
 

หน้า 1 จาก 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Bt) Rating Price (Bt) End-19 Core Profit Growth 

(%) 

P/E(x) P/BV(x) Dividend yield (%) ROE (%) 

  9 Jan 19 target 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 

BEC Hold 4.80 5.50 -190.7 923.1 nm 30.0 1.5 1.5 0.0 1.5 -0.6 4.9 

MAJOR Buy 21.00 28.50 19.5 10.4 17.8 17.8 2.9 2.9 5.1 5.1 14.9 16.1 

PLANB Buy 5.90 8.20 35.1 21.7 33.8 27.8 5.3 4.7 1.1 1.5 15.4 16.7 

RS Buy 15.00 18.00 34.4 30.9 30.9 26.8 9.3 7.7 1.6 1.6 26.0 28.9 

VGI Buy 7.75 8.70 55.9 33.8 54.8 40.8 3.9 3.7 1.0 1.4 7.2 9.1 

WORK Hold 23.60 27.00 -51.2 10.2 12.7 10.9 2.2 2.1 2.7 3.0 9.4 10.0 

Sector    18.7 42.5 41.3 30.5 3.4 3.2 1.6 2.0 9.6 11.7 

Source:  FSS estimates
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แผนช่วยเหลือทีวีดิจิตอลครัง้ใหม่ เพียงช่วยยืดลมหายใจ 
กสทช. จะประชุมบอรด์ฯ วาระพิเศษ ในวนัท่ี  15  ม.ค.น้ี เพ่ือพิจารณาร่างประกาศมาตรการเยียวยา
ธรุกิจทีวีดิจิตอล ร่างหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขในการเรียกคืน และเงื่อนไขการประมลูคล่ืน 700 MHz เพ่ือ
ประมลู 5G  จากผลการศึกษาของส านักงานฯ จากนัน้จะน าร่างไปรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ 
ภายใน 45 วนั (ราวเดือนมี.ค.)  แล้วน ากลบัมาขอความเหน็ชอบของบอรด์ฯ  อีกครัง้ ก่อนประมลู 
5G โดยคาดว่าการประมลูจะเกิดในราวกลางปี 2019  
ยงัไม่มีข้อสรปุท่ีชดัเจน แต่หากเป็นจริง จะเป็นบวกต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล  โดยเฉพาะ BEC ท่ี
ถือคล่ืนมากสดุ 3 ช่อง 
จากกระแสข่าวก่อนหน้า  คาดวา่กสทช.จะไดเ้งนิจากการประมลูราว 5 หมื่นลา้นบาท และจะน าเงนิมาช่วย
ผูป้ระกอบการทวีดีจิติอลทัง้ 20 ช่อง  ทีส่ว่นใหญ่ยงัประสบปัญหาขาดทุน ในรปูแบบการจา่ยชดเชยค่าคลื่น
ทวีดีจิทิลัส่วนทีเ่หลอื และช่วยเรื่องคา่ใชจ้า่ยคา่เช่าโครงขา่ย (MUX) และคา่ใชจ้่ายตามกฎ Must Carry ซึง่
จะเป็นประโยชน์ดา้นกระแสเงนิสดและตน้ทุนการด าเนินงานทีจ่ะลดลง โดย BEC จะไดป้ระโยชน์มากสดุ 
เน่ืองจากถอืใบอนุญาตถงึ 3 ใบ มคีา่คลื่นคงเหลอืทีย่งัไมจ่า่ยมากสุดที ่2.3 พนัลา้นบาท ขณะที ่MCOT ถอื 
2 ใบ มคีา่คลื่นคา้ง 1.2 พนัลา้นบาท และ MONO RS WORK ถอืรายละ 1 ใบ มคี่าคลื่นคงคา้งราว 837 ลา้น
บาท 813 ลา้นบาท และ 383 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้น้ี WORK มคีา่คลื่นคงคา้งน้อยกวา่รายอื่น เน่ืองจาก
ไมใ่ชส้ทิธพิกัช าระหน้ีคา่คลื่น (เช่นเดยีวกบัช่อง 7) ตามทีค่สช.ไดอ้อกม.44 ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเมื่อ
