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ภาพรวมราคาเนือ้สัตว์ในประเทศและราคาปลาทูน่าเดือน ก.ย. อ่อนตัวลง  
ราคาเน้ือสตัวใ์นประเทศเดือน ก.ย. อ่อนตวัลง แต่ราคาหมูเวียดนามฟ้ืนตวัต่อเน่ือง 
CPF รายงานราคาเน้ือสตัวใ์นประเทศเดอืน ก.ย. อ่อนตวัลง ทัง้หม ูไก่ กุง้ แต่ราคาหมเูวยีดนามปรบัขึน้ต่อเน่ือง 

1.) ราคาหมใูนประเทศ เดอืน ก.ย. ปรบัลงแรงมาอยูท่ี ่ 59 บาท/กก. (-11% M-M, -9% Y-Y) จาก 
Demand ทีช่ะลอตวัลงตามฤดกูาลทัง้ ฝนตก น ้าท่วม และกนิเจ ในขณะที ่ Supply เริม่ถูกระบาย
ออกมา จากความกงัวลโรค ASF ในหม.ู....ทัง้น้ีราคาหมูล่าสุด 30 ก.ย. (ขอ้มลูจากกรมการคา้ภายใน 
กท.พาณิชย)์ ไดป้รบัลงอกี 2 บาท/กก. จากสปัดาหก่์อน มาอยูท่ี ่55.5 บาท/กก. ต ่ากวา่ระดบัตน้ทุน
การเลี้ยงของอุตสาหกรรมแลว้ (ต้นทุนการเลีย้งเฉลีย่อยูท่ี ่58-59 บาท/กก.) 

2.) ราคาไก่ในประเทศ เดอืน ก.ย. เท่ากบั 35 บาท/กก. (-5.4% M-M, +6% Y-Y)  แมเ้ป็นช่วง High 
Season ของการสง่ออกไก่ และราคาไก่สง่ออกคอ่นขา้งด ี โดยเฉพาะสง่ออกไปจนี แต่ชิน้ส่วนไก่อกี
ครึง่ตวัเป็น By Product ทีต่อ้งการขายในประเทศ ซึง่ราคาชิน้สว่นถูกกดดนัจาก Supply ที่
คอ่นขา้งมาก ในขณะทีก่ าลงัซือ้ในประเทศไมส่ดใส  

3.) ราคากุง้ขาว 60 ตวั/กก. เท่ากบั 125 บาท/กก. (-16.7% M-M, -11% Y-Y) อ่อนตวัลงตามฤดกูาล 
เพราะเป็นช่วงที ่ Supply ออกสูต่ลาดมากทีสุ่ดของปี ในขณะทีก่ารสง่ออกกุง้ของไทยยงัไมฟ้ื่นตวั 
เผชญิการแขง่ขนัทีส่งูในตลาดโลก และยงัไดร้บัผลกระทบจากคา่เงนิบาทแขง็คา่ 

4.) ราคาหมเูวยีดนามเดอืน ส.ค. ปรบัขึน้มาอยูท่ี ่39,417 ดอ่งต่อกก. (+16.5% M-M, -23.3% Y-Y) ปรบั
ขึน้เป็นเดอืนที ่3 ตดิต่อกนั จากการปรบัตวัภายหลงัโรค ASF ระบาดครบทุกจงัหวดัในประเทศ และ
กลไก Supply Demand เริม่เขา้สู่ภาวะปกต ิซึง่เป็นระดบัทีส่งูกวา่ต้นทุนการเลีย้งที ่34,000 – 35,000 
ดอ่งต่อกก.แล้ว  

