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

   31 Jan 19 target 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 2018E 2019E 

BEC SELL 6.30 5.50 -190.7 938.5 nm 39.4 2.0 2.0 0.0 1.1 -0.8 4.9 

MAJOR BUY 23.90 27.00 14.5 12.7 19.8 19.8 3.2 3.2 4.6 4.6 14.4 15.9 

JKN  BUY 8.85 11.00 20.6 16.9 21.2 18.2 2.4 2.2 1.9 2.3 11.5 12.3 

MCOT SELL 9.05 6.50 nm nm nm nm 1.1 1.1 0.0 0.0 -4.8 -4.0 

PLANB BUY 6.40 8.20 35.1 21.7 36.0 29.8 5.6 5.0 1.0 1.4 15.4 16.7 

RS BUY 15.30 18.00 34.4 34.5 31.1 27.0 9.4 7.8 1.6 1.8 26.0 28.9 

WORK HOLD 24.40 26.00 -59.3 24.6 13.1 11.2 2.3 2.2 2.6 3.0 8.0 9.7 

VGI BUY 7.85 8.70 38.2 47.0 55.5 41.3 4.0 3.8 1.0 1.4 7.2 9.1 

 Industry Mean 9.6 52.2 41.3 31.0 3.4 3.2 1.5 1.9 9.6 11.7 
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คาดก าไร 4Q18 กลุ่ม ลดลง Q-Q แต่ฟ้ืนแรง Y-Y  
คาดก าไรปกติ 4Q18 กลุ่มลดลง 19.6% Q-Q แต่ฟ้ืนแรง Y-Y จากฐานต า่ ก าไรท่ีลดลง Q-Q จาก BEC ท่ี
กลบัเป็นขาดทุนปกติ (และขาดทุนสทุธิมากจากค่าใช้จ่ายพิเศษเก่ียวกบัพนักงาน) และ WORK กก็ลบั
เป็นขาดทุนปกติ ขณะท่ีคาด MAJOR โตมากสุด Q-Q, Y-Y จากหนังท าเงิน ตามด้วย PLANB และ VGI 
ตามการเติบโตของส่ือนอกบ้านและก าไรรบัรู้จากธรุกิจใหม่เตม็ไตรมาส จบปี 2018 คาดก าไรปกติ
กลุ่มโตเลก็น้อย โดย PLANB VGI RS โตเด่นสดุ ตามด้วย JKN (ปรบัลง 9%) และ MAJOR ขณะท่ีคาด 
WORK ก าไรลดลงมากสดุ และ BEC ยงัอ่อนแอ เราคงน าหนักการลงทุนกลุ่ม Media เพียง  “Neutral” 
คาดก าไรฟ้ืนจากฐานต า่และเป็นหน่ึงในกลุ่มท่ีได้ Sentiment บวกต่อประเดน็เลือกตัง้ สะท้อนใน PE 
เฉล่ียกลุ่มสงูท่ีราว 31 เท่า คง Top-Pick PLANB VGI และเพ่ิม RS ราคาเป้าหมายปี 2019 ท่ี 8.20 บาท, 
8.70 บาท, 18 บาท ตามล าดบั และปรบัค าแนะน า BEC ลงเป็น ขาย หลงัราคาหุ้นขึน้มาเกินราคา
เป้าหมายปี 2019 ท่ี 5.50 บาท แม้ระยะสัน้ อาจมีการเกง็ก าไรตามกระแส Rating ของละครหลงัข่าว
เร่ืองใหม่ และแผนเยียวยาทีวีดิจิตอลครัง้ใหม่ของกสทช. ท่ียงัไม่แน่นอน 
คาดก าไรปกติ 4Q18 รวม -19.6% Q-Q แต่ฟ้ืนแรง Y-Y โตเด่น MAJOR PLANB VGI แย่ BEC WORK   
คาดก าไรปกตกิลุ่ม Media (7 บรษิทัใน Coverage) ที ่758 ลา้นบาท ลดลง 19.6% Q-Q แต่ฟ้ืนแรงจากฐานต ่า
ใน 4Q17 เพยีง 42 ลา้นบาท ผลกระทบจากงานพระราชพธิรีาว 1 เดอืน  
ก าไรปกตทิีค่าดลดลง Q-Q สว่นใหญ่มาจาก BEC และ WORK โดยคาด BEC กลบัเป็นขาดทุนปกต ิ40 ลา้น
บาท จากไตรมาสก่อนทีก่ าไร 78 ลา้นบาท แมข้าดทุนลดลงจาก 4Q17 (แต่คาดขาดทุนสทุธ ิ 240 ลา้นบาท 
รวมคา่ใชจ้า่ยพเิศษเกีย่วกบัโครงการ Early Retirement และคา่ใชจ้า่ยส ารองผลประโยชน์พนกังานเพิม่ตาม
มาตรฐานบญัชใีหม่) และคาด WORK กก็ลบัเป็นขาดทุน 46 ลา้นบาท จากต้นทุนค่าลขิสทิธถิ่ายทอดกฬีามา
