
 

 
No

 

 

 

 

 

 
  
 
N

Pri

12

Un

Up

Ke

กํา
(+3
ขอ
บริ
แล
คร้ั
บา
9M
เรา
เพิม่
ผล

 
 

Fig

Sour

Bt m
R
G
S
O
N
N
N
E
N

Per
     
     
     

Vor
66.2
vora
 
 

ovember 9, 2016 

Neutral‧Ma

ice as of 08 Nov 2

2M target price (B

nchanged/Revised

pside/downside (%

ey messages 

ไรสุทธิของ KCE 
37% YoY; -3.2% Q
องเราและการคากการ
ริษัทมีรายการพิเศษสอ
ลกเปลี่ยน 30 ลานบาท
ร้ังเดียว 22 ลานบาท 
าท (+39% YoY; +1
M16 คิดเปนสัดสวน 
า อัตรากําไรข้ันตน (G
มข้ึนจาก 32% ใน 3Q
ลมาจากประสิทธิภาพ

gure 1: 3Q16 ea

rce: Company data, K

mn
Revenue 
Gross Profit
SG&A
Operating Profit
Non-Operating Inc./
Net Profit
Normalized profi
EPS (Bt)
Normalized EPS (Bt
cent
Gross margin
EBIT margin
SG&A/sales

anart Meethavorn 
2658.8888 Ext.885
anartm@kgi.co.th 

intained 

2016 

Bt/shr) 

d up(down)(%) 

%) 

ใน 3Q59 อยูท่ี 78
QoQ) ซ่ึงเปนไปตาม
รณของตลาด แต
องรายการ ไดแก กํ
ท และคาใชจายภาษีที
สงผลใหกําไรปกติอ
.2% QoQ) ทําใหท่ีกํ
71% ของประมาณ

GPM) ทําสถิติสูงสุดใ
Q58 และ 35.5% ใน 2
พของโรงงานใหม 

arnings review

KGI Research 

3Q
3,5         
1,2         

4            
8            

/(Exp.)             
7          

t 7          
1           

) 1           
3Q
3
2
1

56 

111.0

111.0

Unchanged

0.0

86 ลานบาท  
ประมาณการ
ตยางไรก็ตาม
าไรจากอัตรา
ท่ีเกิดข้ึนเพียง
ยูท่ี 778 ลาน
กําไรปกติงวด 
ณการท้ังปของ
ใหมท่ี 36.0% 
2Q59  ซ่ึงเปน

w 

Q16 3Q15
515 3,301         
264 1,058         
437 434            
839 618            

8    13              
786 573          
778 560          
.37 1.00           
.35 0.97           
Q16 3Q15
36.0 32.0
23.9 18.7
2.4 13.2

Thailand

*The Com

http://resea

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลประก
Event 
กําไรสุทธิของ
ของเราและกา
อัตราแลกเปลี่
อยูที่ 778 ลาน
ประมาณการท
lmpact 
รายไดโต 6.5%
รายไดของ K
มาจากปริมาณ
ที่ทรงตัว QoQ
ดอลลารสหรัฐ
ขนสงทางเรือ
จาก US$102
บาท/ดอลลาร
จากการรับรูร
GPM ทําสถติิ
อัตรากําไรขัน้
โดยประสิทธิ
แนวโนมจะเพิ
รายการพเิศษ
บริษัทมีกําไรจ
ดอลลารสหรัฐ
ประกันในปที
8.0 ลานบาท 
Valuation an
เรายังคงราคา
ป 2560 ที่ 6.5
ที่สดใสของ K
Risks 
เกิดภัยธรรมช
อื่น และ คาเงิ

YoY (%)
6.5                    

19.5                  
0.6                    

35.8                  
(36.7)                 
37.1               
38.9               
37.1                  
38.9                  

YoY (ppts)
3.9
5.1

(0.7)

ALER

KC
(KCE

d 

mpany may be is

rch.kgi.com; Bloo

อบการ 3Q5
ง KCE ใน 3Q59 
ารคากการณของต
ลีย่น 30 ลานบาท 
นบาท (+39% Yo
ทั้งปของเรา 

% YoY แตทรงตัว
KCE อยูที่ 3.52 พนั
ณการผลิตที่เพิ่มขึน้
Q มาจากการรับรู
ฐ เนื่องจากมีส
อ ทําใหรายไดที่บริ
2.2 ลานใน 2Q59
รใน 2Q59 ก็สงผล
ายไดบางสวนลาช
ตสิูงสดุใหมอีกครัง้
นตน (GPM) ทําสถิ
ภาพของโรงงานใ
พิ่มขึ้นตอเนื่อง ซึง่
ษชวยใหกําไรสุทธเิ
จากอัตราแลกเปลี่
ฐ ในขณะท่ีมคีา
ที่แลว ดังนั้น บ ิ

nd action 
เปาหมายป 2560 

51 บาท แตอยางไร
KCE ไปเรียบรอย

ชาติ, มีการปดโรง
นบาทแข็งขึ้นเมื่อ

2Q16 QoQ (%
3,579  (1            
1,270  (0            

454     (3            
833     0             
43       (80          

812    (3          
768    1           
1.41    (3            
1.34    1             

2Q16 QoQ (pp
35.5 0
23.3 0
12.7 (0

RT 

CE El
E.BK/KC

ssuer of Derivat

omberg: KGIT <G

59: ออกมาดี
อยูที่ 786 ลานบาท
ตลาด แตอยางไร
และคาใชจายภาษี

oY, +1.2% QoQ

ัวQoQ 
นลานบาท เพิ่มขึน้
นจากการเพิ่มอัตร
รายไดบางสวนลา
วนตางระหวางมลู
ริษัทรับรูในรูปสกุ
9) นอกจากนี้ การ
ลใหรายไดลดลง 1
ชาตอไปอีกในอน
ง 
ถติิสูงสุดใหมที่ 3
ใหมชวยชดเชยผล
งจะทําให KCE ได
เพิ่มขึ้น 
ลีย่นในงวดน้ี 30
ใชจายภาษีที่เกิดขึ้
ริษัทจึงรับรูกําไรจ

