
                                               
 
 
 

 

ฉบบัที ่89 /2563                              
 11 พฤศจกิายน 2563 

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศรายช่ือ 124 บจ. ในหุ้นยัง่ยืน ปี 2563 
 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศรายช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563 
โดยมี บจ. ท่ีได้รบัการคดัเลือก 124 บริษทั เพ่ิมขึ้นจาก 51 บริษทั ท่ีมีการประกาศรายช่ือครัง้แรกในปี 2558 
สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความส าคญัในการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยค านึงถึง ส่ิงแวดล้อม สังคม และ
บรรษทัภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในกระบวนการด าเนินงานมากขึน้  
 
นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ ัดการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แมใ้นปีนี้  บจ. ไทยจะ
เผชญิกบัความท้าทายส าคญัจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 และความไม่แน่นอนจากปัจจยัแวดล้อม
ทางเศรษฐกจิ แต่ บจ. ยงัคงให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกจิเพื่อความยัง่ยืน สะท้อนจากจ านวน บจ. ที่สมคัรเขา้
รว่มประเมนิความยัง่ยนืและผ่านเขา้อยู่ในรายชือ่หุน้ยัง่ยนืที่เพิม่ขึน้ทุกปี ซึง่ในปีนี้ บจ. ทีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้สูร่ายชื่อ
หุ้นยัง่ยืน หรอื Thailand Sustainability Investment (THSI) ม ี124 บจ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ม ี98 บจ. และ 51 บจ. 
ในปีแรกของการประกาศรายชือ่ในปี 2558  
 
“ตลาดหลักทรพัย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต้วสิยัทัศน์ “To Make the Capital 

Market ‘Work’ for Everyone” โดยเชื่อว่าประเทศจะเติบโต ได้ธุรกิจและสังคมต้องเติบโตไปพร้อมกัน  ซึ่ ง          

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดส้ง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจดา้นความยัง่ยนืใหแ้ก ่บจ. มาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สง่เสรมิใหผู้ล้งทุน

มกีารลงทุนอย่างมคีวามรบัผดิชอบเพื่อสรา้งโอกาสการไดร้บัผลตอบแทนในระยะยาว ทัง้นี้ ความต้องการลงทุนในหุ้น

ทีม่ ีESG มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ปัจจุบนักองทุน ESG ในประเทศไทยมถีงึ 29 กองทุน สนิทรพัย์สุทธภิายใต้การบรหิาร 

(AUM) รวมประมาณ 26,000 ล้านบาท และทัว่โลกมีกองทุน ESG มี AUM มูลค่ารวมเกอืบ 30 ล้านล้านดอลล่าร์

สหรฐั ถือเป็นส่วนผลกัดนัส าคญัที่ท าให้ บจ. ไทยเรง่พฒันาการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน เพื่อสรา้งโอกาสในการ

ดงึดดูเมด็เงนิลงทุน” นายภากรกล่าว  

 

ในปี 2563 ผลการประเมนิแสดงให้เห็นวา่ บจ. ให้ความส าคญัเพิ่มขึน้ต่อการบรหิารความเสีย่งดา้น ESG และความ
เสีย่งที่อาจเกดิขึ้นใหม่ (Emerging Risk) มกีารจดัท าแผนต่อเนื่องทางธุรกจิ (BCP) เพื่อให้ด าเนินธุรกจิไดต้่อเนื่องใน
ภาวะวกิฤต รวมถึงการพฒันานวตักรรมและน าทรพัยากรมาใชเ้พื่อตอบโจทย์ผูบ้รโิภคและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
มกีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพชว่ยใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทุนได ้ตลอดจนมกีระบวนการดแูลและพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากรในองคก์รอย่างต่อเนื่อง  
 
รายชื่อหุ้นยัง่ยนื 124 บรษิทั เป็น บจ. ใน SET 114 บจ. และ mai 10 บจ. ประกอบดว้ย  บจ. ในกลุ่มทรพัยากรและ
กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และกอ่สรา้งมากทีสุ่ด 21 บรษิทั กลุ่มบรกิาร 20 บรษิทั กลุ่มสนิคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตร
และอุตสาหรรมอาหาร 17 บรษิทั และ 16 บรษิทั ตามล าดบั โดยมมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้าน
บาท ณ วนัที ่9 พฤศจิกายน 2563 หรอืคดิเป็น 67% เมื่อเทยีบกบัมลูคา่หลกัทรพัย์ตามราคาตลาดทัง้หมดของ SET 
และ mai ซึง่เท่ากบั 14.39 ลา้นลา้นบาท   
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รายชื่อหุ้นยั ง่ยืนคัดเลือกจาก  บจ. ที่ เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยัง่ยืน  ซึ่ งประกอบด้วยข้อค าถาม  
19 หมวด ครอบคลุมมติิเศรษฐกจิ (รวมบรรษทัภบิาล) สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมุ่งเน้นวดัผลในดา้นกระบวนการ
ด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน ซึง่ประกอบดว้ย 4 ระดบั ไดแ้ก ่การก าหนดนโยบาย การตัง้เป้าหมายและการน านโยบาย
ไปปฏบิตั ิการวดัผลลพัธ์จากการด าเนินการ และการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ซึง่ บจ. ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยู่ในรายชื่อ
หุ้นยัง่ยืนต้องมีคะแนนผ่านรอ้ยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด เช่น  
การประเมนิคุณภาพรายงานดา้นบรรษทัภบิาล (CGR) ผลประกอบการดา้นก าไรสุทธแิละส่วนของผูถ้อืหุน้ การก ากบั
ดแูลในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิอง บจ. และการไมส่รา้งผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล 
เป็นตน้ โดยมคีณะท างานเพื่อการลงทุนอย่างยัง่ยนืเป็นผูก้ลัน่กรองใหม้คีวามโปรง่ใสตลอดกระบวนการ  
 
