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

  6 June 19 Target 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 

CK Buy 28.75  32.00 7.6 11.8 26.5 23.7 1.8 1.8 1.7 1.7 6.9 7.3 

PYLON Buy 6.40  8.00 19.7 7.2 18.4 17.1 3.0 2.9 5.5 6.3 32.3 34.7 

SEAFCO Buy 8.00  10.20 1.9 7.2 14.3 13.3 3.4 3.0 3.3 3.5 23.1 22.1 

STEC Hold 26.25  28.50 21.6 13.0 25.4 22.5 3.3 3.0 1.1 1.1 13.0 13.4 

Sector 12.8 11.5 23.3 20.9 2.3 2.3 2.9 3.2 18.8 19.4 
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แนวโน้ม 2Q19 เตบิโต Y-Y รับปัจจัยบวกจากการจัดตัง้รัฐบาลใหม่ 
ก าไร 1Q19 ดีกว่าคาด รายได้เร่งขึน้ควบคู่กบัการควบคมุต้นทุนท่ีดี 
ภาพรวมก าไรสทุธ ิ 1Q19 ของกลุ่มรบัเหมาก่อสรา้ง 4 บรษิทัทีเ่ราดูแล อยูท่ี ่ 899 ลา้นบาท (-24% Q-Q, 
+25% Y-Y) เน่ืองจาก SEAFCO และ STEC มกีารตัง้ส ารองคา่ใช้จา่ยพนกังานตามกฎหมายแรงงานใหม่ 
ซึง่เป็นค่าใชจ้า่ยทางบญัช ี 11 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท  ตามล าดบั หากตดัรายการดงักล่าวออก ก าไร
ปกต ิ 1Q19 จะขยายตวั 15% Q-Q และ 45% Y-Y เป็น 956 ลา้นบาท มแีรงหนุนจากการรบัรูง้านในมอื
ต่อเน่ือง หลกัๆเป็นงานภาครฐั ทัง้รถไฟฟ้าสายสสีม้, ชมพ ู และเหลอืง โดยผลประกอบการของบรษิทัสว่น
ใหญ่ดกีว่าทีเ่ราคาด 9% ไดแ้ก่ CK, PYLON, SEAFCO เน่ืองจากอตัราก าไรขัน้ต้นดกีวา่คาด จากการรบัรู้
โครงการรถไฟฟ้าซึง่มมีารจ์ิน้ดใีนสดัสว่นทีม่ากขึน้ รวมถงึควบคมุค่าใชจ้า่ยไดด้ ี ทัง้น้ี ก าไรปกต ิ 1Q19 คดิ
เป็น 24% ของประมาณการทัง้ปีของเราที่ 4 พนัลา้นบาท (+13% Y-Y) โดย SEAFCO และ PYLON มผีล
ประกอบการทีเ่ดน่สุดในกลุ่ม พรอ้มท าระดบัสงูสุดใหม ่
แนวโน้ม 2Q19 โต Y-Y แต่ชะลอ Q-Q ตามปัจจยัฤดกูาล ส่วน 2H19 คาดดีขึน้ H-H 
เราประเมนิว่าก าไรปกตขิองกลุ่มใน 2Q19 จะอ่อนตวั Q-Q จากปัจจยัฤดกูาลทีม่วีนัหยดุจ านวนมาก แต่
เตบิโต Y-Y ตามความคบืหน้าของงานทีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้ง และอตัราก าไรขัน้ตน้ทีอ่ยู่ในระดบัทีด่ ีอย่างไรก็
ด ีเราคาดวา่ CK จะเตบิโตได ้Q-Q หนุนจากการรบัรูเ้งนิปันผลรบัจาก TTW 
สว่น 2H19 คาดผลประกอบการของผูร้บัเหมาหลกั (CK, STEC) ดขีึน้ H-H ตามการรบัรูร้ายไดข้องโครงการ
ใหญ่ทีเ่รง่ขึน้ รวมถงึ CK ทีม่กีารเตบิโตของเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม จากทัง้ BEM ทีม่กีารเปิดรถไฟฟ้าสายสี
น ้าเงนิส่วนต่อขยายช่วงที ่ 2 ตัง้แต่เดอืนก.ย. 2019 บวกกบั CKP ทีเ่ปิดด าเนินการโรงไฟฟ้าไซยะบุรใีน 
4Q19 อยา่งไรกต็าม ก าไรของผูร้บัเหมาฐานราก (PYLON, SEAFCO) คาดอ่อนตวั H-H จากการทยอยสง่
มอบงานหลกัทัง้รถไฟฟ้าสสีม้, เหลอืง และชมพู ใน 2Q-3Q19 โดยแหล่งรายไดจ้ะมางานภาคเอกชนทีร่บั
เพิม่ระหวา่งปี อาท ิคอนโด และโครงการ Mixed-use  
การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานจะถกูสานต่อโดยรฐับาลใหม่ หนุนโอกาสการเติม Backlog 
