
 May 16, 2017 
*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. 

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

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Neutral Maintained  

Price as of 15 May 2017 2.02 

12M target price (Bt/shr) 1.80 

Unchanged / Revised up (down) (%) N.A. 

Upside/downside (%) (7.8) 

Key messages 

กําไรสุทธิของ SIRI ใน 1Q60 อยูท่ี 511 ลานบาท ลดลง 8% 
YoY และ 68% QoQ ต่ํากวาประมาณการของเรา 14% แต
ใกลเคียงกับ consensus กําไรสุทธิใน 1Q60 คิดเปนสัดสวน 
18% ของประมาณการท้ังปของเรา กําไรท่ีต่ํากวาคาดเปนผล
มาจาก รายไดจากการโอนที่ต่ําเกินคาด เนื่องจากไมมี
โครงการคอนโดใหมท่ีถึงกําหนดเริ่มโอนใน 1Q60 ในขณะ
ท่ียอดโอนโครงการแนวราบก็เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น 
เนื่องจากบริษัทเปดตัวโครงการแนวราบใหมในไตรมาส
แรกแคหนึ่งโครงการเทานั้น   อยางไรก็ดีเราคาดวา
โมเมนต้ัมนาจะคอยๆ ฟนตัวดีข้ึน และถึงจุดสูงสุดของปนี้
ใน 4Q60 จากการโอนโครงการคอนโดมิเนียมใหมสาม
โครงการ ท้ังนี้ เนื่องจากกําไรยังไมมีแนวโนมจะเติบโต
อยางแข็งแกรงในปนี้ปหนา และราคาหุนก็เหลือ upside ถึง
ราคาเปาหมายของเราท่ี 1.80 บาท (อิงจาก PER +0.25SD ท่ี 
8.75x) อีกไมมากแลว เราจึงยังคงแนะนําใหถือ SIRI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประกอบการ 1Q60: กําไรตํ่ากวาประมาณการของเรา 14%  
Event 
กําไรสุทธิของ SIRI ใน 1Q60 อยูที่ 511 ลานบาท (-8% YoY; -68% QoQ) 

Impact 
กําไรสุทธิใน 1Q60 ต่ํากวาประมาณการของเรา 14% 
กําไรสุทธิตํ่ากวาประมาณการของเราท่ี 596 ลานบาทอยู 14% แตใกลเคียงกับ consensus ที่ 502 ลานบาท 
โดยรายไดลดลง 39% QoQ และ 8% YoY ซึ่งตํ่ากวาประมาณการของเรา 6% ทั้งน้ี รายไดจากการโอนท่ี
อยูอาศัยใน 1Q60 ลดลง 19% YoY และ 44% QoQ เหลือ 5.7 พันลานบาท 

ยอดโอนเสียโมเมนตั้มไปเน่ืองจากไมมีการโอนคอนโดใหม 
รายไดจากการโอนท่ีตํ่ากวาคาดเปนเพราะยอดโอนท่ีตํ่าของโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งลดลงถึง 30% 
YoY และ 48% QoQ เหลือ 3.5 พันลานบาท เนื่องจากไมมีโครงการคอนโดใหมที่ถึงกําหนดเร่ิมโอนใน
1Q60 มีแตเพียงโครงการที่โอนคางตอเนื่องอยูเทาน้ัน ซึ่งไดแก โครงการ 98 Wireless, The Edge 
สุขุมวิท 23 และ The BASE พัทยา ในขณะท่ียอดโอนโครงการแนวราบเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  9% YoY แต
ลดลง 36% QoQ  
 
GPM ลดลงเนือ่งจากสัดสวนรายไดจากโครงการคอนโดลดลง 
เน่ืองจากสัดสวนรายไดจากโครงการคอนโดมิเนียมลดลงจาก 67% เหลือ 61% สงผลให GPM จึงลดลง
จาก 31.6% เหลือ 30.4% นอกจากน้ี รายไดที่ลดลงอยางมากก็สงผลใหสัดสวนคาใชจาย SG&A ตอ
ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 14.1% ใน 4Q59 เปน 16.8% ใน 1Q60  ถึงแมวารายไดจากการโอนจะออนแอใน
1Q60 แตเราคาดวาโมเมนต้ัมนาจะคอยๆ ฟนตัวดีขึ้น และถึงจุดสูงสุดของปนี้ใน 4Q60 จากการโอน
โครงการคอนโดมิเนียมใหมสามโครงการไดแก The Monument, Mori Hasu และ The Line JJ 
 
Valuation and action 
เรายังคงแนะนําใหถือ SIRI โดยใหราคาเปาหมายท่ี 1.80 บาท อิงจาก PER เฉลี่ยระยะยาว+0.25SD ที่ 
8.75x 
 
Risk 
แนวโนมเศรษฐกิจแยลง และการแขงขันในตลาดท่ีอยูอาศัยรุนแรงขึ้น 

 

 

