
ประกาศครังนี Update จากวันท ี30 เม.ย. 2564

(5 เหรยีญ)

ลําดบั โลโก้ ชอืยอ่ บรษิทั ตลาด

1 2S บรษัิท 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) mai

2 7UP บรษัิท เซเว่น ยทูิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

3 ABM บรษัิท เอเชีย ไบโอแมส จาํกดั (มหาชน) mai

4 ADVANC บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) SET

5 AF บรษัิท ไอรา่ แฟคตอรงิ จาํกดั (มหาชน) mai

6 AHC บรษัิท โรงพยาบาลเอกชล จาํกดั (มหาชน) SET

7 AIRA บรษัิท ไอรา่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) mai

8 AJ บรษัิท เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) SET

9 AKP บรษัิท อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน) mai

10 AKR บรษัิท เอกรฐัวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

11 ALT บรษัิท เอแอลที เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) SET

12 AMA บรษัิท อามา่ มารนี จาํกดั (มหาชน) mai

13 AMANAH บรษัิท อะมานะฮ ์ลิสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

14 AMARIN บรษัิท อมรนิทรพ์รนิติง แอนด ์พบัลิชชงิ จาํกดั (มหาชน) SET

15 AMATA บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

16 AMATAV บรษัิท อมตะ วีเอ็น จาํกดั (มหาชน) SET

17 ANAN บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

18 AOT บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) SET

19 AP บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) SET

20 AQUA บรษัิท อควา คอรเ์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564

    บรษิทัจดทะเบยีนทไีดค้ะแนน เต็ม 100 คะแนน 
ระหวา่ง 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2564   จาํนวน 299 บรษิทั (15 หนา้)

ดําเนนิการ โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย                                            100 Score AGM checklist 2021
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21 ARIP บรษัิท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) mai

22 ARROW บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) mai

23 ASAP บรษัิท ซินเนอรเ์จติค ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

24 ASEFA บรษัิท อาซีฟา จาํกดั (มหาชน) SET

25 ASIMAR บรษัิท เอเชียน มารนี เซอรว์ิสส ์จาํกดั (มหาชน) SET

26 ASK บรษัิท เอเซียเสรมิกิจลีสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

27 ASP บรษัิท เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

28 AUCT บรษัิท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) mai

29 AYUD บรษัิท อลิอนัซ ์อยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

30 BAM บรษัิทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) SET

31 BANPU บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) SET

32 BAY ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) SET

33 BCH บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) SET

34 BCP บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

35 BCPG บรษัิท บีซีพีจี จาํกดั (มหาชน) SET

36 BEM บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SET

37 BGRIM บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

38 BIG บรษัิท บกิ คาเมรา่ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

39 BIZ บรษัิท บสิซิเนสอะไลเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) mai

40 BJC บรษัิท เบอรลี์ ยคุเกอร ์จาํกดั (มหาชน) SET
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41 BJCHI บรษัิท บีเจซี เฮฟวี อินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) SET

42 BKI บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

43 BLA บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) SET

44 BPP บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

45 BRR บรษัิท นาํตาลบรุรีมัย ์จาํกดั (มหาชน) SET

46 BTNC บรษัิท บตูิคนิวซิตี จาํกดั (มหาชน) SET

47 BTS บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

48 BTW บรษัิท บีที เวลธ ์อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) mai

49 BWG บรษัิท เบตเตอร ์เวิลด ์กรนี จาํกดั (มหาชน) SET

50 CAZ บรษัิท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) mai

51 CCP บรษัิท ผลิตภณัฑค์อนกรตีชลบรุ ีจาํกดั (มหาชน) SET

52 CHEWA บรษัิท ชีวาทยั จาํกดั (มหาชน) mai

53 CHG บรษัิท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จาํกดั (มหาชน) SET

54 CHOW บรษัิท เชาว ์สตีล อินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) mai

55 CI บรษัิท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

56 CIG บรษัิท ซี.ไอ.กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

57 CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) SET

58 CKP บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

59 CMAN บรษัิท เคมีแมน จาํกดั (มหาชน) SET

60 CNT บรษัิท ครสิเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จาํกดั (มหาชน) SET
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61 COLOR บรษัิท สาลี คลัเล่อร ์จาํกดั (มหาชน) mai