เพิม่มาก และรายไดจ้ดัคอนเสริตล์ดลง Q-Q ขณะทีค่าดก าไรปกตขิอง MAJOR โตมากสดุ Q-Q, Y-Y ตามดว้ย 
PLANB และ VGI โดยคาด MAJOR โต 41.5% Q-Q ฟ้ืน 9 เท่าตวั Y-Y จากหนงัท าเงนิหลายเรื่องหนุนรายได้
ตัว๋หนงัและรายไดข้ายอาหารเครื่องดื่ม คาด PLANB เพิม่ 2.7% Q-Q, 106.5% Y-Y ตามอตัราการใชส้ื่อเพิม่ 
และคาด VGI ก าไรเพิม่ 13.8% Q-Q, 63.4% Y-Y ตามรายไดร้วมเพิม่และรบัรูก้ าไรจาก Kerry TH (ถอืหุน้ 
23%) เตม็ไตรมาส หกัลา้งขาดทุนจาก Rabbit เพิม่ขึน้ ขณะทีค่าดก าไรปกตขิอง RS ไมต่ื่นเตน้มาก แต่ดขีึน้
ต่อเน่ืองจากไตรมาสก่อน +20.6% Q-Q, +11.6% Y-Y จากคาดยอดขายธรุกจิ Multi-Platform Commerce 
เพิม่จากไตรมาสก่อนทีย่งัไดร้บัผลกระทบจากการปราบปรามสนิคา้เครื่องส าอางอาหารเสรมิเถื่อน ตัง้แต่กลาง 
2Q18 และรายไดท้วีขีอ่ง 8 เพิม่ Q-Q  และคาดก าไรปกตขิอง JKN เพิม่เลก็น้อย 4.7% Q-Q จากตน้ทุนคา่ลชิ
สทิธติดัจ าหน่ายเพิม่ แต่เพิม่ 2.8 เท่าตวั Y-Y จากฐานต ่าใน 4Q17   
จบปี 2018 คาดก าไรปกติกลุ่มโตเพียงเลก็น้อย PLANB RS VGI โตดี WORK ลดมาก BEC ยงัอ่อนแอ   
หากคาดการณ์ 4Q18 ของเราเป็นจรงิ จะท าใหก้ าไรปกตทิัง้ปี 2018 ของกลุ่มโตเพยีงเลก็น้อย 9.6% Y-Y โดย
คาดก าไรปกตขิอง PLANB RS และ VGI (สิน้งวดม.ีค.19) โตเดน่ในกลุ่ม 34-35% ขณะทีค่าดก าไรปกตขิอง 
WORK จะลดลงมาก 59.3% จากปีก่อนทีไ่ดอ้านิสงคจ์าก Rating รายการ “The Mask Singer” season 1-2 ที่
ท าไวส้งูมากในช่วงครึง่ปีแรก และมตีน้ทุนรายการเพิม่มากขึน้ และ BEC เป็นขาดทุนปกตริาว 90 ลา้นบาท  
สว่น JKN คาดก าไรปกตเิพิม่ 20.6% Y-Y (หลงัปรบัลง 9% จากคาดก าไร 4Q18 น้อยกวา่เคยคาด) และ 
MAJOR คาดเพิม่ 14.5% Y-Y (แต่ก าไรสทุธเิพิม่เพยีง 4.4% Y-Y จากก าไรพเิศษสงูปีก่อน)       
คงน ้าหนักการลงทุนกลุ่มมีเดียเพียง “Neutral” Top picks: หุ้นส่ือนอกบ้าน PLANB VGI RS      
เราคงน าหนกัการลงทุนกลุ่ม Media ที ่“Neutral” โดยคาดการณ์ก าไรปกตฟ้ืินตวั และน่าจะเป็นหน่ึงในกลุ่มทีไ่ด ้
Sentiment เชงิบวกต่อประเดน็การเลอืกตัง้ สะทอ้นใน PE เฉลีย่กลุ่มสงูทีร่าว 31 เท่า โดยคงเลอืก Top picks 
หุน้สื่อนอกบ้าน คอื PLANB และ VGI จากแนวโน้มธุรกจิโตต่อเน่ืองและการขยายเขา้สูธุ่รกจิที่เอือ้ต่อธรุกจิหลกั
เดมิ ราคาเป้าหมายปี 2019 ที ่ 8.20 บาท และ 8.70 บาท ตามล าดบั รวมทัง้ RS จากแนวโน้มก าไรฟ้ืนตวั
ต่อเน่ือง และราคาหุน้ม ีUpside น่าสนใจมากขึน้ และปรบัค าแนะน า BEC ลงเป็น ขาย หลงัราคาหุน้ขึน้มาเกนิ
ราคาเป้าหมายปี 2019 ที ่ 5.50 บาท แมร้ะยะสัน้ อาจมกีารเกง็ก าไรตามกระแส Rating ของละครหลงัขา่ว 
“ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง” ที ่ 2 ตอนแรกเริม่ไดด้ทีี ่ 4.1 และขึน้เป็น 6.4 แต่ตอ้งตดิตามวา่จะขึน้ต่อเน่ืองได้
หรอืไม ่รวมทัง้แผนเยยีวยาทวีดีจิติอลของกสทช.จากเงนิประมลูคลื่น 700 MHz ทีย่งัไมแ่น่นอน  
 



