
 

 

รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 100 คะแนน 

           บริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 100 คะแนน  มีจ านวน 64 แห่ง  

ช่ือยอ่ บริษทั 

ACAP บริษทั เอแคป แอด๊ไวเซอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

AYUD บริษทั ศรีอยธุยาประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                       

BAY ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                         

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                             

BECL บริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BLS บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

BMCL บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

CK บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน)                           

CSL บริษทั ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

CSR บริษทั เทพธานีกรีฑา จ ากดั (มหาชน)                           

DRT บริษทั ผลิตภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

EGCO บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)                              

ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

GBX บริษทั โกลเบลก็ โฮลด้ิง แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

HEMRAJ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จ ากดั (มหาชน)                        

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ICC บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

KASET บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

KK ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) 

KTB ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                             

LANNA บริษทั ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)                           

NINE บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จ ากดั 

NMG บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

OCC บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) 



 

 

PG บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน)                           

PM บริษทั พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากดั (มหาชน) 

PR บริษทั เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)                     

PRANDA บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

PSAAP บริษทั ป่องทรัพย ์จ ากดั (มหาชน) 

PT บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

PTT บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

PTTAR บริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ ากดั (มหาชน) 

PTTEP บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)              

QH บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน)                            

RATCH บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

S&J บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

SABINA บริษทั ซาบีน่า จ ากดั (มหาชน) 

SC บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)                           

SCCC บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)                       

SCG บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) 

SE-ED บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)                            

SICCO บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)              

SIS บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

SNC บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

SPI บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)                    

SSSC บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 

TCAP บริษทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

TF บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน)                       

TFD บริษทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)               

THAI บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)                             

TIP บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

TK บริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) 

TKT บริษทั ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  



 

 

TMB ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)                            

TNITY บริษทั ทรีนีต้ี วฒันา จ ากดั (มหาชน) 

TNL บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน)                              

TOP บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

TSC บริษทัไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

TYCN บริษทั ไทยคูน เวลิดไ์วด ์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UV บริษทั ยนิู เวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 

  

  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 90-99 คะแนน  มีจ านวน 179 แห่ง 

ADVANC บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน)                 

AH บริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน)                 

AHC บริษทัโรงพยาบาลเอกชล จ ากดั (มหาชน)                       

AI บริษทั เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

AJ บริษทั เอ.เจ. พลาสท ์จ ากดั (มหาชน)                         

AMANAH บริษทั อะมานะฮ ์ลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

AMC บริษทั เอเซีย เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

AP บริษทัเอเซ่ียนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)                      

APRINT บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนด ์พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน)              

AS บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ASIMAR บริษทั เอเชียน มารีน เซอร์วสิส์ จ ากดั (มหาชน) 

ASK บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

ASP บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน)                         

BAFS บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

BANPU บริษทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน)                                 

BCP บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)                       

BFIT บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน)              

BGH บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

BH บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) 

BIGC บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 



 

 

BJC บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน)                         

BKI บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

BOL บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) 

BROCK บริษทั บา้นร็อคการ์เดน้ จ ากดั (มหาชน) 

BROOK บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

BSBM บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 

BTNC บริษทั บูติคนิวซิต้ี จ ากดั (มหาชน)                              

BTS บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

CAWOW บริษทั บริษทั แคลิฟอร์เนีย วา้ว เอก็ซ์พีเรียนซ์ จ ากดั (มหาชน) 

CCET บริษทั แคล-คอมพ ์อีเลค็โทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)                    

CFRESH บริษทั ซีเฟรชอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) 

CI บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

CIMBT ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

CPALL บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)                   

CPL บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน) 

CSC บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                  

CWT บริษทั ชยัวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

DCC บริษทัไดนาสต้ีเซรามิค จ ากดั (มหาชน)                         

DM บริษทั ธนมิตร แฟคตอร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

DTC บริษทั ดุสิตธานี จ ากดั (มหาชน) 

EASON บริษทั อีซ่ึน เพน้ท ์จ ากดั(มหาชน) 

EASTW บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

ECL บริษทั ตะวนัออกพาณิชยลี์สซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

EE บริษทั อีเทอเนิล เอนเนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

ERW บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

FE บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน)                    



