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

   7 May 19 target 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 2019E 2020E 

BEC SELL 8.50 8.00 nm 13.3 54.6 48.2 2.8 2.8 1.4 1.6 4.9 5.5 

MAJOR BUY 26.50 33.00 26.7 7.7 17.0 16.0 3.6 3.5 5.3 5.6 18.1 19.1 

JKN  HOLD 8.40 9.00 17.5 10.8 16.8 15.3 2.0 1.9 2.4 2.6 12.0 12.1 

PLANB BUY 6.50 8.00 23.2 18.8 28.8 24.2 3.7 3.5 1.8 2.3 11.7 13.0 

RS* HOLD 18.40 21.50* 42.0 13.8 29.4 25.8 10.2 9.2 2.6 2.9 34.5 35.8 

WORK* HOLD 22.40 26.00* 31.2 9.9 21.3 19.5 2.1 2.0 2.8 3.1 9.8 10.4 

VGI* HOLD 9.60 8.70* 33.5 23.2 56.5 44.3 4.7 4.4 1.0 1.3 8.2 9.9 

 Industry Mean 51.8 16.9 37.8 32.5 4.3 4.0 2.2 2.4 11.9 12.7 

*อาจมทีบทวนประมาณการและราคาเป้าหมาย
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คาดก าไรกลุ่ม 1Q19 ไม่ต่ืนเต้น อ่อนลง Q-Q ดีข้ึนเลก็น้อย Y-Y  
คาดก าไรปกติ 1Q19 ของกลุ่ม ไม่ต่ืนเต้น อ่อนลง 4.6% Q-Q แต่ดีขึน้เลก็น้อย 13.4% Y-Y บริษทัส่วน
ใหญ่ ยกเว้น JKN และ WORK มีก าไรลดลง Q-Q ตามฤดกูาลและการชะลอการใช้เมด็เงินโฆษณารอ
ความชดัเจนของการเลือกตัง้ ขณะท่ีก าไรรวมกลุ่มเพ่ิมเลก็น้อย Y-Y ส่วนใหญ่มาจากก าไรปกติท่ีโตสงู
ของ MAJOR (+33% Y-Y) จากหนังท าเงินหลายเร่ือง ตามด้วย PLANB VGI และ RS โต 11-12%  Y-Y 
แม้น้อยกว่าเคยคาด ขณะท่ี WORK ก าไรลดลง Y-Y มากสดุตาม Rating ท่ียงัไม่ฟ้ืน และ BEC ยงั
ขาดทุนมาก เราคงน าหนักการลงทุนกลุ่ม Media “Neutral” คาดก าไรปกติปีน้ีฟ้ืน และราคาหุ้นรบัม.44 
เยียวยาทีวีดิจิตอล สะท้อนใน PE เฉล่ียกลุ่มสงูท่ีราว 38 เท่า Top-Pick : MAJOR และ PLANB ราคา
เป้าหมายปี 2019 ท่ี 33 บาท และ 8 บาท ตามล าดบั และปรบัค าแนะน า JKN ลงเป็น ถือ จากเดิม ซือ 
หลงัราคาหุ้นขึน้มามี Upside แคบลง เทียบกบัราคาเป้าหมายปี 2019 ท่ี 9 บาท  
คาดก าไรปกติ 1Q19 รวม -4.6% Q-Q แต่ดีขึน้ 13.4% Y-Y โต Y-Y MAJOR โต Y-Y เด่นสดุ     
คาดก าไรปกตกิลุ่ม Media (8 บรษิทั) ที ่735 ลา้นบาท ลดลง 4.6% Q-Q แตเ่พิม่ขึน้ 13.4% Y-Y ก าไรปกตทิี่
คาดอ่อนลง Q-Q ตามปัจจยัฤดกูาล และมกีารชะลอการใชเ้มด็เงนิโฆษณาเพื่อรอความชดัเจนของการเลอืกตัง้ 
โดยเฉพาะในช่วง 2 เดอืนแรก โดยกลุ่มธรุกจิทวีดีจิติอล คาด BEC ยงัขาดทุนปกต ิ 110 ลา้นบาท เทยีบกบั 
4Q18 ทีข่าดทุนปกต ิ47 ลา้นบาท RS ก าไรอ่อนลง 11.4% Q-Q (แมย้งัเพิม่ 12.1% Y-Y หนุนโดยธุรกจิ MPC) 
ขณะทคีาด WORK กลบัมาเป็นก าไรปกต ิ 100 ลา้นบาท ดขีึน้จากไตรมาสก่อนทีข่าดทุน 77 ลา้นบาท สว่น