ราคาวตัถดิุบอาหารสตัว ์ ยงัทรงตวัถงึอ่อนตวัลงเลก็น้อย โดยราคาขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ดอืน ก.ย. เท่ากบั 
9.1 บาท/กก. (-1.1% M-M, +2.8% Y-Y) เป็นการปรบัลง หลงัจากทีป่รบัขึน้ในเดอืนก่อนหน้า ภายหลงัปรมิาณ
ผลผลติ Crop ใหมเ่ริม่ออกสูต่ลาดมากขึน้ สว่นราคากากถัว่เหลอืง (เมลด็น าเขา้) เดอืน ก.ย. เท่ากบั 14 บาท/
กก. (ทรงตวั M-M, -12.5% Y-Y) ยงัถอืเป็นระดบัราคาทีต่ ่าทรงตวัจากเดอืนก่อนหน้า จากราคาถัว่เหลอืงใน
ตลาดโลกทีถู่กกดดนัจากสงครามการคา้ กอปรกบับาทแขง็คา่ ท าใหต้น้ทุนน าเขา้ถัว่เหลอืงถูกลง เป็นบวกต่อ
ผูป้ระกอบการเลีย้งสตัว ์CPF และ GFPT 
ราคาปลาทูน่าเดือน ก.ย. ปรบัลดลงแตะระดบัต า่สดุในรอบ 44 เดือน 
TU รายงานราคาปลาทูน่าเดอืน ก.ย. ปรบัลงมาอยูท่ี ่US$1,100 ต่อตนั (-18.5% M-M, -33.3% Y-Y) ต ่าสดุใน
รอบ 44 เดอืน มาจาก 1) Fishing Performance ทีด่ ีและ 2) ก าลงัผา่นพน้ช่วง Fad Ban ท าใหป้รมิาณผลผลติ
ปลาออกสูต่ลาดมากขึน้ โดยราคาปลาทูน่ามกัปรบัลดลงในช่วงปลายปีเป็นปกต ิ เป็นบวกต่อ TU จากตน้ทุน
วตัถุดบิทีล่ดลง สง่ผลบวกต่อมารจ์ิน้ของธรุกจิ Brand แมเ้ป็นลบต่อการขาย OEM แต่ดว้ยสตอ็กที่เริม่ใชห้มดไป 
และบรษิทัไดเ้ตรยีมสตอ็กปลามากขึน้ หลงัผา่น Fad Ban อยูแ่ลว้ จงึคาดจะยงัรกัษาระดบัอตัราก าไรไวไ้ด้ 
แนวโน้มก าไร 3Q19 เทียบ Y-Y : TU โตได้, GFPT ทรงตวั ส่วน CPF ทรงถงึปรบัลง 
ส าหรบั TU เราคาดก าไรปกต ิ3Q19 จะโตไดด้ ีQ-Q และโตเลก็น้อย Y-Y เพราะฐานทีส่งูในปีก่อน โดย 3Q เป็น
ช่วง High Season ของธรุกจิ และราคาปลามทีศิทางทีเ่อือ้ต่อธรุกจิ จะมเีพยีงคา่เงนิบาททีแ่ขง็คา่ อาจกดดนั
การเตบิโตของรายได ้ และคาดไม่มคีา่ใชจ้า่ยคดคีวามมากเหมอืน 2Q19 อกี สว่น GFPT แม ้ Story จะดูน่า
ตื่นเตน้ จากการสง่ออกไก่ทีด่ ี แต่คาดแนวโน้มก าไร 3Q19 จะโต Q-Q และอาจทรงตวั Y-Y เพราะราคาไก่ใน
ประเทศอ่อนตวัลง โดยเฉพาะราคาชิน้สว่นไก่ แมร้าคาไก่สง่ออกไปจนีจะเพิม่ขึน้ถงึ 25% แต่สดัสว่นสง่ออกยงั
น้อยกว่าการขายในประเทศ ในขณะที ่ CPF มทีัง้ปัจจยับวกและลบต่อผลประกอบการ 3Q19 แมร้าคาหมู
เวยีดนามจะปรบัขึน้ต่อเน่ือง และเหนือระดบัต้นทุนการเลีย้งอกีครัง้ แต่ถูกหกัล้างดว้ยการอ่อนตวัลงของราคา
หมใูนประเทศ เบือ้งตน้คาดก าไรปกตอิาจทรงตวัหรอือ่อนตวัลงเลก็น้อยจากปีก่อน 
แนะน าซ้ือ TU และเกง็ก าไร GFPT ส่วน CPF แนะน าถอื 
เราคงน ้าหนกัการลงทุนกลุ่มอาหาร (เน้ือสตัว)์ Neutral โดยแนะน าซือ้ TU ราคาเป้าหมายปีน้ี 20 บาท สว่น 
GFPT ราคาเป้าหมาย 17 บาท ดว้ย Upside จ ากดั จงึแนะน าเกง็ก าไร (รอขา่วดจีากจนีอนุมตัโิรงงานไก่ไทย
สง่ออกไปจนีเพิม่ขึน้จากปัจจบุนัที่ไดร้บัอนุมตัเิพยีง 7 โรง) และ CPF ราคาเป้าหมาย 30 บาท แมร้าคาหุน้จะ
อ่อนตวัลงมา แต่ยงัแนะน าเพยีง ถอื เพราะมปัีจจยัลบระยะสัน้จากความกงัวลโรค ASF ระบาดในไทย ท าให้
ราคาหมลูดลงต่อเน่ือง  
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ราคาหมหูน้าฟารม์ในประเทศ (บาท/กก)                         ราคาไก่มีชีวิตทัง้ตวัในประเทศ (บาท/กก.)        

