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Dec - 13A Dec - 14A Dec - 15A Dec - 16F Dec - 17F
Revenue (Btmn) 9,294 11,284 12,449 14,789 16,941
Net Profit (Btmn) 1,174 2,110 2,240 3,217 3,822
Normalized Profit (Btmn) 1,052 1,798 2,192 3,217 3,822
EPS (Bt) 2.44 3.73 3.90 5.48 6.51
Normalized EPS (Bt) 2.19 3.18 3.81 5.48 6.51
DPS (Bt) 0.75 1.10 1.50 2.19 2.60
EPS Growth (%) 79.4 52.7 4.5 40.5 18.8
Normalized EPS Growth (%) N/A 45.3 20.0 43.6 18.8
P/E (X) 9.6 9.2 18.0 16.8 14.1
P/B (X) 2.7 3.0 5.0 5.3 4.3
EV/EBITDA (X) 30.5 20.7 18.5 13.8 11.8
Net Debt to Equity (%) 108.1 84.5 69.4 43.9 25.7
Dividend Yield (%) 3.2 3.2 2.1 2.4 2.8
Return on Average Equity (%) 28.5 33.0 27.7 31.7 30.7
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Bt Q1 Q2 Q3 Q4
2013 0.57      0.41      0.68      0.78      
2014 0.78      0.85      1.08      1.03      
2015 0.98      0.85      1.00      1.06      
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Bt mn 2Q16F 2Q15 YoY (%) 1Q16 QoQ (%)
Revenue 3,603         3,047         18.3           3,529         2.1             
Gross Profit 1,276         937            36.1           1,198         6.5             
SG&A 432            383            12.9           423            2.2             
Operating Profit 851            575            48.1           784            8.6             
Operating EBITDA 1,059         728            45.6           987            7.3             
Non-Operating Income/(Expense) 25              (12)             (307.5)        23              8.0             
Net Profit 805          490          64.3         751          ��������������

� ��� 	
���������� ������������� ������������� ������������� ������������� ��������������

EPS (Bt) 1.40           0.85           64.3           1.31           7.2             
Normalized EPS (Bt) 1.36           0.87           55.4           1.27           7.2             

Percent 2Q16F 2Q15 YoY (ppts) 1Q16 QoQ (ppts)
     Gross margin 35.4 30.8 4.6 33.9 1.5
     EBIT margin 23.6 18.9 4.8 22.2 1.4
     SG&A/sales 12.0 12.6 (0.6) 12.0 0.0
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Jun-13A Sep-13A Dec-13A Mar-14A Jun-14A Sep-14A Dec-14A Mar-15A Jun-15A Sep-15A Dec-15A Mar-16A

Income Statement (Bt mn)

����� �#�%� �#��� �#�)" �#�%� �#�$) �#))) �#��� �#��� "#��� "#"�$ "#�$� "#��)

Cost of Goods Sold (1,698) (1,816) (1,773) (1,893) (1,932) (2,047) (1,846) (2,050) (2,110) (2,243) (2,131) (2,331)

* ����������� �%" ��� �$) ��� ��% )�� ��% �"� )"� $#��� $#��� $#$)�

Operating Expenses (302) (361) (344) (443) (417) (441) (382) (344) (383) (434) (359) (423)

Other incomes 11 16 15 13 19 (47) 74 63 20 (5) (43) 9

+ ��	����������� ��� "�) ")� ��� ��� �%� ��� ��� ��� %$� %�� ���

Depreciation of fixed assets (136) (138) (119) (133) (137) (141) (143) (136) (153) (195) (199) (203)

+ ��	�����,-./01 ��� �$� ��) ��� %�% %�� %)$ %�% ��� �$� ��� )��

� ��2+ ��	�����.�&��  � $� ��! �) "� ��" �% �� �$�! $" ��! ��

Interest Income 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Other Non-op Income 0 10 (7) 29 34 203 46 54 (12) 13 (7) 23

� ��2+ ��	�����,3���� ��"! ��%! �"! �"�! �"�! ��)! ��"! ��$! �"�! ��)! ���! ��%!

