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กลุ่มเกษตร (น ำ้ตำล) 
13 February 2020 

น ำ้ตำลโลกจะขำดดุลต่อเน่ือง หนุนรำคำน ำ้ตำลพุ่งขึน้สูงสุดในรอบ 3 ปี 
ราคาน ้าตาลโลกท าจดุสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี 

ราคาน ้าตาลตลาดโลกพุง่ขึน้ต่อเน่ือง ล่าสดุอยูท่ี ่ 15 เซนตต์่อปอนด ์ (+14% YTD, +18% Y-Y) ท าจดุสงูสดุใน
รอบเกอืบ 3 ปี นบัตัง้แต่ พ.ค. 2017 โดยมาจากคาดการณ์ปรมิาณผลผลติน ้าตาลโลกปีน้ีจะลดลงราว 2.8 ลา้น
ตนั มาอยูท่ี ่181.48 ลา้นตนั ในขณะทีค่าดปรมิาณความตอ้งการบรโิภคน ้าตาลจะเพิม่ขึน้ 2 ลา้นตนัเป็น 186.5 
ลา้นตนั สง่ผลใหภ้าวะน ้าตาลโลกในปีน้ีจะเขา้สูภ่าวะขาดดลุมากขึน้ และเป็นปีที่ 2 ตดิต่อกนั อยูท่ี่ราว -5 ลา้น
ตนั จากปี 2019 ทีข่าดดลุเลก็น้อย -0.14 ลา้นตนั (ขอ้มลูจาก F.O.Licht) บนภายใตส้มมตฐิานวา่ปรมิาณออ้ย
ของไทยจะลดลงมาอยูท่ี ่100 ลา้นตนั (-24% Y-Y) 

ปริมาณอ้อยไทยปีน้ีอาจลดลงจากปีก่อนถงึ 40% เป็นระดบัต า่สดุในรอบ 10 ปี 

ประเทศทีค่าดจะมผีลผลติน ้าตาลลดลงมากสุดคอื ไทย และอนิเดยี โดยอนิเดยีถอืเป็นผูผ้ลติน ้าตาลมากสดุเป็น
อนัดบั 2 ของโลก แต่ส่วนใหญ่บรโิภคในประเทศเกอืบทัง้หมด ในขณะทีค่าดปรมิาณผลผลติน ้าตาลของอนิเดยีปี
น้ีจะลดลงราว 5 ลา้นตนั มาอยูท่ี ่30.44 ลา้นตนั ส่วนไทย แมจ้ะมปีรมิาณผลผลติน ้าตาลต่อปีราว 14-15 ลา้นตนั 
ต ่ากว่าอนิเดยีอยูม่าก แต่มกีารสง่ออกมากกวา่ จงึกลายเป็นผูส้ง่ออกน ้าตาลมากเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจาก
บราซลิ และมแีนวโน้มวา่ปรมิาณผลผลติออ้ยของไทยปีน้ีอาจต ่ากวา่ทีต่ลาดคาดเหลอืเพยีง 80 ลา้นตนั (ตลาด
คาด 100 ลา้นตนั) ถอืเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 10 ปี และจะลดลงจากปีก่อนทีม่ปีรมิาณออ้ย 131 ลา้นตนั คดิเป็น
การลดลงถงึ -40% Y-Y เพราะไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ ซึง่จะกระทบต่อไปยงัปรมิาณน ้าตาลทัง้ประเทศต ่า
กวา่ 10 ลา้นตนั อาจลดมาอยูท่ีร่าว 8 ลา้นตนั เทยีบกบัปี 2019 ทีม่ปีรมิาณน ้าตาล 14.6 ลา้นตนั  

