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รายชื่อบรษิทัไทยทีต่ดิอนัดบัดา้นความยัง่ยนื (S&P Global Sustainability Awards) 

• ระดบั Gold Class 

 ชื่อย่อบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั 

1 BANPU บรษิทั บา้นปู จํากดั (มหาชน) 

2 BTS บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จํากดั (มหาชน) 

3 CPALL บรษิทั ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

4 KBANK ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

5 PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จํากดั (มหาชน) 

6 TRUE บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

7 TU บรษิทั ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

8 - บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน)* 

 

• ระดบั Silver Class 

  ชื่อย่อบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั 

1 ADVANC บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) 

2 BCP บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

3 BJC บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จํากดั (มหาชน) 

4 CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) 

5 EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) 

6 HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จํากดั (มหาชน) 

7 PTT บรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) 

8 PTTEP บรษิทั ปตท. สํารวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

9 SCGP บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิ้ง จํากดั (มหาชน) 

10 SCC บรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั(มหาชน) 

11 SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 

12 TOP บรษิทั ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 

13 - บรษิทั น้ําตาลมติรผล จํากดั* 

 

• ระดบั Bronze Class 

  ชื่อย่อบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั 

1 AOT บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

2 DELTA บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

3 GPSC บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จํากดั (มหาชน) 

4 IRPC บรษิทั ไออารพ์ซี ีจํากดั (มหาชน) 

5 - บรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จํากดั* 

 

*ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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• ระดบั Member  

  ชื่อย่อบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั 

1 AWC บรษิทั แอสเสท เวริด์ คอรป์ จํากดั (มหาชน) 

2 BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

3 BDMS บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จํากดั(มหาชน) 

4 BGRIM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

5 BPP บรษิทั บา้นปู เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) 

6 CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 

7 CPNREIT ทรสัต์เพื่อการลงทุนในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย ์CPN รเีทล โกรท 

8 CRC บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

9 EA บรษิทั พลงังานบรสิุทธิ ์จํากดั (มหาชน) 

10 GULF บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

11 IVL บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จํากดั (มหาชน) 

12 KTC บรษิทั บตัรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

13 MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

14 TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

15 VGI บรษิทั วจีไีอ จํากดั (มหาชน) 

 

เกณฑค์ดัเลอืกบรษิทัในการจดัอนัดบั Gold, Silver, Bronze และ Member  

(รายละเอยีดเพิม่เตมิ https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/) 

S&P Global จดัลําดบับรษิทัตามกลุ่มอุตสาหกรรมทัง้หมด 61 อุตสาหกรรมและประกาศรายชื่อบรษิทัทีต่ดิอนัดบัของ

ทุกอุตสาหกรรมโดยใชเ้กณฑ์ดงัน้ี 

• Gold: มคีะแนน ESG อยู่ใน 1% ของคะแนนสูงสุดของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม 

และมคีะแนนขัน้ตํ่า 60 คะแนน 

• Silver: มคีะแนน ESG อยู่ใน 1%-5% ของคะแนนสูงสุดของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม 

และมคีะแนนขัน้ตํ่า 57 คะแนน 

• Bronze: มคีะแนน ESG อยู่ใน 5%-10% ของคะแนนสูงสุดของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมและมคีะแนน   

ขัน้ตํ่า 54 คะแนน 

• Member ใน Sustainability Yearbook: มคีะแนน ESG อยู่ใน 30% ของคะแนนสูงสุดของบรษิทัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมและมคีะแนนอยู่ใน Top 15% ของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรม 
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