Interest Expenses (44) (46) (43) (32) (34) (29) (23) (21) (35) (49) (48) (46)

Other Non-op Expenses (40) 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

,4���5�.�&�� 6�7���! � % �$! $$ ) � � " % $� � %

��2�	3������� $)" "�� "�) ��� �)� %�� ��� ��� �"� �)" %"� �%�

Current Taxation 6 (21) 0 (7) (14) (30) 5 (17) (40) (17) (18) (10)

Minorities (2) (2) (3) (3) (4) (3) (3) (3) (4) (3) (2) (6)

Extraordinary items 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

� �������� $)� "�� "�� �") ��) %$$ ��� �%� �)� ��" %$� ��$

� ��� 	
���������� �"� "$� "�� �$$ ��� ��� �"� �$$ ��� �%� %$) ���

EPS (Bt) 0.41 0.68 0.78 0.78 0.85 1.08 1.03 0.98 0.85 1.00 1.06 1.31

Normalized EPS (Bt) 0.49 0.66 0.72 0.73 0.79 0.72 0.94 0.89 0.87 0.97 1.08 1.27

Margins

Gross profit margin 24.9            28.5            28.9            31.5            31.4            31.8            31.7            28.9            30.8            32.0            33.8            33.9            

Operating EBIT margin 12.0            14.9            15.7            16.0            17.3            15.5            20.3            19.1            18.9            18.7            21.3            22.2            

Operating EBITDA margin 18.0            20.4            20.4            20.8            22.2            20.2            25.6            23.8            23.9            24.7            27.5            28.0            

Net profit margin 8.7              12.9            15.1            15.9            17.0            20.4            21.5            19.6            16.1            17.4            19.0            21.3            

Growth
Revenue growth 13.1            12.3            (1.8)             10.9            1.9              6.4              (9.9)             6.7              5.7              8.3              (2.5)             9.7              

Operating EBIT growth 41.7            39.4            3.0              13.2            10.5            (4.8)             17.9            0.4              4.5              7.6              10.8            14.5            

Operating EBITDA growth 28.9            26.9            (1.5)             12.9            8.8              (3.2)             14.1            (0.7)             6.0              11.8            8.6              11.6            

Net profit growth (27.4)           65.8            15.0            16.6            9.0              27.7            (5.1)             (2.6)             (13.2)           16.9            6.7              22.8            

Normalized profit growth 54.5            33.7            8.4              19.5            8.3              (8.2)             30.7            (4.3)             (1.8)             11.5            10.6            17.6            
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As of 31 Dec (Bt mn) 2014 2015 2016F 2017F 2018F

Total Assets 15,160 16,830 18,385 19,983 20,935

Current Assets 5,622 6,936 8,063 9,234 10,382

     Cash & ST Investments 467 676 979 1,133 1,289

     Inventories 1,470 1,684 1,975 2,249 2,518

     Accounts Receivable 3,632 4,540 5,065 5,802 6,519

     Others 54 36 44 51 57

Non-current Assets 9,537 9,894 10,322 10,749 10,553

     LT Investments 77 105 105 105 105

     Net fixed Assets 8,843 9,216 9,621 9,987 9,731

     Others 618 573 596 656 717

Total Liabilities 8,772 8,730 8,228 7,520 5,802

Current Liabilities 5,765 5,026 4,342 4,419 3,986

     Accounts Payable 2,155 1,673 1,975 2,249 2,518

     ST Borrowings 2,652 2,139 1,139 839 39

     Others 959 1,213 1,228 1,330 1,429

Long-term Liabilities 3,007 3,704 3,886 3,101 1,816

     Long-term Debts 2,802 3,538 3,763 2,963 1,663

     Others 204 166 124 139 153

Shareholders' Equity 6,388 8,100 10,156 12,462 15,131

     Common Stock 566 575 587 587 587

     Capital Surplus 1,686 1,810 1,899 1,899 1,899

     Retained Earnings 4,091 5,647 7,578 9,870 12,521

     Preferred Stock 0 0 0 0 0

Year to 31 Dec (Bt mn) 2014 2015 2016F 2017F 2018F

Revenue 11,284 12,449 14,789 16,941 19,034

Cost of Goods Sold (7,718) (8,535) (9,610) (10,946) (12,252)

