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(Bt) Rating Price (Bt) End-18 Core Profit Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

   27 Apr 18 target 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 

BEC HOLD 10.50 10.50 963.7 51.9 45.7 30.0 3.3 3.3 1.8 2.7 6.8 10.5 

MAJOR HOLD 28.75 28.50 19.5 10.4 23.8 23.8 3.9 3.8 3.8 3.8 14.9 16.1 

MCOT SELL 10.30 8.50 nm Nm nm Nm 1.2 1.2 0.0 0.0 -10.9 -8.5 

PLANB BUY 5.90 7.10 27.8 17.0 35.1 30.0 5.2 4.7 1.2 1.4 14.7 15.5 

RS BUY 28.00 35.00 183.0 46.5 32.5 21.5 14.7 10.4 1.2 1.9 39.3 42.4 

WORK BUY 62.25 78.00 17.7 23.0 22.4 16.5 5.7 5.2 2.6 3.2 22.6 25.4 

VGI SELL 7.70 6.80 27.9 22.3 53.2 43.5 11.8 10.4 1.2 1.4 21.1 23.2 

Banks Industry Mean 76.2 31.5 40.6 31.0 6.6 5.6 1.7 2.0 17.6 21.5 
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คาดก าไร 1Q18 ของกลุ่ม ฟ้ืนตวัสงู Q-Q แต่ลดลง Y-Y  
คาดก าไรปกติ 1Q18 กลุ่ม Media ฟ้ืนสงู Q-Q จากฐานต า่ไตรมาสก่อน แต่ลดลง 29% Y-Y ตามผลการ
ด าเนินงานของ BEC ท่ียงัเป็นขาดทุน เทียบกบั 1Q17 ท่ีเป็นก าไรสงูสดุของปีก่อน บริษทัท่ีมีก าไรเพ่ิม 
Y-Y เด่นสดุ ตามล าดบั คือ RS +506% Y-Y หนุนโดยยอดขาย H&B ตามด้วยผู้ประกอบการส่ือนอก
บ้าน VGI (4Q18) +26% Y-Y และ PLANB +21% Y-Y ส่วน WORK คาดก าไรเพ่ิมเลก็น้อย 10% Y-Y และ 
MAJOR คาดก าไรปกติลดลง Y-Y แต่มีก าไรพิเศษช่วยให้ก าไรสุทธิลดไม่มาก แนวโน้มก าไร 2Q18 ของ
กลุ่มดีขึน้ Q-Q เม่ือเข้าช่วง High season ตลาดโฆษณาและช่วงหน้าหนัง คงแนะน าน ้าหนักการลงทุน
กลุ่ม “Neutral” Top-Pick: RS ราคาเป้าหมาย 35 บาท ตามด้วย PLANB ราคาเป้าหมาย 7.10 บาท 
ปรบัค าแนะน า WORK ขึน้เป็น ซ้ือสะสม จากเดิม ถือ จากราคาหุ้นท่ีปรบัลงมา ม๊ี Upside จากราคา
เป้าหมายใหม่ท่ี 78 บาท จากเดิม 98 บาท โดยคาด Rating ดีขึน้ตัง้แต่ปลายเดือนเม.ย.   
คาดก าไรปกติ 1Q18 กลุ่ม ฟ้ืน Q-Q แต่ลดลง Y-Y โตเด่น RS VGI (4Q18) PLANB ตามล าดบั   
คาดก าไรปกตกิลุ่ม Media จากบรษิทัใน FSS Coverage (7 บรษิทั) รวม ฟ้ืนสงู 270% จากฐานต ่าในไตรมาส
ก่อน ทีเ่ป็นขาดทุนปกต ิรวมผลกระทบจากงานพระราชพธิใีนช่วงเดอืนต.ค. แต่ลดลง  29% Y-Y  ตามผลการ
ด าเนินงานของ BEC ยงัเป็นขาดทุน เทยีบกบั 1Q17 ทีเ่ป็นก าไรสงูสุดของปีก่อน แมข้าดทุนลดลง Q-Q ขณะที่
บรษิทัทีก่ าไรฟ้ืนตวัเด่นสดุ Y-Y ตามล าดบั คอื (1) RS คาดก าไรปกตทิี ่97 ลา้นบาท เพิม่ถงึ 5 เท่าตวั Y-Y 
จากฐานต ่า (แมอ้่อนลง Q-Q จากรายไดท้วีดีจิติอลอ่อนแอ) หนุนโดยยอดขายผลติภณัฑ ์ Health & Beauty 
(H&B) ซึง่ม ีGP สงู โต 179% Y-Y (2) VGI คาดก าไรปกต ิ4Q18 (ม.ค.-ม.ีค.18) โตสงู 43% Q-Q, 26% Y-Y 
