
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั, 179 อำคำรบำงกอก ซิต้ี ทำวเวอร ์ชัน้ 25-26, 29 ถนนสำทรใต้ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสำร 0-2088-9399 
รายงานฉบบัน้ีจดัท าขึน้โดยขอ้มูลเท่าทีป่รากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถอืได ้แต่ไม่ถอืเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลนัน้ๆ โดยบรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีีตี้ จ ากดั ผูจ้ดัท าขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่น 
แปลงความเห็นหรอืประมาณการณ์ต่างๆ ทีป่รากฏในรายงานฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไม่ไดเ้ป็นการชีน้ าหรอืชกัชวนใหนั้กลงทุนท าการซื้อ
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีป่รากฏในรายงาน 
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เช่าซือ้ 

 

การคุมสินเชื่อเช่าซือ้จาก สคบ. (ฐานเศรษฐกจิรายงาน) 

เนือ้หาข่าว 
▪ สคบ.เตรียมก าหนดอตัราดอกเบีย้เช่าซือ้รถยนตใ์หม่ไม่เกิน 10% ต่อปี (ปัจจุบนักลุ่ม bank เก็บที่ 

3 – 4% และ non-bank เก็บที่ 9.0%) รถยนตใ์ชแ้ลว้ไม่เกิน 15% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บที่  6 – 9%) 
และรถจกัรยานยนตไ์ม่เกิน 23% ต่อปี (ปัจจบุนัเก็บท่ี 32 – 36% ต่อปี) ประกาศใชต้น้ปี 2566 โดย
ฐานเศรษฐกิจมองว่าผลกระทบของการก าหนดเพดานดอกเบีย้ไดแ้ก่ 

o กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพอิสระและเกษตรกรขอสินเชื่อยากขึน้ 
o จ านวนผูซ้ือ้รถถกูปฏิเสธสินเชื่อหลายแสนคนต่อปี 
o ดีลเลอรข์ายรถตัง้ตวัปล่อยสินเชื่อเอง คิดดอกเบีย้ไม่ต่างจากหนีน้อกระบบ 
o ผลกัลกูหนีล้ากหญา้กลบัไปสู่สินเชื่อนอกระบบ 
o ผูผ้ลิตรถยนตแ์ละจกัรยานยนตช์ะลอก าลงัการผลิต 
o การซือ้รถยนตแ์ละจกัรยานยนตไ์ตรมาส 4 ปี 2565 ชะงกั (ผูซ้ือ้รอดอกเบีย้ใหม่) 

ความเหน็ 

▪ เรามองว่าหุน้ที่จะไดร้บัผลกระทบไดแ้ก่ SAWAD เนื่องจากมีพอรต์เช่าซือ้รถจักรยานยนตอ์ยู่ที่ 
23% และมีการเก็บสินเชื่อเฉล่ียที่ 30% อย่างไรก็ตามทางผูบ้ริหารไดเ้ตรียนแผนรบัมือไวแ้ลว้และ
มองว่าการคมุสินเชื่อเช่าซือ้จะเป็นการตดัคู่แข่งนอกตลาดที่กิน market share อยู่ประมาณ 40%  

▪ ส าหรบัทาง MTC ไดร้บัผลกระทบจ ากดัเนื่องจากพอรต์เช่าซือ้รถจกัรยานยนตม์ีสดัส่วนประมาณ 
5% ในขณะท่ี TIDLOR ไม่ไดร้บัผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหลกั เนื่องจากเนน้การปล่อยสินเชื่อ
จ าน าทะเบียนที่มีหลกัประกนัเป็นรายไดห้ลกั 

▪ แนะน าซือ้ TIDLOR ที่ไม่ไดร้บัผลกระทบและราคาต ่ากว่ามลูค่าพืน้ฐานที่ 39 บาท 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการส ารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance) นี ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ โดยการส ารวจของ 
IOD เป็นการส ารวจและประเมินจากขอ้มลูของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอ็มเอไอ (MAI) 
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ถึงได้ ดงันัน้ ผลส ารวจดงักลา่วจึงเป็นการน าเสนอในมุมมองของ
บคุคลภายนอก โดยไมไ่ดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดม้ีการใชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน ผลส ารวจดงักลา่วเป็นผลการส ารวจ ณ 
วนัที่ปรากฏในรายงานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการส ารวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวัน
ดงักลา่ว หรือเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัย ์ทรนีีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรอืรบัรองถึงความถกูตอ้ง
ครบถว้นของผลการส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 
 

Anti-corruption Progress Indicators 
 

บริษัทที่เขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

• ได้ประกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม CAC 
• ได้รับการรับรอง CAC 

 
 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริตคอรร์ปัชนั  (Anti-Corruption 
Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่จัดท าโดยสถาบันที่เก่ียวขอ้งซึ่งมีการเปิดเผยโดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยน์ี  ้เป็นการด าเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยั่งยืนส าหรบั
บริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัที่เก่ียวขอ้งอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุ
ในแบบแสดงขอ้มูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งไดอ้า้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) หรอืในเอกสารและหรอืรายงานอื่นที่เก่ียวขอ้งของบรษัิทจดทะเบียนนัน้ แลว้แตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจึง
เป็นการน าเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบรษัิทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มลูภายในเพื่อการประเมิน 

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน  ณ  วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักลา่ว หรอืเมื่อขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งมีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี ้จ ากดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ 
หรอืรบัรองความถกูตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

http://www.thai-cac.com/th

