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ฉบบัที ่80/2565 

                                                                                  10 ตุลาคม 2565 
 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศรายช่ือ 170 บจ. ในหุ้นยัง่ยืน THSI ปี 2565 
  
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ประกาศรายช่ือหุ้นยัง่ยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจ าปี 2565 โดยมีบริษัท          
จดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคดัเลือก 170 บริษัท เพ่ิมขึ้นจาก 144 บริษัทในปีท่ีผ่านมา สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมัน่พฒันา
องคก์รให้เติบโตอย่างมัน่คงต่อเน่ือง โดยค านึงถึงการบริหารความเส่ียง พร้อมรบัมือกบัปัจจยัการเปล่ียนแปลงด้าน
สงัคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  
 
นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จดัท ารายชื่อ
หุ้นยัง่ยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ตัง้แต่ปี 2558 โดยมี บจ. เข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง ในปีนี้มบีรษิทัไดร้บัคดัเลอืกให้อยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI ถงึ 170 บรษิทั สะทอ้นถงึการใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของ บจ. ขณะเดยีวกนัผูร้่วมตลาดทุกกลุ่มใหค้วามส าคญักบัเรื่องความยัง่ยนืมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยัง่ยืน โดยน าข้อมูลด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, 
Social, Governance: ESG) มาใชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน ควบคู่ไปกบัขอ้มูลผลประกอบการทางการเงนิ นอกจากนี้  
ผูล้งทุนสถาบนั โดยเฉพาะกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ไดน้ ารายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI ไปใชใ้นการพจิารณา
คดัเลอืกหุน้ทีจ่ะลงทุน นักวเิคราะหก์ารลงทุนยงัน าปัจจยั ESG รวมถงึรายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI ไปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละให้
ค าแนะน าแก่ผูล้งทุนผ่านบทวเิคราะหห์ลกัทรพัยอ์กีดว้ย  
 
“ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สนับสนุนใหภ้าคธุรกจิด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยี โดยค านึงถงึ ESG เพื่อสรา้ง
ความเขม้แขง็และการเตบิโตที่ยัง่ยนื สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for 
Everyone” โดย 170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยัง่ยืน THSI ปีนี้แสดงให้เห็นถึงพฒันาการที่ส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิง่แวดล้อมและสงัคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจดัการสิง่แวดลอ้ม ผลการด าเนินงานและประสทิธภิาพในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรไฟฟ้า พลงังาน น ้า รวมถึงของเสยีที่เกดิขึน้จากการผลติ และผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบั
พนักงาน ชุมชนและสงัคมผ่านกระบวนการทางธุรกจิ เป็นต้น นอกจากนี้ บจ. ประเมนิความเสีย่งด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศ (Climate Change) โดยก าหนดนโยบายและมาตรการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกอย่างจรงิจงั 
อย่างไรกด็ ีบจ. ยงัสามารถพฒันาเพิม่เตมิใหม้กีระบวนการตรวจสอบสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้น เพื่อให้มัน่ใจว่าจะไม่เกดิ
การละเมดิสทิธมินุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน” นายภากรกล่าว    
 
รายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI 170 บรษิทัเป็น บจ. ใน SET 157 บรษิทัและ mai 13 บรษิทั กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่จี านวน บจ. ใน
รายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI สงูสดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กลุ่มบรกิาร 33 บรษิทั กลุ่มทรพัยากร 28 บรษิทั และกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง 27 บรษิัท โดย บจ. ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI มมีูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 14  ล้านล้านบาทหรอื 
คดิเป็น 72% เมื่อเทยีบกบัมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดทัง้หมดของ SET และ mai (ณ 3 ตุลาคม 2565) 
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รายชื่อหุ้นยัง่ยนื THSI คดัเลอืกจาก บจ. ที่สมคัรใจเขา้ร่วมตอบแบบประเมนิความยัง่ยนื ซึ่งประกอบด้วยตวัชี้วดัทัว่ไป
ส าหรบัทุกบรษิทัรวม 19 หมวด และตวัชีว้ดัตามลกัษณะการประกอบธุรกจิตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารมตีวัชี้วดัเพิม่เตมิในการประเมนิเรื่องการจดัหาวตัถุดบิอย่างรบัผดิชอบและความเสีย่งจากการใชน้ ้า 
กลุ่มธุรกจิการเงนิมตีวัชีว้ดัเรื่องความปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสารสนเทศ การท าธุรกจิทางการเงนิหรอืประกนัภยัอย่าง
รบัผดิชอบ การเพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิหรอืการประกนัภยั ซึ่งเป็นตวัชี้วดัที่สอดคล้องกบัประเดน็ทีเ่ป็น
สาระส าคญัทีผู่ล้งทุนใหค้วามสนใจและสง่ผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวของบรษิทั 
 
