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ลอยตวัราคาน ้าตาลในประเทศ เป็นบวกต่อโรงงานน ้าตาล  

o ลอยตวัราคาน ้าตาลในประเทศมีผลตัง้แต่ 15 ม.ค. 2018 เป็นต้นไป รฐับาลประกาศใชม้าตร 44 เพื่อ
เรง่รดักระบวนการลอยตวัราคาน ้าตาลใหเ้รว็ขึน้ เน่ืองจากการแกไ้ขพรบ.ฉบบั พ.ศ. 2517 ยงัอยูใ่น
ขัน้ตอนประชาพจิารณ์ ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 4-6 เดอืน จงึมแีก้กฏหมายปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมและ
น ้าตาลใหม ่ เฉพาะการปรบัในสว่นของการก าหนดราคาขายน ้าตาลในประเทศส าหรบัรอบฤดกูาลผลติ 
2017/18 ถงึ 2018/19 (ดสูรปุสาระส าคญัไดใ้นหน้า 2) โดยมกีารลอยตวัราคาน ้าตาลในประเทศ เบือ้งตน้
ในช่วงแรกน้ีคาดราคาจะอยูใ่นช่วง 17-18 บาท/กก. (จากเดมิถูกก าหนดที ่ 20 บาท/กก.) และยกเลกิการ
น าเงนิเขา้กองทุน 5 บาท/กก. โดยเปลีย่นเป็นการน าเงนิสง่เขา้กองทุนดว้ยการหาส่วนต่างระหว่างราคา
ขายในประเทศส ารวจเทยีบกบัราคาขายสง่ออก ซึง่เริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 ม.ค. 2018 เป็นตน้ไป  

o เป็นบวกต่อโรงงานน ้าตาล เพราะ 1) ไดร้บัราคาขายในประเทศทีส่งูขึน้ จากเดมิทีต่อ้งหกัเงนิเขา้
กองทุน 5 บาท/กก. และสทุธไิดร้บัเงนิ 14-15 บาท/กก. แต่ภายหลงัลอยตวัโรงงานจะไดร้บัเงนิมากขึน้ 2) 
ไมถู่กก าหนดโควตา้การขายน ้าตาลในประเทศอกีต่อไป สามารถเลอืกขายสง่ออกแทนได ้ และ 3) มี
คา่ใชจ้า่ยในการสตอ็กน ้าตาลส าหรบัการขายในประเทศน้อยลง จากเดมิทีต่อ้งสตอ็กส าหรบัการขาย 1 ปี 
และทยอยสง่มอบทลีะงวด เปลีย่นเป็นสตอ็กเพยีง 1 เดอืน  

o ระยะสัน้เป็นบวกต่อผู้บริโภคและผู้ผลิตในประเทศ จากคาดราคาน ้าตาลในประเทศหลงัลอยตวัทีจ่ะ
ลดลงมาอยูท่ีร่าว 17-18 บาท/กก. (ราคาขายสง่หน้าโรงงาน) ต ่ากวา่เดมิที ่ 20 บาท/กก. เป็นบวกต่อ
ผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มส าหรบัการขายในประเทศ ซึง่จะมตีน้ทุนน ้าตาลที่
ถูกลง อยา่งไรกต็าม ในช่วงน้ีถอืว่าไดป้ระโยชน์จากราคาน ้าตาลตลาดโลกทีย่งัไมส่ดใส ล่าสุดราคาน ้าตาล
ทรายขาวลอนดอนหมายเลข 5 (ไมร่วมพรเีมยีม) เฉลีย่ 1Q18 อยูท่ี ่US$388 ต่อตนั (-28% Y-Y)  ในทาง
กลบักนั หากราคาน ้าตาลตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ กจ็ะท าใหร้าคาขายน ้าตาลในประเทศปรบัตวัสงูขึน้ และ
หากสงูไปมากถงึระดบัทีเ่คยท า New High ในปี 2011 ทีร่ะดบัเกนิกวา่ US$800 ต่อตนั กจ็ะท าใหร้าคา
น ้าตาลในประเทศสงูกวา่ระดบั 25 บาท/กก. ซึง่สงูกว่าราคาทีเ่คยถูกก าหนดไว ้ และจะกระทบต่อตน้ทุน
ของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคในทีส่ดุ  

