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กลุ่มเนือ้สัตว ์(Neutral)  

5 July 2021 

ยงัรอคอยการฟ้ืนตวัของราคาเน้ือสตัวใ์น 2H21 
CPF รายงานราคาหมู ไก่ กุ้ง เดือน มิ.ย. ทรงถงึอ่อนตวัลงทัง้ M-M และ Y-Y 
(-) อา้งองิรายงานจาก CPF ราคาหมใูนประเทศเฉลีย่เดอืน ม.ิย. อยูท่ี ่ 72 บาท/กก. (-7.7% M-M, ทรงตวั Y-Y) 
อ่อนตวัลงพอสมควร และเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 12 เดอืน มาจากฝัง่ Demand ทีล่ดลงชัว่คราว จากปัญหาการ
ระบาด COVID-19 และมาตรการ Lockdown ในขณะทีฝั่ง่ Supply เราเริม่เหน็ขา่วโรคระบาด PRRS ในบางจงัหวดั 
(เกดิจากไวรสั ยงัไมม่วีคัซนีรกัษา และไมร่ะบาดสูส่ตัวอ์ื่นหรอืคน) จงึเป็นไปไดท้ีฟ่ารม์รายยอ่ยมกีารระบายผลผลติ
ออกมา ซึง่ภาครฐัยงัระบุวา่ไม่พบการระบาดของ ASF ในไทย อยา่งไรกต็าม ทีร่ะดบัราคาดงักล่าวยงัสงูกวา่ต้นทุน
การเลี้ยงของ CPF และ TFG 
(-) ราคาหมูเวยีดนามเดอืน พ.ค. เท่ากบั 68,350 ดอ่ง/กก. (-7.9% M-M, -6.1% Y-Y) ปรบัลงเป็นเดอืนที่ 4 
ตดิต่อกนั และล่าสดุในเดอืน ม.ิย.-ก.ค. ยงัคงลงต่อมาอยูท่ี ่64,000 – 66,000 ดอ่ง/กก. เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 7 
เดอืน เป็นลบต่อ CPF และ TFG สาเหตุหลกัยงัมโีรค ASF ระบาดอยูใ่นหลายพืน้ที ่ ท าใหม้กีารระบายผลผลติหมู
ออกสูต่ลาดมากขึน้ในช่วงน้ี กอปรกบัเราเชื่อวา่ Demand จากจนีอ่อนตวัลง ราคาหมเูวยีดนามทีร่ะดบัดงักล่าว
ยงัคงสงูกวา่ตน้ทุนการเลีย้งที ่ 38,000 – 40,000 ดอ่ง/กก.พอสมควร และยงัมองว่าแนวโน้มราคาหมใูนช่วง 2H21 
ยงัทรงตวัไดท้ีร่ะดบั 65,000 – 68,000 ดอ่ง/กก. 
(-) ราคาหมูจนี (Bloomberg) เดอืน ม.ิย. เท่ากบั 15.37 หยวน/กก. (-20% M-M, -54% Y-Y) ปรบัลงคอ่นขา้งแรง 
และเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี กลบัไปใกล้เคยีงก่อนม ีASF โดยหลกัมาจากปรมิาณ Supply ทีเ่พิม่ขึน้ ภายหลงั
เกดิการ Consolidate ของตลาดผูเ้ลีย้ง (ผูเ้ลีย้งรายยอ่ยเลกิกจิการ) และผูเ้ลีย้งรายใหญ่เรง่การเลีย้งและขยายก าลงั
การเลี้ยงมากขึน้ในช่วง 10-12 เดอืนทีผ่า่นมา สะทอ้นใหเ้หน็ผา่นการน าเขา้ถัว่เหลอืงทีเ่รง่ตวัขึน้ในช่วง 10-12 