  
 Source: CPF                                                                          Source: CPF 
 
ราคากุ้งขาวในประเทศ 60 ตวัต่อกก. (บาท/กก.)             ราคาหมหูน้าฟารม์ในเวียดนาม (ด่อง/กก.)     

  
 Source: CPF                                                                         Source: CPF 

 
 ราคาปลาทูน่า Skipjack (US$ต่อตนั)                             ราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว ์และกากถัว่เหลือง (บาท/กก.)        

  
 Source: TU                                                                         Source: CPF 
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (นหำหน)  

ส ำนักงำนใหญ่ สำขำ อัลน่ำลิงค์ สำขำ อันรินทร์ ทำวเวอร์ สำขำ เซ็นทรัลปิ่นเกล้ำ 1 สำขำ บำงกระปิ 

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท 52 อาคารอค่ ลิา่ิลคอ าคาอ 9 ,41,42 194/ 205 อาคารอคิริอทรอ ทาาเาอรอ  7/129-221 อาคารเซ็อทรค่ ปิ่อเก่้า  5402 อาคารเอ็อิารอค าคาอ 5  

เซ็อทรค่เาิ่ดอ าคาอ 41 , 25 ซ .าิด่ิ ช.เิ่ิอลิเ  แขาลุ่ิิิอี าคาอ 50 ช.เิ่ิอลิเ แขาลุ่ิิิอี  ทาาเาอรอ าคาอที่ 16 ห้อล 2160/1 ห้อลเ่ขที่ A3R02  ช .่าดิร้าา  

G,nช .ิรรราิ 4 แขาลปทุิาคอ  เขเปทุิาคอ ล .กรุลเทิิหาอคร  เขเปทุิาคอ ล .กรุลเทิิหาอคร  ช.บริราาาออี แขาล อรุณอิริอทรอ   แขาลค่อลลค่อ เขเบาลกรปิ 

เขเปทุิาคอ ล .กรุลเทิิหาอคร    เขเ บาลกอกอ้อย ล.กรุลเทิิหาอคร ล .กรุลเทิิหาอคร  

     
สำขำ บำงนำ สำขำ สินธร 1 สำขำ เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สำขำ ลำดพร้ำว สำขำ ประหำหื่น 

219 ห มิล 45 อาคาราุดทาาเาอรอ 4 450- 455 อาคารสิอ ร ทาาเาอรอ 4  410/ 4 อาคารเค่ียอหลาอ 5 าคาอ 41  222 อาคารรสา ทาาเาอรอ 5  402/ 4 อาคารบี าคาอ 1  

ออฟฟิศ าคาอ 49 ห้อลเ่ขที่ 219 /402 าคาอ 5 ช .าิทยุ แขาลุ่ิิิอี  ช .าิทยุ แขาลุ่ิิิอี  ยมอิเ 4404 าคาอ 44 ช.ิห่ยย ิอ  ช .เทศบา่สลเครารหอ แขาล่าดยาา  

(เดิิ 4095 /402(  เขเปทุิาคอ ล .กรุลเทิิหาอคร  เขเปทุิาคอ ล .กรุลเทิิหาอคร  แขาลลเุลคกร เขเลเุลคกร เขเลเุลคกร ล .กรุลเทิิ หาอคร 

ช .บาลอา-เราด(กิ. 5  )แขาลบาลอา    ล .กรุลเทิิหาอคร   

เขเบาลอา ล .กรุลเทิิหาอคร      

     