 

 

FORTH บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

GC บริษทั โกลบอล คอนเน็คชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 

GENCO บริษทับริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 

GL บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

GLOW บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

GOLD บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)       

GRAMMY บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ ากดั (มหาชน)                 

GSTEEL บริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 

GYT บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                   

HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน)                 

HTC บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน)                               

IFEC บริษทั อินเตอร์ฟาร์อีสท ์วศิวการ จ ากดั  (มหาชน) 

IHL บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

INET บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

INOX บริษทั ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จ ากดั (มหาชน) 

INTUCH บริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 

IRCP บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

IRPC บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

IT บริษทั ไอที ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 

ITD บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)                

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) 

JAS บริษทั จสัมิน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

KAMART บริษทั คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

KEST บริษทัหลกัทรัพย ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KGI บริษทัหลกัทรัพยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                       

KWC บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน)                           

LH บริษทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

LL บริษทั ลิฟวิง่แลนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

LOXLEY บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน)                              

LPN บริษทั แอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)               



 

 

LST บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

LVT บริษทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

MACO บริษทั มาสเตอร์ แอด จ ากดั (มหาชน) 

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)                           

MBK บริษทั เอม็ บี เค จ ากดั (มหาชน) 

MCOT บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 

MCS บริษทั เอม็.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MFEC บริษทั เอม็ เอฟ อี ซี จ ากดั (มหาชน) 

MILL บริษทั มิลลค์อนสตีลอินดสัทรีส์ จ ากดั (มหาชน) 

MK บริษทั มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)                          

MLINK บริษทั เอม็ ล้ิงค ์เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

MODERN บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                       

MTI บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

NBC บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

NC บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน)                       

NCH บริษทั เอน็. ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

NKI บริษทั นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                          

NOBLE บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

NTV บริษทั โรงพยาบาลนนทเวช จ ากดั (มหาชน)                      

OGC บริษทั โอเชียนกลาส จ ากดั (มหาชน)                           

OISHI บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

PB บริษทั เพรซิเดนท ์เบเกอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

PDI บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)                          

PHATRA บริษทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 

POST บริษทั โพสต ์พบัลิชชิง จ ากดั (มหาชน)                          

PPM บริษทั พรพรหมเมท็ทอล จ ากดั (มหาชน)  

PREB บริษทั พรีบิลท ์จ ากดั (มหาชน) 

PRG บริษทั ปทุมไรซมิล แอนด ์แกรนารี จ ากดั (มหาชน)                 

PS บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

PTTCH บริษทั ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 



 

 

PYLON บริษทั ไพลอน จ ากดั (มหาชน) 

RASA บริษทั รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

RCL บริษทั อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน)                            

RICH บริษทั ริช เอเชีย สตีล จ ากดั (มหาชน) 

ROBINS บริษทั หา้งสรรพสินคา้โรบินสนั จ ากดั (มหาชน)                    

RS บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

S&P บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)                    

SAMART บริษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

SAMCO บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน)                               

SAMTEL บริษทั สามารถเทลคอม จ ากดั (มหาชน) 

SAT บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)                           

SCP บริษทั ทกัษิณคอนกรีต จ ากดั (มหาชน)                           

SCSMG บริษทั ไทยพาณิชยส์ามคัคีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

SENA บริษทั เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

SFP บริษทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

SIM บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) 

SIMAT บริษทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

SINGER บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)                     

SIRI บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

SITHAI บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน)                       

SMK บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                        

SPALI บริษทั ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน)                                

SPC บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)                             

SPCG บริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) 

SSEC บริษทัหลกัทรัพย ์ซิกโก ้จ ากดั (มหาชน) 

SSF บริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)                             

SSI บริษทั สหวริิยาสตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน)                      

STEC บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)     

SUSCO บริษทั  ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน)                           



 

 

SVI บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน)   

SVOA บริษทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)                          

SYNTEC บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TASCO บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)                            

TBSP บริษทั ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินติ้ง จ ากดั (มหาชน) 

TFI บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน)                         

THANA บริษทั ธนาสิริ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

THCOM บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

THIP บริษทั ทานตะวนัอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                     

THRE บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ากดั (มหาชน)                       

TICON บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TIPCO บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั(มหาชน) 