เดอืนทีผ่า่นมา โดยทีร่ะดบัราคาดงักล่าว 15-16 หยวน/กก. ถอืเป็นระดบัทีใ่กลเ้คยีงตน้ทุนการเลี้ยงของ
ผูป้ระกอบการ และราคาสิน้เดอืน ม.ิย. อยูท่ี ่16.92 หยวน/กก. ลดลงจากราคาปิดสิน้เดอืน ม.ีค. ถงึ -34% ซึง่อยูท่ี่ 
25.43 หยวน/กก. อาจท าใหธ้รุกจิฟารม์หมขูอง CPF ในจนีตอ้งเผชญิกบัผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่
ยตุธิรรมพนัธุห์ม ู(Bio Loss) 
(0) ราคาไก่ในประเทศเดอืน ม.ิย. เท่ากบั 33 บาท/กก. (ทรงตวั M-M และ Y-Y) ถอืเป็นการทรงตวั 4 เดอืน
ตดิต่อกนั แมค้าดวา่ Demand ในประเทศจะถูกกระทบจาก COVID-19 แต่เชื่อวา่ถูกหกัลา้งดว้ยการฟ้ืนตวัของ
รายไดส้ง่ออก เพราะเริม่เขา้สู ่ High Season ของการสง่ออก ทีร่ะดบัราคาดงักล่าวใกลเ้คยีงตน้ทุนการเลี้ยงของ
ผูป้ระกอบการ เป็นกลางต่อ CPF TFG และ GFPT 
(-) ราคากุง้ขาวขนาด 70 ตวั/กก. เดอืน ม.ิย. อยูท่ี ่145 บาท/กก. (+3.6% M-M, -6.5% Y-Y) ขยบัขึน้จากเดอืน
ก่อนหน้าเพราะเขา้สูฤ่ดกูาลส่งออกอกีครัง้ แต่ยงัลดลง Y-Y เพราะ Demand ทีช่ะลอจากผลกระทบของ COVID-19 
(-) ราคาปลาทูน่าเดอืน ม.ิย. เท่ากบั US$1,350 ต่อตนั (+5.5% M-M, +12.5% Y-Y) ราคาปรบัตวัสงูขึน้ตามฤดกูาล 
เพราะเขา้สูช่่วง Fad Ban ในขณะทีร่าคาสงูขึน้ Y-Y เพราะฐานต ่าในปีก่อน ทีม่ปัีญหา COVID-19 ระบาดหนกั แต่
เชื่อวา่กระทบต่อ TU จ ากดั เพราะเป็นการปรบัขึน้ตามฤดกูาล ซึง่บรษิทัไดบ้รหิารจดัการวตัถุดบิล่วงหน้าอยูแ่ลว้ 
ในขณะทีร่าคาปลาเฉลีย่ 2Q21 อยูท่ี ่ 1,323 ตนั (+3% Q-Q, +4% Y-Y) โดยรวมยงัอยูใ่นกรอบคาดการณ์ของ
บรษิทัที ่US$1,300-1,500 ต่อตนั 
ราคาวตัถดิุบอาหารสตัว ์2Q21ยงัปรบัขึน้   ราคาขา้วโพดเลี้ยงสตัวเ์ดอืน ม.ิย. อยูท่ี ่9.85 บาท/กก. (+5.3% M-
M, +9.4% Y-Y) สว่นราคากากถัว่เหลอืงอยูท่ี ่19.4 บาท/กก. (ทรงตวั M-M, +39.1% Y-Y) โดยราคาขา้วโพดยงั
ปรบัขึน้ต่อ เพราะเขา้สูช่่วงทา้ยของผลผลติ Crop ปัจจบุนั และคาดผลผลติฤดูกาลใหมจ่ะเริม่ออกมาในเดอืน ก.ย.-
ต.ค. แนวโน้มราคาขา้วโพดน่าจะปรบัลงในระยะถดัไป ส่วนราคากากถัว่เหลอืงแมย้งัทรงตวัสงู แต่สิง่ที่ดคีอื เริม่ทรง