คาดราคาน ้าตาลยงัปรบัขึน้ต่อ แต่ Upside ไม่ได้เปิดกว้างมาก   
คาดราคาน ้าตาลตลาดโลกจะปรบัขึน้ต่อไปอยูท่ีร่าว 16 - 16.5 เซนตต์่อปอนด ์จากทัง้ภาวะขาดดลุน ้าตาลโลกที่
สงูกวา่คาด แต่เรายงัไม่คดิวา่ Upside ราคาน ้าตาลจะเปิดกวา้งไปแตะระดบั 18-20 เซนตต์่อปอนด ์ เพราะยงัมี
หลายปัจจยัทีก่ดดนัราคาน ้าตาล เช่น 1) แมป้รมิาณน ้าตาลจากอนิเดยีจะลดลง แต่ปรมิาณสตอ็กยงัสงู และ
รฐับาลยงัอุดหนุนการสง่ออก จงึคาดอนิเดยีจะมกีารสง่ออกน ้าตาลมากขึน้เป็น 6 ลา้นตนัในปีน้ี จาก 4.5 ลา้นตนั
ในปีก่อน 2) ยงัมคีวามกงัวลต่อเศรษฐกจิโลก อาจกระทบต่อก าลงัซื้อ และความตอ้งการบรโิภค ไมไ่ดเ้พิม่มาก
ตามทีต่ลาดคาด และ 3) ผูส้ง่ออกน ้าตาลมากเป็นอนัดบั 1 ของโลกอยา่ง บราซลิ คาดวา่จะมปีรมิาณน ้าตาลทรง
ตวัใกลเ้คยีงปีก่อน กอปรกบัคา่เงนิเรยีลยงัอ่อนคา่ ล่าสดุอยูท่ี่ 4.33 BRL/USD อ่อนคา่ 7.6% YTD และ 15% 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นบวกต่อผูส้่งออกน ้าตาลของบราซลิ และเป็นลบต่อราคาน ้าตาลตลาดโลก 

แนวโน้มผลประกอบการไม่ได้สดใสตามราคาน ้าตาล 

ส าหรบัหุน้กลุ่มน ้าตาล จะไดร้บัผลบวกจากราคาน ้าตาลตลาดโลกที่ปรบัขึน้ โดยราคาขายน ้าตาลสง่ออกเฉลีย่ปี 
2019 อยูท่ีร่ะดบั 13 เซนตต์่อปอนด ์ ซึง่หากราคาน ้าตาลขยบัขึน้ไดต้ามคาดไปอยูท่ี ่ 16 เซนตต์่อปอนด ์ อาจ
หนุนราคาขายสง่ออกปีน้ีเพิม่ขึน้ถงึ 23% Y-Y แต่ เบือ้งตน้ยงัไมส่ามารถชดเชยปรมิาณขายน ้าตาลในปีน้ีทีจ่ะ
ลดลงถงึ 40% Y-Y ได ้ นอกจากน้ีดว้ยปรมิาณออ้ยทีล่ดลง อาจกระทบต่อไปยงัธรุกจิต่อเน่ืองอื่นๆ อาท ิ ธรุกจิ
ไฟฟ้า (ทีต่อ้งใช้กากออ้ยเป็นเชือ้เพลงิ) และธรุกจิเอทานอล (ทีต่้องใชก้ากน ้าตาล ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลติน ้าตาล) ซึง่มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณผลผลติออ้ย  มแีนวโน้มว่าผล
ประกอบการอาจยงัไมไ่ดส้ดใสตามราคาน ้าตาล 