จากรายไดโ้ฆษณาทุกสื่อเพิม่ขึน้ ทัง้สื่อรถไฟฟ้า BTS สื่อใน Office และสื่อกลางแจง้ผา่น บ.รว่ม MACO และ 
(3) PLANB คาดก าไรปกตเิพิม่ 38% Q-Q และ 21% Y-Y จากคาดอตัราการใชเ้วลาโฆษณาเฉลีย่ที ่70% จาก 
1Q17 ที ่61% จากการเตบิโตของรายไดส้ื่อ Digital, สื่อ Static, และสื่อสนามบนิ สว่น WORK คาดก าไรปกต ิ
195 ล้านบาท ดขีึน้จากไตรมาสก่อนที่ขาดทุน 17 ล้านบาท เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยพนักงานสงู และเพิม่เลก็น้อย 
10% Y-Y โดยคาดรายไดท้วีดีจิติอลเพิม่ 22% Q-Q และ 13% Y-Y จากคา่โฆษณาเฉลีย่ระดบั 8 หมื่นบาทต่อ
นาท ีจาก 1Q17 ที ่62,000 บาทต่อนาท ีแม ้Rating ช่อง WPTV ในช่วง 1Q18 ยงัอ่อนตวัต่อจากไตรมาสก่อน
หน้า แต่มสีญัญาขายระยะยาวและรายไดส้ปอนเซอรร์ายการหนุน และการท าโปรโมชนัมากขึน้ ขณะที่
ผูป้ระกอบการทวีหีลกัเดมิ BEC และ MCOT ยงัขาดทุน โดยคาด BEC ขาดทุนปกต ิ109 ลา้นบาท แมข้าดทุน
ลดลงจากไตรมาสก่อนทีแ่ยสุ่ดของปี (-357 ลา้นบาท) แต่แยล่งจาก 1Q17 ทีก่ าไรปกตสิงูสุดของปีก่อนที ่+259 
ลา้นบาท จากรายไดค้า่โฆษณาทวีฟ้ืีนตวั 18% Q-Q แต่ยงัลดลง 18% Y-Y แมเ้ดอืนสุดทา้ยของไตรมาสเริม่ดี
ขึน้ จากแรงสง่ของละครหลงัขา่ว “บุพเพสนันิวาส” (ออกอากาศ 22 ก.พ.-26 เม.ย.18) สว่นผูป้ระกอบการ
โรงหนัง MAJOR คาดก าไรปกตฟ้ืินแรง 509% Q-Q แตล่ดลง 33% Y-Y สว่นใหญ่จากรายไดต้ัว๋หนงัลดลง 
11% Y-Y และมารจ์ิน้ลดลง แต่คาดมกี าไรจากการขายเงนิลงทุนใน PVR ล๊อตสดุทา้ยประมาณ 122 ล้านบาท 
ท าใหเ้ป็นก าไรสทุธลิดลงไมม่าก 9% Y-Y   
แนวโน้มก าไรปกติกลุ่ม 2Q18 ดีขึน้ตามฤดกูาล ทัง้ปีคาดฟ้ืนตวัสงูจากฐานต า่ปีก่อน    
แนวโน้มก าไรปกตกิลุ่ม 2Q18 เพิม่ขึน้ Q-Q เน่ืองจากเป็นช่วง High season ของตลาดโฆษณา และเป็นช่วง
หน้าหนงั ทัง้ปี เราคงมองก าไรปกตกิลุ่มปี 2018 ฟ้ืนตวัสงูจากฐานต ่าในปีก่อน จากคาดก าไรปกตขิอง BEC 
ฟ้ืนจากปีก่อนทีต่ ่ามากเป็นประวตักิารณ์ รองลงไปเป็น RS คาดก าไรปกตโิตสงูต่อเน่ือง +183% ตามดว้ย 
PLANB +28% และ VGI +22% MAJOR +20% (โดยก าไร 2Q18 สงูสดุของปี) และ WORK +18% Y-Y (ปรบั
ประมาณการปี 2018-2019 ลง 10-16%)        
คงน ้าหนักการลงทุนกลุ่มมีเดีย “Neutral” Top-Pick: RS, PLANB  
เราคงน าหนกัการลงทุนกลุ่ม Media ที ่“Neutral” แมค้าดก าไรปกตปีิ 2018 ฟ้ืนสงูแต่จากฐานต ่า แต่ PE เฉลีย่
กลุ่มสงู 40 เท่า Top-Pick: RS และ PLANB ราคาเป้าหมายปี 2018 ที ่ 35 บาท และ 7.10 บาท ตามล าดบั 
ทัง้น้ี เราปรบัค าแนะน า WORK ขึน้เป็น ซือ้สะสม จากเดมิ ถอื ราคาเป้าหมาย 78 บาท จากเดมิ 98 บาท โดย
คาดหวงั Rating ฟ้ืนขึน้อยา่งมนียัฯ โดยเฉพาะรายการหลกั เช่น The Mask Singer season 4 หลงัจบละคร
บุพเพสนันิวาส การเริม่รายการใหม ่และการถ่ายทอดกฬีาวอลเล่ยบ์อล ในเดอืนต.ค.   
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หน้า 2 จาก 4 