o ดเูหมือนจะเป็นลบต่อชาวไร่อ้อย แต่ยงัคงมีกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายอยู่ ปกตชิาวไรอ่อ้ยจะ
เป็นผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากการมกีองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย เพราะเป็นการช่วยรกัษาเสถยีรภาพของ
ราคาค่าออ้ย และบางครัง้กเ็ป็นแหล่งกูย้มืใหก้บัชาวไร ่ ดงันัน้การยกเลกิเงนิน าเขา้กองทุนที ่ 5 บาท/กก. 
ถอืเป็นสิง่ทีด่เูหมอืนจะเป็นลบต่อชาวไรอ่อ้ย แต่ภายใตก้ฏหมายฉบบัใหมย่งัคงมกีารก าหนดใหโ้รงงาน
ตอ้งน าเงนิสง่เขา้กองทุน ส าหรบัการขายในประเทศ โดยเป็นการก าหนดสว่นต่างของราคาขายในประเทศ
ส ารวจกบัราคาขายสง่ออก ซึง่ตามปกตขิองกลไกตลาด ราคาขายในประเทศมกัสงูกว่าราคาขายสง่ออกอยู่
แลว้ การมกีองทุนอยู่จงึยงัเป็นเครื่องมอืในการดแูลรกัษาเสถยีรภาพคา่ออ้ยไดต้่อเน่ือง 

o สรปุ การลอยตวัราคาน ้าตาล เป็นบวกต่อโรงงานน ้าตาล ทัง้ KSL KTIS KBS และ BRR รวมถึง
เป็นบวกระยะสัน้กบัผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมด้วย โดยหุ้นเคร่ืองด่ืมท่ีเราชอบคือ TACC MALEE และ 
SAPPE อยา่งไรกต็าม ส าหรบัผลประกอบการของหุน้กลุ่มน ้าตาลยงัขึน้อยูก่บัราคาน ้าตาลในตลาดโลก
เป็นหลกั ซึง่ราคาขายในประเทศเองกห็นัมาองิกบัราคาในตลาดโลก ทัง้น้ีแนวโน้มราคาน ้าตาลตลาดโลกดู
สดใสมากขึน้ ภายหลงัคาดการณ์น ้าตาลโลกจะเขา้สูภ่าวะสมดลุไดใ้นปี 2018/19 หลงัจากเกนิดุลในปี 
2017/18 แต่มองวา่ราคาน ้าตาลจะปรบัขึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ส่วนหน่ึงมาจากสตอ็กน ้าตาลโลกทีย่งัสงู 
โดยคาดเหน็การปรบัขึน้ของราคาน ้าตาลในช่วง 2H18 เราจงึแนะน าลงทุนหุน้น ้าตาลในลกัษณะเกง็ก าไร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSS Research  

Sureeporn Teewasuwet 

Register No: 040694 

Email: sureeporn.t@fnsyrus.com 

Tel. 0 2646 9972 

Web site: 
www.fnsyrus.com 

 

 

 

http://www.fnsyrus.com/


THAILAND EQUITY RESEARCH l SPECIAL REPORT 17 January 2018 

 

หน้า 2 จาก 4 

  

สรปุสาระส าคญัของการปรบัโครงสร้างอ้อยและน ้าตาลทราย (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 15 ม.ค. 2018) 

1) ลอยตวัราคาน ้าตาลประเทศ (โควตา้ ก) จากเดมิถูกก าหนดอยูท่ี ่ 20 บาท/กก. (รวมพรเีมีย่ม) เปลีย่นเป็น
องิกบัราคาเฉลีย่รายเดอืนของราคาน ้าตาลตลาดโลก (องิราคาน ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 
บวกกบัดว้ยค่าพรเีมยีมน ้าตาลทราย ปัจจบุนัรวมพรเีมยีมจะอยูท่ีร่าว US$400 ต่อตนั) 