งานในมอืปัจจบุนัของกลุ่มอยูท่ี ่ 1.45 แสนล้านบาท ลดลง 37% เมื่อเทยีบกบั 1Q18 ที ่ 1.98 แสนลา้นบาท 
อยา่งไรกต็าม เรายงัมมีมุมองบวกกบัอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีอ่ยูใ่นช่วงวฎัจกัรขาขึน้รอบใหม่ หลงัการเมอืงมี
ความชดัเจนในการจดัตัง้รฐับาลใหม่ สง่ผลบวกในแง่ของการสานต่อนโยบายการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน
ขนาดใหญ่  ทัง้ EEC และ PPP รวมถงึกจิกรรมกระตุน้เศรษฐกจิ ผา่นการลงทุนภาครฐั ซึง่เป็นหน่ึงในปัจจยั
ทีช่่วยกระตุน้เศรษฐกจิ และความเชื่อมัน่ใหเ้กดิการลงทุนภาคเอกชน เราคาดวา่งานประมลูจะถูกขบัเคลื่อน
มากขึน้ตัง้แต่ 2H19 เป็นโอกาสในการเตมิงานในมอืของกลุ่มใหท้ าสถติสิงูสดุใหมอ่กีครัง้ รองรบัการเตบิโต
ของรายไดธ้รุกจิในอกี 3-5 ปีขา้งหน้า ขณะที่หากมกีารขึน้คา่แรงขัน้ต ่าจาก 300 เป็น 400-420 บาท คาดอยู่
ในแนวทางคอ่ยเป็นคอ่ยไป และไมก่ระทบกบัผูร้บัเหมามากนกั โดยเราประเมนิว่าทุกๆ 5% ทีค่า่แรงปรบัขึน้ 
ในกรณีทีไ่มม่กีารปรบัตวั จะกระทบก าไรของผูร้บัเหมาราว 1-2% อยา่งไรกด็ ี คา่จา้งเฉลีย่ในปัจจบุนัสูงกวา่
ระดบัดงักล่าว และมกีารน าเครื่องจกัรมาใชล้ดการพึง่พาแรงงานมากขึน้ 
น ้าหนักการลงทุน “Overweight” โดยมี Top Pick เป็น CK และ SEAFCO 
เรายงัใหน้ ้าหนักการลงทุนกลุ่มรบัเหมาก่อสรา้ง “มากกวา่ตลาด” จากงานในมอืของกลุ่มทีอ่ยูใ่นระดบัสงู โดย
โครงการใหญ่หลายแหง่อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง และรบัรูร้ายไดเ้รง่ขึน้ในลกัษณะ S-curve ขณะทีม่โีอกาสรบั
งานใหมอ่กีมาก จาก Action Plan ในปี 2019 รวม 41 โครงการ วงเงนิลงทุน 1.77 ลา้นล้านบาท ขณะที ่
Valuation ของกลุ่มถอืวา่ไมแ่พง ซือ้ขายบน PE2019 เฉลีย่ 23x ต ่ากว่าปี 2016 ที ่ 23.5x ซึง่ม ีBacklog 
รวม 1 แสนลา้นบาท หรอืน้อยกวา่ปัจจบุนัถงึ 1.4 เท่า 
เราเลอืก Top Pick เป็นผูร้บัเหมารายใหญ่อยา่ง CK (ราคาเหมาะสม 32 บาท) ในแงง่านในมอืทีม่แีนวโน้ม
เพิม่ขึน้กวา่ 2 เท่าตวั จากฐานต ่าที ่4.4 หมื่นลา้นบาท เรง่ขึน้แตะ 1 แสนลา้นบาทอกีครัง้ในรอบ 4 ปี หลงั
เซน็สญัญาโครงการรถไฟความเรว็สงูในนามกลุ่ม CP (CK ถอื 5%) ภายในเดอืนน้ี ราคาหุน้ Laggard ซือ้
ขายบน PBV ที ่1.8x ต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ 5 ปียอ้นหลงัที ่2.1x และต ่ากว่า NAV ทีถ่อืในบรษิทัลูกที ่46 บาท/หุน้ 
นอกจากน้ี ชอบ SEAFCO (ราคาเหมาะสม 10.20 บาท) ในฐานะผูร้บัเหมาฐานรากทีไ่ดร้บัประโยชน์อนัดบั
แรกจากการเรง่งานประมลู ราคาหุน้ปรบัลด -7% YTD สวนทางกบักลุ่มที ่+11.6% และซือ้ขายบน PE2019 
เพยีง 15x เท่ากบัค่าเฉลีย่ในอดตี -1SD ขณะที ่STEC ทีเ่ราแนะน าไปก่อนหน้า ราคาหุน้ปรบัขึน้ +28.7% 
YTD Outperform กลุ่ม จนม ีUpside ต ่ากวา่ 10% เมื่อเทยีบกบัราคาเหมาะสมที ่ 28.50 บาท จงึปรบัลด
ค าแนะน าจากซือ้ เป็นถอืหรอืซือ้เมื่ออ่อนตวั 
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Figure 1: 1Q19 Earnings Result 