ใหญ่จากตน้ทุนลขิสทิธิก์ฬีาลดลง แต่ก าไรลดลง 41.2% Y-Y จากรายไดช้่อง WPTV ลดลงตาม Rating กลุ่มสื่อ
นอกบ่าน PLANB และ VGI (งวด 4Q18/19 สิน้งวดม.ีค.19) คาดก าไรปกตอิ่อนลง 10.4% Q-Q และ 6.9% Q-
Q แต่ยงัเพิม่ 11.4% Y-Y และ 10.0% Y-Y ตามล าดบั เพิม่ Y-Y น้อยกวา่ที่เคยคาดก่อนหน้า ขณะทีค่าดก าไร
ปกตขิอง MAJOR ลดลง 10.4% Q-Q แต่โตสงู 33.4% Y-Y จากหนงัท าเงนิดหีลายเรื่อง สว่น JKN คาดก าไร
ปกตดิขีนึ 61.0% Q-Q จากรายไดข้ายลชิสทิธซิรียีเ์พิม่จากลูกคา้ใหม ่ แต่โตเพยีงเลก็น้อย 4.9% Y-Y จาก
ตน้ทุนคา่ตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้   
แนวโน้ม 2Q19 ดีขึน้ Q-Q ตามฤดกูาล แต่เทียบ Y-Y ยงัไม่สดใสนัก จากแรงซ้ือยงัอ่อนแอ     
แนวโน้มก าไรปกต ิ 2Q19 ของกลุ่ม เพิม่ขึน้ Q-Q เน่ืองจากเขา้ช่วง High season ของตลาดโฆษณาและเป็น
ช่วงหน้าหนงั โดยเฉพาะ หนงั Avengers: End Game ทีเ่ขา้ฉายตัง้แต่วนัที ่24 เม.ย.ทีผ่า่นมา และในช่วง 10 
วนัแรก ท ารายไดส้งูกวา่ภาคก่อนแลว้ อย่างไรกต็าม เทยีบ Y-Y การใชเ้มด็เงนิโฆษณายงัไมส่ดใสนัก เน่ืองจาก
ผูซ้ือ้สื่อยงัไมม่ ัน่ใจการสรปุผลการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ และจะมกีารจดัตัง้รฐับาลใหมไ่ดเ้มื่อไหร ่  
คงน ้าหนักการลงทุนกลุ่มมีเดีย “Neutral” Top picks: MAJOR ตามด้วย,PLANB  
เราคงน าหนกัการลงทุนกลุ่ม Media ที ่ “Neutral” โดยคาดการณ์ก าไรปกตปีิน้ีฟ้ืนตวั แตส่ะทอ้นใน PE เฉลีย่
กลุ่มสงูทีร่าว 38 เท่า โดยเลอืก Top picks - MAJOR (19TP33) จากแนวโน้มก าไรปกตปีิน้ีโตสงู 27% จาก
หนงัเขา้ฉายแขง็แกรง่ (แต่ก าไรสุทธโิตไมม่าก 8% เน่ืองจากปีก่อนมกี าไรพเิศษมาก) และจา่ยปันผลคอ่นขา้งดี
ระดบั 5% ตามดว้ย PLANB (19TP8) แมก้ าไร 1Q19 โตน้อยกวา่เคยคาด แต่คาดหวงัเรง่ตวัมากขึน้ในช่วงที่
เหลอืของปี รวมผลบวก Synergy หลงั VGI เขา้ซือ้หุน้ 18.6% และคงค าแนะน า ขาย BEC หลงัราคาหุน้ขึน้มา
มากแลว้ รบัขา่วคสช.ออกม.44 เยยีวยาผูป้ระกอบการทวีดีจิติอล เมื่อวนัที ่ 11 เม.ย.ทีผ่า่นมา โดย BEC มี
จ านวนช่องมากสุด 3 ช่อง โดยราคาเป้าหมายปี 2019 รวมไดร้บัยกเวน้คา่คลื่นและคา่ใชจ้า่ยโครงขา่ยที ่8 บาท 
และหากคนืคลื่น 2 ช่อง จะเป็น 8.60 บาท รวมทัง้อาจมคีวามเสีย่ง เน่ืองจากเงนิเยยีวยาทวีดีจิติอลจะมาจาก
การประมลูคลื่น 700 MHz  นอกจากน้ี เราปรบัลดค าแนะน า JKN เป็น ถอื จากเดมิ ซือ้ หลงัราคาหุน้ปรบั
ขึน้มา ม ีUpside เหลอื 6% จากราคาเป้าหมายปี 2019 ที ่ 9 บาท ที ่PE 18 เท่า Discount จากเฉลีย่กลุ่ม 
Media จากคาดการณ์ก าไรปี 2019 โตน้อยกวา่ และมมุมอง Conservative จากปัจจยัเสีย่งความนิยม Content 
หลกัของบรษิทั โดยเฉพาะ ซรียีอ์นิเดยี 
 



