14 สิ งหาคม 2562
Earnings Results

CPF (CPF TB)
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
Current

Previous

Close

2019 TP

Exp Return

THAI CAC

CG 2018

BUY

HOLD

27.25

30.00

+10.1%

Certified

5

Consolidated earnings
BT (mn)

2017

2018

2019E

2020E

Normalized earnings

5,897

7,785

9,012

10,044

Net profit

15,259

15,531

15,500

16,044

Normalized EPS (Bt)

0.68

0.90

1.05

1.17

EPS (Bt)

1.77

1.80

1.80

1.86

% growth

-6.7

1.8

-0.2

3.5

Dividend (Bt)

0.75

0.65

0.65

0.70

BV/share (Bt)

19.51

19.22

20.37

21.71

EV/EBITDA (x)

21.8

18.3

17.6

16.8

Normalized PER (x)

39.8

30.1

26.0

23.4

PER (x)

15.4

15.1

15.1

14.6

PBV (x)

1.4

1.4

1.3

1.3

Dividend yield (%)

2.8

2.4

2.4

2.6

ROE (%)

9.1

4.7

8.8

5.4

8,611

8,611

8,611

8,611

1.0

1.0

1.0

1.0

YE No. of shares (million)
Par (Bt)

Source: Company data, FSS estimates
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กาไร 2Q19 ดีกว่าคาด ยังคงประมาณการกาไรและเป้ าปี นี้ ตามเดิ ม
กาไรปกติ 2Q19 ดีกว่าคาด ทาจุดสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส
กาไรสุทธิ 2Q19 เท่ากับ 4,104 ล้านบาท (-4.1% Q-Q, -30.4% Y-Y) หากไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน 1,812 ล้านบาท, ขาดทุนอัตราแลกเปลีย่ น 226 ล้าน
บาท ซึง่ ถูกหักล้างได้ทงั ้ หมดด้วยกาไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน 1,967 ล้านบาท
(สุทธิภาษี) และกาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมพันธุห์ มู 124 ล้านบาท จะมี
กาไรปกติเท่ากับ 4,051 ล้านบาท (+23.7% Q-Q, +69.6% Y-Y) ดีกว่าทีเ่ ราคาด 21%
(เราคาดไว้ 3,359 ล้านบาท) และดีกว่าคาด Consensus คาด 51% สาเหตุทด่ี กี ว่าคาด
มาจากผลประกอบการ CPP ดีกว่าคาด (คาดลด Q-Q แต่ออกมาทรงตัวได้) และอัตรา
กาไรขัน้ ต้นดีกว่าคาด
โดยกาไรทีเ่ ติบโตมาจากราคาเนื้อสัตว์ปรับตัวสูงขึน้ ได้แก่ ราคาหมูในไทยเฉลีย่ 2Q19
เท่ากับ 74.33 บาท/กก. (+1.4% Q-Q, +23.9% Y-Y) และราคาไก่ในไทยเฉลีย่ 2Q19
เท่ากับ 35.67 บาท/กก. (+5% Q-Q, +11.5% Y-Y) รวมถึงภาพรวมธุรกิจใน
ต่างประเทศค่อนไปในทางทรงตัวถึงปรับตัวดีขน้ึ แม้ผลประกอบการของ CPP จะลดลง
มาก Y-Y เพราะราคาหมูเวียดนามปรับลงจาก ASF โดยราคาเฉลีย่ 2Q19 เท่ากับ
35,726 ด่องต่อกก. (-23.2% Q-Q, -15.8% Y-Y) แต่สามารถทรงตัว Q-Q ได้จากผล
ประกอบการในจีนที่ดขี น้ึ ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั มีรายได้รวมไตรมาสนี้เติบโต +6.9% Q-Q
และด้วยต้นทุนอาหารสัตว์ทอ่ี ่อนตัวลง ทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้น (ไม่รวมค่าใช้จา่ ย
ผลประโยชน์พนักงาน) เพิม่ ขึน้ เป็ น 14.6% (ดีกว่าทีเ่ ราคาดไว้ท่ี 13.5%) จาก 14.1%
ใน 1Q19 และ 12.2% ใน 2Q18 ส่วนค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์
พนักงาน) ถือว่าควบคุมได้ดี ทาให้สดั ส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ทรงตัวอยูท่ ่ี 9.6% จาก
9.8% ใน 1Q19 และ 9.7% ใน 2Q18 ด้วย Operation ทีด่ ขี น้ึ ของ CPF สามารถหักล้าง
การอ่อนตัวลงของส่วนแบ่งกาไรบริษทั ร่วมที่ -20% Q-Q, -3.8% Y-Y ได้ทงั ้ หมด ทาให้
กาไรปกติ 2Q19 ทาจุดสูงสุดในรอบ 11 ไตรมาส
คงประมาณการกาไรและราคาเป้ าหมาย
บริษทั มีกาไรสุทธิ 1H19 เท่ากับ 8,384 ล้านบาท (-6.3% Y-Y) คิดเป็ นสัดส่วน 54%
ของประมาณการทัง้ ปี ส่วนกาไรปกติ 1H19 เท่ากับ 7,325 ล้านบาท (+223% Y-Y)
แนวโน้มกาไร 3Q19 อาจทรงถึงอ่อนตัวลง Q-Q แม้จะเป็ นช่วง High Season ของ
ธุรกิจ แต่เผชิญแรงกดดันจากราคาหมูในไทยทีอ่ ่อนตัวลง โดยราคาเฉลีย่ 3QTD อยูท่ ่ี
68-69 บาท/กก. ลดลงจาก 74.33 บาท/กก. ใน 2Q19 ในขณะทีร่ าคาหมูเวียดนามยัง
ฟื้ นตัวอย่างช้าๆ เราเห็นการฟื้ นตัวในโซนภาคเหนือของเวียดนามอยูท่ ร่ี าว 39,000 –
42,000 ด่องต่อกก. แต่ในโซนภาคใต้ (ซึง่ มีฟาร์มของ CPP อยูม่ าก) ราคายังค่อนข้าง
ต่าและฟื้ นตัวช้ากว่าเฉลีย่ อยู่ในกรอบ 34,000 – 38,000 ด่องต่อกก. อีกทัง้ การ
เคลื่อนย้าย (ย้ายหมูจากใต้ไปขายเหนือ) ทาได้ยาก เพราะกฎระเบียบการเคลื่อนย้าย
เข้มงวดมากขึน้
เบือ้ งต้นเรายังคาดกาไรปกติปีน้ีไว้ตามเดิมที่ 9,012 ล้านบาท
(+15.8% Y-Y) และคาดกาไรสุทธิไว้ท่ี 15,500 ล้านบาท (+2.7% Y-Y) และคงราคา
เป้ าหมายปี น้ีท่ี 30 บาท (อิง PE 17 เท่า) แจ้งจ่ายปั นผลงวด 1H19 หุน้ ละ 0.3 บาท
Yield 1.1% ขึน้ XD 28 ส.ค. และจ่ายเงิน 12 ก.ย. ราคาหุน้ ปรับลงจน Upside กว้างขึน้
จึงปรับคาแนะนาเป็ น ซือ้ จากเดิม ถือ
ความเสีย่ ง - เศรษฐกิจและกาลังซื้อฟื้นตัวช้ากว่าคาด, การแข่งขันรุนแรงขึน้
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CPF (CPF TB)
2Q19 Earnings Results
(Bt mn)

