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

  27 Jun 18 target 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 

SYNEX BUY 14.6 20.0 20.3 17.9 14.7 12.5 3.4 3.0 2.8 3.2 22.5 23.2 

IT BUY 4.5 6.9 33.2 24.3 15.3 12.3 1.5 1.5 5.0 6.3 10.0 12.1 

COM7* - 17.3 - 34.0 20.0 25.3 21.1 8.0 7.5 2.0 1.8 27.5 28.2 

SIS* - 8.5 - 12.0 12.0 8.9 7.9 1.5 1.5 5.2 5.4 16.9 17.2 

Mean 27.9 18.8 18.8 17.0 5.8 5.4 2.6 2.7 18.8 25.2 

*Finansia Research ไม่ไดจ้ดัท าบทวเิคราะห์

กลุม่สนิค้าไอที   (Overweight) 
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ยอดขายสินค้าไอทีโดดเด่นสดุในรอบ 5 ปี 
                                              -                              -                   
                 Y-Y ท าให้เรายงัมัน่ใจว่าก าไรสทุธิ 2Q18 ของผูข้ายสินค้าไอทีทัง้ SYNEX SIS COM7 และ IT 
จะออกมาโตสวย Y-Y ไม่แพ้ 1Q18 แรงหนุนหลกัมาจากก าลงัซ้ือท่ีฟ้ืน กระแสเกมม่ิง การเร่งออกสินค้ารุ่น
ใหม่ของผูผ้ลิต และ                         เราคาดว่าแนวโม้มน้ีจะคงอยู่ในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่โลก หุ้นในกลุ่มน้ีจึงมีโอกาสกลบัมา Outperform ตลาด เราเลือก SYNEX และ 
IT เป็น Top Pick เพราะมี Valuation เทียบการเติบโตดนู่าสนใจสดุในกลุ่ม 
ยอดน าเข้าคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ พ.ค. 18 ขยายตวัโดดเด่น  
ยอดน าเขา้คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ พ.ค. 18 เพิม่ขึน้โดดเด่น 27% Y-Y อยูท่ี ่24,793 ลา้นบาท สงูสดุในรอบ 5 ปี 
4 เดอืน ไดแ้รงหนุนจากก าลงัซือ้ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และกระแสตลาดเกมมิง่ทีข่ยายตวัเรว็ตอ่เน่ือง โดยการนีา 
ออนไลน์ (ประเทศไทย) ผูน้ าตลาดเกม คาดมลูคา่ตลาดปี 2017 อยูท่ีร่าว 1 หมื่นลบ. เพิม่ขึน้ 20% Y-Y และคาดโต
สงูตอ่เน่ือง 10-20% Y-Y ในปี 2018 จากการสนบัสนุนของทัง้ภาครฐัฯ และเอกชน ซึง่ลา่สดุการกฬีาแหง่ประเทศ
ไทยไดเ้พิม่ E-Sport เป็นหน่ึงในชนิดกฬีา ขณะที ่ภาคการศกึษา เริม่เปิดหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรเีพือ่พฒันาเกม
รว่มกบัผูผ้ลติระดบัโลกดว้ย 
อกีทัง้ การออกสนิคา้รุน่ใหมเ่พือ่รองรบัการขยายตวัของธุรกรรมดจิทิลั กม็สีว่นชว่ยหนุนตลาดเช่นกนั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัยอดขายของผูผ้ลติคอมพวิเตอรร์ายใหญ่อยา่ง Acer ทีก่ลบัมาฟ้ืนครัง้แรกในรอบ 7 ปี และคาดการณ์ของ IDC ที่
ประเมนิวา่ยอดขายคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊กและเดสกท์อ็ปในไทยจะกลบัมาทรงตวัที ่ 2.5 ลา้นเครื่องตอ่ปีไดต้ัง้แตปี่ 
2017  
นอกจากน้ี การจดังาน Commart JOY ระหวา่ง 21-24 ม.ิย. 18 ยงัเป็นเครื่องยนืยนัถงึการกลบัมาโตของตลาด