TISCO บริษทั ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                   

TMD บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั (มหาชน)                   

TMT บริษทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน) 

TOG บริษทั ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

TOPP บริษทั ไทย โอ.พี.พี. จ ากดั (มหาชน) 

TPCORP บริษทั เท็กซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน)                        

TPP บริษทั ไทยบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ ์จ ากดั (มหาชน)                  

TRC บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TRT บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

TRU บริษทั ไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จ ากดั (มหาชน) 

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TSTE บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  จ ากดั (มหาชน) 

TTA บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 

TTI บริษทั โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

TTW บริษทั น ้ าประปาไทย จ ากดั (มหาชน) 

TUF บริษทั ไทยยเูนียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

UMI บริษทั สหโมเสคอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                     

UMS บริษทั ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วสิเซส จ ากดั (มหาชน) 



 

 

UOBKH บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

UP บริษทั ยเูน่ียนพลาสติก จ ากดั (มหาชน)                          

UPF บริษทั ยเูน่ียนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน)                        

UPOIC บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)                  

VNT บริษทั วนิีไทย จ ากดั (มหาชน)                                

WACOAL บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน)                              

WG บริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                                

ZMICO บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จ ากดั (มหาชน)                          

  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 80 - 89 คะแนน มีจ านวน 85 แห่ง 

2S (S2) บริษทั 2 เอส เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

A บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

AEONTS บริษทัอิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

AKR บริษทั เอกรัฐวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ALUCON บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) 

ARIP บริษทั เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน) 

BEC บริษทั บีอีซี เวลิด ์จ ากดั   (มหาชน) 

BGT บริษทั บีจีที คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

BLAND บริษทับางกอกแลนด ์จ ากดั (มหาชน)                            

BNC บริษทั บางกอกไนล่อน จ ากดั (มหาชน)                          

BSEC บริษทัหลกัทรัพย ์บีฟิท จ ากดั (มหาชน) 

BTC บริษทับางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั (มหาชน) 

BWG บริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) 

CEN บริษทั แคปปิทอล เอน็จิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค จ ากดั (มหาชน) 

CGD บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

CGS บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

CHARAN บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                           

CIG บริษทั ซี.ไอ.กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

CNT บริษทั คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั (มหาชน)                

CRANE บริษทั ชูไก จ ากดั (มหาชน) 



 

 

CTW บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบ้ิล จ ากดั (มหาชน)                   

DEMCO บริษทั เด็มโก ้จ ากดั (มหาชน) 

DRACO บริษทัดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน)                            

EIC บริษทั อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

EMC บริษทั อีเอม็ซี จ ากดั (มหาชน) 

ESTAR บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน)             

ETG บริษทั อีเทอร์นิต้ี แกรนด ์โลจิสติคส์ จ ากดั (มหาชน) 

FNS บริษทั ฟินนัซ่า จ ากดั (มหาชน) 

FOCUS บริษทั โฟคสั เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

IEC บริษทั อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)               

JMART บริษทั เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

JTS บริษทั จสัมิน เทเลคอม ซิสเตม็ส์ จ ากดั (มหาชน) 

KC บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน) 

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

KDH บริษทั โรงพยาบาลกรุงธน จ ากดั (มหาชน)                       

KH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

KTP บริษทั เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

KWH บริษทัวคิ แอนด ์ฮุคลนัด ์จ ากดั (มหาชน) 

LRH บริษทั ลากนู่า รีสอร์ท แอนด ์โฮเท็ล จ ากดั (มหาชน) 

MATI บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน)                                  

M-CHAI บริษทั โรงพยาบาลมหาชยั จ ากดั (มหาชน) 

MDX บริษทั เอม็ ดี เอก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

MFC บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

MME บริษทั ไมดา้-เมดดาลิสท ์เอน็เธอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

MSC บริษทั เมโทรซิสเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

NEP บริษทั เอน็อีพี อสงัหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)        

NWR บริษทัเนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) 

PAP บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

PF บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟค จ ากดั (มหาชน)                    



 

 

PL บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 

PLE บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

PRIN บริษทั ปริญสิริ จ ากดั (มหาชน) 

PRO บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั (มหาชน) 

Q-CON บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ROJNA บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ ากดั (มหาชน) 