เดอืนพ.ค.ปีก่อน ใหส้ทิธพิกัช าระหน้ีค่าคลื่นไดถ้งึปี 2020 โดยจ่ายดอกเบีย้ 1.5% ต่อปี และลดค่าใชจ้า่ย 
MUX 50% สว่นคา่ใชจ้า่ย MUX และ Must carry BEC กม็มีากสุด รวมกนัราว 220 ลา้นบาทต่อปี ขณะทีอ่กี 
4 ช่องดงักล่าว มคี่าใชจ้า่ยราว 55-60 ลา้นบาทต่อปี  
ทัง้น้ี ที ่Best case ราคาเป้าหมายของ BEC มโีอกาสเพิม่ราว 2.50 บาท RS เพิม่ 1.50 บาท และ WORK 
เพิม่ 2.80 บาท ตามล าดบั     
มีโอกาสท่ีแผนของกสทช.จะล่าช้า  
เงนิทีจ่ะมาเยยีวยาธรุกจิทวีดีจิติอล จะมาจากการประมลูคลื่น 700 MHz ของกสทช.ซึง่คาดวา่อย่างเรว็จะ
เกดิในราวกลางปี 2019 น้ี โดยมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมคีวามล่าชา้ เน่ืองจากคาดวา่ความสนใจเขา้รว่มประมลู
คลื่นของผูป้ระกอบการมอืถอืไมม่าก เน่ืองจากในช่วง 2-3 ปีทีผ่า่นมา ไดใ้ชเ้งนิไปมากในการประมลูคลื่น
หลายครัง้ และอาจมกีารขอปรบัเปลีย่นเงื่อนไขการประมลู รวมทัง้เรื่องวธิกีารประมลูซึง่กสทช.ยงัไมส่รปุวา่
จะเป็นการประมลูดา้นราคาเหมอืนเดมิ หรอืแบบ Beauty Contest นอกจากน้ี หากเขา้ช่วงรฐับาลใหมห่ลงั
การเลอืกตัง้ อาจตอ้งมกีารแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกบัทวีดีจิติอล กจ็ะกนิเวลา รวมทัง้การยกหน้ีคา่คลิน่ให ้ อาจ
มขีอ้ทว้งตงิจากบางกลุ่ม แนวทางทีพ่อเป็นไปได ้คอื การต่ออายลุดคา่เช่า MUX 50% และการช่วยเหลอืคา่ 
Must carry จากเดมิทีจ่ะหมดในกลางปี 2020 และสิน้ปี 2019 ตามล าดบั 
เพียงช่วยต่อลมหายใจและเกง็ก าไรระยะสัน้หุ้นกลุ่มทีวี แต่ยงัชอบหุ้นส่ือนอกบ้านมากกว่า    
แนวทางการช่วยเหลอืครัง้ใหมข่องกสทช. หากเป็นจรงิ จะเป็นมาตรการช่วยเหลอืครัง้ที ่ 3 หลงัการ
ช่วยเหลอื 2 ครัง้ทีผ่า่นมา ในปี 2016 และ 2018 และจะท าใหม้กีารเกง็ก าไรหุน้กลุ่มทวีมีากขึน้ โดยเฉพาะ
BEC และ WORK ทีร่าคาลดลงมาแรงมากในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา แต่เราใหน้ ้าหนกักบัปัญหาหลกัของธรุกจิทวี ี
คอื ดา้นรายได ้ทีถู่กกระทบจากการแขง่ขนัรนุระหวา่งผูป้ระกอบการมากราย และการถูกแยง่เมด็เงนิจากสื่อ 
Digital .ใหม่ๆ  Top-Pick ในกลุ่ม Media ยงัคงเป็น RS (19TP 18) VGI (20TP 8.70) และ PLANB (19TP 
8.20) ตามล าดบั โดย RS มกีารกระจายไปยงัธุรกจิจ าหน่ายเครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ และสนิคา้ Lifestyle 
(MPC Business) และมแีนวโน้มการฟ้ืนตวัสงูของก าไรในปี 2019 ส่วน PLANB และ VGI เป็นผูน้ าในธรุกจิ
สื่อนอกบา้นทีย่งัมแีนวโน้มเตบิโตต่อเน่ืองตาม Lifestyle ของสงัคม การขยายตวัของรถไฟฟ้า และการ
กระจายการลงทุนไปในธรุกจิทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตสงูในและต่างประเทศ ปัจจยัหนุนระยะสัน้ คาดการณ์
ก าไร 4Q18 โตสงูต่อเน่ือง 