1Q18E Normalized Earnings 

  1Q18E 4Q17 %Q-Q 1Q17 %Y-Y 

BEC -109 -357 69.5 259 -142.1 

MAJOR 115 19 505.3 171 -32.7 

MCOT -110 -381 nm -135 nm 

PLANB 122 89 37.1 101 20.9 

RS 97 115 -15.8 16 506.3 

WORK 195 -17 nm 179 8.9 

VGI 259 181 43.1 205 26.3 

Total 569 -351 270.2% 796 -28.5% 

Source: FSS Estimates 



 

หน้า 3 จาก 4 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานไทยซมัมทิ ทาวเวอร ์ สาขา อลัมา่ลงิค ์ สาขา อมัรนิทร ์ทาวเวอร ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 

999/9 า แ รศอ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส )1768  25 า แ รานิมค ิอสแม ันส้ 9114115  496/502 า แ รานมรอสอรม อ าิาารม  7/129-221 า แ ริซ็สอรนิ ปอ่สิกิ ้  

ิซ็สอรนิิาอิ ศม ันส้ 18 , 25 า แ รไอยซนมมออ อ าิาารม ันส้ 5 131  ซ .ัอศิม ช.ิพิอสลอเ  คขาสิมุพอสี ันส้ 20 ช.ิพิอสลอเ คขาสิมุพอสี  อ าิาารม ันส้อี ่16 หา้ส 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ช .ิพัรารุเีนศ หมค คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ช.ารมร ััสสี คขาส ารุณามรอสอรม   

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเหา้ยขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากสา้ย ล.กรุสิอพมห สแร 

     
สาขา บางกระปิ สาขา บางนา สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2)  สาขา สนิธร 3 

3105 า แ ริา็สม รมแ ันส้ 3 589 หมูค 12 า แ รัศุอ าิาารม 1 130-132 า แ รรอส ร อ าิาารม 1  140/1 า แ ริแีย่สหสาส 2 ันส้ 18  130-132 า แ รรอส ร อ าิาารม 3  

หา้สิิขอี ่A3R02  ช .ิ ศพร ้า  าาฟฟอด ันส้ 19 หา้สิิขอี่ 589/105  ันส้ 2 ช .าออย ุคขาสิมุพอสี  ช .าออย ุคขาสิมุพอสี  ันส้ 19 ช.าออย ุคขาสิุมพอสี  

คขาสแิาสลน่ส ิขเา สกรปอ  (ิศอม 1093/105 )  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  

ล .กรุสิอพมห สแร  ช .า สส -เร ศ(กม.3  ) คขาสา สส      

 ิขเา สส  ล .กรุสิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพรา้ว สาขา ประหาหืน่ สาขา รงัสติ สาขา อบัดลุราฮมิ สาขา รตันาธเิบศร ์