2Q19

1Q19

%Q-Q

2Q18

%Y-Y

Revenues

133,896

125,286

6.9

136,352

-1.8

Cost of services

115,284

107,614

7.1

119,751

-3.7

Gross profit

18,613

17,672

5.3

16,637

11.9

SG&A

13,785

12,279

12.3

13,280

3.8

Interest expense

3,467

3,414

1.6

2,835

22.3

Normalized earnings

4,051

3,274

23.7

2,388

69.6

Net profit

4,104

4,279

-4.1

5,893

-30.4

EPS

0.477

0.497

-4.1

0.684

-30.4

Gross margin (%)

13.9

14.1

-0.2

12.2

1.7

SG&A to sales (%)

10.3

9.8

0.5

9.7

0.6

3.1

3.4

-0.3

4.3

-1.2

Net profit margin (%)
Source: Company and FSS Research

หน้า 2 จาก 4

Comment

 รายได้โต Q-Q มาจากราคาเนื้อสัตว์ในไทยทีด่ ขี น้ึ ทัง้ หมูและไก่ ส่วน

Y-Y ลดลงจากราคาหมูเวียดนามที่ลดลง
 อัตรากาไรขัน้ ต้นฟื้ นตัวดีกว่าคาด จากทัง้ ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศทีด่ ี
และต้นทุนวัตถุดบิ ทีล่ ดลง
 ค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน) ควบคุมได้ดี ทาให้
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ทรงตัวทัง้ Q-Q และ Y-Y อยูท่ ่ี 9.6%

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จำก ัด (มหำชน)
สำน ักงำนใหญ่

สำขำ อ ัลม่ำลิงค์

สำขำ อ ัมรินทร์ ทำวเวอร์

สำขำ เซ็ นทร ัลปิ่ นเกล้ำ 1

สำขำ บำงกระปิ

999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท
้ 18 , 25
เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
G,nถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

้ 9,14,15
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
้ 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
้ ที่ 16 ห ้อง 2160/1
ทาวเวอร์ ชัน
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน ้อย จ.กรุงเทพมหานคร