เอาไวที่ 111 บาท
รก็ตาม เราเชื่อวาร
แลว ดงันั้น เราจึง

งงานโดยไมไดวาง
อเทียบกับดอลลาร

%) Comments
.8) Softened QoQ d

0.5)
.8)

0.8
0.6) Exchange gain 
.2) In line with o
.2 In line with our
.2)
.2
ts)

0.5 Higher efficienc
0.6
0.3)

ectro
E TB)* 

Electrici

tive Warrants on

O>     Please see 

ดีตามคาด 

ท (+37% YoY; -3
ก็ตามบริษัทมีราย
ษีที่เกิดขึ้นเพียงคร้ั

Q) ทําใหกําไรปกติ

น 6.5% YoY แต
ราการใชกําลังการ
าชา (consignmen
ลคาสินคาที่สงออ
กุลดอลลารทรงตัว
รที่คาเงินบาทแขง็
1.8% QoQ ทั้งนี้ เร
นาคต 

6.0% เพิม่ขึ้นจาก
ลกระทบจากคาเงิน
ดเปรียบคูแขงในร

0 ลานบาท จ
ขึน้เพยีงคร้ังเดียว 
จากรายการที่ไมเกี

ท อิงจาก PER ที่ 
ราคาหุนในปจจุบนั
ยังคงคําแนะนําถอื

งแผนไวลวงหนา,
สหรัฐ 

due to consignmen

of Bt30mn, one-tim
our forecast
r forecast

cy of the new plant

onic 

ty Generatin

n these securitie

back page for dis

3.2% QoQ) ซึ่งเป
ยการพิเศษสองราย
ร้ังเดยีว 22 ลานบา
ติงวด 9M16 คิดเป

ทรงตัว QoQ โดย
รผลิตของโรงงานใ
nt) และคาเงินบาท
ก กับยอดรับรู
ว (รายไดใน 3Q59
งขึ้นเปน 34.6 บา
ราคาดวาบริษัทจะ

 32.0% ใน 3Q58
นบาทที่แข็งขึ้นได
ระยะตอไป 

จากการที่คาเงินบา
22 ลานบาทซึ่ง

ก่ียวกับผลการดําเน

17.0x (+1.5SD) แ
นไดสะทอนแนว
อ  

, ลูกคาเปลี่ยนไป

t and baht apprecia

me tax expense of B

 

ng 

es. 

sclaimer 

นไปตามประมาณ
ยการ ไดแก กําไ
าท สงผลใหกําไร
ปนสัดสวน 71% 

ยรายไดที่เพิ่มขึ้น 
ใหม ในขณะท่ีร
ทที่แข็งขึ้นเมือ่เทีย
รายไดจากเง่ือนไข
9 อยูที่ US$101.6
าท/ดอลลาร จาก 
ะยังคงไดรับผลกร

 และ 35.5% ใน 2
ด เราคาดวา GPM

าทแข็งขึ้นเมือ่เทีย
เก่ียวกับรายไดจา
นินงานในไตรมา

และประมาณการ 
โนมผลการดําเนนิ

ปสั่งสินคาจากผูผลิ

ating against US$

Bt22mn

Thailand 

1 

ณการ
รจาก
รปกติ
ของ

YoY
ายได
ยบกับ
ขการ
 ลาน 
35.0

ระทบ

2Q59 
M มี

ยบกับ
กเงิน
สนี้ที่

EPS
นงาน

ลติเจา



 
 
 

 

Thailand KCE Electronic 

November 9, 2016 
*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. 

http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT <GO>     Please see back page for disclaimer 

2 

KGI Locations ChinaShanghai 

 

Room 1907-1909， Tower A, No. 100 Zunyi Road,  

Shanghai, PRC 200051 

                     Shenzhen 

 

Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road,  

Shenzhen, PRC 518008 

 TaiwanTaipei 

 

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan 

Telephone886.2.2181.8888 ‧  Facsimile886.2.8501.1691 

 Hong Kong 

 

41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 

Telephone 852.2878.6888  Facsimile 852.2878.6800 

 ThailandBangkok 

 

 

8th - 11th floors, AsiaCentreBuilding 

173 South Sathorn Road, Bangkok10120, Thailand 

Telephone 66.2658.8888  Facsimile 66.2658.8014 

KGI's Ratings Rating Definition 

 Outperform (OP) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage 
universe in the related market (e.g. Taiwan). 

 Neutral (N) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 
40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3 

 Under perform (U) The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's 
coverage universe in the related market (e.g. Taiwan). 

 Not Rated (NR) The stock is not rated by KGI Securities. 

 Restricted (R) KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain typesofcommunications, including an 
investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking 
transaction and in certain other circumstances. 

  Excess return = 12M target price/current price- 

 Note When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with 
those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based 
on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be 
changed automatically. 

Disclaimer KGI Securities (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In no event
shall the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or profits, arising by 
utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation to buy or sell any
securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice. 

 

 

 

 



 
  

 

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