Media Sector 
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1Q19E Normalized Earnings 

  1Q19E 4Q18 %Q-Q 1Q18 %Y-Y 

BEC -110 -47 nm -126 nm 

JKN  74 46 61.0 71 4.9 

MAJOR 198 221 -10.4 148 33.4 

MCOT -90 10 nm -123 nm 

PLANB 155 173 -10.4 139 11.4 

RS 120 135 -11.4 107 12.1 

WORK 100 -77 nm 170 -41.2 

VGI (3Q18/19E) 288 309 -6.9 262 9.9 

Total 735 770 -4.6 648 13.4 

 Source: FSS Estimates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 3 จาก 4 

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 ออนไลน์เมืองทองธานี  

1/832 ชั้น 2, 2.5, 3 หมู๋ 17 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 12 576 ถ.รัตนาธิเบศร์ 50/819 ชั้น 2 หมู่ 9 แขวงบางพูด  

ต.คูคต อ.ล าลูกกา ห้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เขตปากเกร็ด  

จ.ปทุมธานี เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.นนทบุรี  

     

     

สาขา ศรีราชา สาขา ขอนแก่น 1 สาขา ขอนแก่น 3 สาขา อุดรธานี สาขา เชียงใหม่ 1 

135/99 (ตึกคอม ชั้น G) ถนนสุขุมวิท 311/16 ชั้น 2 ถ.กลางเมือง 311/1 197/29, 213/3 308  

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

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

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

     

สาขาเชียงใหม่ 2 สาขาเชียงใหม่ 3 สาขา เชียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราชสีมา 

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

หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ส านักงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา 

ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่   ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

     

สาขา สมุทรสาคร สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ 1 สาขา หาดใหญ่ 2 สาขา หาดใหญ่ 3 

813/30 ถ.นรสิงห์ 22/18 200/221, 200/223 106 ชั้นลอย ถ.ประชาธิปัตย์  200/222, 200/224, 200/226 

ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชั้น2 

จ.สมุทรสาคร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ 

 จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

     

สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี   

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

อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี   

 จ.สุราษฎ์ธานี    

     

                                            
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) 

 