สนิคา้ไอทไีดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่ผูจ้ดัมัน่ใจวา่มมีลูคา่มากกวา่ปีก่อน กลุม่สนิคา้ทีข่ายดตีามล าดบัยงัเป็น (1) โน้ตบุ๊ก (2) 
คอมพวิเตอรด์ไีอวาย (3) เกมมิง่และอุปกรณ์ (4) สมารท์โฟนและแทบ็เลต็ (5) คอนซเูมอรอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
ผูข้ายสินค้าไอทีได้ประโยชน์กนัถ้วนหน้า  
กลุม่ผูข้ายทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์คอื SYNEX SIS COM7 และ IT สว่น SPVI จะเน้นขายสนิคา้ของ 
Apple และ JMART กบั BIG จะกระจุกตวัในตลาดมอืถอืและกลอ้งตามล าดบั จงึไมไ่ดป้ระโยชน์จากกระแสเกมมิง่
มากนกั ขณะที ่ ผูข้ายทีอ่ยูน่อกตลาดคอื Advice และ J.I.B โดยนอกจากยอดขายจะขยายตวัตามมลูคา่ตลาดที่
เพิม่ขึน้แลว้ คาดวา่อตัราก าไรขัน้ตน้จะเรง่ตวัขึน้ดว้ย เพราะสนิคา้เกมมิง่เป็นกลุม่ High Margin และมลูคา่ตลาดที่
โตจะท าใหก้ารแขง่ขนัตดัราคาไมรุ่นแรงเหมอืนชว่งอุตสาหกรรมชะลอในปี 2014-2016  
คาดการณ์ผลประกอบการ 2Q18 ของผูข้ายสินค้าไอทีออกมาโดเด่นต่อเน่ือง 
เน่ืองจากบา้นเราน าเขา้สนิคา้ไอทเีกอืบทัง้หมด ยอดการน าเขา้รายเดอืนทีร่ายงานจากกรมศุลกากรจงึสามารถใชว้ดั
มลูคา่ตลาดได ้ซึง่ 1Q18 ทีโ่ต 13% Y-Y หนุนยอดขายของผูป้ระกอบการ 4 ราย (SYNEX SIS COM7 IT) โตเฉลีย่ 
23% Y-Y และหนุนก าไรสทุธโิตเฉลีย่ 48% Y-Y ขณะที ่ เม.ย.-พ.ค. ยอดน าเขา้เรง่ตวัขึน้เฉลีย่เดอืนละ 25% Y-Y 
เราคาดวา่จะหนุนยอดขายของผูป้ระกอบการโตเฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 20% Y-Y และดว้ยฐานก าไรปีก่อนทีต่ ่าเพราะเป็น
ชว่งก าลงัซือ้ในประเทศชะลอ ท าใหค้าดวา่ก าไรสทุธ ิ2Q18 จะโตกา้วกระโดด Y-Y ในระดบัใกลเ้คยีงกบั 1Q18 สว่น
ผลกระทบเชงิลบจากเงนิบาทออ่นทีค่าดวา่จะกดดนัอตัราก าไรขัน้ตน้ เรามองวา่จะเกดิขึน้ในไตรมาสถดัไปและ
คอ่นขา้งจ ากดั เพราะผูป้ระกอบการทัง้หมดปิดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นไวล้่วงหน้าหมดแลว้ 
แนะน า SYNEX และ IT เป็น Top Pick 
ดว้ยภาพอุตสาหกรรมทีฟ้ื่นตวัชดัเจน ประกอบกบัระยะขา้งหน้าจะไดแ้รงหนุนจากนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลัของ
ภาครฐัฯ กลุม่ขายสนิคา้ไอทจีงึมคีวามน่าสนใจลงทุนใน 1-2 ปีน้ี โดยเราเลอืก SYNEX (ราคาเป้าหมาย 20 บาท) ที่
เป็นผูน้ าตลาดคา้สง่ และ IT (ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท) ทีเ่ป็นผูเ้ล่นในตลาดคา้ปลกีเป็น Top Pick เพราะม ี
Valuation เมื่อเทยีบกบัการเตบิโตทีน่่าสนใจมากกวา่ COM7 และ SIS โดยปัจจุบนั SYNEX ซือ้ขายบน PE2018 ที ่
15 เทา่ และ PEG ที ่0.6 เทา่ สว่น IT ซือ้ขายบน PE2018 ที ่15 เทา่ และ PEG ที ่0.45 เทา่    
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ยอดน าเข้าคอมพิวเตอร ์อปุกรณ์ และส่วนประกอบรายเดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: กรมศุลกากร, Finansia Research 