ราคาหุ้นสนใจแต่ราคาน ้าตาล แนะน าเกง็ก าไร และเลือก Top Pick คือ KSL  
อยา่งไรกต็าม เมื่อพจิารณาจากขอ้มลูในอดตีพบวา่ ราคาหุน้กลุ่มน ้าตาล มกัเคลื่อนไหวไปในทศิทางเดยีวกบั
ราคาน ้าตาล (ดูกราฟหน้า 2) ดงันัน้เราจงึแนะน าเกง็ก าไรหุน้กลุ่มน ้าตาล ตามแนวโน้มราคาน ้าตาลตลาดโลกมี
ทศิทางขาขึน้ และใหร้ะมดัระวงัในช่วงใกล้ประกาศงบ โดย KTIS KBS BRR มรีอบบญัช ีม.ค. – ธ.ค. สว่น KSL 
รอบบญัชตี่างจากบรษิทัอื่นในกลุ่ม ซึง่มรีอบบญัช ี พ.ย. – ต.ค. และเลอืก Top Pick คอื KSL ซึง่มสีว่นแบ่ง
การตลาดธุรกจิน ้าตาลรายใหญ่สุดในกลุ่มทีจ่ดทะเบยีนในตลท., มธีรุกจิทีห่ลากหลายครบวงจร, ราคาหุน้มี
สภาพคล่องมากสุด, ม ีSentiment เชงิบวกจากแผนน าบรษิทัรว่ม (BBGI) เขา้จดทะเบยีนในตลาดฯช่วง 2H20 
และราคาหุน้ปัจจบุนัเทรดต ่ากวา่ BVS สิน้ปี 2019 อยูท่ี ่4.22 บาท/หุน้ 
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ราคาน ้าตาลทรายดิบนิวยอรก์                          ราคาน ้าตาล (สีขาว) และราคาหุ้น KSL (สีเขียว)        

 
 

 Source: Bloomberg                                                                          Source: Bloomberg 
 
 

ปริมาณผลผลิตและความต้องการน ้าตาลของโลก 

 
Source: KSL Presentation (F.O.Licht) 
 
 
ปริมาณผลผลิตอ้อย และน ้าตาลของประเทศไทย 

 
Source: KSL Presentation (F.O.Licht) 
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ҜҥҶҫҳҙҭҧҳ҃ҙҥҳҠҤӨ ҡӛқҳқҾҍҷҤ ӂҍҥҳҬ ҊӋҴ҃ҳҖ (ңҭҴҌқ) 

ҬӋҴқҳ҃҉ҴқӁҭҏӤ ҬҴ҄Ҵ үҳҧңӤҴҧҶ҉҆Ө ҬҴ҄Ҵ үҳңҥҶқҙҥӨ ҙҴҩҾҩүҥӨ ҬҴ҄Ҵ ҾҍӅқҙҥҳҧҝӛӭқҾ҃ҧӥҴ 1 ҬҴ҄Ҵ ҜҴ҉҃ҥҲҝӛ 

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 

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

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

     
ҬҴ҄Ҵ ҜҴ҉қҴ ҬҴ҄Ҵ ҬҶқҚҥ 1 ҬҴ҄Ҵ Ҿ҆ҷӆҤқҭ҉ҩқ (ҬҶқҚҥ 2) ҬҴ҄Ҵ ҝҥҲҌҴҌҹӆқ ҬҴ҄Ҵ ҿҊӥ҉ҩҳҔқҲ 

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 18 105/1 อาคารบี ชั้น 4 99, 99/9  

ออฟฟิศ ชั้น 19 ห้องเลขที่ 589/105 ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 

(เดิม 1093/105)  เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร ห้อง 2203, ชั้น 22 

ถ.บางนา-ตราด(กม.3)  แขวงบางนา     หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ, บางตลาด 

เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร    ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี 

     

ҬҴ҄Ҵ ҥҳ҉ҬҶҗ ҬҴ҄Ҵ үҳҜҖҺҧҥҴҰҶң ҬҴ҄Ҵ ҥҳҗқҴҚҶҾҜҪҥӨ   

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

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

จ.ปทุมธานี เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี   

     

ҬҴ҄Ҵ ҄үқҿ҃Ӥқ 1 ҬҴ҄Ҵ ҄ үқҿ҃Ӥқ 3 ҬҴ҄Ҵ үҺҖҥҚҴқҷ ҬҴ҄Ҵ ҾҌҷҤ҉ӁҭңӤ 1  ҬҴ҄ҴҾҌҷҤ҉ӁҭңӤ 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 