555 า แ รรร  อ าิาารม 2  105/1 า แ รา ีันส้ 4  1/832 ันส้ 2 12.5 13 หมูห 17  990 า แ รานาศุิ ร รอมิพิร ันส้ 12  576 ช.รนเส  อิ าดรม  

ยสูอเ 1106 ันส้ 11 ช.พหิยย อส  ช .ิอดา ิรสิแร รหม คขาสิ ศย า  เ .แแูเ า .กิ ิูกก  หา้ส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรีิ ม  เ .า สกรรรา า.ิมาืสสสอารุี  

คขาสลเลุนกร ิขเลเลุนกร ิขเลเลุนกร ล .กรุสิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอารุี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรรีาหา สาขา ขอนแกน่  1  สาขา ขอนแกน่  2  สาขา ขอนแกน่  3  สาขา อุดรธาน ี

135/99 ( เกึแาม ันส้ G) ชสสรขุมุาออ 311/16 ันส้ 2 ช.กิ สิมาืส ิิขอี ่ 26/9 หมูคอี่ 7 ันส้ 2  311/1  197/29 1213/3  

เ .ดรีร ั  า.ดรรี ั  เ. สิมาืส า.ิมาืสขาสคกคส ช.ดรลีนสอรม หมค ช .กิ สิมาืส  (ฝน่สรอมาสึ)  ช .าศุรศุดร ีเ .หม กคขส้  

ล .ัิารุี  ล.ขาสคกคส เ . สิมาืส เ  . สิมาืส  า .ิมาืสาุศร  สี ล.าศุร  สี  

  า .ิมาืสขาสคกคส ล.ขาสคกคส  า .ิมาืสขาสคกคส ล.ขาสคกคส   

     

สาขา เหยีงใหม ่1 สาขาเหยีงใหม่  2  สาขาเหยีงใหม่  3  สาขา เหยีงราย  สาขา แมส่าย 

308  310  า แ รมริอิ พิร 32/4 หมูคอี่ 2 ันส้ 1  353/15 หมูค 4 เ.รอมกก  119 หมูค 10 เ.คมคร ย  

หมูคา ้สิัยีส หมคคิสศม หมูคา ้สิัยีส หมคคิสศม หา้ส B1-1, B1-2  า .ิมาืสิัยีสร ย ล.ิัยีสร ย  า .คมคร ย ล.ิัยีสร ย  

ช .ั ้สแิ ส เ.ั ้สแิ ส  ช .ั ้สแิ ส เ.ั ้สแิ ส  เ .คมคิ หยีร า.ิมาืสิัยีส หมค    

า .ิมาืสิัยีส หมค ล.ิัยีส หมค  า .ิมาืส ล.ิัยีส หมค  ิัยีส หมค   

     

สาขา นครราหสมีา สาขา สมทุรสาคร สาขา ภเูก็ต สาขา หาดใหญ ่1 สาขา หาดใหญ ่2 

1242/2 หา้ส  A3 ันส้ 7 813/30 ช.สรรอสหม  22/18  200/221 , 200/223 106 ันส้ิาย ช.ปรรั  อปนเยม  

รก สนกส สิศารมาิิม สแรร ัรมี  เ .มห ันย า.ิมาืสรมอุรร แร  ช.หิาสพคาานศฉิาส า แ รลุิศอด ห ศ หญคพิ ซค  ันส้2 เ .ห ศ หญค า.ห ศ หญค ล.รสขิ  

ช .มอเรภ พ เ. สิมาืส  ล .รมอุรร แร  เ.เิ ศ หญค า .ิมาืสภูิก็เ  ช .สอพนอ มาอุอด 3 เ.ห ศ หญค   

า .ิมาืสสแรร ัรมี  ล.สแรร ัรมี   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญค ล.รสขิ   

     

สาขา หาดใหญ ่3 สาขา ตรงั สาขา สรุาษฏธ์าน ี สาขา ปัตตาน ี  

200/222 1200/224 1200/226  59/28 ช.หา้ยยาศ เ.อนาิอีย่ส  173/83-84 หมูค 1 ช.านศยพ อว-า ส หญค  300/69-70 หมูค 4 เ.รูรรมอคิ   