ตวั M-M ในขณะที่ราคาถัว่เหลอืงและกากถัว่เหลอืงเริม่ปรบัลดลง เรายงัคงมมุมองต่อราคาวตัถุดบิอาหารสตัวว์า่จะ
ผา่น Peak ใน 2Q21 และจะปรบัลดลงไดใ้นช่วง 2H21 เป็นบวกต่อผูเ้ลีย้งสตัวอ์กีครัง้ 
คาดก าไร 2Q21 กลุ่มเน้ือสตัวไ์ม่ต่ืนเต้น แนวโน้มก าไรโดยรวมของกลุ่มเน้ือสตัว ์ 2Q21 อาจไมส่ดใสมากนัก 
อาจท าไดเ้พยีงประคองตวั หรอืฟ้ืนตวัเลก็น้อย เพราะราคาเน้ือสตัวป์รบัลดลง, ต้นทุนอาหารสตัวป์รบัสงูขึน้ และยงั
มปัีญหาเรอืขาดแคลนกระทบอยู ่โดยเฉพาะ CPF ทีม่ปัีจจยัลบจากราคาหมูจนีทีป่รบัลงแรง ส่วน TU คาดประคอง
ก าไรไดใ้กลเ้คยีงปีก่อน (แต่จะลดลง Q-Q) ถอืวา่ดแีลว้เพราะปีก่อนฐานคอ่นขา้งสงูจาก Panic Buy จาก COVID-
19 รอบแรก ยกเวน้ GFPT ทีค่าดก าไร 2Q21 จะกลบัมาฟ้ืนตวัอยูท่ี่ราว 150-200 ลบ. ฟ้ืนตวัจากจดุต ่าสดุใน 1Q21 
ทีท่ าก าไรไดเ้พยีง 61 ลบ.  
มองเป็นบวกต่อการฟ้ืนตวัใน 2H21 ชอบ GFPT มากสดุ   เราคาดหวงัการฟ้ืนตวัของผลประกอบการกลุ่ม
เน้ือสตัวใ์นช่วง 2H21 จาก 1. การฟ้ืนตวัของปรมิาณขายทัง้ในประเทศ และการสง่ออก โดยเฉพาะการสง่ออกไก่ 
ภายหลงั COVID-19 เริม่คลีค่ลาย 2. น่าจะช่วยหนุนใหร้าคาเน้ือสตัวเ์ริม่กลบัมาฟ้ืนตวัได ้3. แนวโน้มตน้ทุนอาหาร
สตัวจ์ะอ่อนตวัลงในช่วงครึง่ปีหลงั 4. คาดหวงัปัญหาขาดแคลนเรอืตู้คอนเทนเนอรท์ยอยคลี่คลาย และ 4. คาดเหน็
ผลบวกของคา่เงนิบาทอ่อนคา่ใน 3Q21 โดยคา่เงนิบาททีอ่่อนคา่ทุก 1 บาท จะเป็นบวกต่อก าไรกลุ่มเน้ือสตัวร์าว 
1%-2% ทัง้น้ีเรายงัคงค าแนะน า ซื้อ ทัง้ CPF* (เป้า 42 บาท), TU (เป้า 22 บาท), TFG (เป้า 5.8 บาท) และ GFPT 
(เป้า 12 บาท / อยูร่ะหวา่งปรบัใช้เป้าปี 2022 ที ่14.5 บาท) โดยชอบ GFPT มากสดุในกลุ่ม จากธมี Turnaround 
มองผา่นจดุต ่าสดุใน 1Q21 แลว้ และคาดก าไรจะฟ้ืนตวัสดใสมากขึน้ใน 2H21 และต่อเน่ืองไปในปี 2022 
(หมายเหตุ : CPF อา้งองิราคาเป้าหมายจาก FSSIA) 
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ราคาหมหูน้าฟารม์ในประเทศ (บาท/กก)                         ราคาไก่มีชีวิตทัง้ตวัในประเทศ (บาท/กก.)        

