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เอกสารแนบ SET Release ฉบบัท่ี 74 /2564 
 

รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2021 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

ASIAN บรษิทั เอเชีย่นซ ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

CFRESH บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจ ำกดั (มหำชน)  

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 

GFPT บรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) 

HTC บรษิทั หำดทพิย ์จ ำกดั (มหำชน) 

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

NRF บรษิทั เอน็อำร ์อนิสแตนท์ โปรดวิซ์ จ ำกดั (มหำชน) 

OSP บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 

PM บรษิทั พรเีมยีร ์มำรเ์กต็ติง้ จ ำกดั (มหำชน) 

SNP บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

TFG บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

TFMAMA บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TIPCO บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TU บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

TVO บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 

TWPC บรษิทั ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน) 

ZEN บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 

S & J บรษิทั เอส แอนด์ เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ำกดั (มหำชน)  

SABINA บรษิทั ซำบน่ีำ จ ำกดั (มหำชน) 

STGT บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

TNL บรษิทั ธนูลกัษณ์ จ ำกดั (มหำชน) 

TOG บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มธุรกิจการเงิน 

BAY ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) 

BBL ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

BLA บรษิทั กรุงเทพประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

KBANK ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

KKP ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร จ ำกดั (มหำชน)  

KTB ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

KTC บรษิทั บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

LHFG บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

MTC บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

NSI บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

SAK บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

SCB ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

THANI บรษิทั รำชธำนีลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

THREL บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

TISCO บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

TQM บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

TTB ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

AH บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 

BGC บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) 

CSC บรษิทั ฝำจบี จ ำกดั (มหำชน) 

IRC บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

IVL บรษิทั อนิโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน)  

PCSGH บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 

SAT บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน)  

SCGP บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

SNC บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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SSSC บรษิทั ศูนยบ์รกิำรเหลก็สยำม จ ำกดั (มหำชน)  

THIP บรษิทั ทำนตะวนัอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

TMT บรษิทั ทเีอม็ท ีสตลี จ ำกดั (มหำชน) 

TPBI บรษิทั ทพีบีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

TPCS บรษิทั ทพีซีเีอส จ ำกดั (มหำชน) 

TSC บรษิทั ไทยสตลีเคเบลิ จ ำกดั (มหำชน) 

TSTH บรษิทั ทำทำ สตลี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

UAC บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง 

AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

AMATAV บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

AWC บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอรป์ จ ำกดั (มหำชน) 

CK บรษิทั ช.กำรช่ำง จ ำกดั (มหำชน) 

CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันำ จ ำกดั (มหำชน) 

DRT บรษิทั ผลติภณัฑต์รำเพชร จ ำกดั (มหำชน) 

EPG บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

FPT บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

LPN บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

NVD บรษิทั เนอวำนำ ไดอ ิจ ำกดั (มหำชน) 

ORI บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

PPP บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ำกดั (มหำชน) 

PSH บรษิทั พฤกษำ โฮลดิ้ง จ ำกดั (มหำชน) 

S บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

SC บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

SCC บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

SCCC บรษิทั ปูนซเีมนต์นครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

SIRI บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 

SYNTEC บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

TASCO บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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TOA บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

TTCL บรษิทั ททีซีแีอล จ ำกดั (มหำชน) 

WHA บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มทรพัยากร 

AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ำกดั (มหำชน) 

BAFS บรษิทั บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

BANPU บรษิทั บำ้นปู จ ำกดั (มหำชน)  

BCP บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

BCPG บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

BGRIM บรษิทั บ.ีกรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

BPP บรษิทั บำ้นปู เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

CKP บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

EA บรษิทั พลงังำนบรสิุทธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

EASTW บรษิทั จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)  

EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน)  

GPSC บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) 

GULF บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

GUNKUL บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

IRPC บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน)  

PTG บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ำกดั (มหำชน) 

PTT บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) 

PTTEP บรษิทั ปตท. ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน)  

RATCH บรษิทั รำช กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

SCG บรษิทั สหโคเจน (ชลบุร)ี จ ำกดั (มหำชน) 

TOP บรษิทั ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน)  

TTW บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 

WHAUP บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด์ พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบริการ 

AAV บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
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AOT บรษิทั ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกดั (มหำชน) 

BDMS บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) 

BEM บรษิทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

BJC บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

BWG บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด์ กรนี จ ำกดั (มหำชน)  

CENTEL บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 

COM7 บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 

CPALL บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ำกดั (มหำชน) 

CRC บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

GLOBAL บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน)  

JWD บรษิทั เจดบัเบิ้ลยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

KEX บรษิทั เคอรี ่เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

MAJOR บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 

M-CHAI บรษิทั โรงพยำบำลมหำชยั จ ำกดั (มหำชน) 

NYT บรษิทั นำมยง เทอรม์นัิล จ ำกดั (มหำชน)  

PLANB บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 

PR9 บรษิทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 

RS บรษิทั อำรเ์อส จ ำกดั (มหำชน) 

VGI บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มเทคโนโลยี 

ADVANC บรษิทั แอดวำนซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 

HANA บรษิทั ฮำนำ ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ำกดั (มหำชน) 

ILINK บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ำกดั (มหำชน)  

MSC บรษิทั เมโทรซสิเตม็สค์อรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

PT บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

SYNEX บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

THCOM บรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  
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TRUE บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

TMILL บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มธุรกิจการเงิน 

GCAP บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

LIT บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

ADB บรษิทั แอพ็พลำย ดบี ีจ ำกดั (มหำชน) 

COLOR บรษิทั สำลี ่คลัเล่อร ์จ ำกดั (มหำชน) 

SELIC บรษิทั ซลีคิ คอรพ์ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง 

ARROW บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

PPS บรษิทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบริการ 

AKP บรษิทั อคัคปีรำกำร จ ำกดั (มหำชน)  

OTO บรษิทั วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TVD บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มเทคโนโลยี 

ITEL บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 
*รำยชื่อบรษิทัจดทะเบยีนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกำศ ณ วนัที ่4 ตุลำคม 2564 (ส ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนทีผ่่ำนกำรคดัเลอืกเป็นสมำชกิของ DJSI และผ่ำนเกณฑคุ์ณสมบตัทิีก่ ำหนด ตลำดหลกัทรพัยฯ์ จะมี
กำรปรบัปรุงรำยชือ่ THSI ใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรคดัเลอืกอกีครัง้) 
 
ข้อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับน้ีจัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่ำนัน้ มิใช่กำรให้
ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทุนหรอืควำมเห็นดำ้นกฎหมำย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมไิดใ้ห้กำรรบัรองในควำมถูก
ต้องของขอ้มูลหรอืในเรื่องของกำรใชง้ำนทีต่อบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพำะอื่นใด รวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้น อนัเน่ืองมำจำกกำรน ำข้อมูลไม่ว่ำส่วนหน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมดไปใช้หรอือ้ำงองิหรอืเผยแพร่ไม่ว่ำใน
ลกัษณะใด ๆ นอกจำกน้ี ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มูลไม่
ว่ำส่วนหน่ึงส่วนใดหรอืทัง้หมด รวมทัง้เปลี่ยนแปลงรำยชื่อ Thailand Sustainability Investment ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนด 