สำขำ รังสิต สำขำ อับดุลรำฮิน สำขำ รัตนำธิเบศร์ สำขำ แจ้งวัฒนะ  

4/ 155 าคาอ 5 , 5.2, 5 ห มิห 41  990 อาคารอคบดุ่ราลิิเิ่ส าคาอ 45  214 ช.รคเอา ิเบศรอ  99, 99/ 9   

เ .คมคเ อ.ก่า ม่กกา  ห้อล 4540 ช.ิรรราิ 1 แขาลสี่ิ  เ .บาลกรรสอ อ.เิุอลออทบุรี  เซ็อทรค่แล้ลาคฒอร ออฟฟิศ ทาาเาอรอ  

ล .ปทุิ าอี  เขเบาลรคก ล .กรุลเทิิหาอคร  ล .ออทบุรี  ห้อล 5505, าคาอ 55  

   ห มิล 5 ช.แล้ลาคฒอร ,บาลเ่าด   

   ปากเกร็ด  ,ล.ออทบุรี   

     

สำขำ ขอนแก่น  1  สำขำ ขอนแก่น  3  สำขำ อุดรธำนี สำขำ เหียงใหน่ 1 สำขำเหียงใหน่  2  

544/ 44 าคาอ 5 ช.ก่าลเิุอล 544/4 491/59, 545/5 308  310  

เ.ใอเิุอล อ.เิุอลขออแกลอ ช .ก่าลเิุอล  (งึ่ลริิบัล)  ช .อุดรดุดรี เ .หิากแข้ล  ห มิลบ้าอเาียลให ลิแ่อดอ ห มิลบ้าอเาียลให ลิแ่อดอ 

ล.ขออแกลอ เ .ใอเิุอล อ .เิุอลอุดร าอี ล.อุดร าอี  ช .า้าลค่าอ เ.า้าลค่าอ  ช .า้าลค่าอ เ.า้าลค่าอ  

 อ .เิุอลขออแกลอ ล.ขออแกลอ   อ .เิุอลเาียลให ลิ ล.เาียลให ลิ  อ .เิุอล ล.เาียลให ลิ  

     

สำขำเหียงใหน่  3  สำขำ เหียงรำย  สำขำ แน่สำย สำขำ นครรำหสีนำ สำขำ สนุทรสำคร 

อาคาริร่ิเิ่ส 55/1 ห มิลที่ 5 าคาอ 4  525/ 42 ห มิล 1 เ.ริิกก  449 ห มิล 40 เ.แ ลิสาย  4515/ 5 ห้อล  A3 าคาอ 1 145/ 50 ช.อรสิลหอ  

ห้อล B1-1, B1-2  อ .เิุอลเาียลราย ล.เาียลราย  อ .แ ลิสาย ล.เาียลราย  สกาอคกลาอเดอริอ่ อ่ อครราาสีิา เ .ิหาาคย อ.เิุอลสิุทรสาคร  

เ .แ ลิเหียร อ.เิุอลเาียลให ลิ    ช .ิิเรภาิ เ.ใอเิุอล  ล .สิุทรสาคร  

เาียลให ลิ   อ .เิุอลอครราาสีิา ล.อครราาสีิา   

     

สำขำ ออนไลน์ภูเก็ต สำขำ หำดใหญ่ สำขำ ตรัง สำขำ สุรำษฏ์ธำนี สำขำ ปัตตำนี 

55/41 404 าคาอ่อย ช.ปรราา ิปึเยอ  29/ 51 ช.ห้ายยอด เ.ทคบเที่ยล  415/15- 11 ห มิล 4 ช.าคดยิ ิว-บาลใหาล  500/49- 10 ห มิล 1 เ.รมสริิแ่  

ช.ห่าล ลิอาคดฉ่อล เ .หาดใหาล อ.หาดใหาล ล.สลข่า  อ .เิุอลเรคล ล.เรคล  เ .ิรขาิเเีาย อ.เิุอลสุราดสอ าอี  อ .เิุอล ล.ปึเเาอี  

เ.เ่าดใหาล อ .เิุอลภมเก็เ    ล .สุราดสอ าอี   

ล .ภมเก็เ      

     

                                            
ค ำนิยำนของค ำแนะน ำกำรลงทนุ 

BUY “ซุาอ”    เอุ่อลลากราคาปึลลุบคอ ต่ ำกวำ่ ิม่คลาเาิปึลลคยิุาอฐาอ ยดยคาดหาคลผ่เอบแทอ 40% 

HOLD “ชุอ”    เอุ่อลลากราคาปึลลุบคอ ต่ ำกวำ่ ิม่คลาเาิปึลลคยิุาอฐาอ ยดยคาดหาคลผ่เอบแทอ 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เอุ่อลลากราคาปึลลุบคอ  สูงกว่ำ ิม่คลาเาิปึลลคยิุาอฐาอ 

TRADING BUY “ซุาอเก็ลกกาไรรรยรสคาอ”   เอุ่อลลากิีปรรเด็อที่ิีผ่บากเลอราคาหุ้อใอรรยรสคาอ แิ้าลาราคาปึลลุบคอลรสมลกาลาิม่คลาเาิปึลลคยิุาอฐาอ 

OVERWEIGHT “่ลทุอิากกาลาเ่าด”   เอุ่อลลากคาดหาคลผ่เอบแทอที่ สูงกว่ำ ตลำด 

NEUTRAL “่ลทุอเทลากคบเ่าด”     เอุ่อลลากคาดหาคลผ่เอบแทอที่ เทำ่กับ ตลำด 

UNDERWEIGHT “่ลทุออ้อยกาลาเ่าด”   เอุ่อลลากคาดหาคลผ่เอบแทอที่ ต่ ำกว่ำ ตลำด 

หิายเหเุ  :ผ่เอบแทอที่คาดหาคลอาลเป่่ียอแป่ลเาิคาาิเสี่ยลขอลเ่าดที่เิ่ิิขัาอ หรอุ่ด่ลใอขณรอคาอ  

 

DISCLAIMER: รายลาอฉบคบอีาลคดทกายดยบริดคทห่คกทรคิยอ ฟิอคอเซยี ไซรคส ลกากคด (ิหาาอ ) “บริดคท” ข้อิม่ทีป่รากรใอรายลาอฉบคบอีาชมกลคดทกาขัาอบอิุาอฐาอขอลแห่ลลข้อิม่ที่

เาุ่อาลาหรุอคารเาุ่อาลาิีคาาิอลาเาุ่อชุอ แ่ร /หรอุิีคาาิชมกเ้อล อยลาลไรกเ็าิบริดคทไิลรคบรอลคาาิชมกเ้อลครบชา้อขอลข้อิม่ดคลก่ลาา ขอ้ิม่แ่รคาาิเห็อที่ปรากรอยมลใอรายลาอ

ฉบคบอีาอาลิีการเป่่ียอแป่ล แก้ไข หรุอเิ่ิิเเิิได้เ่อดเา่ายดยไ ลิเ้อลแล้ลให้ทราบ ล่าลหอ้า บริดคทไิลิีคาาิปรรสลคอที่ลราคกลมลหรุอาีาาาอให้ผม้่ ลทุอ ่ลทุอซุาอหรุอขาย

ห่คกทรคิยอเาิที่ปรากรใอรายลาอฉบคบอีา ราิทคาลบรดิคทไิลได้รคบปรรกคอผ่เอบแทอหรุอราคาขอลห ค่กทรคิยอเาิข้อิม่ที่ปรากรแเลอยลาลใด บริดคทลลัไิลรคบผิดาอบเลอคาาิเสียหาย

ใดๆ ที่เกิดขัาอลากการอกาข้อิม่หรุอคาาิเห็อใอรายลาอฉบคบอีาไปใา้ไิลาลากรณใีดก็เาิ ผม้่ลทุอคารศักดาข้อิม่แ่รใา้ดุ่ยิิอิลอยลาลรอบคอบใอการเคดสิอใล่ลทุอ 

บริดคทขอสลาอ่ิขสิท ิวใอข้อิม่แ่รคาาิเห็อที่ปรากรอยมลใอรายลาอฉบคบอีา หา้ิิิให้ผม้ใดอกาข้อิม่แ่รคาาิเห็อใอรายลาอฉบคบอีาไปใา้ปรรยยาออ คคด่อก ดคดแป่ล ทกาซากา อกาออก