  
 Source: CPF                                                                          Source: CPF 

ราคาหมหูน้าฟารม์ในจีน (หยวน/กก.)                            ราคาหมหูน้าฟารม์ในเวียดนาม (ด่อง/กก.)     

  
 Source: Bloomberg                                                                         Source: CPF 

ราคากุ้งขาวในประเทศ 70 ตวัต่อกก. (บาท/กก.)             ราคาปลาทูน่า Skipjack (US$ต่อตนั)     

  
 Source: CPF                                                                         Source: TU, FSS Research 

 ราคาข้าวโพดเลีย้งสตัว ์(บาท/กก.)                                 ราคากากถัว่เหลือง (บาท/กก.)        

  
 Source: CPF                                                                          Source: CPF 
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  

ส านกังานใหญ ่ ส านกังานอลัมา่ลงิค ์ สาขา เซ็นทรลัป่ินเกลา้ 1 สาขา บางกระปิ สาขา ประหาหืน่ 

999/9 า แ รดอ าาฟฟอดิดร คาท  25 า แ ราคลมล ลอลแอ าคน้ 9114115  7/129-221 า แ ริซ็นทรคล ปอ่นิกล ้  3105 า แ ริา็นม รอแ าคน้ 3  105/1 า แ รบบ าคน้ 4  

ิซ็นทรคลิวอลดอ าคน้ 18 , 25 ซ .าอดลม ถ.ิพลอนลอต คขวลลมุพอนบ ท วิวารอ าคน้ทบ ่16 หา้ล 2160/1 หา้ลิลขทบ ่A3R02  ถ .ล ดพร ้ว  ถ .ิทดบ ลรลิแร หหอ คขวลล ดย ว  

ถ .พรหร ม 1 คขวลปทุมวคน  ิขตปทุมวคน ล .กรุลิทพมห นแร  ถ.บรมร าานนบ คขวล ารุณามรอนทรอ   คขวลแลาลลค่น ิขตบ ลกหปอ  ิขตลตลุคกร ล .กรุลิทพมห นแร  

ิขตปทุมวคน ล .กรุลิทพมห นแร  02-646-9600, 02-646-9999 ิขต บ ลกากนา้ย ล.กรุลิทพมห นแร ล .กรุลิทพมห นแร  02-580-9130  

02-658-9000, 02-658-9500  02-878-5999  02-378-4545   

     

สาขา บางนา สาขา ม ิน้ท ์ทาวเวอร ์ สาขา สนิธร 1 สาขา เคีย่นหงวน (สนิธร 2)  สาขา สาทร 

589 หมูล 12 า แ ราดุท วิวารอ 1 าคน้ 6 (หา้ลิลขทบ่ 601) , 7, 8 คลห 9  130-132 า แ รรอนธร ท วิวารอ 1  140/1 า แ ริแบย่นหลวน 2 าคน้ 18  ิลขทบ ่ 48/32 าคน้ 16  

าาฟฟอด าคน้ 19 หา้ลิลขทบ่ 589/105  า แ ร มอน้ทอ ท วิวารอ าคน้ 2 ถ .วอทย ุคขวลลมุพอนบ  ถ .วอทย ุคขวลลมุพอนบ  า แ รทอรโกท้ วิวารอ ถนนร ทริหนืา 

(ิดอม 1093/105 )  ิลขทบ ่ 719 ถนนบรรทคดทาล  ิขตปทุมวคน ล .กรุลิทพมห นแร  ิขตปทุมวคน ล .กรุลิทพมห นแร  คขวลรบลม ิขตบ ลรคก  

ถ .บ ลน -ตร ด(กม.3  ) คขวลบ ลน   คขวลวคลใหมล ิขตปทุมวคน 02-690-4100  02-254-1717  ล .กรุลิทพมห นแร  

ิขตบ ลน  ล .กรุลิทพมห นแร  ล .กรุลิทพมห นแร    02-036-4859  

02-740-7100  02-680-0700     

     