RPC บริษทั ระยองเพียวริฟายเออร์ จ ากดั (มหาชน) 

SALEE บริษทั  สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

SAUCE บริษทั ไทยเทพรส จ ากดั (มหาชน)                  

SCBLIF บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)                     

SMIT บริษทั สหมิตรเคร่ืองกล จ ากดั (มหาชน) 

SOLAR บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

SPG บริษทั สยามภณัฑก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน)                    

SSC บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)                               

SST บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 

STA บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน)                     

STPI บริษทั เอสทีพี แอนด ์ไอ จ ากดั (มหาชน) 

SUC บริษทั สหยเูน่ียน จ ากดั (มหาชน)                              

SYMC บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TC บริษทั ทรอปิคอลแคนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

TEAM บริษทั ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

TGCI บริษทั ไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน)             

TIC บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                           

TLUXE บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)                   

TNDT บริษทั ไทย เอน็ ดี ที จ ากดั (มหาชน) 

TNPC บริษทั ไทยนามพลาสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

TPA บริษทั ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน)                         

TR บริษทั ไทยเรยอน จ ากดั (มหาชน)                             

TSTH บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

TWFP บริษทั ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)                        



 

 

TYM บริษทั ไทยงว้นเมทลั จ ากดั (มหาชน) 

UT บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน)                   

WAVE บริษทั เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

WIN บริษทั วนิโคสท ์อินดสัเทรียล พาร์ค จ ากดั(มหาชน) 

YUASA บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

  รายช่ือบริษทัจดทะเบียนท่ีไดค้ะแนน 70 - 79 คะแนน มีจ านวน 52 แห่ง 

ASIA บริษทั เอเชียโฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 

ASIAN บริษทั หอ้งเยน็เอเช่ียน ซีฟู้ด จ ากดั (มหาชน)                     

BUI บริษทับางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)                      

CHUO บริษทั ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

CMO บริษทั ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั (มหาชน) 

CPI บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)                

E บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

EARTH บริษทั เอน็เนอร์ยี ่เอิร์ธ จ ากดั (มหาชน) 

EPCO บริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 

EVER บริษทั เอเวอร์แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

FANCY บริษทั แฟนซีวูด๊ อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน)                       

GJS บริษทั จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

GLAND บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

GRAND บริษทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด ์พรอพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน) 

GUNKUL บริษทั กนักลุเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

IFS บริษทั ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

KKC บริษทั กลุธรเคอร์บ้ี จ ากดั (มหาชน)                            

LIVE บริษทั ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

LTX บริษทั ลคัก้ีเท็คซ์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

MATCH บริษทั แมท็ช่ิง แมก็ซิไมซ์ โซลูชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

MAX บริษทั แมกซ์ เมทลั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

MBAX บริษทั มลัติแบกซ์ จ ากดั (มหาชน) 

METRO บริษทั เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 



 

 

MPIC บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

NIPPON บริษทั นิปปอนแพค็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)                            

N-PARK บริษทั แนเชอรัล พาร์ค จ ากดั (มหาชน)                         

OFM บริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 

OHTL บริษทั โอเอชทีแอล จ ากดั (มหาชน) 

PATO บริษทั พาโตเคมีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

PERM บริษทั เพ่ิมสินสตีลเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) 

P-FCB บริษทั ประกิต โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)                     

PHOL บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

PICO บริษทั ปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

RCI บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)                

SHANG บริษทั แชงกรี-ลา โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน)                       

SKR บริษทั ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน)                               

SLC บริษทั โซลูชัน่ คอนเนอร์ (1998) จ ากดั (มหาชน) 

SMM บริษทั สยามอินเตอร์มลัติมีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

STHAI บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากดั (มหาชน) 

TIES บริษทั ไทยบริการอุตสาหกรรมและวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 

TKS บริษทั ที.เค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

TMI บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

TPAC บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

TRUBB บริษทั ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

TSF บริษทั ทรีซิกต้ีไฟว ์จ ากดั (มหาชน) 

TUCC บริษทั ไทยยนีูคคอยลเ์ซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

TVI บริษทั ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน)                       

TWZ บริษทั ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

UAC บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) 

UKEM บริษทั ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

UTP บริษทั ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

VNG บริษทั วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 