Media Sector 

หน้า 2 จาก 4 

  มาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิตอล 2 ครัง้ท่ีผ่านมา (ธ.ค. 2016 และ พ.ค.2018)  
ครั้งท่ี  มาตรการ หมายเหตุ 

ครัง้ที ่1 เมื่อวนัที ่20 ธ.ค.2016  ยดืเทอมการช าระเงนิค่าคลื่น จากเดมิ ตอ้งสิน้สดุในเดอืน
พ.ค.2019 ออกไปเป็นเดอืน พ.ค.2022  โดยแบ่งจา่ยเป็น    
งวด จากเดมิ จ่ายคาใบอนุญาตขัน้ต ่าก าหนด 4 งวด งวดละ 
1 ปี  ช าระแลว้ 3 งวด เหลอือกี 1 งวด ใหแ้บ่งช าระเป็น 2 
งวด (2017-2018) เสยีดอกเบีย้ 1.5% ต่อปีส าหรบัคา่
ใบอนุญาตสว่นเกนิ ก าหนดใหจ้า่ย 6 งวด จา่ยไป 3 งวด 
เหลอืคา้งอกี 3 งวด ใหแ้บ่งจา่ยเป็น 6 งวด นระยะเวลา 6 ปี 
(2017-2022) ดอกเบีย้ 1.5% ต่อปีเช่นกนั นอกจากน้ี
สนบัสนุนค่า Must Carry ในปี 2017-2019  
 

               - 

ครัง้ที ่2 เมื่อวนัที ่23 พ.ค.2018   ใหพ้กัช าระหน้ีคา่คลื่นตัง้แต่ปี 2018-2020 และเริม่จา่ยอกีที
ในปี 2021 โดยยอดจา่ยเท่าเดมิ  โดยจา่ยดอกเบีย้ในอตัรา 
1.5% ต่อปี และใหส้ว่นลด 50% ค่าใชจ้า่ย MUX ถงึกลางปี 
2020     
 

ช่อง 7 (ช่อง 35) และ
ช่อง WPTV (ช่อง 23) 
ไมใ่ชส้ทิธพิกัช าระหน้ี 

Source: Company, FSS Estimates 
 
ค่าใช้จ่าย MUX และ Must Carry  ปัจจบุนัภายใต้มาตรการช่วยเหลือครัง้ท่ี 2  

(ล้านบาท) 2018 

BEC 222 

MCOT 57 

RS 57 

WORK 57 

Source: Company, FSS Estimates  
 

ค่าคล่ืนทีวีดิจิตอล  
(ล้านบาท) ค่าคล่ืนรวม ค่าคล่ืนทีเ่หลือ 

 (ณ ส้ิน 3Q18)  

BEC (3 ช่อง)  6,471 2,310 

MCOT (2 ช่อง)  4,000 1,230 

MONO (1 ช่อง) 2,250 831 

RS (1 ช่อง) 2,265 813 

WORK (1 ช่อง) 2,355 383 

Source: Company, FSS Estimates  
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาาน)  

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

999/ 9 อ แ รศเ ออฟฟอดิดร คออ  (ร ยง สรสนารสุส ) 1768  25 อ แ รอน่ม่ เ่งแอ ชน้ส 9 ,14,15 496/ 502 อ แ รอนมรเสอรอ อ าิาอรอ  7/129-221 อ แ ริซ็สอรน่ ปอ่สิก่้   

ิซ็สอรน่ิาเ่ศอ ชน้ส 18 , 25 อ แ รไอยซนมมเอ อ าิาอรอ ชน้ส 5, 31  ซ .ชเศ่ม ช.ิพ เ่สลเเ  คขางุ่มพเสี ชน้ส 20 ช.ิพ เ่สลเเ คขางุ่มพเสี  อ าิาอรอ ชน้สอี่ 16 ห้อง 2160/1 

ช .พรรร ม 1 คขางปอุมานส  ช .ิพชราุรีเนศ หม่ คขางา งกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  ช.ารมร ชชสสี คขาง อรุณอมรเสอรอ   

ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  ิขเห้ายขา ง ล .กรุงิอพมห สแร    ิขเ า งกอกส้อย ล.กรุงิอพมห สแร 

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

3105 อ แ ริอ็สม รอแ ชน้ส 3  589 หมู่ 12 อ แ รชุศอ าิาอรอ 1 130- 132 อ แ รรเส ร อ าิาอรอ 1  140/ 1 อ แ ริแ่ียสหงาส 2 ชน้ส 18  130- 132 อ แ รรเส ร อ าิาอรอ 3  