 

อตัราการเติบโตของยอดขาย 1Q18     อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ 1Q18 

 

 

 

 

 

 

Source: setsmart, Finansia Research 

 

PE และ EPS Growth ปี 2018     อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิปี 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: setsmart, Finansia Research 

 
 



 

หน้า 3 จาก 4 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์  สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 

999/9 า แ รศเ าาฟฟอดิดร คาอ  (ร ยส สรสนารสุส )1768  25 า แ ราน่มล เ่สแอ าน้ส 9114115  496/502 า แ รานมรเสอรอ อ าิาารอ  7/129-221 า แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่้   

ิซ็สอรน่ิาเ่ศอ าน้ส 18 , 25 า แ รไอยซนมมเอ อ าิาารอ าน้ส 5 131  ซ .าเศ่ม ช.ิพ เ่ส เิน  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ช.ิพ เ่สิเน คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ช .ิพาราุรีนนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  ช.ารมร าาสสี คขาส ารุณามรเสอรอ   

ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  ิขนห้ายขา ส ิ .กรุสิอพมห สแร    ิขน า สกากส้าย ิ.กรุสิอพมห สแร 

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

3105 า แ ริา็สม รอแ าน้ส 3 589 หมูล 12 า แ ราุศอ าิาารอ 1 130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 1  140/1 า แ ริแ่ียสหสาส 2 าน้ส 18  130-132 า แ รรเส ร อ าิาารอ 3  

ห้าสิ่ขอี่ A3R02  ช .่ ศพร้ า  าาฟฟอด าน้ส 19 ห้าสิ่ขอี่ 589/105  าน้ส 2 ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  ช .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  าน้ส 19 ช.าเอยุ คขาสุ่มพเสี  

คขาสแ่าสิน่ส ิขนา สกรปอ (ิศเม 1093/105 )  ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  ิขนปอุมานส ิ .กรุสิอพมห สแร  

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

 ิขนา สส  ิ .กรุสิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพร้าว สาขา ประหาหื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 า แ รรร  อ าิาารอ 2  105/1 า แ ราี าน้ส 4  1/832 าน้ส 2 12.5 13 หมูห 17  990 า แ รานาศุ่ร รเมิพ่ร าน้ส 12  576 ช.รนนส  เิาดรอ  

ยูสเน 1106 าน้ส 11 ช.พห่ยย เส  ช .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  น .แูแน า .ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรี่ม  น .า สกรรรา า.ิมืาสสสอาุรี  

คขาสินุินกร ิขนินุินกร ิขนินุินกร ิ .กรุสิอพมห สแร  ิ .ปอุม  สี  ิขนา สรนก ิ .กรุสิอพมห สแร  ิ .สสอาุรี  

ิ .กรุสิอพมห สแร      

     

สาขา ศรีราหา สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  2  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี 

135/99 ( นึกแาม าน้ส G) ชสสรุขุมาเอ 311/16 าน้ส 2 ช.ก่ สิมืาส ิ่ขอี่ 26/9 หมูลอี่ 7 าน้ส 2  311/1  197/291 213/3  

น .ดรีร า  า.ดรีร า  น. สิมืาส า.ิมืาสขาสคกลส ช.ดรีินสอรอ หมล ช .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ช .าุศรศุดรี น .หม กคข้ส  