2) ยกเลกิการน าเงนิเขา้สง่กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายที ่ 5 บาท/กก. โดยเปลีย่นเป็น ใหโ้รงงานน ้าตาลทีม่ี
การขายน ้าตาลในประเทศ ตอ้งน าเงนิสว่นต่างระหวา่งราคาขายในประเทศส ารวจกบัราคาขายสง่ออก สง่
เขา้กองทุนแทนทุกเดอืน โดยจะมกีารประกาศราคาสว่นต่างทุกวนัที ่5 ของเดอืน 

3) ทุกสิน้รอบฤดูกาลผลติน ้าตาล จะมกีารน าเงนิกองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายจดัสรรใหก้บัชาวไรแ่ละโรงงาน
น ้าตาลในสดัส่วน 70% : 30% โดยในส่วนของ 30% ของโรงงานน ้าตาล จะมกีารจดัสรรใหแ้ต่ละโรงงาน
ตามสว่นแบ่งการผลติน ้าตาล (โดยไมไ่ดค้ านึงว่าในแต่ละโรงงานจะมกีารขายน ้าตาลในประเทศหรอืไม่) 

4) เพื่อป้องกนัไมใ่หน้ ้าตาลในประเทศขาดแคลน จงึก าหนดใหโ้รงงานน ้าตาลตอ้งท าการสตอ็กน ้าตาลส าหรบั
การบรโิภคในประเทศตามสว่นแบ่งการผลติน ้าตาลเป็นระยะเวลา 1 เดอืน จากเดมิทีต่อ้งสตอ็กตามสว่น
แบ่งการผลติของความตอ้งการบรโิภคในประเทศที ่2.5 ลา้นตนัส าหรบัรอบ 1 ปี 



 

 

  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาเเเรร์  สาขา รัลม่าลิงค์ สาขา รัมรินทร์ ทาเเเรร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท (สายงานสนับสนุน) 1768  25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 5, 31  ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 

ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร   เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงเน (สินธร 2) สาขา สินธร 3 

3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 

ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ชั้น 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ (เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 

จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา     

 เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร    

     

สาขา ลาดพร้าเ สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา รับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 105/1 อาคารบี ชั้น 4 1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ 

ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว ต.คูคต อ.ล าลูกกา ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี 

จ.กรุงเทพมหานคร     

     

สาขา ศรีราชา สาขา ขรนแก่น 1 สาขา ขรนแก่น 2 สาขา ขรนแก่น 3 สาขา รุดรธานี 

135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท 311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 7 ชั้น 2 311/1 197/29, 213/3 

ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ใหม่ ถ.กลางเมือง  (ฝั่งริมบึง) ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข้ง 

จ.ชลบุรี จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

  อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

     

สาขา เชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ 2 สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 

หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด์ ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่   

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่   

     

สาขา นครราชสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7 813/30 ถ.นรสิงห์ 22/18 200/221, 200/223 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  

ส านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  จ.สมุทรสาคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่  

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222, 200/224, 200/226 59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล  

อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  

ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่  จ.สุราษฎ์ธานี   

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     

     

     

     

                                            
ค านิยามขรงค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากเา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากเา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกเ่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกเ่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากเ่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษทัหลักทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมูล

ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ขอ้มูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่น

รายงานฉบับนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บรษิัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทนุซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษทัไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษทัจึงไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับนี้ หา้มมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น า

ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษิัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคีวามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟนิันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์

ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี ้ โดยบรษิัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าวนี้ ดังนัน้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช้วนของใบส าคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทนุ 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่รในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนทีแ่สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษิัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลใน

มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมนิ ดังนัน้ ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถงึผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสนิใจใน

การใช้ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบรษิัทจดทะเบียนทีแ่สดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรืรรับรรงถึงคเามครบถเ้นและถูกตร้งขรงผลส ารเจดังกล่าเแต่รย่างใด 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โครงการแนเร่เมปฏิบัติขรงภาคเรกชนไทยในการต่รต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2560) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared) 

   - ได้รับการรับรอง CAC (Certified) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 4 จาก 4 
 
 

 