Gross Profit 3,567 3,914 5,178 5,995 6,782

Operating Expenses (1,683) (1,520) (1,789) (2,033) (2,246)

Other Incomes 58 35 59 68 76

Operating Profit 1,943 2,428 3,448 4,029 4,612

Depreciation of fixed assets (554) (684) (684) (723) (756)

Operating EBITDA 2,809 3,159 4,132 4,752 5,369

Non-Operating Income 312 48 0 0 0

Interest Income 0 0 0 0 0

Other Non-op Income 312 48 0 0 0

Non-Operating Expenses (119) (153) (158) (116) (84)

Interest Expenses (119) (153) (158) (116) (84)

Other Non-op Expenses 0 0 0 0 0

Equity Income/(Loss) 34 21 25 25 25

Pre-tax Profit 2,169 2,344 3,315 3,939 4,553

Current Taxation (46) (91) (82) (98) (113)

Minorities (13) (12) (16) (19) (22)

Extraordinary items 0 0 0 0 0

Net Profit 2,110 2,240 3,217 3,822 4,418

Normalized Profit 1,798 2,192 3,217 3,822 4,418

EPS (Bt) 3.73 3.90 5.48 6.51 7.52

Normalized EPS (Bt) 3.18 3.81 5.48 6.51 7.52

Year to 31 Dec 2014 2015 2016F 2017F 2018F

Growth (% YoY)

Sales 21.4 10.3 18.8 14.6 12.4

OP 57.5 25.0 42.0 16.9 14.5

EBITDA 50.0 12.5 30.8 15.0 13.0

NP 79.8 6.2 43.6 18.8 15.6

Normalized Profit 71.0 21.9 46.7 18.8 15.6

EPS 45.3 20.0 43.6 18.8 15.6

Normalized EPS 45.3 20.0 43.6 18.8 15.6

Profitability (%)

Gross Margin 31.6 31.4 35.0 35.4 35.6

Operating Margin 17.2 19.5 23.3 23.8 24.2

EBITDA Margin 24.9 25.4 27.9 28.1 28.2

Net Profit Margin 18.7 18.0 21.8 22.6 23.2

ROAA 13.9 13.3 17.5 19.1 21.1

ROAE 33.0 27.7 31.7 30.7 29.2

Stability

Gross Debt/Equity (%) 1.4 1.1 0.8 0.6 0.4

Net Debt/Equity (%) 0.8 0.7 0.4 0.3 0.1

Interest Coverage (x) 18.9 16.1 21.8 34.8 54.7

Interest & ST Debt Coverage (x) 0.8 1.1 2.7 4.2 37.3

Cash Flow Interest Coverage (x) 13.2 13.5 18.9 30.8 50.1

Cash Flow/Interest & ST Debt (x) 0.6 0.9 2.3 3.7 34.2

Current Ratio (x) 1.0 1.4 1.9 2.1 2.6

Quick Ratio (x) 0.7 1.0 1.4 1.6 2.0

Net Debt (Bt mn) 5,397 5,621 4,458 3,205 948

Per Share Data (Bt)

EPS 3.7 3.9 5.5 6.5 7.5

Normalized EPS 3.2 3.8 5.5 6.5 7.5

CFPS 2.8 3.6 5.1 6.1 7.2

BVPS 11.3 14.1 17.3 21.2 25.8

SPS 20.0 21.7 25.2 28.8 32.4

EBITDA/Share 5.0 5.5 7.0 8.1 9.1

DPS 1.1 1.5 2.2 2.6 3.0

Activity

Asset Turnover (x) 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9

Days Receivables 117.5 133.1 125.0 125.0 125.0

Days Inventory 69.5 72.0 75.0 75.0 75.0

Days Payable 101.9 71.6 75.0 75.0 75.0

Cash Cycle 85.1 133.6 125.0 125.0 125.0

Year to 31 Dec (Bt mn) 2014 2015F 2016F 2017F 2018F

Operating Cash Flow 1,566 2,065 2,985 3,572 4,228

     Net Profit 1,798 2,192 3,217 3,822 4,418

     Depreciation & Amortization 554 684 684 723 756

     Change in Working Capital (1,078) (850) (907) (966) (943)