า แ รลุิศอด ห ศ หญคพิ ซค  ันส้2 า .ิมาืสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเีย้ า.ิมาืสรรุ ดสม  สี  า .ิมาืส ล.ปนเเ สี   

ช .สอพนอ มาอุอด 3 เ.ห ศ หญค   ล .รรุ ดสม  สี    

า .ห ศ หญค ล.รสขิ      

     

                                            
ค านยิามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซืา้”    ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส ต า่กวา่ มูิ แค เ มปนลลนยพืส้ฐ ส ยศยแ ศหานสผิเาาคอส 10% 

HOLD “ชาื”    ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส ต า่กวา่ มูิ แค เ มปนลลนยพืส้ฐ ส ยศยแ ศหานสผิเาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสืา่สล กร แ ปนลลาุนส  สงูกวา่ มูิ แค เ มปนลลนยพืส้ฐ ส 

TRADING BUY “ซืา้ิก็สกก ไรรรยรรนส้”   ิสืา่สล กมปีรริศ็สอีม่ผีิาากเคาร แ หุส้ สรรยรรนส้ คมา้ค ร แ ปนลลาุนสลรรสูกาค มูิ แค เ มปนลลนยพืส้ฐ ส 

OVERWEIGHT “ิสอสุม กกาค เิ ศ”   ิสืา่สล กแ ศหานสผิเาาคอสอี ่สงูกวา่ ตลาด 

NEUTRAL “ิสอสุิอค กนาเิ ศ”     ิสืา่สล กแ ศหานสผิเาาคอสอี ่เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “ิสอสุสา้ยกาค เิ ศ”   ิสืา่สล กแ ศหานสผิเาาคอสอี ่ต า่กวา่ ตลาด 

หม ยิหเ ุ  :ผิเาาคอสอีแ่ ศหานสา ลิปิีย่สคปิสเ มแา มิรีย่สขาสเิ ศอี่ิ พอม่ขึส้ หราืิศิส สขณรสนส้  

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสีล้นศอก ยศยารอดนอหินกอรนพยม ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห ัส ) “ารอดนอ” ขา้มูิ อีป่ร กร สร ยส สฉานาสีช้กูลนศอก ขึส้าสพืส้ฐ สขาสคหิคสขา้มูิ อี่

ิัืา่าค หราืแาริัืา่าค มแีา มสค ิัืา่ชาื คิร /หราืมแีา มชกูเา้ส ายค สไรก็เ มารอดนอไมครนาราสแา มชกูเา้สแราชา้สขาสขา้มูิ ศนสกิค า ขา้มูิ คิรแา มิห็สอีป่ร กรายูค สร ยส ส

ฉานาสีา้ ลมกี ริปิีย่สคปิส คกไ้ข หราืิพอม่ิเอมไศเ้ิาศิาิ ยศยไมคเา้สคลส้ หอ้ร าิคาสหส ้ ารอดนอไมคมแีา มปรรรสแมอีล่รันกลสูหราืัี้ั าส หผู้ ้ิ สอสุ ิสอสุซืา้หราืข ย

หินกอรนพยมเ มอีป่ร กร สร ยส สฉานาสี ้ รามอนส้ารอดนอไมคไศร้นาปรรกนสผิเาาคอสหราืร แ ขาสหินกอรนพยมเ มขา้มูิ อีป่ร กรคเคายค ส ศ ารอดนอลสึไมครนาผอศัาาเคาแา ม

ิรยีห ย ศๆ อี่ิ ก อศขึส้ล กก รสก ขา้มูิ หราืแา มิห็ส สร ยส สฉานาสีไ้ป ัไ้มคาค กรณี ศก็เ ม ผู ้ิ สอสุแารดกึด ขา้มูิ คิร ัศุ้ิ ยพอสอลายค สราาแาา สก รเนศรอส ลิสอสุ 

ารอดนอขารสาสิอขรออ อว สขา้มูิ คิรแา มิห็สอีป่ร กรายูค สร ยส สฉานาสี ้ห ้มมอ หผู้ ้ศสก ขา้มูิ คิรแา มิห็ส สร ยส สฉานาสีไ้ป ัป้รรยยัสม แนศิาก ศนศคปิส อก ซก ้ สก าาก

