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Bt mn 2Q16 2Q15 YoY (%) 1Q16 QoQ (%) Comments
Revenue 3,579         3,047         17.4           3,529         1.4             ��������	
������������

�����	�����������
�������������

Gross Profit 1,270         937            35.5           1,198         6.0             
SG&A 454            383            18.7           423            7.4             
Operating Profit 833            575            44.9           784            6.2             
Operating EBITDA 1,044         728            43.4           987            5.8             
Non-Operating Inc./(Exp.) 43              (12)             (460.9)        23              87.9           ��������������������

Net Profit 812          490          65.6         751          �������������� ������	�
 ���������	����

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

EPS (Bt) 1.41           0.85           65.6           1.31           8.1             
Normalized EPS (Bt) 1.34           0.87           53.0           1.27           5.5             

Percent 2Q16 2Q15 YoY (ppts) 1Q16 QoQ (ppts)
     Gross margin 35.5 30.8 4.7 33.9 1.5 �����������	� ������������	�����������
���

     EBIT margin 23.3 18.9 4.4 22.2 1.0
     SG&A/sales 12.7 12.6 0.1 12.0 0.7
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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


