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แม้ก ำไรของบจ.จะแกร่ง แต่เป็นไปตำมคำด ขณะท่ีสงครำมกำรค้ำเร่ิมส่งผลแล้ว   
o ก าไรปกต ิ(หกัรายการพเิศษ) ใน 2Q18 ของหุน้ใน FSS coverage ฟ้ืนดขีึน้เป็น 215,303 ลา้นบาท +25% Y-Y 

เป็นอตัราการเตบิโตทีเ่รง่ตวัทีส่ดุในรอบ 5 ไตรมาส และทรงตวั Q-Q ซึง่ถอืวา่ดเีพราะ 2Q เป็น low season ของ
หลายธรุกจิ แมจ้ะเตบิโตดแีต่ก าไร 2Q18 ไมไ่ดส้รา้ง surprise ใหเ้รา (in line กบั Consensus เช่นกนั) โดยหุน้ที่
ก าไรสงูกว่าคาดม ี24% และต ่ากว่าคาดม ี20% จงึเหน็ sell on fact ในวนัทา้ยๆของการประกาศผลประกอบการ  

o ส าหรบัก าไรปกตใิน 1H18 (FSS Coverage) +12% Y-Y เป็น 4.3 แสนลา้นบาท คดิเป็น 52% ของประมาณการ
ทัง้ปีทีเ่ราคาด 8.3 แสนลา้นบาทและ EPS 109.45 บาท (+9% Y-Y) แต่คาดว่าจะโตในอตัราชะลอลงใน 2H18 
เป็น +10% Y-Y เพราะ 3Q เป็น Low season ของหลายธรุกจิ (ยกเวน้กลุ่มสง่ออกซึง่มสีดัส่วนไมถ่งึ 5% ของ
ก าไรทัง้ตลาด) สว่น 4Q ทีเ่ป็น High season ของการท่องเทีย่วและจบัจา่ยใชส้อย แต่กลุ่มแบงก์จะมกี าไรต ่าสดุ
ในไตรมาสน้ี เราจงึยงัคงประมาณการเดมิ   

o สงครามการคา้เริม่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ ยอดน าเขา้เหลก็ของสหรฐัจากทุกประเทศหดตวัตดิต่อกนั 3 เดอืน
นบัตัง้แต่เดอืน พ.ค. – ก.ค. โดยหดตวัสงูถงึ -15% Y-Y, -37% Y-Y, -29% Y-Y ตามล าดบั (ยอดสง่ออกเหลก็ของ
แคนาดา สหภาพยโุรป และเมก็ซโิกหดตวัอยา่งหนัก) การสง่ออกสนิคา้จากจนีไปสหรฐัจากทีเ่คยขยายตวั
กลายเป็น -2.5% M-M ในเดอืน ก.ค. (ก าแพงภาษมีผีล 6 ก.ค.) ขณะทีส่งิคโปรม์ ีGDP 2Q18 ชะลอลงมากเหลอื 
+3.8% Y-Y จาก +4.3% Y-Y ใน 1Q18 แมว้า่จะไมช่ดัเจนวา่ถูกกระทบจากสงครามการคา้ แต่กน่็าจบัตาตวัเลข 
3Q18 เพราะสงิคโปรเ์ป็นประเทศทีพ่ึง่พาการสง่ออกสงูเกอืบ 200% ของ GDP น่าจะเป็นเครื่องสะทอ้นทีด่ ี
นอกจากน้ี PMI ของโลกเดอืน ก.ค. ลดลงเป็น 52.7 จาก 53.0 ในเดอืนก่อนหน้า จากการลดลงของ จนี อติาล ี
สเปน เป็นตน้ สง่สญัญาณวา่ GDP 3Q18 ของโลกมแีนวโน้มชะลอ  

o สงครามการคา้เริม่สง่ผลต่อเงนิเฟ้อ เงนิเฟ้อในสหรฐั ยุโรป และจนีเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่า่นมา 
เดอืนละ 0.1-0.2bps โดยเฉพาะอยา่งยิง่สหรฐั (+2.9% Y-Y ในเดอืน ก.ค.) ถา้เงนิเฟ้อพุง่สงูอย่างรวดเรว็ อตัรา
ดอกเบีย้จะสงูขึน้เพื่อลดความรอ้นแรง แต่เป็นไปไดว้า่เงนิเฟ้ออาจไม่พุง่สงูเพราะราคาสนิคา้โภคภณัฑห์ลายอยา่ง
ปรบัลงแรงตัง้แต่ ม.ิย. เพราะเกรงวา่สงครามการคา้จะกระทบ Demand ไมว่า่กรณีใด ไมด่ตี่อเศรษฐกจิโลกทัง้สิน้   

o สงครามการคา้สง่ผลทางออ้มต่อคา่เงนิ การทีจ่นีลดคา่เงนิหยวนเพื่อลดผลกระทบจากการเกบ็ภาษขีองสหรฐั 
สรา้งแรงกดดนัใหค้า่เงนิสกุลเอเชยีอ่อนคา่ตาม ประเทศทีถู่กกระทบหนกัสุดในเอเชยีคอื อนิโดนีเซยีและอนิเดยี
เพราะมปัีญหา Twin deficits และเงนิเฟ้อสงู  สถานการณ์การอ่อนค่ารนุแรงของคา่เงนิลรีาของตุรกแีละเปโซของ
อารเ์จนตนิาในช่วงทีผ่า่นมา ยิง่ผลกัดนัใหเ้งนิทุนไหลออกจากตลาดเกดิใหม ่ธนาคารกลางหลายแหง่จงึจ าตอ้งขึน้
ดอกเบีย้เพื่อชะลอการอ่อนคา่ของคา่เงนิ สกดัเงนิทุนไหลออก สถานกรณ์น้ีไมเ่ป็นมติรต่อตลาดหุน้ EM   

o ผลของสงครามการคา้ ทศิทางค่าเงนิเอเชยีทีอ่่อนคา่ และสภาพคล่องโลกทีจ่ะลดลงมากขึน้ในปีหน้า จงึไมน่่า
คาดหวงักบั Fund flow จากนักลงทุนต่างชาตไิด ้ แต่ดว้ย Fundamental ของไทยทีแ่ขง็แกรง่ สภาพคล่องใน
ประเทศมสีงู การเลอืกลงทุนในหุน้รายตวัจงึยงัท าได ้ เราแนะน ากลุ่มโรงพยาบาล (BDMS, CHG) กลุ่มโรงแรม 
(MINT, ERW) กลุ่มอเิลก็ทรอนิคส ์ (KCE, SVI) เพราะผลประกอบการทีแ่ขง็แกรง่และแนวโน้มสดใสต่อเน่ืองถงึปี
หน้า กลุ่มไฟแนนซ ์(MTC, THANI) ทีเ่ตบิโตสงู กลุ่มคา้ปลกี (CPALL, ROBINS, HMPRO) แมก้ารเตบิโตไมห่วอื
หวาแต่ลอ้ไปกบัเศรษฐกจิ สว่นกลุ่มแบงกใ์นระยะกลางน่าสนใจมากขึน้เพราะทศิทางดอกเบี้ยทีจ่ะเป็นขาขึน้ในปี
หน้า (KBANK)  แต่ระยะสัน้ยงัเผชญิกบัรายไดค้่าธรรมเนียมทีล่ดลง 

o กลุ่มอสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มยานยนตเ์ป็นกลุ่มทีผ่ลประกอบการฟ้ืนตวัแรงในปีน้ี เป็นกลุ่มทีเ่ราชอบและแนะน า 
แต่เราเริม่ชอบน้อยลงส าหรบัการลงทุนในปีหน้า เพราะฐานก าไรทีสู่งในปีน้ีท าให ้ EPS growth ปีหน้าชะลอเรว็ 
ส าหรบักลุ่มอสงัหาฯ Backlog ทีร่อโอนปีหน้าเริม่น้อยลง ดอกเบีย้ขาขึน้จะกระทบทีอ่ยูอ่าศยัทีม่รีาคาต ่ากว่า 3 
ลา้นบาทซึง่มอียูใ่นพอรต์ของ AP และ LPN    