สาขา รงัสติ สาขา รตันาธเิบศร ์ สาขา แจง้วฒันะ   

1/832 าคน้ 2 12.5 13 หมูห 17  576 ถ.รคตน ธอิ บดรอ  99 199/9    

ซายพหลโยธอน 60 ถนนพหลโยธอน  ต .บ ลกรหรา า.ิมาืลนนทบรุบ  ิซ็นทรคลคลล้วคฒนห าาฟฟอด ท วิวารอ   

ต .แแูต า.ลก ลูกก  ล .ปทุมธ นบ  ล .นนทบรุบ  ยนูอติลขทบ ่ 1904 าคน้ 19    

02-993-8180  02-831-8300  หมูล 2 ถ.คลล้วคฒนห 1บ ลตล ด    

  ป กิกร็ด  1ล.นนทบรุบ    

  02-005-4193    

     

สาขา ขอนแกน่ สาขา อุดรธาน ี สาขาเหยีงใหม ่ สาขา เหยีงราย  สาขา สมทุรสาคร 

311/1  197/29 1213/3  310  353/15 หมูล 4 ต.รอมกก  ิลขทบ ่ 813/30 ถนนนรรอลหอ ตก บลมห าคย  

ถ .กล ลิมาืล ( ฝค่ลรอมบลึคกลนนแร) ถ .าดุรดุดรบ ต .หม กคขล้  หมูลบ ้นิาบยลใหมลคลนดอ า .ิมาืลิาบยลร ย ล.ิาบยลร ย  าก ิภาิมาืลรมทุรร แร 

ต  .ในิมาืล  า .ิมาืลาุดรธ นบ ล.าดุรธ นบ  ถ .า ้ลแ ล น ต .า ้ลแล น  053-750-120 ล.รมทุรร แร 

า .ิมาืลขานคกลน ล.ขานคกลน  042-245-589 า .ิมาืล ล.ิาบยลใหมล   034-428-045  

043-058-925   053-235-889 ,  053-204-711    

     

สาขา แมส่าย สาขา นครราหสมีา สาขา ออนไลนภ์เูก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา สรุาษฏธ์าน ี

119 หมูล 10 ต.คมลร ย  198/1 ตรากรมาร ย 22/18  106 าคน้ลาย ถ.ปรหา ธอปคตยอ  173/83-84 หมูล 1 ถ.วคดโพธอว-บ ลใหาล  

า .คมลร ย ล.ิาบยลร ย  ต .ในิมาืล  ถ.หลวลพลาวคดฉลาล ต .ห ดใหาล า.ห ดใหาล ล.รลขล  ต .มหข มิตบย้ า.ิมาืลรรุ ดสอธ นบ  

053-640-599 า .ิมาืลนแรร ารบม  ล.นแรร ารบม  ต.ตล ดใหาล า .ิมาืลภูิก็ต  074-243-777  ล .รรุ ดสอธ นบ  

 044-288-700, 044-014-322,  ล .ภูิก็ต   077-222-595 

 044-014-323 076-210-499   

     

สาขา ตรงั สาขา ปัตตาน ี    

59/28 ถ.หว้ยยาด ต.ทคบิทบย่ล  300/69-70 หมูล 4 ต.รูรหมอคล     

า .ิมาืลตรคล ล.ตรคล  า .ิมาืล ล.ปคตต นบ     

075-211-219 073-350-140-4    

                                       

ค านยิามของค าแนะน าการลงทนุ 

BUY “ซืา้    ”ินืา่ลล กร แ ปคลลบุคน ต า่กวา่ มลูแล ต มปคลลคยพืน้ฐ น โดยแ ดหวคลผลตาบคทน 10% 

HOLD “ถาื    ”ินืา่ลล กร แ ปคลลบุคน ต า่กวา่ มลูแล ต มปคลลคยพืน้ฐ น โดยแ ดหวคลผลตาบคทน 0  %- 10% 

