP, SDC,
SE, SEAFCO, SECURE, SF, SFLEX, SFP, SFT, SGF, SHR, SIAM, SICT, SIMAT, SISB, SK, SKE, SKN, SKY, SLM, SLP, SMART, SMD, SMT, SNNP, SO, SOLAR, SONIC, SPA, SPCG, SPG, SPVI, SQ, SR, SSC, STANLY, STAR, STARK, STC, STEC,
STECH, STGT, STHAI, STI, STPI, SUC, SUN, SUTHA, SVH, SVOA, SWC, SYNEX, T, TACC, TAPAC, TC, TCC, TCCC, TCJ, TCOAT, TEAM, TEAMG, TGPRO, TH, THANA, THE, THG, THL, THMUI, TIDLOR, TIGER, TITLE, TK, TKN, TM, TMC, TMI,
TMW, TNDT, TNH, TNPC, TOA, TPAC, TPBI, TPCH, TPIPL, TPIPP, TPLAS, TPOLY, TPS, TQR, TR, TRC, TRITN, TRT, TRUBB, TSE, TSF, TSI, TSR, TSTE, TTI, TTT, TTW, TVT, TWP, TWZ, TYCN, UAC, UMI, UMS, UNIQ, UP, UPA, UPOIC, UREKA,
UT, UTP, UVAN, VARO, VCOM, VIBHA, VL, VNG, VPO, VRANDA, W, WAVE, WGE, WINMED, WINNER, WORK, WORLD, WP, WPH, XPG, YGG, YUASA
Explanations
Companies participating in Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (Thai CAC) under Thai Institute of Directors (as of January 30, 2021) are categorised into: companies that have declared their
intention to join CAC, and companies certified by CAC.
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