นอกจากนี้ รายชื่อหุ้นยัง่ยนืยงัใชเ้ป็นเกณฑ์ค านวณดชันี SETTHSI เพื่อสง่เสรมิการลงทุนในหุ้นยัง่ยนืทีด่ าเนินธุรกจิ
โดยค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล โดยมกีารทบทวนทุกครึง่ปี 
 
ทัง้นี้ สามารถดรูายชือ่หุน้ยัง่ยนืไดท้ี ่www.setsustainability.com 
 

“SET…Make it Work for Everyone”  
 

สือ่มวลชนสอบถามขอ้มลูไดท้ีฝ่่ายสือ่สารองคก์ร อรสริ ิบญุแตม้ 0 2009 9487 / ณฐัยา เมอืงแมน 0 2009 9488 / 
กนกวรรณ เขม็มาลยั 0 2009 9478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.setsustainability.com/
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รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีอยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2020 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

BRR บรษิทั น ้าตาลบรุรีมัย์ จ ากดั (มหาชน) 

CFRESH บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)  

CM บรษิทั เชยีงใหมโ่ฟรเซ่นฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

GFPT บรษิทั จเีอฟพที ีจ ากดั (มหาชน) 

HTC บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

PM บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติ้ง จ ากดั (มหาชน) 

SFP บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

TFG บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TFMAMA บรษิทั ไทยเพรซเิดนท์ฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) 

TIPCO บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

TU บรษิทั ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TVO บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

TWPC บรษิทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค 

S & J บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  

TOG บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TPCORP บรษิทั เทก็ซ์ไทล์เพรสทจี จ ากดั (มหาชน) 

WACOAL บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มธรุกิจการเงิน 

BAY ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 

BBL ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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KBANK ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ ากดั (มหาชน)  

KTB ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

KTC บรษิทั บตัรกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 

MTC บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

NSI บรษิทั น าสนิประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

TISCO บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม 

AH บรษิทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) 

GGC บรษิทั โกลบอลกรนีเคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

IRC บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

IVL บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  

PCSGH บรษิทั พ.ีซ.ีเอส.แมชนี กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

SAT บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

SNC บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

SSSC บรษิทั ศนูย์บรกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  

THIP บรษิทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

TMT บรษิทั ทเีอม็ท ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 

TPBI บรษิทั ทพีบีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

TSC บรษิทั ไทยสตลีเคเบลิ จ ากดั (มหาชน) 

TSTH บรษิทั ทาทา สตลี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UAC บรษิทั ยูเอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง 

AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั (มหาชน) 

AMATAV บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

CK บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

DRT บรษิทั ผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

FPT บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

LPN บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 



                                               
 
 
 

 

PPP บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

PSH บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

S บรษิทั สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

SC บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

SCC บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

SCCC บรษิทั ปนูซเีมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

SIRI บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 

SPALI บรษิทั ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  

SYNTEC บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TASCO บรษิทั ทปิโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 

TOA บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

TTCL บรษิทั ททีซีแีอล จ ากดั (มหาชน) 

WHA บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มทรพัยากร 

AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ากดั (มหาชน) 

BAFS บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)  

BANPU บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  

BCP บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

BGRIM บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

BPP บรษิทั บา้นป ูเพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

CKP บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

EA บรษิทั พลงังานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) 

EASTW บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

GPSC บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

GULF บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

IRPC บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน)  

PTG บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

PTT บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

PTTEP บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  

RATCH บรษิทั ราช กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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SCG บรษิทั สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

TOP บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)  

TTW บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

WHAUP บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติี้ส ์แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบริการ 

AAV บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

AOT บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

BDMS บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

BEM บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BJC บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

BTS บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

BWG บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  

CENTEL บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จ ากดั (มหาชน) 

CPALL บรษิทั ซพี ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

JWD บรษิทั เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

MAJOR บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

M-CHAI บรษิทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) 

NYT บรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน)  

SPI บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

TBSP บรษิทั ทบีเีอสพ ีจ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มเทคโนโลยี 

ADVANC บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

DELTA บรษิทั เดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

DTAC บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

HANA บรษิทั ฮานา ไมโครอเิลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 

ILINK บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

MSC บรษิทั เมโทรซสิเตม็ส์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

PT บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

SYNEX บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

THCOM บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  

TRUE บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



                                               
 
 
 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

กลุ่มธรุกิจการเงิน 

GCAP บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

LIT บรษิทั ลซี อทิ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม 

COLOR บรษิทั สาลี ่คลัเล่อร ์จ ากดั (มหาชน) 

FPI บรษิทั ฟอรจ์ูน พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสร้าง 

PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มบริการ 

AKP บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน)  

OTO บรษิทั วนัทูวนั คอนแทคส ์จ ากดั (มหาชน) 

PHOL บรษิทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

TVD บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มเทคโนโลยี 

ITEL บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 

*รายชือ่บรษิทัจดทะเบยีนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกาศ ณ วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 
 
ขอ้มูลที่ปรากฏในเอกสารฉบบันี้จ ัดท าขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านัน้ มิใช่การให้
ค าแนะน าดา้นการลงทุนหรอืความเหน็ดา้นกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมไิดใ้ห้การรบัรองในความถูก
ตอ้งของขอ้มลู หรอืในเรือ่งของการใชง้านทีต่อบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะอื่นใด รวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย
ใดๆ ที่เกดิขึ้น อนัเนื่องมาจากการน าขอ้มูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดไปใชห้รอือ้างอิง หรอืเผยแพร่ไมว่่าใน
ลกัษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธิในการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่มเตมิขอ้มูลไม่
ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมด รวมทัง้เปลี่ยนแปลงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 