ิ .า่าุรี  ิ.ขาสคกลส น . สิมืาส น  . สิมืาส  า .ิมืาสาุศร  สี ิ.าุศร  สี  

  า .ิมืาสขาสคกลส ิ.ขาสคกลส  า .ิมืาสขาสคกลส ิ.ขาสคกลส   

     

สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  า แ รมร เ่ิพ่ร 32/4 หมูลอี่ 2 าน้ส 1  353/15 หมูล 4 น.รเมกก  119 หมูล 10 น.คมลร ย  

หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ หมูลา้ สิาียส หมลค่สศอ ห้าส B1-1, B1-2  า .ิมืาสิาียสร ย ิ.ิาียสร ย  า .คมลร ย ิ.ิาียสร ย  

ช .า้ สแ่ ส น.า้ สแ่ ส  ช .า้ สแ่ ส น.า้ สแ่ ส  น .คมลิหียร า.ิมืาสิาียส หมล    

า .ิมืาสิาียส หมล ิ.ิาียส หมล  า .ิมืาส ิ.ิาียส หมล  ิาียส หมล   

     

สาขา นครราหสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/2 ห้าส  A3 าน้ส 7 813/30 ช.สรรเสหอ  22/18  200/221 , 200/223 106 าน้ส่าย ช.ปรรา  เปึนยอ  

รก สนกส สิศารมา่ อ่ สแรร ารีม  น .มห านย า.ิมืาสรมุอรร แร  ช.ห่าสพลาานศฉ่าส า แ ริุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 น .ห ศ หญล า.ห ศ หญล ิ.รสข่  

ช .มเนรภ พ น. สิมืาส  ิ .รมุอรร แร  น.น่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็น  ช .สเพนอ อาุอเด 3 น.ห ศ หญล   

า .ิมืาสสแรร ารีม  ิ.สแรร ารีม   ิ .ภูิก็น  า .ห ศ หญล ิ.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222 1200/224 1200/226  59/28 ช.ห้ายยาศ น.อนาิอี่ยส  173/83-84 หมูล 1 ช.านศยพ เว-า ส หญล  300/69-70 หมูล 4 น.รูรรมเค่   

า แ ริุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 า .ิมืาสนรนส ิ.นรนส  น .มรข มิน้ีย า.ิมืาสรุร ดสอ  สี  า .ิมืาส ิ.ปึนน สี   

ช .สเพนอ อาุอเด 3 น.ห ศ หญล   ิ .รุร ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ิ.รสข่      

     

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้า”    ิสื่าสิ กร แ ปึิิุานส ต่ ากวา่ มู่แล น มปึิ นิยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่นาาคอส 10% 

HOLD “ชืา”    ิสื่าสิ กร แ ปึิิุานส ต่ ากวา่ มู่แล น มปึิ นิยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่นาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่าสิ กร แ ปึิิุานส  สูงกว่า มู่แล น มปึิ นิยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้าิก็สกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่าสิ กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากนลาร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้าล ร แ ปึิิุานสิรรูสกาล มู่แล น มปึิ นิยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอุสม กกาล น่ ศ”   ิสื่าสิ กแ ศหานสผ่นาาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่สอุสิอล กนาน่ ศ”     ิสื่าสิ กแ ศหานสผ่นาาคอสอี่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอุสส้ายกาล น่ ศ”   ิสื่าสิ กแ ศหานสผ่นาาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหนุ  :ผ่นาาคอสอี่แ ศหานสา ิิป่่ียสคป่สน มแา มิรี่ยสขาสน่ ศอี่ิพเ่มข้ึส หราื่ศ่ส สขณรสน้ส  

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสี้ นิศอก ยศยารเดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร กิ กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ชูก นิศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาสคห่ลสข้ามู่

อี่ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าชืา ค่ร /หราืมีแา มชูกน้าส ายล สไรก็น มารเดนอไมลรนาราสแา มชูกน้าสแราช้าสขาสข้ามู่ศนสก่ล า ขา้มู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล ส

ร ยส สฉานาสีา้ ิมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หรืาิพเ่มินเมไศ้น่าศิา่ ยศยไมลน้าสคิ้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ิรานกิสูหราืาี้าาส หผู้้่สอุส ่สอุสซื้าหรืา