ครศสหราืิผยคพรคเคาร   รณัสไมคาค อนส้หมศหราืา สรคาส ยศยไมคไศร้นาาสุญ เิป็สิ ยินกดณมานกดรล การอดนอิคาสหส ้ ก ริสอสุ สหินกอรนพยมมแีา มิรีย่ส ผู ้ิ สอสุแารดกึด 

ขา้มูิ คิรพอล รณ ายค สราาแาากคาสก รเนศรอส ลิสอสุ 

ารอดนอหินกอรนพยม ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห ัส )า ลิป็สผูศ้คูิรภ พแิคาส ( Market Maker) คิรผูา้าก ารก แนญครศสรออ อาสุพนส ม (Derivative Warrants) าสหินกอรนพยมอี่

ปร กสายูค สร ยส สฉานาสี ้ ยศยารอดนอฯ า ลลนศอก าอาอิ แร รหมขาสหินกอรนพยมา ้สาอสศนสกิค าสี ้ ศนสสนส้ สนกิสอสุแารดกึด ร ยิริายีศ สหสนสราืัี้ั าสขาส ารก แนญครศสรออ อ

าสุพนส มศนสกิค ากคาสเนศรอส ลิสอสุ 
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สญัลกัษณ์

 

 

สญัลกัษณ ์N/R  หมายถงึ “ไมป่รากฏหือ่ในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผิรก ราลก รกก กนาศคูิกอลก รารอดนอลศอริายีสอีค่รศสไาส้ี ้ ิป็สผิอีไ่ศล้ กก รรก ราลคิรปรริมอสขา้มูิ อีา่รอดนอลศอริายีส สเิ ศหินกอรนพยมคหคสปรริอดไอย คิร

เิ ศหินกอรนพยม ิา็ม ิา ไา "(ารอดนอลศอริายีส )" ิปอศิผยเคาร   รณร คิริป็สขา้มูิ อีผู่ ้ิ สอสุอนา่ไปร ม รชิข ้ชสึไศ ้ ผิรก ราลศนสกิค าลสึิป็สก รสก ิรสาขา้มูิ  ส

มมุมาสขาสาแุแิภ ยสากเคาม เรฐ สก รกก กนาศคูิกอลก รขาสารอดนอลศอริายีส ยศยไมคไศ ้ิ ป็สก รปรริมอสผิก รปรอานเอส สหราืก รศก ิสอสกอลก รขาสารอดนอลศอริายีส 

ากีอนส้มอไศ ้ัข้า้มูิ ภ ย สขาสารอดนอลศอริายีส สก รปรริมอส ศนสสนส้ ผิรก ราลอีค่รศสสีล้สึไมคไศ ้ิ ป็สก รรนาราสชสึผิก รปรอานเอส สหราืก รศก ิสอสก รขาสารอดนอลศอริายีส 

คิรไมคชาืิป็สก ร หแ้ก คสรสก  สก ริสอสุ สหินกอรนพยมขาสารอดนอลศอริายีสหราืแก คสรสก  ศๆ ผู ้ัข้า้มูิ ลสึแาร ัา้อล รณญ ณขาสเสิาส สก ราอิ แร รหมคิรเนศรอส ล ส

ก ร ัข้า้มูิ  ศ ๆ อี่ิ กีย่ากนาารอดนอลศอริายีสอีค่รศส สผิรก ราลสี ้ 

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

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

 

โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกหนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (THAI CAC) 

1 ขา้มูิ  CG Score ปรรลก ปี 2560 ล ก รม แมรคสิรรอมรช านสกรรมก รารอดนอไอย 

2 ขา้มูิ ารอดนออี่ิ ข ้รคามยแรสก รคสารคามปรอานเอขาสภ แิากัสไอย สก รเคาเ ้สอลุรอเ )Thai CAC) ขาสรม แมรคสิรรอมรช านสกรรมก รารอดนอไอย  

   )ขา้มูิ  ณ านสอี ่31 กรกร แม 2560( ม ี2 กิุคม แาื 

   - ไศป้รรก ดิลเส รมณมิข ้รคาม CAC (Declared) 

   - ไศร้นาก รรนาราส CAC (Certified) 

 