บจ. ทีม่คีะแนนจากการตอบแบบประเมนิความยัง่ยนืผ่าน 50% ในแต่ละมติ ิ(มติเิศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม) และผ่าน
เกณฑค์ุณสมบตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด เช่น เป็นบรษิทัทีม่ผีลการประเมิน CGR 3 ดาวขึน้ไป ไม่เป็นบรษิทัทีถู่ก
กล่าวโทษหรือได้รบัการตดัสนิความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลก าไรสุทธ ิ3 ใน 5 ปีย้อนหลงั เป็นต้น จะได้รบัการ
คดัเลอืกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI โดยมคีณะท างานเพื่อการลงทุนอย่างยัง่ยนื ซึ่งประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒใินภาค
ตลาดทุน เป็นผู้กลัน่กรองใหม้คีวามโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทัง้นี้ รายชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI จะน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
คดัเลอืกสมาชกิในดชันี SETTHSI เพื่อส่งเสรมิการลงทุนอย่างยัง่ยนื ซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีารทบทวนสมาชกิในดชันี 
SETTHSI เป็นประจ าทุกครึง่ปี 
 
ทัง้นี้ สามารถดรูายชื่อหุน้ยัง่ยนืไดท้ี ่www.setsustainability.com 
 

“SET…Make it Work for Everyone”  
 
สือ่มวลชนสอบถามขอ้มลูไดท้ีฝ่่ายสือ่สารองคก์ร อรสริ ิบุญแตม้ 0 2009  9487 / ณฐัยา เมอืงแมน 0 2009 9488 /  กนกวรรณ 
เขม็มาลยั 0 2009 9478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.setsustainability.com/
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เอกสารแนบ SET Release ฉบบัท่ี 80/2565 

รายช่ือหุ้นยัง่ยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) 2022 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่มเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร 

ASIAN บรษิทั เอเชีย่นซ ีคอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

CBG บรษิทั คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

CFRESH บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจ ำกดั (มหำชน)  

CM บรษิทั เชยีงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) 

GFPT บรษิทั จเีอฟพที ีจ ำกดั (มหำชน) 

HTC บรษิทั หำดทพิย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ICHI บรษิทั อชิตินั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 

NER บรษิทั นอรท์อสี รบัเบอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

NRF บรษิทั เอน็อำร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

OSP บรษิทั โอสถสภำ จ ำกดั (มหำชน) 

PM บรษิทั พรเีมยีร ์มำรเ์กต็ติง้ จ ำกดั (มหำชน) 

SAPPE บรษิทั เซป็เป้ จ ำกดั (มหำชน) 

SNP บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 

TFG บรษิทั ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

TFMAMA บรษิทั ไทยเพรซเิดนทฟู์ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TIPCO บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TVO บรษิทั น ้ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 

TWPC บรษิทั ไทยวำ จ ำกดั (มหำชน) 

ZEN บรษิทั เซน็ คอรป์อเรชัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มสินค้าอปุโภคบริโภค 

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

SABINA บรษิทั ซำบน่ีำ จ ำกดั (มหำชน) 

STGT บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

TOG บรษิทั ไทยออพตคิอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มธรุกิจการเงิน 