ข ยห่นกอรนพยอน มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่นาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอน มข้ามู่อี่ปร กรคนลายล ส ศ ารเดนอิสึไมลรนาผเศาาานลาแา ม

ิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สิ กก รสก ข้ามู่หรืาแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ไมลาล กรณี ศก็น ม ผู้่สอุสแารดึกด ขา้มู่ค่ร า้ศุ่ยพเสเิายล สราาแาา สก รนนศรเส ิ่สอุส 

ารเดนอขารสาส เ่ขรเอ เว สข้ามู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล สร ยส สฉานาสี ้ ห ้มมเ ห้ผู้ ศสก ข้ามู่ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซ้ก  สก 

าากครศสหรืาิผยคพรลนลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสุญ นิป็ส่ ย น่กดณอานกดริ การเดนอ่ลาสหส้  ก ร่สอุส สห่นกอรนพยอมแีา มิรี่ยส ผู้่สอุสแาร

ดึกด ข้ามู่ค่รพเิ รณ ายล สราาแาากลาสก รนนศรเส ิ่สอุส 

ารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร กิ กนศ (มห าส )า ิิป็สผู้ศูค่รภ พแ ล่าส ( Market Maker) ค่รผู้าาก ารก แนญครศสรเอ เาสุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ

อี่ปร กสายูล สร ยส สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ า ิ นิศอก าอาเิแร รหอขาสห น่กอรนพยอา้ สาเสศนสก่ล าสี้ ศนสสน้ส สนก่สอุสแารดึกด ร ย่ริาียศ สหสนสราืาี้าาสขาส ารก แนญครศสรเอ เ

าสุพนส อศนสก่ล ากลาสนนศรเส ิ่สอุส 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราิก รกก กนาศูค่กเิก รารเดนอิศอริาียสอีค่รศสไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ิ กก รรก ราิค่รปรริมเสข้ามู่อี่ารเดนอิศอริาียส สน่ ศห่นกอรนพยอคหลสปรริอดไอย ค่ร

น่ ศห่นกอรนพยอ ิา็ม ิา ไา )"ารเดนอิศอริาียส"( ิปอศิผยนลาร   รณร ค่ริป็สข้ามู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปร ม รชิข้ ชึสไศ้ ผ่รก ราิศนสก่ล าิึสิป็สก รสก ิรสาขา้มู่ ส

มุมมาสขาสาุแแ่ภ ยสากนลาม นรฐ สก รกก กนาศูค่กเิก รขาสารเดนอิศอริาียส ยศยไมลไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานนเส สหรืาก รศก ิสเสกเิก รขาสารเดนอิศอริาียส 

าีกอน้สมเไศ้ า้ข้ามู่ภ ย สขาสารเดนอิศอริาียส สก รปรริมเส ศนสสน้ส ผ่รก ราิอี่ครศสสี้ิึสไมลไศ้ิป็สก รรนาราสชสึผ่ก รปรเานนเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาสารเดนอิศอริาียส 

ค่รไมลชืาิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่สอุส สห่นกอรนพยอขาสารเดนอิศอริาียสหรืาแก คสรสก  ศๆ ผู้ า้ขา้มู่ิึสแาร า้าเิ รณญ ณขาสนสิาส สก ราเิแร รหอค่รนนศรเส ิ ส

ก ร า้ขา้มู่ ศ ๆ อี่ิกี่ยากนาารเดนอิศอริาียสอีค่รศส สผ่รก ราิสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด )มหาหน( มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามู่ CG Score ปรริก ปี 2560 ิ ก รม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้ามู่ารเดนออี่ิข้ รลามยแรสก รคสารลามปรเานนเขาสภ แิากาสไอย สก รนลาน้ สอุิรเน )Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย  

   )ข้ามู่ ณ านสอี่ 31 กรกร แม 2560( มี 2 กุ่ลม แืา 

   - ไศ้ปรรก ดิินส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 

 

 