     

ҬҴ҄ҴҾҌҷҤ҉ӁҭңӤ 3 ҬҴ҄Ҵ ҾҌҷҤ҉ҥҴҤ  ҬҴ҄Ҵ ҿңӤҬҴҤ ҬҴ҄Ҵ қ҆ҥҥҴҌҬҷңҴ ҬҴ҄Ҵ ҬңҺҙҥҬҴ҆ҥ 

อาคารมะลิเพลส 32/4 หมู่ที่ 2 ชั้น 1 353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก 119 หมู่ 10 ต.แม่สาย 198/1 ตรอกสมอราย 813/30 ถ.นรสิงห์ 

ห้อง B1-1, B1-2  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ต.ในเมือง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร 

ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จ.สมุทรสาคร 

จ.เชียงใหม่     

     

ҬҴ҄Ҵ үүқӂҧқӨҢһҾ҃Ӆҗ ҬҴ҄Ҵ ҭҴҖӁҭҏӤ ҬҴ҄Ҵ җҥҳ҉ ҬҴ҄Ҵ ҬҺҥҴҫґӨҚҴқҷ ҬҴ҄Ҵ ҝӪҗҗҴқҷ 

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.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต    จ.สุราษฎ์ธานี  

จ.ภูเก็ต     

     

                                            
҆ӋҴқҶҤҴң҄ү҉҆ӋҴҿқҲқӋҴ҃Ҵҥҧ҉ҙҺқ 

BUY “ซื้อ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน җӆӋҴ҃ҩӤҴ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปัจจุบัน җӆӋҴ҃ҩӤҴ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปัจจุบัน  Ҭһ҉҃ҩӤҴ มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน 

TRADING BUY “ซื้อเก็งก าไรระยะสั้น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ Ҭһ҉҃ҩӤҴ җҧҴҖ 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ҾҙӤҴ҃ҳҜ җҧҴҖ 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ җӆӋҴ҃ҩӤҴ җҧҴҖ 

หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในขณะนั้น 

 

DISCLAIMER : รายงานฉบับนี้จัดท าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่

เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงาน

ฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขาย

หลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดน าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ท าซ้ า น าออก

แสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษา

ข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (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 อาจจัดท าบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบส าคัญแสดง

สิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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Ҭҳҏҧҳ҃ҫҕӨ N/R  ҭңҴҤҘҸ҉ ñӂңӤҝҥҴ҃ґҌҹӆүӁқҥҴҤ҉Ҵқ CGRò 

IOD (IOD Disclaimer ) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี้ เป็นผลที่ได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมอง

ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทั้งมิได้ใช้

ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั้น ผลส ารวจที่แสดงนี้จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบัติงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็น

การให้ค าแนะน าในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ 

ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส ารวจนี้  

ҙҳӇ҉қҷӇ ҜҥҶҫҳҙҭҧҳ҃ҙҥҳҠҤӨ ҡӛқҳқҾҍҷҤ ӂҍҥҳҬ ҊӋҴ҃ҳҖ (ңҭҴҌқ) ңҶӂҖӥҤҹқҤҳқҭҥҹүҥҳҜҥү҉ҘҸ҉҆ҩҴң҆ҥҜҘӥҩқҿҧҲҘһ҃җӥү҉҄ү҉ҞҧҬӋҴҥҩҊҖҳ҉҃ҧӤҴҩҿҗӤүҤӤҴ҉ӁҖ 

 

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

 

Ӏ҆ҥ҉҃ҴҥҿқҩҥӤҩңҝґҶҜҳҗҶ҄ү҉ҢҴ҆Ҿү҃ҌқӂҙҤӁқ҃ҴҥҗӤүҗӥҴқҙҺҊҥҶҗ (THAI CAC) 

1 ข้อมูล CG Score ประจ าปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) มี 2 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC 

   - ได้รับการรับรอง CAC 

 