BAM บรษิทับรหิำรสนิทรพัย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

BAY ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 

BBL ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

BKI บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั 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 ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

MTC บรษิทั เมอืงไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

NSI บรษิทั น ำสนิประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

SAK บรษิทั ศกัดิส์ยำมลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

SAWAD บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

SCB บรษิทั เอสซบี ีเอกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

THANI บรษิทั รำชธำนีลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 

THREL บรษิทั ไทยรปีระกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) 

TISCO บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

TQM บรษิทั ทคีวิเอม็ อลัฟำ จ ำกดั (มหำชน) 

TTB ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
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กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม 

AH บรษิทั อำปิโก ไฮเทค จ ำกดั (มหำชน) 

AJ บรษิทั เอ.เจ.พลำสท ์จ ำกดั (มหำชน) 

BGC บรษิทั บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) 

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

IVL บรษิทั อนิโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน)  

PAP บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) 

SAT บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน)  

SCGP บรษิทั เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

SNC บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

SSSC บรษิทั ศนูยบ์รกิำรเหลก็สยำม 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) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

AMATA บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จ ำกดั (มหำชน) 

AMATAV บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ำกดั (มหำชน) 

AP บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) 

ASW บรษิทั แอสเซทไวส ์จ ำกดั (มหำชน) 

AWC บรษิทั แอสเสท เวริด ์คอรป์ จ ำกดั (มหำชน) 

COTTO บรษิทั เอสซจี ีเซรำมกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
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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) 

NOBLE บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

NVD บรษิทั เนอวำนำ ไดอ ิจ ำกดั (มหำชน) 

ORI บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

PSH บรษิทั พฤกษำ โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

S บรษิทั สงิห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

SC บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

SCC บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 

SCCC บรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ำกดั (มหำชน) 

SIRI บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 

SPALI บรษิทั ศุภำลยั จ ำกดั (มหำชน) 

SYNTEC บรษิทั ซนิเทค็ คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

TOA บรษิทั ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

TPIPL บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จ ำกดั (มหำชน) 

TTCL บรษิทั ททีซีแีอล จ ำกดั (มหำชน) 

WHA บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มทรพัยากร 

ACE บรษิทั แอบ๊โซลทู คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

AGE บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ ำกดั (มหำชน) 

BAFS บรษิทั บรกิำรเชือ้เพลงิกำรบนิกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

BANPU บรษิทั บำ้นป ูจ ำกดั (มหำชน)  

BCP บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

BCPG บรษิทั บซีพีจี ีจ ำกดั (มหำชน) 

BGRIM บรษิทั บ.ีกรมิ เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
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BPP บรษิทั บำ้นป ูเพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

CKP บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

DEMCO บรษิทั เดม็โก ้จ ำกดั (มหำชน) 

EA บรษิทั พลงังำนบรสิทุธิ ์จ ำกดั (มหำชน) 

EASTW บรษิทั จดักำรและพฒันำทรพัยำกรน ้ำภำคตะวนัออก จ ำกดั (มหำชน)  

EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้ำ จ ำกดั (มหำชน)  

ETC บรษิทั เอริธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

GPSC บรษิทั โกลบอล เพำเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ำกดั (มหำชน) 

GULF บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 

GUNKUL บรษิทั กนักุลเอน็จเินียริง่ จ ำกดั (มหำชน) 

IRPC บรษิทั ไออำรพ์ซี ีจ ำกดั (มหำชน)  

OR บรษิทั ปตท. น ้ำมนัและกำรคำ้ปลกี 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 ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

TPIPP บรษิทั ทพีไีอ โพลนี เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

TTW บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ำกดั (มหำชน) 

WHAUP บรษิทั ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส้ ์แอนด ์พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบริการ 

AAV บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

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) 
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BTS บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

BWG บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ำกดั (มหำชน)  

CENTEL บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลำซำ จ ำกดั (มหำชน) 

COM7 บรษิทั คอมเซเว่น จ ำกดั (มหำชน) 

CPALL บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ำกดั (มหำชน) 

CRC บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

DMT บรษิทั ทำงยกระดบัดอนเมอืง จ ำกดั (มหำชน) 

GLOBAL บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ำกดั (มหำชน)  

JWD บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 

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

MAJOR บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ำกดั (มหำชน) 

M-CHAI บรษิทั โรงพยำบำลมหำชยั จ ำกดั (มหำชน) 

MEGA บรษิทั เมกำ้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

NYT บรษิทั นำมยง เทอรม์นิลั จ ำกดั (มหำชน)  

PLANB บรษิทั แพลน บ ีมเีดยี จ ำกดั (มหำชน) 

PR9 บรษิทั โรงพยำบำลพระรำมเกำ้ จ ำกดั (มหำชน) 

PSL บรษิทั พรเีชยีส ชพิป้ิง จ ำกดั (มหำชน) 

RS บรษิทั อำรเ์อส จ ำกดั (มหำชน) 

SHR บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

SPI บรษิทั สหพฒันำอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

TKS บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 

TTA บรษิทั โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี ์จ ำกดั (มหำชน) 

VGI บรษิทั วจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มเทคโนโลยี 

ADVANC บรษิทั แอดวำนซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 

DELTA บรษิทั เดลตำ้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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DTAC บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

HANA บรษิทั ฮำนำ ไมโครอเิลค็โทรนคิส จ ำกดั (มหำชน) 

ILINK บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์คอมมวินิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ITEL บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ำกดั (มหำชน) 

MSC บรษิทั เมโทรซสิเตม็สค์อรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

SYNEX บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

THCOM บรษิทั ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

กลุ่มธรุกิจการเงิน 

LIT บรษิทั ลซี อทิ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรม 

ADB บรษิทั แอพ็พลำย ดบี ีจ ำกดั (มหำชน) 

COLOR บรษิทั สำลี ่คลัเล่อร ์จ ำกดั (มหำชน) 

PJW บรษิทั ปัญจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั (มหำชน) 

SELIC บรษิทั ซลีคิ คอรพ์ จ ำกดั (มหำชน) 

UKEM บรษิทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมคีอล จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มอสงัหาริมทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

ARROW บรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ำกดั (มหำชน) 

กลุ่มบริการ 

AKP บรษิทั อคัคปีรำกำร จ ำกดั (มหำชน)  

OTO บรษิทั วนัทวูนั คอนแทคส ์จ ำกดั (มหำชน) 

TNDT บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ ำกดั (มหำชน) 

TVDH บรษิทั ทวีดี ีโฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

กลุ่มเทคโนโลยี 

SICT บรษิทั ซลิคิอน ครำฟท ์เทคโนโลย ีจ ำกดั (มหำชน) 
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*รำยชื่อบรษิทัจดทะเบยีนใน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประกำศ ณ วนัที ่10 ตุลำคม 2565 
 
ขอ้มูลที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันี้จดัท ำขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุนเท่ำนัน้ มใิช่กำรใหค้ ำแนะน ำ
ดำ้นกำรลงทุนหรอืควำมเหน็ดำ้นกฎหมำย ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมไิดใ้หก้ำรรบัรองในควำมถูกต้องของขอ้มูล 
หรือในเรื่องของกำรใช้งำนที่ตอบสนองวตัถุประสงค์เฉพำะอื่นใด รวมทัง้ไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น 
อนัเนื่องมำจำกกำรน ำขอ้มลูไม่ว่ำสว่นหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดไปใชห้รอือำ้งองิหรอืเผยแพร่ไม่ว่ำในลกัษณะใด ๆ นอกจำกนี้ 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มูลไม่ว่ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมด 
รวมทัง้เปลีย่นแปลงรำยชื่อหุน้ยัง่ยนื THSI (Thailand Sustainability Investment) ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด 
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