SELL “ข ย  ”ินืา่ลล กร แ ปคลลบุคน  สงูกวา่ มลูแล ต มปคลลคยพืน้ฐ น 

TRADING BUY “ซืา้ิก็ลกก ไรรหยหรคน้   ”ินืา่ลล กมบปรหิด็นทบม่บผลบวกตลาร แ หุน้ในรหยหรคน้ คมว้ล ร แ ปคลลบุคนลหรลูกวล มลูแล ต มปคลลคยพืน้ฐ น  

OVERWEIGHT “ลลทนุม กกวล ตล ด   ”ินืา่ลล กแ ดหวคลผลตาบคทนทบ่ สงูกวา่ ตลาด 

NEUTRAL “ลลทนุิทล กคบตล ด     ”ินืา่ลล กแ ดหวคลผลตาบคทนทบ่ เทา่กบั ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลลทนุนา้ยกวล ตล ด   ”ินืา่ลล กแ ดหวคลผลตาบคทนทบ่ ต า่กวา่ ตลาด 

หม ยิหต ุ :ผลตาบคทนทบแ่ ดหวคลา ลิปลบย่นคปลลต มแว มิรบย่ลขาลตล ดทบ่ิ พอม่ขึน้ หราืลดลลในขณหนคน้ 

 

DISCLAIMER : ร ยล นฉบคบนบล้คดทก โดยบรอดคทหลคกทรคพยอ ฟอนคนิซบย ไซรคร ลก กคด (มห าน“ ) บรอดคท ”ขา้มลูทบป่ร กรในร ยล นฉบคบนบถ้กูลคดทก ขึน้บนพืน้ฐ นขาลคหลลลขา้มลูทบ่ิ า ืา่

วล หราืแวริาืา่วล มบแว มนล ิาืา่ถาื คลห /หราืมบแว มถกูตา้ล ายล ลไรก็ต มบรอดคทไมลรคบราลแว มถกูตา้ลแรบถว้นขาลขา้มลูดคลกลล ว ขา้มลูคลหแว มิห็นทบป่ร กรายูลในร ยล นฉบคบนบ้

า ลมบก ริปลบย่นคปลล คกไ้ข หราืิพอม่ิตอมไดต้ลาดิวล โดยไมลตา้ลคลล้ใหท้ร บลลวลหน ้ บรอดคทไมลมบแว มปรหรลแอทบล่หาคกลลูหราืาบา้วนใหผู้ล้ลทนุ ลลทนุซืา้หราืข ยหลคกทรคพยอต มทบ่

ปร กรในร ยล นฉบคบนบ ้ รวมทคล้บรอดคทไมลไดร้คบปรหกคนผลตาบคทนหราืร แ ขาลหลคกทรคพยอต มขา้มลูทบป่ร กรคตลายล ลใด บรอดคทลลึไมลรคบผอดาาบตลาแว มิรบยห ยใดๆ ทบ่ิ ก อดขึน้ล ก

ก รนก ขา้มลูหราืแว มิห็นในร ยล นฉบคบนบไ้ปใาไ้มลวล กรณบใดก็ต ม ผูล้ลทนุแวรดกึด ขา้มลูคลหใาด้ลุยพอนอลายล ลราบแาบในก รตคดรอนใลลลทนุ 

บรอดคทขารลวนลอขรอทธอวในขา้มลูคลหแว มิห็นทบป่ร กรายูลในร ยล นฉบคบนบ ้ ห ้มมอใหผู้ใ้ดนก ขา้มลูคลหแว มิห็นในร ยล นฉบคบนบไ้ปใาป้รหโยานอ แคดลาก ดคดคปลล ทก ซก ้ นก าาก

ครดลหราืิผยคพรลตลาร ธ รณานไมลวล ทคล้หมดหราืบ ลรลวน โดยไมลไดร้คบานุา ติป็นล ยลคกดณอาคกดรล กบรอดคทลลวลหน ้ ก รลลทนุในหลคกทรคพยอมบแว มิรบย่ล ผูล้ลทนุแวรดกึด 