ห้องิ่ขอี่ A3R02  ช .่ ศพร้ า  ออฟฟอด ชน้ส 19 ห้องิ่ขอี่ 589 /105 ชน้ส 2 ช .าเอยุ คขางุ่มพเสี  ช .าเอยุ คขางุ่มพเสี  ชน้ส 19 ช.าเอยุ คขางุ่มพเสี  

คขางแ่องลน่ส ิขเา งกรปอ (ิศเม 1093 /105(  ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุงิอพมห สแร  

ล .กรุงิอพมห สแร  ช .า งส -เร ศ(กม. 3  )คขางา งส      

 ิขเา งส  ล .กรุงิอพมห สแร     

     

สาขา ลาดพร้าว สาขา ประาาาื่น สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ 

555 อ แ รรร  อ าิาอรอ 2  105/ 1 อ แ ราี ชน้ส 4  1/ 832 ชน้ส 2 , 2.5, 3 หมูห 17  990 อ แ รอนาศุ่ร รเมิพ่ร ชน้ส 12  576 ช.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 ชน้ส 11 ช.พห่ยย เส  ช .ิอดา ่รงิแร รหอ คขาง่ ศย า  เ .แูแเ อ.ก่ ู่กก  ห้อง 1210 ช.พรรร ม 4 คขางรี่ม  เ .า งกรรร อ อ .ิมืองสสอาุรี  

คขางลเุลนกร ิขเลเุลนกร ิขเลเุลนกร ล .กรุงิอพมห สแร  ล .ปอุม  สี  ิขเา งรนก ล .กรุงิอพมห สแร  ล .สสอาุรี  

ล .กรุงิอพมห สแร      

     

สาขา ศรีราาา สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  2  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี 

135/ 99 )เึกแอม ชน้ส G) ชสสรุขุมาเอ 311/ 16 ชน้ส 2 ช.ก่ งิมือง ิ่ขอี่ 26/ 9 หมู่อี่ 7 ชน้ส 2  311/1 197/29, 213/3 

เ .ดรีร ช  อ.ดรีร ช  เ. สิมือง อ.ิมืองขอสคก่ส ช.ดรีลนสอรอ หม่ ช .ก่ งิมือง  (ฝึ่งรเมาึง)  ช .อุศรศุดรี เ .หม กคข้ง  

ล .ช่าุรี  ล.ขอสคก่ส เ  . สิมือง  เ  . สิมือง  อ .ิมืองอุศร  สี ล.อุศร  สี  

  อ .ิมืองขอสคก่ส ล.ขอสคก่ส  อ .ิมืองขอสคก่ส ล.ขอสคก่ส   

     

สาขา เาียงใหม่ 1 สาขาเาียงใหม่  2  สาขาเาียงใหม่  3  สาขา เาียงราย  สาขา แม่สาย 

308  310  อ แ รมร เ่ิพ่ร 32/ 4 หมู่อี่ 2 ชน้ส 1  353/ 15 หมู่ 4 เ.รเมกก  119 หมู่ 10 เ.คม่ร ย  

หมู่า้ สิชียง หม่ค่สศอ หมู่า้ สิชียง หม่ค่สศอ ห้อง B1-1, B1-2  อ .ิมืองิชียงร ย ล.ิชียงร ย  อ .คม่ร ย ล.ิชียงร ย  

ช .ช้ งแ่ ส เ.ช้ งแ่ ส  ช .ช้ งแ่ ส เ.ช้ งแ่ ส  เ .คม่ิหียร อ.ิมืองิชียง หม่    

อ .ิมืองิชียง หม่ ล.ิชียง หม่  อ .ิมือง ล.ิชียง หม่  ิชียง หม่   

     

สาขา นครราาสีมา สาขา สมุทรสาคร สาขา ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 

1242/ 2 ห้อง  A3 ชน้ส 7 813/ 30 ช.สรรเงหอ  22/18 200/221, 200/223 106 ชน้ส่อย ช.ปรรช  เปึเยอ  

รก สนกง สิศอรมอ่ อ่ สแรร ชรีม  เ .มห ชนย อ.ิมืองรมุอรร แร  ช.ห่างพ่อานศฉ่อง อ แ รลุ่ศเด ห ศ หญ่พ่ ซ่  ชน้ส2 เ .ห ศ หญ่ อ.ห ศ หญ่ ล.รงข่  