แสดลหรุอเผยแิรลเลอสา ารณาอไิลาลาทคาลหิดหรุอบาลสลาอ ยดยไ ลิได้รคบออาุาเเป็อ่าย ค่กดณออคกดรลากบริดคท่ลาลหอ้า การ่ลทุอใอห่คกทรคิยอิีคาาิเสี่ยล ผม้่ลทุอคารศักดา

ข้อิม่แ่ริิลารณาอยลาลรอบคอบกลออการเคดสิอใล่ลทุอ  

 

บริดคทห ค่กทรคิยอ ฟิอคอเซยี ไซรคส ลกากคด (ิหาาอ )อาลเป็อผม้ดมแ่สภาิค ล่อล ( Market Maker) แ่รผม้ออกใบสกาคคาแสดลสิท ิออุ คิอ อ (Derivative Warrants) บอห่คกทรคิยอ 

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 แ่ร SET50 Future ยดยบริดคทฯ อาลลคดทกาบทาิเครารหอขอลห ค่กทรคิยออ้าลอลิดคลก ล่าา ดคลอคาอ อคก่ลทุอคารศักดาราย่รเอียดใอหอคลสอุาีาาาอขอลใบสกาคคาแสดล

สิท ิออุ คิอ อดคลก่ลาากลออเคดสิอใล่ลทอุ 
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สัญลักษณ ์N/R  หนำยถึง “ไน่ปรำกฏหื่อในรำยงำน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผ่สการาลการกกากคบดมแ่กิลการบริดคทลดทรเบียอทีแ่สดลไา้อีา เป็อผ่ที่ได้ลากการสการาลแ่รปรรเิิอข้อิม่ที่บริดคทลดทรเบียอใอเ่าดห่คกทรคิยอแหลลปรรเทศไทย แ่ร

เ่าดห่คกทรคิยอ เอ็ิ เอ ไอ ("บริดคทลดทรเบียอ )"เปิดเผยเลอสา ารณร แ่รเป็อข้อิม่ที่ผม้่ลทุอทค่าไปสาิารชเข้าชัลได้ ผ่สการาลดคลก่ลาาลัลเป็อการอกาเสออข้อิม่ใอิุิิอล

ขอลบุคค่ภายออกเลอิาเรฐาอการกกากคบดมแ่กิลการขอลบรดิคทลดทรเบียอ ยดยไ ลิได้เป็อการปรรเิอิผ่การปริบคเิลาอหรุอการดกาเอิอกิลการขอลบริดคทลดทรเบียอ อีกทคาลิิได้ใา้

ข้อิม่ภายใอขอลบริดคทลดทรเบียอใอการปรรเิิอ ดคลอคาอ ผ่สการาลที่แสดลอีาลัลไิลได้เป็อการรคบรอลชัลผ่การปริบคเิลาอหรุอการดกาเอิอการขอลบริดคทลดทรเบียอ แ่รไิลชุอเป็อ

การให้คกาแอรอกาใอการ่ลทุอใอห่คกทรคิยอขอลบริดคทลดทรเบียอหรุอคกาแอรอกาใดๆ ผม้ใา้ข้อิม่ลัลคารใา้าิลารณาาณขอลเอเอลใอการาิเครารหอแ่รเคดสอิใลใอการใา้ข้อิม่ใด ๆ 

ที่เกี่ยากคบบรดิคทลดทรเบียอที่แสดลใอผ่สการาลอีา  

ทั้งนี้ บริษัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซีย ไซรัส จ ำกัด (นหำหน)  นิไดย้ืนยนัหรือรับรองถึงควำนครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ำรวจดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

 

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

 

โครงกำรแนวร่วนปฏิบัติของภำคเอกหนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (THAI CAC) 

4 ข้อิม่ CG Score ปรรลกาปี 5261 ลาก สิาคิสลลเสริิสชาบคอกรริการบริดคทไทย 

5 ข้อิม่บริดคทที่เข้ารลาิยครลการแอารลาิปริบคเิขอลภาคเอกาอไทยใอการเลอเ้าอทุลริเ )Thai CAC) ขอลสิาคิสลลเสริิสชาบคอกรริการบริดคทไทย  

   )ข้อิม่ ณ าคอที่ 54 สิลหาคิ 5244( ิี 5 กุ่ลิ คุอ 

   - ได้ปรรกาศเลเอาริณอเข้ารลาิ CAC (Declared) 

   - ได้รคบการรคบรอล CAC (Certified) 