Media Sector 

หน้า 2 จาก 4 

      4Q18E Normalized Earnings 

  4Q18E 3Q18 %Q-Q 4Q17 %Y-Y 

BEC -40 78 nm -357 nm 

JKN  45 43 5.5 12 289.5 

MAJOR 191 134 41.5 19 905.3 

PLANB 183 178 2.8 88 105.6 

RS 129 107 20.7 115 11.6 

WORK -46 142 -130.4 -17 nm 

VGI (3Q18/19E) 296 260 13.7 181 63.4 

Total 758 942 -19.6 42 1,685.6 

         Source: FSS Estimates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 ด.ิพ เ่สลเเ  คขาสุ่มพเสี าน้ส 20 ด.ิพ เ่สลเเ คขาสุ่มพเสี  อ าิาารอ าน้สอี่ 16 ห้าส 2160/1 

ด .พรรร ม 1 คขาสปอุมานส  ด .ิพาราุรีเนศ หมล คขาสา สกรปอ  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ด.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  ด .่ ศพร้ า  าาฟฟอด าน้ส 19 ห้าสิ่ขอี่ 589/105  าน้ส 2 ด .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  ด .าเอยุ คขาสุ่มพเสี  าน้ส 19 ด.าเอยุ คขาสุ่มพเสี  

คขาสแ่าสลน่ส ิขเา สกรปอ (ิศเม 1093/105 )  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  ิขเปอุมานส ล .กรุสิอพมห สแร  

ล .กรุสิอพมห สแร  ด .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 ด.รนเส  เิาดรอ  