ช .มเเรภ พ เ. สิมือง  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญ่ อ .ิมืองภูิก็เ  ช .สเพนอ ออุอเด 3 เ.ห ศ หญ่   

อ .ิมืองสแรร ชรีม  ล.สแรร ชรีม   ล .ภูิก็เ  อ .ห ศ หญ่ ล.รงข่   

     

สาขา หาดใหญ่ 3 สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี  

200/222, 200/224, 200/226 59/ 28 ช.ห้ายยอศ เ.อนาิอี่ยง  173/83- 84 หมู่ 1 ช.านศยพ เว-า ง หญ่  300/69- 70 หมู่ 4 เ.รูรรมเค่   

อ แ รลุ่ศเด ห ศ หญ่พ่ ซ่  ชน้ส2 อ .ิมืองเรนง ล.เรนง  เ .มรข มิเ้ีย อ.ิมืองรุร ดสอ  สี  อ .ิมือง ล.ปึเเ สี   

ช .สเพนอ ออุอเด 3 เ.ห ศ หญ่   ล .รุร ดสอ  สี    

อ .ห ศ หญ่ ล.รงข่      

     

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    ิสื่องล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แ่ เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานงผ่เอาคอส 10% 

HOLD “ชือ”    ิสื่องล กร แ ปึลลุานส ต่ ากวา่ มู่แ่ เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส ยศยแ ศหานงผ่เอาคอส 0% - 10% 

SELL “ข ย”  ิสื่องล กร แ ปึลลุานส  สูงกว่า มู่แ่ เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

TRADING BUY “ซื้อิก็งกก ไรรรยรรน้ส”   ิสื่องล กมีปรริศ็สอี่มีผ่าากเ่อร แ หุ้ส สรรยรรน้ส คม้า่ ร แ ปึลลุานสลรรูงกา่ มู่แ่ เ มปึลลนยพ้ืสฐ ส 

OVERWEIGHT “่งอุสม กกา่ เ่ ศ”   ิสื่องล กแ ศหานงผ่เอาคอสอี่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “่งอุสิอ่ กนาเ่ ศ”     ิสื่องล กแ ศหานงผ่เอาคอสอี่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “่งอุสส้อยกา่ เ่ ศ”   ิสื่องล กแ ศหานงผ่เอาคอสอี่ ต่ ากว่า ตลาด 

หม ยิหเุ  :ผ่เอาคอสอี่แ ศหานงอ ลิป่่ียสคป่งเ มแา มิรี่ยงของเ่ ศอี่ิพเ่มข้ึส หรอื่ศ่ง สขณรสน้ส 

 

DISCLAIMER: ร ยง สฉานาสี้ลนศอก ยศยารเดนอห่นกอรนพยอ ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห ชส ) “ารเดนอ” ข้อมู่อี่ปร กร สร ยง สฉานาสี้ชูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สของ

คห่่งข้อมู่อี่ิชื่อา่ หรือแาริชื่อา่ มีแา มส่ ิชื่อชือ ค่ร /หรอืมีแา มชูกเ้อง อย่ งไรก็เ มารเดนอไม่รนารองแา มชูกเ้องแราช้าสของข้อมู่ศนงก่่ า ขอ้มู่ค่รแา มิห็สอี่

ปร กรอยู่ สร ยง สฉานาสี้อ ลมีก ริป่่ียสคป่ง คก้ไข หรือิพเ่มิเเมไศ้เ่อศิา่ ยศยไม่เ้องคล้ง ห้อร า่่างหส้  ารเดนอไมม่ีแา มปรรรงแออี่ลรชนกลูงหรือชี้ชาส ห้ผู้่งอสุ 

่งอุสซื้อหรือข ยห่นกอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยง สฉานาสี้ รามอน้งารเดนอไม่ไศ้รนาปรรกนสผ่เอาคอสหรือร แ ของห น่กอรนพยอเ มข้อมู่อี่ปร กรคเ่อย่ ง ศ ารเดนอลึงไม่

รนาผเศชอาเ่อแา มิรียห ย ศๆ อี่ิกเศขึ้สล กก รสก ข้อมู่หรือแา มิห็ส สร ยง สฉานาสี้ไป ช้ไม่า่ กรณ ีศก็เ ม ผู้่งอุสแารดึกด ข้อมู่ค่ร ช้ศุ่ยพเสเลอย่ งรอาแอา ส

