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1 S0300001            บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

2 S0300002            บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

3 S101                องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

4 S102                องค์การสวนยาง รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

5 S103                องค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

6 S104                องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

7 S105                องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

8 S109                บริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารจ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

9 S110                การยางแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

10 S1200001            บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน  าเย็น จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

11 S201                การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

12 S204                องค์การเภสัชกรรม รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

13 S205                องค์การสุรา รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

14 S206                โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

15 S207                การยาสูบแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

16 S208                โรงพิมพ์ต ารวจ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

17 S209                บริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

18 S301                การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

19 S302                องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

20 S303                องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

21 S304                การท่าเรือแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
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22 S305                บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

23 S306                บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

24 S307                บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

25 S310                บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด่ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

26 S311                สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

27 S312                การรถไฟแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

28 S313                การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

29 S314                บริษัท ขนส่ง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

30 S315                บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

31 S316                บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

32 S317                บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

33 S318                บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

34 S319                บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

35 S320                บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวช่ัน จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

36 S322                บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

37 S323                บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

38 S324                บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

39 S325                บริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

40 S401                องค์การตลาด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

41 S402                องค์การคลังสินค้า รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

42 S403                ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
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43 S404                การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

44 S405                บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเท่ียว จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

45 S406                บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

46 S501                สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

47 S502                องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

48 S503                องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

49 S504                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

50 S505                การไฟฟ้านครหลวง รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

51 S506                การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

52 S507                บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

53 S508                บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

54 S509                บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

55 S510                องค์การจัดการน  าเสีย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

56 S511                บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

57 S512                บริษัท ปตท.สผ. สยาม จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

58 S513                บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

59 S514                บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

60 S515                บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

61 S516                บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

62 S517                บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

63 S518                บริษัท ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
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64 S519                บริษัท อมตะ จัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

65 S520                บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

66 S521                บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี รีซอร์สเซส จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

67 S522                บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ ง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

68 S523                บริษัท ปตท.น  ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

69 S524                บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

70 S525                บริษัท ปตท. บริการธุรกิจค้าปลีก จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

71 S526                บริษัท พีทีทีโออาร์ สิงคโปร์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

72 S527                บริษัท พีทีที ฟิลิปปินส์ เทรดดิ ง คอร์โปเรช่ัน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

73 S528                บริษัท พีทีที (ลาว) จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

74 S529                บริษัท พีทีที ฟิลิปปินส์ คอร์โปเรช่ัน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

75 S530                บริษัท พีทีที รีจินอล เทรชเชอรี เซ็นเตอร์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

76 S531                บริษัท พีทีทีโออาร์ ไชน่า (เซ่ียงไฮ้) จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

77 S532                บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

78 S533                บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี โฮลดิ ง (ประเทศไทย) จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

79 S534                บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ ง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

80 S535                บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

81 S536                บริษัท ปตท.โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

82 S537                พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ ง ลิมิเต็ด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

83 S538                พีทีที อินเตอร์เนช่ันแนล อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

84 S539                บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ ง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์
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85 S540                บริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ ง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

86 S541                บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

87 S542                บริษัท พีทีทีโออาร์ อินเตอร์เนช่ันแนล โฮลดิ งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

88 S543                บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte., Ltd. รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

89 S544                PTT Mining Limited รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

90 S545                บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอร์ย่ี (ประเทศไทย) จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

91 S546                PTT Green Energy Pte. Ltd. รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

92 S547                PTT International Trading Pte Ltd รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

93 S601                การประปานครหลวง รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

94 S602                การประปาส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

95 S603                การเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

96 S604                การกีฬาแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

97 S605                องค์การสวนสัตว์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

98 S606                ส านักงานธนานุเคราะห์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

99 S702                ธนาคารกรุงไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

100 S703                ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

101 S704                ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

102 S705                ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

103 S706                ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

104 S707                บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

105 S708                ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

106 S709                ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

107 S711                บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

108 S712                ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

109 S713                ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

110 S714                ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

111 S715                ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

112 S716                ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

113 S717                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

114 S718                ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

115 S719                ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

116 S720                ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด มหาชน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

117 S721                ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จ ากัด(มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

118 S722                ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

119 S723                ธนาคารซิตี แบงก์ เอ็น เอ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

120 S725                ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

121 S726                ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ง คอร์ปอเรช่ัน รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

122 S727                ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

123 S728                ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

124 S729                ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

125 S730                บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

126 S731                บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์



ล ำดับ รหัสหน่วยงำน ช่ือหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำน ประเภทหน่วยงำนย่อย

127 S732                บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

128 S733                บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

129 S735                บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากัด รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์

130 S736                ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

131 S801                องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

132 S902                บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจนอกตลาดหลักทรัพย์


