
 

หน้า 1 จาก 4 

 
(Bt) Rating Price (Bt) End-19 Norm Profit Growth (%) P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

  23 Nov 18 target 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 

AP Buy 7.05 9.50 14.4 7.0 6.3 5.9 0.9 0.8 5.5 5.8 14.6 14.1 

LH Buy 10.00  13.00 -8.7 1.8 12.5 12.3 2.3 2.0 7.0 7.0 17.3 18.0 

LPN Hold 8.00  10.30 40.7 4.9 7.9 7.5 0.9 0.9 6.8 7.0 11.1 11.9 

ORI Buy 7.10  12.30 90.0 25.1 7.6 5.8 2.9 2.3 6.1 6.6 32.8 32.9 

PSH Hold 18.70  23.00 8.6 7.7 7.0 6.5 1.0 1.0 4.3 4.9 15.2 15.9 

QH Buy 2.96  3.70 30.9 8.9 8.8 8.1 1.2 1.0 7.4 7.8 15.1 16.7 

SC Buy 3.28  4.20 33.3 9.8 7.6 6.9 0.9 0.8 5.2 5.8 11.3 11.5 

SIRI Hold 1.31  1.70 -3.9 5.0 6.9 6.2 0.6 0.6 7.6 7.6 10.2 10.9 

SPALI Buy 20.00  25.00 -2.6 12.2 8.2 7.3 1.3 1.2 5.2 5.4 17.2 16.3 

Sector 8.8 8.0 9.2 8.5 1.4 1.2 6.1 6.4 16.1 16.5 

กลุม่ท่ีอยูอ่าศยั (Neutral) 
26 November 2018 

  
    

 Analyst: Jitra Amornthum 

Register No.: 014530 

Assistant Analyst:  

Thanyatorn Songwutti 

E-mail: : jitra.a@fnsyrus.com 

Tel. 0 2646 9966 

www.fnsyrus.com      

FB FINANSIA SYRUS SECURITIES 

Line  @fnsyrus 

Twitter @fnsyrus 

ราคาหุ้นปรับลงสะท้อนข่าวลบมากแล้ว ...มองเป็นจังหวะทยอยสะสม 
ก าไรของกลุ่ม 3Q18 ออกมาตามคาด …แนวโน้ม 4Q18 เร่งขึน้ทัง้ Q-Q และ Y-Y 
 ยอด Presales 3Q18 ของกลุ่มอยูท่ี ่ 8.9 หมื่นลา้นบาท (+24% Q-Q, +26% Y-Y) ตามการเปิด

โครงการใหมท่ีเ่รง่ขึน้เป็น 1 แสนล้านบาท หนุนให ้9M18 อยูท่ี ่2.2 แสนลา้นบาท (+21% Y-Y) และคดิ
เป็น 79% ของเป้าทัง้ปี สว่น 4Q18-1Q19 รบัปัจจยับวกจากการเรง่ขายก่อนมาตรการธปท.บงัคบัใช้ 

 ก าไรสทุธ ิ 3Q18 ของกลุ่มอยูท่ี ่ 9.3 พนัลา้นบาท (-10% Q-Q, -8% Y-Y) หากตดัรายการพเิศษออก 
ก าไรปกตเิป็น 8.8 พนัลา้นบาท (-3% Q-Q, ทรงตวั Y-Y) เป็นไปตามทีเ่ราคาด แมจ้ะมกีารโอนคอนโด
ใหมห่ลายแหง่ แต่เริม่สง่มอบในปลายไตรมาส จงึท าใหม้รีายไดเ้ขา้มาไมม่าก ประกอบกบั SG&A ต่อ
รายไดข้องหลายบรษิทัปรบัขึน้ ตามการเปิดตวัโครงการใหม ่และคา่ใชจ้า่ย Commission ใหก้บั Agent 

 ก าไรปกต ิ9M18 อยูท่ี ่2.4 หมื่นล้านบาท และคดิเป็น 66% ของประมาณการทัง้ปีที่ 3.7 หมื่นลา้นบาท 
(+9% Y-Y) สว่นแนวโน้ม 4Q18 คาดเรง่ขึน้ทัง้ Q-Q และ Y-Y จากการเรง่โอนคอนโดหลายแหง่ และ
รบัรูร้ายไดจ้ากแนวราบซึง่เปิดตวัจ านวนมากใน 3Q18 

ประเมินผลกระทบของมาตรการธปท.ต่อประมาณการก าไรปี 2019 
มาตรการควบคมุสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยัของธปท. จะเป็นแรงผลกัดนัใหม้กีารเรง่ขาย และโอนใน 4Q18-1Q19 
สว่นภายหลงัมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 เม.ย. 2019 เราประเมนิผลกระทบต่อประมาณการก าไรปี 2019 ของกลุ่ม
ทีข่ยายตวั 8% Y-Y จะม ี Downside ราว 4% ภายใตส้มมตฐิานแบบอนุรกัษนิ์ยม โดยใหย้อดโอนคอนโด
ลดลงเขา้ใกล้ระดบัทีม่ ีBacklog รองรบั 60-80%  
 กลุ่มทีม่รีายไดจ้ากคอนโดเป็นหลกัราว 90-95% มคีวามเสีย่งสงูสดุ อยา่ง ORI และ LPN หาก

สมมตฐิานยอดโอนลดลง 15% จากเดมิ มผีลต่อประมาณการดงัน้ี 
1) ORI – ก าไรปกตทิีค่าดโต 25% Y-Y ม ีDownside 13% บน Backlog ทีร่องรบัรายไดแ้ลว้ 77% 
2) LPN - ก าไรปกตทิีค่าดโต 5% Y-Y ม ีDownside 13% บน Backlog ทีร่องรบัรายไดแ้ล้ว 69% 

 กลุ่มทีม่รีายไดจ้ากคอนโด 50-60% อยา่ง AP, SPALI, SIRI  
1) AP - สมมตฐิานยอดโอนคอนโดลดลงครึง่หน่ึง ก าไรปกตทิีค่าดโต 7% Y-Y ม ีDownside 10% บน 
Backlog ทีร่องรบัรายไดค้อนโดแล้ว 67% 
2) SPALI - สมมตฐิานยอดโอนคอนโดลดลง 10% ก าไรปกตทิีค่าดโต 12% Y-Y ม ีDownside 5% บน 
Backlog ทีร่องรบัรายไดค้อนโดแล้ว 80% 
3) SIRI - สมมตฐิานยอดโอนคอนโดลดลงครึง่หน่ึง ก าไรปกตทิีค่าดโต 5% Y-Y ม ีDownside 10% บน 
Backlog ทีร่องรบัรายไดค้อนโดแล้ว 76% 

 กลุ่มทีม่รีายไดจ้ากแนวราบ 70% อยา่ง SC, PSH มองวา่ไดร้บัผลกระทบไมม่าก เน่ืองจากม ีBacklog 
รองรบัรายไดค้อนโดแลว้ราว 95% 

 กลุ่มทีม่รีายไดจ้ากแนวราบ 85% อยา่ง LH, QH มคีวามเสีย่งต ่าสดุ เน่ืองจากเป็นตลาดทีม่คีวาม
ตอ้งการซือ้เพื่ออยูจ่รงิ และระดบักลางถงึบนซึง่ลูกคา้มกี าลงัซือ้ 

คงน ้าหนักการลงทุน Neutral โดยมี Top Pick คือ QH และ SPALI 
เราคงใหน้ ้าหนกัการลงทุนในกลุ่มอสงัหาฯเป็น “เท่ากบัตลาด” เน่ืองจากปี 2019 มคีวามเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้จาก
มาตรการธปท., แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ และลูกคา้จนีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสงครามการคา้ ซึง่คาดจะ
ท าใหม้กีารชะลอตวัของทัง้อุปสงค ์ และอุปทานเปิดใหม ่ หากยอ้นกลบัไปในปี 2010 ที่ธปท.ออกมาตรการ 
LTV ครัง้แรก นบัจากขา่วลอืในเดอืนก.ย.ถงึการประกาศเป็นทางการในเดอืนพ.ย. SET PROP ปรบัลง 
9.3% และม ีPER จดุต ่าสดุที่ 8x สว่นครัง้น้ีนบัจากขา่วลอืในวนัที่ 3 ต.ค. SET PROP ปรบัลงแล้ว 11% 
ขณะทีเ่ราประเมนิผลกระทบกรณีแยส่ดุม ีDownside ต่อประมาณการ 4% จงึมองวา่ราคาหุน้ตอบรบัเชงิลบ
ต่อประเดน็ดงักล่าวไปมากแลว้ และเป็นจงัหวะทีด่ใีนการทยอยสะสม โดยปัจจบุนั PER2019 ของกลุ่มต ่า
เพยีง 8.5x (คา่เฉลี่ย 15 ปียอ้นหลงั-1SD) และมผีลตอบแทนเงนิปันผลเฉลีย่ปี 2019 สงูถงึ 6.4% 
เราเลอืก Top Pick ของกลุ่มเป็น 1) QH จากโมเมนตมัก าไรทีเ่รง่ตวัด ีหนุนดว้ยสว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุน
ทีแ่ขง็แกรง่ อกีทัง้ ยงัปลอดภยัจากมาตรการของธปท. และมปัีนผลเดน่ 7% ต่อปี 2) SPALI มพีอรต์
กระจายรายไดท้ัง้แนวราบและคอนโด รวมถงึไดร้บัผลกระทบไมม่ากจากมาตรการ เน่ืองจากมกีารวางดาวน์
ที ่ 15-25% รวมถงึม ี Backlog โดดเด่น ทยอยรบัรูถ้งึปี 2022 สว่นหุน้ทีป่รบัลงจน Valuation น่าสนใจ คอื 
ORI ราคาหุน้ปรบัลงมากสุดในกลุ่ม ท าให ้ PER2019 อยูท่ี ่ 5.8x (คา่เฉลีย่-2SD) และคดิเป็น PEG เพยีง 
0.2x ขณะทีผ่ลกระทบมาตรการในกรณีแยส่ดุ EPS ปี 2019 ของ ORI ยงัเตบิโตได ้8% สงูกวา่กลุ่มที ่4% 
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Figure 1: Presales 9M18 (MB) VS Secured of FY18 target   Figure 2: New Launches 9M18 (MB) VS Secured of FY18 target 

    
Source: FSS Research       Source: FSS Research 

Figure 3: Housing Developer’s Sentiment Index (HDSI)     Figure 4:  Quarterly-to-Date Return (%)  

  
Source: FSS Research       Source: FSS Research  

Figure 5: Assumption impact on Normalized profit forecast 2019 from BOT’s mortgage rules 

 
Source: FSS Research 

Figure 6: SET Property Index  

   
Source: FSS Research
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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 เ่สลเเ  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ช.ิพ เ่สลเเ คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ช .ิพาราุรีเนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ช.ารมร าาสสี คขาส ารุณามรเสอรอ   

ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเห้ายขา ส ล .กรุสิอพมห สแร    ิขเ า สกากส้าย ล.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  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ (ิศเม 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 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.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 าน้ส 11 ช.พห่ยย เส  ช .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แูแเ า .ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ช.พรรร ม 4 คขาสรี่ม  เ .า สกรรรา า.ิมืาสสสอาุรี  

คขาสลเุลนกร ิขเลเุลนกร ิขเลเุลนกร ล .กรุสิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา สรนก ล .กรุสิอพมห สแร  ล .สสอาุรี  

ล .กรุสิอพมห สแร      

     

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

135/99 ( เึกแาม าน้ส G) ชสส

รุขุมาเอ 

311/16 าน้ส 2 ช.ก่ สิมืาส ิ่ขอี่ 26/9 หมูลอี่ 7 าน้ส 2  311/1  197/29 1213/3  

เ .ดรีร า  า.ดรีร า  เ. สิมืาส า.ิมืาสขาสคกลส ช.ดรีลนสอรอ หมล ช .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ช .าุศรศุดรี เ .หม กคข้ส  

ล .า่าุรี  ล.ขาสคกลส เ . สิมืาส เ  . สิมืาส  า .ิมืาสาุศร  สี ล.าุศร  สี  

  า .ิมืาสขาสคกลส ล.ขาสคกลส  า .ิมืาสขาสคกลส ล.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 เ.รเมกก  119 หมูล 10 เ.คมลร ย  

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

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

า .ิมืาสิาียส หมล ล.ิาียส หมล  า .ิมืาส ล.ิ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  เปึเยอ  

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

ช .มเเรภ พ เ. สิมืาส  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็เ  ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   

า .ิมืาสสแรร ารีม  ล.สแรร ารีม   ล .ภูิก็เ  า .ห ศ หญล ล.รสข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

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

า แ รลุ่ศเด ห ศ หญลพ่ ซล  าน้ส2 า .ิมืาสเรนส ล.เรนส  เ .มรข มิเ้ีย า.ิมืาสรุร ดสอ  สี  า .ิมืาส ล.ปึเเ สี   

ช .สเพนอ อาุอเด 3 เ.ห ศ หญล   ล .รุร ดสอ  สี    

า .ห ศ หญล ล.รสข่      

     

ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้า”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 10% 

HOLD “ชืา”    ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานสผ่เาาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่าสล กร แ ปึลลุานส  สูงกว่า มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้าิก็สกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่าสล กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากเลาร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้าล ร แ ปึลลุานสลรรูสกาล มู่แล เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่สอุสม กกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่สอุสิอล กนาเ่ ศ”     ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่สอุสส้ายกาล เ่ ศ”   ิสื่าสล กแ ศหานสผ่เาาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหเุ  :ผ่เาาคอสอี่แ ศหานสา ลิป่่ียสคป่สเ มแา มิรี่ยสขาสเ่ ศอี่ิพเ่มข้ึส หราื่ศ่ส สขณรสน้ส  

 

 

DISCLAIMER: ร ยส สฉานาสี้ลนศอก ยศยารเดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ชูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาสคห่ลสข้ามู่

อี่ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าชืา ค่ร /หราืมีแา มชูกเ้าส ายล สไรก็เ มารเดนอไมลรนาราสแา มชูกเ้าสแราช้าสขาสข้ามู่ศนสก่ล า ขา้มู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล ส

ร ยส สฉานาสีา้ ลมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หรืาิพเ่มิเเมไศ้เ่าศิา่ ยศยไมลเ้าสคล้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ลรานกลสูหราืาี้าาส หผู้้่สอุส ่สอุสซื้าหรืา

ข ยห่นกอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่เาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอเ มข้ามู่อี่ปร กรคเลายล ส ศ ารเดนอลสึไมลรนาผเศาาาเลาแา ม

ิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สล กก รสก ข้ามู่หรืาแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ไมลาล กรณี ศก็เ ม ผู้่สอุสแารดึกด ขา้มู่ค่ร า้ศุ่ยพเสเลายล สราาแาา สก รเนศรเส ล่สอุส 

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

าากครศสหรืาิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสุญ เิป็ส่ ย น่กดณอานกดรล การเดนอ่ลาสหส้  ก ร่สอุส สห่นกอรนพยอมแีา มิรี่ยส ผู้่สอุสแาร

ดึกด ข้ามู่ค่รพเล รณ ายล สราาแาากลาสก รเนศรเส ล่สอุส 

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

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

าสุพนส อศนสก่ล ากลาสเนศรเส ล่สอุส 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศูค่กเลก รารเดนอลศอริาียสอีค่รศสไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ล กก รรก ราลค่รปรริมเสข้ามู่อี่ารเดนอลศอริาียส สเ่ ศห่นกอรนพยอคหลสปรริอดไอย ค่ร

เ่ ศห่นกอรนพยอ ิา็ม ิา ไา "(ารเดนอลศอริาียส )" ิปอศิผยเลาร   รณร ค่ริป็สข้ามู่อี่ผู้่สอุสอน่าไปร ม รชิข้ ชึสไศ้ ผ่รก ราลศนสก่ล าลึสิป็สก รสก ิรสาขา้มู่ ส

มุมมาสขาสาุแแ่ภ ยสากเลาม เรฐ สก รกก กนาศูค่กเลก รขาสารเดนอลศอริาียส ยศยไมลไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสกเลก รขาสารเดนอลศอริาียส 

าีกอน้สมเไศ้ า้ข้ามู่ภ ย สขาสารเดนอลศอริาียส สก รปรริมเส ศนสสน้ส ผ่รก ราลอี่ครศสสี้ลึสไมลไศ้ิป็สก รรนาราสชสึผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาสารเดนอลศอริาียส 

ค่รไมลชืาิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่สอุส สห่นกอรนพยอขาสารเดนอลศอริาียสหรืาแก คสรสก  ศๆ ผู้ า้ขา้มู่ลึสแาร า้าเล รณญ ณขาสเสิาส สก ราเิแร รหอค่รเนศรเส ล ส

ก ร า้ขา้มู่ ศ ๆ อี่ิกี่ยากนาารเดนอลศอริาียสอีค่รศส สผ่รก ราลสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้ามู่ CG Score ปรรลก ปี 2561 ล ก รม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้ามู่ารเดนออี่ิข้ รลามยแรสก รคสารลามปรเานเเขาสภ แิากาสไอย สก รเลาเ้ สอุลรเเ )Thai CAC) ขาสรม แมรลสิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย  

   )ข้ามู่ ณ านสอี่ 31 รเสห แม 2561( มี 2 กุ่ลม แืา 

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 
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