
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร  0-2088-9399 

รายงานฉบบันีจดัทําขนึโดยขอ้มลูเทา่ทปีรากฏและเชอืวา่เป็นทน่ีาเชอืถอืได ้แตไ่มถ่อืเป็นการยนืยนัความถกูตอ้งและความสมบรูณ์ของขอ้มลูนันๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีต ีจาํกดั ผูจ้ดัทาํขอสงวนสทิธใินการเปลยีน 
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หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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คาด SCBx จดัตงั Card X AMC ไม่กระทบหุ้นในกลุ่ม AMC 

SCBx จัดตัง Card X AMC ไม่กระทบหุน้ในกลุ่ม AMC 
จากประเด็นการปรบัโครงสร้างการถือหุน้ของ SCBx และจะมีการแยกธุรกิจบัตรเครดิตออกมาเป็น
บรษัิทย่อย คือ Card X และมีการจดัตงั Card X AMC ขนึมานนั เรามองว่าการจดัตงั Card X AMC มี
วัตถุประสงคเ์พือการติดตามหนีของ Card X และบริษัทย่อยอืนๆ ในกลุ่มทีปล่อยสินเชือรายย่อยเป็น
หลัก ซึงเป็นโครงสรา้งคลา้ยเดิมทีแยกมาจากธนาคาร SCB ทีมี บบส. รัชโยธิน เป็นบริษัทย่อยทาํ
หนา้ทีบริหารหนีเสียทีมาจากธนาคาร และในอนาคตการที Card X AMC จะซอืหนีเสียจากผูใ้หบ้ริการ
สินเชืออืนเป็นไปได้ยาก เนืองจากการที Card X AMC จะดําเนินธุรกิจบริหารหนีเต็มรูปแบบ 
จาํเป็นตอ้งมีพนักงานจาํนวนมากเพือรองรบัหนีเสีย และยงัขอ้จาํกดัในดา้นความเกียวพนักบั Card X 
ซงึทาํใหผู้ใ้หบ้ริการสินเชืออืนตอ้งระมัดระวังในการขายหนีเสียและแบ่งปันข้อมูลลูกคา้ให ้ต่างจาก
ธุรกิจบริหารหนีทีเป็นเอกชน ซงึมีพนกังานจาํนวนมาก และไม่ไดมี้การแข่งขันทางธุรกิจกบัผูใ้หบ้ริการ
สินเชอื 
 
ภาพหนีเสยีในระบบยังเติบโต 
เรามองว่าแนวโนม้หนีเสียในระบบยังเติบโต โดยหนีเสียของสินเชือส่วนบุคคล 2Q64 อยู่ที 1.5 แสน
ล้านบาท เทียบกับ 4Q62 ช่วงก่อน COVID-19 ที 1.4 แสนล้านบาท เพิมขึนแม้ว่าจะมีมาตรการ
ช่วยเหลือและคงชันหนีมาช่วยประคอง ขณะทีสินเชือจัดชันกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention 
Loan) ปรบัตวัขึนจาก 1.6 แสนลา้นบาท มาอยูที่ 3.5 แสนลา้นบาท ในชว่งเวลาเดียวกัน ซงึเป็นกลุ่มที
มีโอกาสจะทยอยไหลมาเป็นหนีเสียไดใ้นอนาคต นอกจากนีการจดัตงับริษัทยอ่ยของ SCBx ในอนาคต
จะมีการปล่อยสินเชือรายย่อยในหลายประเภทมากขึน ทงัสินเชือรถหรู สินเชือรถแลกเงิน สินเชือ
ดจิิตอล ฯลฯ ซงึจะทาํใหภ้าพรวมสินเชือและหนีเสียเพิมขนึตามธรรมชาติ เป็นผลบวกต่อกลุม่ AMC 
 
ราคาหุน้ในกลุ่ม AMC ออ่นตัว ทาํใหน่้าสนใจมากขึน 

เรามองว่าราคาหุน้ในกลุ่ม AMC ทีอ่อนตวัมา (โดยเฉพาะ JMT และ CHAYO ทีทาํสินเชือรายย่อย) 
ขณะทีแนวโนม้ธุรกิจไม่ไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว ทาํใหหุ้น้ในกลุ่ม AMC มีความน่าสนใจ
มากขึน โดยยังเลือก JMT เป็น Top-pick ให้ราคาเป้าหมายที 54 บาท ขณะที CHAYO ให้ราคา
เปา้หมายที 17.2 บาท และ BAM ใหร้าคาเปา้หมายที 21 บาท 
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Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