้ 3
3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชัน
ห ้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ บำงนำ

สำขำ สินธร 1

สำขำ เคีย
่ นหงวน (สินธร 2)

สำขำ ลำดพร้ำว

่
สำขำ ประชำชืน

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
้ 19 ห ้องเลขที่ 589/105
ออฟฟิ ศ ชัน
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
้ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

้ 18
140/1 อาคารเคีย
่ นหงวน 2 ชัน
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
้ 11 ถ.พหลโยธิน
ยูนต
ิ 1106 ชัน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

้ 4
105/1 อาคารบี ชัน
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

สำขำ ร ังสิต

สำขำ อ ับดุลรำฮิม

สำขำ ร ัตนำธิเบศร์

สำขำ แจ้งว ัฒนะ

้ 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
1/832 ชัน
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

้ 12
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน
ห ้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

99, 99/9
เซ็นทรัลแจ ้งวัฒนะ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
้ 22
ห ้อง 2203, ชัน
หมู่ 2 ถ.แจ ้งวัฒนะ, บางตลาด
ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี

สำขำ ขอนแก่น 1

สำขำ ขอนแก่น 3

สำขำ อุดรธำนี

สำขำ เชียงใหม่ 1

สำขำเชียงใหม่ 2

้ 2 ถ.กลางเมือง
311/16 ชัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่ งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข ้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

308
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำขำเชียงใหม่ 3

สำขำ เชียงรำย

สำขำ แม่สำย

สำขำ นครรำชสีมำ

สำขำ สมุทรสำคร

้ 1
อาคารมะลิเพลส 32/4 หมูท
่ ี่ 2 ชัน
ห ้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

้ 7
1242/2 ห ้อง A3 ชัน
สานั กงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

สำขำ ออนไลน์ภเู ก็ต

สำขำ หำดใหญ่

สำขำ ตร ัง

สำขำ สุรำษฏ์ธำนี

สำขำ ปัตตำนี

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

้ ลอย ถ.ประชาธิปัตย์
106 ชัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ่
ต.มะขามเตีย
้ อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี

คำนิยำมของคำแนะนำกำรลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตำ่ กว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่ำ มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
้ เก็งกาไรระยะสัน
้ ” เนือ
้ แม ้ว่าราคาปั จจุบน
“ซือ
่ งจากมีประเด็นทีม
่ ผ
ี ลบวกต่อราคาหุ ้นในระยะสัน
ั จะสูงกว่ามูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่ำ ตลำด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ำก ับ ตลำด
“ลงทุนน ้อยกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ตำ่ กว่ำ ตลำด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้

DISCLAIMER: รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข ้อมูลทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนีถ
้ ก
ู จัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของแหล่งข ้อมูลที่
่ ว่าหรือควรเชือ
่ ว่ามีความน่าเชือ
่ ถือ และ/หรือมีความถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว ข ้อมูลและความเห็นทีป
เชือ
่ รากฏอยูใ่ นรายงาน
้ วนให ้ผู ้ลงทุน ลงทุนซือ
้ หรือขาย
ฉบับนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า บริษัทไม่มค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะชักจูงหรือชีช
หลักทรัพย์ตามทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทัง้ บริษัทไม่ได ้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข ้อมูลทีป
่ รากฏแต่อย่างใด
บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการนาข ้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ
้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและใช ้ดุลยพินจ
ิ อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิใ์ นข ้อมูลและความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดนาข ้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซา้ นาออก
่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษา
แสดงหรือเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน ้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
ข ้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์
AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, BTS, CBG,
CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, HMPRO,
INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PSL, PTG, PTT, PTTEP,
PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, TKN, TMB, TOA,
TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ ้างอิงดังกล่าว ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดใน
้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
หนังสือชีช
ั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ค วามหมาย
ช่ ว งค ะแนน
ั ลก
สญ
ั ษ ณ์

100-90

ดี เ ลิศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช ้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

่ ในรำยงำน CGR”
ส ัญล ักษณ์ N/R หมำยถึง “ไม่ปรำกฏชือ

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอข ้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้
ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื
เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้ข ้อมูล
ใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทงนี
ั้ ้ บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จำก ัด (มหำชน) มิได้ยน
ื ย ันหรือร ับรองถึงควำมครบถ้วนและถูกต้องของผลสำรวจด ังกล่ำวแต่อย่ำงใด

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

โครงกำรแนวร่วมปฏิบ ัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC)
1 ข ้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข ้อมูลบริษัททีเ่ ข ้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุม
่ คือ
- ได ้ประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วม CAC (Declared)
- ได ้รับการรับรอง CAC (Certified)
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