1Q17 earnings were 14% below our estimation 

B t m n 1Q 17 1Q 16 YoY (%) 4Q 16 Q oQ  (%) C omments
S ale s 6,993           7,573           (7.7)                  11,486         (39.1)                 W eak trans fe r inc om e  due  to lac k of new c ondo trans fe r
C O G S 4,868           5,328           (8.6)                  7,853           (38.0)                 
G ros s  profit 2,125           2,245           (5.3)                  3,632           (41.5)                 
S G &A 1,178           1,397           (15.7)                1,616           (27.1)                 
O pe rating profit 936              919              1.9                   2,024           (53.8)                 
E B IT 846              884              (4.4)                  2,159           (60.8)                 
Inte res t expens e 175              169              3.6                   117              49.9                  
Inc om e tax expens e 159              159              (0.3)                  444              (64.3)                 
Net profit 511              556              (8.1)                  1,599           (68.0)                 E arnings  were  14% be low our es tim ation
P erc ent 1Q 17 1Q 16 YoY (ppts ) 4Q 16 Q oQ  (ppts )
G ros s  m argin 30.4             29.6             0.7                   31.6             (1.2)                   G P M we ighed down by  produc t m ix
S G &A/s ales 16.8             18.4             (1.6)                  14.1             2.8                     

Source: KGI Research 

Ratasak Piriyanont 
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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 types of communications, 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 

 
 
 
 
 
 

                        บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดบั "ดเีลิศ ( Excellent )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท

AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม HMPRO บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ QH บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 

BIGC บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ IRPC บริษัท ไออาร์พซีี RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 

BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ KBANK ธนาคารกสิกรไทย SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ 

CK บริษัท ช.การช่าง KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั

CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร KKP ธนาคารเกียรตินาคิน SPALI บริษัท ศภุาลยั 

CPN บริษัท เซ็นทรัลพฒันา KTB ธนาคารกรุงไทย STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั

DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) KTC บริษัท บตัรกรุงไทย SVI บริษัท เอสวีไอ 

DRT บริษัท กระเบือ้งหลงัคาตราเพชร LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ TCAP บริษัท ทนุธนชาต 

DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า PTT บริษัท ปตท. TMB ธนาคารทหารไทย 

GFPT บริษัท จีเอฟพีที PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม TOP บริษัท ไทยออยล์ 

                  บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดมีาก ( Very Good )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั PYLON บริษัท ไพลอน 

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส DCC บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

ANAN บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั ERW บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ 

AP บริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง

BANPU บริษัท บ้านป ู GLOW บริษัท โกลว์ พลงังาน TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 

BBL ธนาคารกรุงเทพ GUNKUL บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย 

BDMS บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั MALEE บริษัท มาลีสามพราน TVO บริษัท นํา้มนัพืชไทย 

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากดั

CHG บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่

            บริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดบั "ด ี( Good )"
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร SCN บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั 

BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป SIRI บริษัท แสนสิริ 

BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จํากดั NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั

CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั

ILINK บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ SAWAD บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั TRT บริษัท ถิรไทย 

LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากดั SCI บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั

บริษัทที่ไม่ปรากฏช่ือในรายงาน CGR
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั

BCPG บริษัท บีซีพีจี จํากดั CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ 



 
  

 

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

ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ QH บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส์ 

ANAN บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จํากดั RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ 

BBL ธนาคารกรุงเทพ HMPRO บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ ROBINS บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสนั 

BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั IRPC บริษัท ไออาร์พซีี SCC บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั

BDMS บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั KBANK ธนาคารกสิกรไทย SIRI บริษัท แสนสิริ 

BIGC บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ SPALI บริษัท ศภุาลยั 

CK บริษัท ช.การช่าง KKP ธนาคารเกียรตินาคิน STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากดั

DCC บริษัท ไดนาสตีเ้ซรามิค KTB ธนาคารกรุงไทย TCAP บริษัท ทนุธนชาต 

DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากดั TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

DRT บริษัท กระเบือ้งหลงัคาตราเพชร PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ TMT บริษัท ค้าเหล็กไทย 

EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า PTT บริษัท ปตท. TOP บริษัท ไทยออยล์ 

GFPT บริษัท จีเอฟพีที PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

ระดับ 4: ได้รับการรับรอง (Certified)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชัน่ ERW บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จํากดั

AP บริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ GLOW บริษัท โกลว์ พลงังาน SAWAD บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั

BA บริษัท การบินกรุงเทพ จํากดั GUNKUL บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ 

BANPU บริษัท บ้านป ู ILINK บริษัท อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมิวนิเคชัน่ SCN บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั 

BCP บริษัท บางจากปิโตรเลียม KTC บริษัท บตัรกรุงไทย SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ 

BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ SVI บริษัท เอสวีไอ 

BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดสัทรี จํากดั LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 

CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จํากดั

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา MALEE บริษัท มาลีสามพราน TMB ธนาคารทหารไทย 

CHG บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล TRT บริษัท ถิรไทย 

CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

CPF บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั TVO บริษัท นํา้มนัพืชไทย 

CPN บริษัท เซ็นทรัลพฒันา PTTEP บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ PYLON บริษัท ไพลอน 

ระดับ 3: มีมาตรการป้องกัน (Established)
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากดั SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง

CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ SCI บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากดั

ไม่เปิดเผยหรือไม่มีนโยบาย
ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท ช่ือย่อ ช่ือบริษัท
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย BPP บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั

BCPG บริษัท บีซีพีจี จํากดั BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิง้ จํากดั