ก รเนศรเส ล่งอุส 

ารเดนอขอรงาส เ่ขรเอ เว สข้อมู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรอยู ่สร ยง สฉานาสี้ ห ้มมเ ห้ผู้ ศสก ข้อมู่ค่รแา มิห็ส สร ยง สฉานาสี้ไป ช้ปรรยยชสอ แนศ่อก ศนศคป่ง อก ซ้ก  สก 

ออกครศงหรือิผยคพร่เ่อร   รณชสไม่า่ อน้งหมศหรือา งร่าส ยศยไม่ไศ้รนาอสุญ เิป็ส่ ย น่กดณออนกดรล การเดนอ่่างหส้  ก ร่งอุส สห่นกอรนพยอมีแา มิรี่ยง ผู้่งอุส

แารดึกด ข้อมู่ค่รพเล รณ อย่ งรอาแอาก่อสก รเนศรเส ล่งอุส 

ารเดนอห น่กอรนพยอ ฟอสนสิซีย ไซรนร ลก กนศ (มห ชส )อ ลิป็สผู้ศูค่รภ พแ่่อง ( Market Maker) ค่รผู้ออก ารก แนญครศงรเอ เอสุพนส อ (Derivative Warrants) าสห่นกอรนพยอ

อี่ปร กสอยู่ สร ยง สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ อ ลลนศอก าอาเิแร รหอของห น่กอรนพยออ้ งอเงศนงก่่ าสี้ ศนงสน้ส สนก่งอุสแารดึกด ร ย่ริอียศ สหสนงรือชีช้าสของ ารก แนญครศง

รเอ เอสุพนส อศนงก่่ าก่อสเนศรเส ล่งอสุ 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏาื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่รก ราลก รกก กนาศูค่กเลก รารเดนอลศอริาียสอีค่รศงไา้สี้ ิป็สผ่อี่ไศ้ล กก รรก ราลค่รปรริมเสข้อมู่อี่ารเดนอลศอริาียส สเ่ ศห่นกอรนพยอคหง่ปรริอดไอย ค่ร

เ่ ศห่นกอรนพยอ ิอ็ม ิอ ไอ "(ารเดนอลศอริาียส )" ิปอศิผยเ่อร   รณร ค่ริป็สข้อมู่อี่ผู้่งอุสอน่าไปร ม รชิข้ ชึงไศ้ ผ่รก ราลศนงก่่ าลึงิป็สก รสก ิรสอขอ้มู่ ส

มุมมองของาุแแ่ภ ยสอกเ่อม เรฐ สก รกก กนาศูค่กเลก รของารเดนอลศอริาียส ยศยไม่ไศ้ิป็สก รปรริมเสผ่ก รปรเานเเง สหรือก รศก ิสเสกเลก รของารเดนอลศอริาียส 

อีกอน้งมเไศ้ ช้ข้อมู่ภ ย สของารเดนอลศอริาียส สก รปรริมเส ศนงสน้ส ผ่รก ราลอี่ครศงสี้ลึงไม่ไศ้ิป็สก รรนารองชงึผ่ก รปรเานเเง สหรือก รศก ิสเสก รของารเดนอลศอริาียส 

ค่รไม่ชือิป็สก ร ห้แก คสรสก  สก ร่งอุส สห่นกอรนพยอของารเดนอลศอริาียสหรือแก คสรสก  ศๆ ผู้ ช้ขอ้มู่ลึงแาร ช้าเล รณญ ณของเสิอง สก ราเิแร รหอค่รเนศรเส ล ส

ก ร ช้ขอ้มู่ ศ ๆ อี่ิกี่ยากนาารเดนอลศอริาียสอีค่รศง สผ่รก ราลสี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาาน)  มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกานไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมู่ CG Score ปรรลก ปี 2561 ล ก รม แมร่งิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย 

2 ข้อมู่ารเดนออี่ิข้ ร่ามยแรงก รคสาร่ามปรเานเเของภ แิอกชสไอย สก รเ่อเ้ สอุลรเเ )Thai CAC) ของรม แมร่งิรรเมรช านสกรรมก รารเดนอไอย  

   )ข้อมู่ ณ านสอี่ 31 รเงห แม 2561( มี 2 กุ่่ม แือ 

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ ร่าม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนารอง CAC (Certified) 

 

 

 