o ส าหรบัธรุกจิประเภทสนิคา้อุปโภคบรโิภคทีส่ง่ออกไปตลาดจนี เราเหน็วา่ไมป่ระสบความส าเรจ็เหมอืนในอดตี ไม่
วา่จะดว้ยเหตุผลความคาดหวงัทีสู่งเกนิไป (ของทัง้ผูบ้รหิารและนักลงทุน) หรอืฐานรายไดท้ีส่งูในปีก่อน หรอืการ
แขง่ขนัสงูขึน้ซึง่ท าใหเ้สยีคา่ใชจ้่ายในการท าตลาดมากขึน้ วนัน้ีแนวโน้มกย็งัไมส่ดใส นักลงทุนควรใชค้วาม
ระมดัระวงัในการลงทุนในหุน้ประเภทสกนิแคร ์เครื่องส าอางค ์เครื่องดื่มทุกประเภท  

o ทัง้น้ี เรายงัคง SET Target ปีน้ีที ่1750 จดุ องิ PE 16 เท่า EPS 109.45 บาท 
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2Q18 & 1H18 Norm profits (FSS Coverage) 

(Btm 2Q18  Q-Q Y-Y 

Missed our 

estimates  1H18 Y-Y 

Energy 62,245 2.6% 39.0% -7.5% 122,901 14.8% 

Bank 52,545 1.8% 17.5% 8.3% 104,138 8.5% 

Petro 20,058 13.6% 99.2% 17.1% 37,711 43.0% 

ConMat 13,046 0.2% -8.3% 1.1% 26,067 -15.2% 

ICT 11,919 -0.6% 24.2% -4.5% 23,877 31.6% 

Property 11,676 17.1% 16.4% 0.2% 21,648 18.6% 

Commerce 10,495 -11.0% 6.6% -6.4% 22,284 3.4% 

Utilities 6,184 -2.5% 4.3% 5.2% 12,640 19.1% 

Agri&Food 5,714 235.2% 74.1% 23.7% 7,418 -8.8% 

Transport 5,094 -55.1% 6.8% -23.9% 16,439 14.7% 

Finance 5,092 -8.1% 21.1% 2.6% 10,633 26.5% 

Health 3,690 -21.0% 19.3% -1.5% 8,342 27.5% 

Etron 2,629 37.6% -5.7% -4.5% 4,539 -17.3% 

Hotel 1,270 -56.0% 6.5% 3.0% 4,158 2.0% 

Auto 1,066 -23.1% 17.6% 26.0% 2,454 33.0% 

Contractor 956 2.7% -21.0% -20.2% 1,888 -8.7% 

Media 940 62.7% -17.6% -13.9% 1,464 -24.4% 

Small cap 351 -21.8% 76.7% -6.5% 801 44.3% 

Steel 186 -18.3% 450.7% -8.4% 414 nm 

Industrial Estate 147 -76.1% -5.4% -52.9% 765 -22.2% 

Total 215,303 0.0% 25.0% -3.9% 430,580 12.4% 

 

ยอดน าเข้าเหล็กของสหรัฐ      มูลค่าการส่งออกสินค้าของจีนไปสหรัฐ 

 

Source: Bloomberg 

ดัชนี PMI        ค่าเงินของตลาดเกิดใหม่และดัชนี MSCI Asia ex Japan  

      

Source: Bloomberg 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ส านักงานไทยซัมมิท ทาวเวอร์  สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ 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 เคี่ยนหงวน (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 ลาดพร้าว สาขา ประชาชื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม 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 ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 2 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี 

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

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

อ.ศรีราชา 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 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ 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.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

จ.นครราชสีมา     
     
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 ช้ัน2 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  

ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่  จ.สุราษฎ์ธานี   

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     

     

                                            

ค านิยามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

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

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ

แหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่

ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้

ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัท

จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่าง

รอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า 

น าออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า  การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บน

หลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ์ N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูล

ในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของ

บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ วิจารณญาณของตนเองในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (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) 

 
 