     Others 291 39 (9) (6) (3)

Investment Cash Flow (4,034) (1,084) (1,086) (1,089) (500)

     Net CAPEX (4,055) (1,057) (1,089) (1,089) (500)

     Change in LT Investment 22 (28) 0 0 0

     Change in Other Assets (1) 1 3 0 0

Free Cash Flow (2,468) 981 1,898 2,483 3,728

Financing Cash Flow 2,505 (791) (1,592) (2,330) (3,572)

     Change in Share Capital 652 133 101 0 0

     Net Change in Debt 2,341 (251) (441) (821) (1,827)

     Change in Other LT Liab. (487) (673) (1,253) (1,509) (1,745)

Net Cash Flow 37 190 306 153 156

COGS Depreciation Operating Exp. Operating
Revenue Revenue Revenue Margin

2013 68.1% 5.6% 14.3% 12.0%
2014 63.5% 4.9% 15.4% 16.2%
2015 63.1% 5.5% 12.5% 18.9%
2016F 60.4% 4.6% 12.5% 22.5%
2017F 60.3% 4.3% 12.4% 23.0%

Working Capital Net PPE Other Assets Capital
Revenue Revenue Revenue Turnover

2013 -0.1 0.6 0.6 0.9
2014 -0.1 0.8 0.6 0.8
2015 -0.1 0.7 0.6 0.8
2016F -0.1 0.7 0.6 0.8
2017F -0.1 0.6 0.6 0.9

Operating Capital Cash After-tax Return
Margin Turnover Tax Rate on Inv. Capital

2013 12.0% 0.9 1.4% 0.1%
2014 16.2% 0.8 2.1% 0.3%
2015 18.9% 0.8 3.9% 0.6%
2016F 22.5% 0.8 2.5% 0.5%
2017F 23.0% 0.9 2.5% 0.5%

Year x x =

Year 1- + + =

Year 1/ + + =
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รายงานผลสํารวจการกาํกบัดแลกจิการบริษัทจดทะเบียน ู (CG Report)  

  
ท่ีมา: www.thai-iod.com 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสารวจของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเร่ืองการกากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) นี ้เป็นการดาเนินการตามนโยบายของสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสารวจและประเมินจากข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ท่ีมีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมลูท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ดงันัน้ ผลสารวจดงักลา่วจงึเป็นการนาเสนอในมมุมองของบคุคลภายนอก โดยไมไ่ด้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิและมิได้มีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือการประเมิน ผลสารวจดงักลา่วเป็นผลการสารวจ ณ วนัท่ีปรากฏในรายงานการกากบั
ดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ผลการสารวจจงึอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเม่ือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนั ตรวจสอบ หรือ
รับรองถึงความถกูต้องครบถ้วนของผลการสารวจดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 
 
 
 
 
 

                        บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดีเลิศ ( Excellent )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า KTB ธนาคารกรุงไทย TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

KBANK ธนาคารกสิกรไทย RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 

KKP ธนาคารเกียรตินาคิน SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ 

                  บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดบั "ดีมาก ( Very Good )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ERW บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั

AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย GFPT บริษัท จีเอฟพีที SPALI บริษัท ศภุาลยั 

AP บริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั

BBL ธนาคารกรุงเทพ LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ SVI บริษัท เอสวีไอ 

BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 

BIGC บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท TCAP บริษัท ทนุธนชาต 

CK บริษัท ช.การชา่ง QH บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ TMB ธนาคารทหารไทย 

CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

CPN บริษัท เซ็นทรัลพฒันา RS บริษัท อาร์เอส 

DRT บริษัท กระเบือ้งหลงัคาตราเพชร SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

            บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี ( Good )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา HMPRO บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร 

DCC บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค ILINK บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 

GL บริษัท กรุ๊ปลีส KTC บริษัท บตัรกรุงไทย TRT บริษัท ถิรไทย 

GLOW บริษัท โกลว์ พลงังาน MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป TVO บริษัท นํา้มนัพืชไทย 

บริษัทที่ไม่ปรากฏช่ือในรายงาน CGR
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ CHG บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั

ANAN บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่

BA บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ SAWAD บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั

BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย 

BDMS บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั GUNKUL บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง WHA บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั

BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จํากดั LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากดั WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากดั



 
  

 

รายงานผลการประเมณิโครงการประเมนิการพฒันาการต่อต้านการทจริต ุ (Anti-corruption Progress Indicator)   

  
ท่ีมา:  www.cgthailand.org 

Disclaimer: การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีว้ดัความคืบหน้าการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชนั (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีจดัทาโดยสถาบนัท่ี
เก่ียวข้องซึง่มีการเปิดเผยโดยสานกังานคณะกรรมการกากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์นี ้เป็นการดาเนินการตามนโยบายและตามแผนพฒันาความยัง่ยืนสาหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดงักลา่ว สถาบนัท่ีเก่ียวข้องอาศยั
ข้อมลูท่ีได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามท่ีบริษัทจดทะเบียนได้ระบใุนแบบแสดงข้อมลูเพ่ือการประเมิน Anti-Corruption ซึง่ได้อ้างอิงข้อมลูมาจากแบบแสดงรายการข้อมลูประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและ
หรือรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องของบริษัทจดทะเบียนนัน้ แล้วแตก่รณี ดงันัน้ ผลการประเมินดงักลา่วจงึเป็นการนาเสนอในมมุมองของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องซึง่เป็นบคุคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตัขิองบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมิได้ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือการประเมิน 
เน่ืองจากผลการประเมินดงักลา่วเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเทา่นัน้ ดงันัน้ ผลการประเมินจงึอาจเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัวนัดงักล่าว หรือเม่ือข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มิได้ยืนยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความถกูต้องครบถ้วนของผลการประเมินดงักล่าวแตอ่ยา่งใด 
 
 
 
 
 

ระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้ที่เก่ียวข้อง (Extended)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท

CPN บริษัท เซ็นทรัลพฒันา SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั

ระดับ 4: ได้รับการรับรอง (Certified)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ SVI บริษัท เอสวีไอ 

BBL ธนาคารกรุงเทพ KBANK ธนาคารกสิกรไทย TCAP บริษัท ทนุธนชาต 

DCC บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค KKP ธนาคารเกียรตินาคิน TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

DRT บริษัท กระเบือ้งหลงัคาตราเพชร KTB ธนาคารกรุงไทย TMB ธนาคารทหารไทย 

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

ERW บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ระดับ 3: มีมาตรการป้องกัน (Established)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่

ANAN บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั GFPT บริษัท จีเอฟพีที PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

AP บริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ GL บริษัท กรุ๊ปลีส RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 

BA บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั GLOW บริษัท โกลว์ พลงังาน ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

BDMS บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จํากดั GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน่ 

BIGC บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ HMPRO บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ SPALI บริษัท ศภุาลยั 

BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จํากดั KTC บริษัท บตัรกรุงไทย STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 

CHG บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย 

CK บริษัท ช.การชา่ง MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั

CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั WHA บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั

ระดับ 2: ประกาศเจตนารมณ์ (Declared)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย GUNKUL บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง QH บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 

BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ILINK บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ TRT บริษัท ถิรไทย 

GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากดั TVO บริษัท นํา้มนัพืชไทย 

ระดับ 1: มีนโยบาย (Committed)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั RS บริษัท อาร์เอส SAWAD บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั

MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

ไม่เปิดเผยหรือไม่มีนโยบาย
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากดั


