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ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศรายช่ือ 55 บจ.  Thailand Sustainability Investment หรือ  
“หุ้นยัง่ยืน” ประจ าปี 2559 
 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศรายช่ือ 55 บจ. Thailand Sustainability Investment หรือรายช่ือ “หุ้นยัง่ยืน” 
ประจ าปี 2559 สะท้อนถึง บจ. เหน็ความส าคญัและมีพฒันาการในการด าเนินธุรกิจสู่ความเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืน โดยค านึงถึงความสมดุลด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, 
Governance: ESG) สอดคล้องแผนงานส าคญัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในการพฒันาคณุภาพบริษทัจดทะเบียน 
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน  
 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายชื่อ Thailand 
Sustainability Investment หรอื “หุ้นยัง่ยนื” ในปีนี้ ซึง่จดัขึน้เป็นปีที ่2 โดยมจี านวนผู้ทีผ่่านเกณฑ์ 55 บรษิทัจาก  
51 บรษิทัในปีทีผ่่านมา เป็น บจ. ในตลาดหลกัทรพัย ์SET 49 บรษิทั และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 6 บรษิทั โดย 
บจ. มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 66% จาก 60% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการวดัจาก 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ (รวม 
บรรษทัภบิาล) สิง่แวดลอ้ม และสงัคม โดยมติดิา้น “สงัคม” มคีวามโดดเด่นในเรื่องพฒันาการ ซึง่มคีะแนนเพิม่ขึน้ถงึ 
7% จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้  บจ.ในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 81% ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินเป็นกลุ่มที่ม ี
ผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนพฒันาขึ้นโดดเด่นมากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 69% จาก 58%  
ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมนิความยัง่ยนืในปีนี้ จงึช่วยสะท้อนให้เหน็ว่า บจ. ให้ความส าคญัในการด าเนินงานโดย
ค านึงถงึความสมดุลดา้น ESG มากขึน้ สอดคลอ้งแผนงานส าคญัของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในการพฒันาคุณภาพ บจ.  
ใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 
 

“ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยัง่ยืนได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทัว่โลก ซึ่งผู้ลงทุนไม่ได้ค านึงเพียงแค่
ผลตอบแทนทางการเงนิ แต่ยงัใหค้วามส าคญัในการด าเนินงานทีค่รอบคลุมในทุกมติขิอง ESG ดว้ย โดยจากรายงาน
การศกึษาและการเกบ็ขอ้มลูจากผูจ้ดัการกองทุนและผู้ลงทุนกว่า 3,000 คน จากองคก์รต่างๆ ใน 100 ประเทศทัว่โลก 
ของ MIT Sloan Management Review และThe Boston Consulting Group ในปี 2559 พบว่า 50% ของผูล้งทุน
ปฏเิสธทีจ่ะลงทุนในบรษิทัที่ไดผ้ลประเมนิการด าเนินงานดา้น ESG ไม่ด ีและ  60% มองว่าบรษิทัทีม่ผีลประเมนิดา้น 
ESG ดจีะช่วยลดความเสีย่งและลดต้นทุนของเงนิทุน (Cost of Capital) ของบรษิัทให้ต ่าลงได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระยะยาว” นางเกศรากล่าว  
 

ส าหรับเกณฑ์การคดัเลือก “หุ้นยัง่ยืน” จะพิจารณาจากการตอบแบบประเมิน ซึ่ง บจ. ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งในแต่ละมิติของทัง้ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์
ทีก่ าหนด โดยปีนี้มกีารพจิารณาเพิม่เตมิเรื่องผลประกอบการ และการคดักรองดา้นการก ากบัดูแลต่างๆ ในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมคีณะท างานเพื่อการลงทุน
อย่างยัง่ยนื ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒดิ้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และหน่วยงานในตลาดทุน
ไทย เป็นผูก้ลัน่กรองใหก้ระบวนการคดัเลอืกมคีวามโปร่งใสในทุกขัน้ตอน 
 

ผูส้นใจสามารถตดิตามรายชื่อที่ www.set.or.th หรอืสอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่ศูนยพ์ฒันาความรบัผดิชอบต่อสงัคม (SR 
Center) โทร. 0 2009 9882 และ 0 2009 9885  
 

“ทศวรรษที ่5 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพือ่คนไทยเขา้ถงึการลงทุนทีม่ ัง่คัง่ยัง่ยนื” 

http://www.set.or.th/
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สือ่มวลชนสอบถามขอ้มูลไดท้ีฝ่่ายสือ่สารองคก์ร ดาราวรรณ มาลสี ี0 2009 9484 / อารดา กุลตวนิช 0 2009 9483 / 
กนกวรรณ เขม็มาลยั 0 2009 9478 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
 
 
 

  

เอกสารแนบ SET Release ฉบบัท่ี 95/2559 

รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่น Thailand Sustainability Investment 2016 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

กลุ่ม 1 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสูงกวา่ 100,000 ล้านบาท 

ADVANC บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

AOT บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

BAY ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

CPF บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

CPN บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

GLOW บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

INTUCH บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  

IVL บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  

KBANK ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  

MINT บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

PTT บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

PTTEP บรษิทั ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

PTTGC บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

SCC บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

TOP บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน)  

กลุ่ม 2 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท 

BANPU บรษิทั บา้นป ูจ ากดั (มหาชน)  

BCP บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  

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

DTAC บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

EGCO บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

HMPRO บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

IRPC บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน)  

KKP ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)  

PS บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

RATCH บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

SPALI บรษิทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)  

THCOM บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
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TTW บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 

TU บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

กลุ่ม 3 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท 

BAFS บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

EASTW บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  

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

SC บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

STA บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  

TVO บรษิทั น ้ามนัพชืไทย จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม 4 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท 

BWG บรษิทั เบตเตอร ์เวลิด ์กรนี จ ากดั (มหาชน)  

CFRESH บรษิทั ซเีฟรชอนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน)  

NYT บรษิทั นามยง เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน)  

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

PM บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์กต็ติง้ จ ากดั (มหาชน) 

SAPPE บรษิทั เซป็เป้ จ ากดั (มหาชน) 

SAT บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  

SNC บรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่ม 5 บริษทัจดทะเบียนใน SET ท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

PDI บรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน)  

PPP บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ ากดั (มหาชน)  

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

SSSC บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) 

AKP บรษิทั อคัคปีราการ จ ากดั (มหาชน)  

CHO บรษิทั ช ทว ีจ ากดั (มหาชน)  

GCAP บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

PPS บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 

TVD บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ ากดั (มหาชน) 

UAC บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
ขอ้มลูทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี้จดัท าขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุนเท่านัน้ มใิช่การ

ใหค้ าแนะน าดา้นการลงทุนหรอืความเหน็ดา้นกฎหมาย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมไิดใ้หก้ารรบัรองในความถูก
ตอ้งของขอ้มลู หรอืในเรื่องของการใชง้านทีต่อบสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะอื่นใด รวมทัง้ไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย
ใดๆ ที่เกดิขึน้ อนัเนื่องมาจากการน าขอ้มูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดไปใช้หรอือ้างอิง หรอืเผยแพร่ไม่ว่าใน
ลกัษณะใด ๆ นอกจากนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้มูลไม่ว่า
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมด รวมทัง้เปลีย่นแปลงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลกัเกณฑ์ที่
เหน็สมควร 
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