 
Source: FSS Research 

 
 

Figure 2: Backlog (mn)     Figure 3:  Year-to-Date Return (%) 

  

Source: FSS Research      Source: FSS Research 

 

Figure 4: Sector comparisons 
As of 2018 Type of work Backlog 

(mn) 
Secured Portion of Backlog   

    Government Private Strength Weakness 

CK Main Contractor 44,287 1-2 Years 51% 49% มีเงินลงทุนใน BEM, CKP, 
TTW รับเป็นส่วนแบ่งก าไร 
และเงินปันผลสม่ าเสมอ 

Backlog อยู่ในระดับไม่สูง 

STEC Main Contractor 97,689 3 Years 40% 60% มี Backlog โดดเด่น  

 

 

มาร์จ้ินถูกกดดันจาก
โครงการรัฐสภาใหม่ มาร์จ้ิน
เป็น 0 ก าหนดส่งมอบเดือน
ธ.ค. 2019 

SEAFCO Pile Foundation 2,133 Until 3Q19 40% 60% มี Backlog แข็งแกร่ง , มี
เครื่องจักรราว 50 ชุด 

อัตราก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 20-
22% ต่ ากว่า PYLON 

PYLON Pile Foundation 902 Until 3Q19 16% 84% 
รักษาอัตราก าไรขั้นต้นใน
ระดับที่ดีราว 23-25% 

ปัจจุบันมีเครื่องจักรเพียง 
25 ชุด, Utilization 
ค่อนข้างตึงตัว 

Source: FSS Research 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Net Profit

1Q19 %Q-Q %Y-Y 1Q19 %Q-Q %Y-Y % of 2019E

CK 355          -3.3% 17.8% 355          28.1% 17.8% 19%

SEAFCO 120          2.6% 129.2% 131          11.8% 153.2% 35%

STEC 343          -46.2% 17.6% 389          3.7% 64.9% 25%

PYLON 80           33.5% 12.8% 80           33.5% 12.8% 31%

Total 899          -24.0% 25.3% 956 15.2% 44.7% 24%

(Bt mn)
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

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

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9,14,15 496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า  3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชั้น 3 

เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 , 25 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ชั้น 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 2160/1 ห้องเลขที่ A3R02  ถ.ลาดพร้าว 

G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร 

     
สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2) สาขา ลาดพร้าว สาขา ประชาชื่น 

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเค่ียนหงวน 2 ชั้น 18 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 105/1 อาคารบี ชั้น 4 

ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ยูนิต 1106 ชั้น 11 ถ.พหลโยธิน ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว 

(เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 

ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา    จ.กรุงเทพมหานคร  

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร     

     

สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ สาขา แจ้งวัฒนะ  

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ 99, 99/9   

ต.คูคต อ.ล าลูกกา ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

จ.ปทุมธานี เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี ห้อง 2203, ชั้น 22  

   หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด  

   ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี  

     

สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขา เชียงใหม่ 1 สาขาเชียงใหม่ 2 

311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 308  310  

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

จ.ขอนแก่น ต. ในเมือง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน 

 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

     

สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา สาขา สมุทรสาคร 

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 1242/2 ห้อง A3 ชั้น 7 813/30 ถ.นรสิงห์ 

ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่   ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  จ.สมุทรสาคร 

เชียงใหม่   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

     

สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี 

22/18 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  59/28 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง 173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ 300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล 

ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต    จ.สุราษฎ์ธานี  

จ.ภูเก็ต     

     

 

                                            
ค านิยามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน ต่ ากวา่ มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

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

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพ้ืนฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เทา่กับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมข้ึน หรอืลดลงในขณะนั้น 

 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษทัหลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรสั จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของแหล่งข้อมลู

ที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรอืมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ขอ้มูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่น

รายงานฉบับนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษทัไมม่ีความประสงค์ที่จะชักจงูหรอืชี้ชวนใหผู้้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือ

ขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษทัไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจงึไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาขอ้มูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบับนี ้ หา้มมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน ์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น า

ออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรษิัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มคีวามเสี่ยง ผู้ลงทุนควร

ศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธอินุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์

ที่ปรากฎอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบรษิทัฯ อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรพัย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นกัลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสอืชี้ชวนของใบส าคัญแสดงสทิธิ

อนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ ์N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏชื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนทีแ่สดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บรษิัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอขอ้มูลใน

มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษทัจดทะเบียน 

อีกทั้งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมนิ ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถงึผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษทัจดทะเบียน 

และไม่ถือเป็นการให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ขอ้มูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจใน

การใช้ขอ้มูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบรษิัทจดทะเบียนทีแ่สดงในผลส ารวจนี้  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) มิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

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

 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (Declared) 

   - ได้รับการรับรอง CAC (Certified) 
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