ขา้มลูคลหพอล รณ ายล ลราบแาบกลานก รตคดรอนใลลลทนุ   

บรอดคทหลคกทรคพยอ ฟอนคนิซบย ไซรคร ลก กคด (มห าน )า ลิป็นผูด้คูลรภ พแลลาล ( Market Maker  )คลหผูา้ากใบรก แคาครดลรอทธอานุพคนธอ ( Derivative Warrants  )บนหลคกทรคพยอ 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 

คลห SET50 Future โดยบรอดคทฯ า ลลคดทก บทวอิ แร หหอขาลหลคกทรคพยอา ้ลาอลดคลกลล ว ดคลนคน้ นคกลลทนุแวรดกึด ร ยลหิาบยดในหนคลราืาบา้วนขาลใบรก แคาครดลรอทธอานุพคนธอ

ดคลกลล วกลานตคดรอนใลลลทนุ 
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สญัลกัษณ ์N/R   หมายถงึ “ไมป่รากฏหือ่ในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลรก รวลก รกก กคบดคูลกอลก รบรอดคทลดทหิบบยนทบค่รดลไวน้บ ้ ิป็นผลทบไ่ดล้ กก รรก รวลคลหปรหิมอนขา้มลูทบบ่รอดคทลดทหิบบยนในตล ดหลคกทรคพยอคหลลปรหิทดไทย คลห

ตล ดหลคกทรคพยอ ิา็ม ิา ไา "(บรอดคทลดทหิบบยน )"ิปอดิผยตลาร ธ รณห คลหิป็นขา้มลูทบผู่ล้ลทนุทคว่ไปร ม รถิข ้ถลึได ้ ผลรก รวลดคลกลล วลลึิป็นก รนก ิรนาขา้มลูในมมุมาล

ขาลบแุแลภ ยนากตลาม ตรฐ นก รกก กคบดคูลกอลก รขาลบรอดคทลดทหิบบยน โดยไมลได ้ิ ป็นก รปรหิมอนผลก รปรอบคตอล นหราืก รดก ินอนกอลก รขาลบรอดคทลดทหิบบยน าบกทคล้มอไดใ้า ้

ขา้มลูภ ยในขาลบรอดคทลดทหิบบยนในก รปรหิมอน ดคลนคน้ ผลรก รวลทบค่รดลนบล้ลึไมลได ้ิ ป็นก รรคบราลถลึผลก รปรอบคตอล นหราืก รดก ินอนก รขาลบรอดคทลดทหิบบยน คลหไมลถาืิป็น

ก รใหแ้ก คนหนก ในก รลลทนุในหลคกทรคพยอขาลบรอดคทลดทหิบบยนหราืแก คนหนก ใดๆ ผูใ้าข้า้มลูลลึแวรใาว้อล รณา ณขาลตนิาลในก รวอิ แร หหอคลหตคดรอนใลในก รใาข้า้มลูใด ๆ 

ทบ่ิ กบย่วกคบบรอดคทลดทหิบบยนทบค่รดลในผลรก รวลนบ ้ 

ท ัง้นี ้บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาหน)  มไิดย้นืยนัหรอืรบัรองถงึความครบถว้นและถกูตอ้งของผลส ารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 

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

 

โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกหนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (THAI CAC) 

1 ขา้มลู CG Score ปรหลก ปบ  2562 ล ก รม แมรลลิรรอมรถ บคนกรรมก รบรอดคทไทย 

2 ขา้มลูบรอดคททบ่ิ ข ้รลวมโแรลก รคนวรลวมปรอบคตอขาลภ แิากานไทยในก รตลาต ้นทลุรอต (Thai CAC  )ขาลรม แมรลลิรรอมรถ บคนกรรมก รบรอดคทไทย  

   (ขา้มลู ณ วคนทบ ่30 พฤดลอก ยน  2561 )มบ 2 กลุลม แาื  

   - ไดป้รหก ดิลตน รมณอิข ้รลวม CAC 

   - ไดร้คบก รรคบราล CAC 
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