ยูสเเ 1106 าน้ส 11 ด.พห่ยย เส  ด .ิอดา ่รสิแร รหอ คขาส่ ศย า  เ .แูแเ า .ก่ ู่กก  ห้าส 1210 ด.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) ดสสรุขุมาเอ 311/16 าน้ส 2 ด.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 ด.ดรีลนสอรอ หมล ด .ก่ สิมืาส  (ฝึ่สรเมาึส)  ด .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  

ด .า้ สแ่ ส เ.า้ สแ่ ส  ด .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 ด.สรรเสหอ  22/18  200/221 , 200/223 106 าน้ส่าย ด.ปรรา  เปึเยอ  

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

ด .มเเรภ พ เ. สิมืาส  ล .รมุอรร แร  เ.เ่ ศ หญล า .ิมืาสภูิก็เ  ด .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 ด.ห้ายยาศ เ.อนาิอี่ยส  173/83-84 หมูล 1 ด.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   

ด .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 “ดืา”    ิ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 ฟอสนสิซยี ไซรนร ลก กนศ (มห าส ) “ารเดนอ” ข้ามู่อี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ดูกลนศอก ขึ้สาสพ้ืสฐ สขาสคห่ลสข้ามู่อี่

ิาื่าาล หรืาแาริาื่าาล มีแา มสล ิาื่าดืา ค่ร /หรืามีแา มดูกเ้าส ายล สไรก็เ มารเดนอไมลรนาราสแา มดูกเ้าสแราด้าสขาสข้ามู่ศนสก่ล า ขา้มู่ค่รแา มิห็สอี่ปร กรายูล สร ยส ส

ฉานาสี้า ลมีก ริป่่ียสคป่ส คก้ไข หราืิพเ่มิเเมไศ้เ่าศิา่ ยศยไมลเ้าสคล้ส ห้อร า ล่าสหส้  ารเดนอไมลมีแา มปรรรสแออี่ลรานกลูสหราืาี้าาส ห้ผู้่สอุส ่สอุสซื้าหรืาข ย

ห่นกอรนพยอเ มอี่ปร กร สร ยส สฉานาสี้ รามอน้สารเดนอไมลไศ้รนาปรรกนสผ่เาาคอสหรืาร แ ขาสห น่กอรนพยอเ มข้ามู่อี่ปร กรคเลายล ส ศ ารเดนอลึสไมลรนาผเศาาาเลาแา 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 สฉานาสี้ ห ้มมเ ห้ผู้ ศสก ข้ามู่ค่รแา มิห็ส สร ยส สฉานาสี้ไป า้ปรรยยาสอ แนศ่าก ศนศคป่ส อก ซ้ก  สก าาก

ครศสหรืาิผยคพรลเลาร   รณาสไมลาล อน้สหมศหรืาา สรลาส ยศยไมลไศ้รนาาสญุ เิป็ส่ ย น่กดณอานกดรล การเดนอ่ลาสหส้  ก ร่สอุส สห่นกอรนพยอมีแา มิรี่ยส ผู้่สอุสแารดึกด 

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) าสห่นกอรนพยออี่

ปร กสายูล สร ยส สฉานาสี้ ยศยารเดนอฯ า ลลนศอก าอาเิแร รหอขาสห น่กอรนพยอา้ สาเสศนสก่ล าสี้ ศนสสน้ส สนก่สอสุแารดึกด ร ย่ริายีศ สหสนสรืาาี้าาสขาส ารก แนญครศสรเอ เ

าสุพนส อศนสก่ล ากลาสเนศรเส ล่สอุส 
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สัญลักษณ์

 

 

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 รดิข้ ดึสไศ้ 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 รรนาราสดสึผ่ก รปรเานเเส สหรืาก รศก ิสเสก รขาสารเดนอลศอริาียส 

ค่รไมลดืาิป็สก 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 แมรลสิรรเมรด านสกรรมก รารเดนอไอย 

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

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

   - ไศ้ปรรก ดิลเส รมณอิข้ รลาม CAC (Declared) 

   - ไศ้รนาก รรนาราส CAC (Certified) 

 