62 COM7 บรษัิท คอมเซเว่น จาํกดั (มหาชน) SET

63 COTTO บรษัิท เอสซีจี เซรามกิส ์จาํกดั (มหาชน) SET

64 CPALL บรษัิท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) SET

65 CPF บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) SET

66 CPI บรษัิท ชมุพรอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) SET

67 CPL บรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

68 CPN บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน) SET

69 CRC บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

70 CSP บรษัิท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

71 CSS บรษัิท คอมมวินิเคชนั แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูนั จาํกดั (มหาชน) SET

72 DCON บรษัิท ดีคอนโปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

73 DELTA บรษัิท เดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

74 DEMCO บรษัิท เด็มโก ้จาํกดั (มหาชน) SET

75 DOHOME บรษัิท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) SET

76 DRT บรษัิท ผลิตภณัฑต์ราเพชร จาํกดั (มหาชน) SET

77 DTAC บรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) SET

78 DUSIT บรษัิท ดสุิตธานี จาํกดั (มหาชน) SET

79 EA บรษัิท พลงังานบรสิทุธิ จาํกดั (มหาชน) SET

80 EASTW บรษัิท จดัการและพฒันาทรพัยากรนาํภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) SET
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81 ECF บรษัิท อีสตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จาํกดั (มหาชน) mai

82 EFORL บรษัิท อี ฟอร ์แอล เอม จาํกดั (มหาชน) mai

83 EGCO บรษัิท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) SET

84 EKH บรษัิท เอกชยัการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) SET

85 EPG บรษัิท อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

86 ESSO บรษัิท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

87 ETC บรษัิท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

88 FPT บรษัิท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

89 FSS บรษัิท หลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) SET

90 FVC บรษัิท ฟิลเตอร ์วิชนั จาํกดั (มหาชน) mai

91 GC บรษัิท โกลบอล คอนเน็คชนัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

92 GEL บรษัิท เจนเนอรลั เอนจิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) SET

93 GFPT บรษัิท จีเอฟพีที จาํกดั (มหาชน) SET

94 GGC บรษัิท โกลบอลกรนีเคมคิอล จาํกดั (มหาชน) SET

95 GJS บรษัิท จี เจ สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

96 GLAND บรษัิท แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) SET

97 GLOBAL บรษัิท สยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) SET

98 GPSC บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) SET

99 GRAMMY บรษัิท จีเอ็มเอ็ม แกรมม ีจาํกดั (มหาชน) SET

100 GSTEEL บรษัิท จี สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

101 GULF บรษัิท กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

102 GUNKUL บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) SET
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103 GYT บรษัิท กู๊ดเยียร(์ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

104 HANA บรษัิท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จาํกดั (มหาชน) SET

105 HARN บรษัิท หาญ เอ็นจิเนียรงิ โซลชูนัส ์จาํกดั (มหาชน) mai

106 HMPRO บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

107 HPT บรษัิท โฮม พอตเทอร ีจาํกดั (มหาชน) mai

108 HTECH บรษัิท แฮลเซียน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

109 ICC บรษัิท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

110 ICHI บรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

111 IHL บรษัิท อินเตอรไ์ฮด ์จาํกดั (มหาชน) SET

112 III บรษัิท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) SET

113 ILINK บรษัิท อินเตอรลิ์งค ์คอมมวินิเคชนั จาํกดั (มหาชน) SET

114 ILM บรษัิท อินเด็กซ ์ลิฟวิงมอลล ์จาํกดั (มหาชน) SET

115 IND บรษัิท อินเด็กซ ์อินเตอรเ์นชนัแนล กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

116 INSET บรษัิท อินฟราเซท จาํกดั (มหาชน) mai

117 INTUCH บรษัิท อินทชั โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

118 IP บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จาํกดั (มหาชน) mai

119 IRPC บรษัิท ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน) SET

120 ITEL บรษัิท อินเตอรลิ์งค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) mai

121 IVL บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) SET

122 J บรษัิท เจเอเอส แอสเซ็ท จาํกดั (มหาชน) SET

123 JKN บรษัิท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จาํกดั (มหาชน) SET

124 JSP บรษัิท เจ. เอส. พี. พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั (มหาชน) mai
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125 JWD บรษัิท เจดบัเบลิยดีู อินโฟโลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) SET

126 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) SET

127 KCE บรษัิท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) SET

128 KKP ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) SET

129 KOOL บรษัิท มาสเตอรค์ลู อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) mai

130 KSL บรษัิท นาํตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) SET

131 KTC บรษัิท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) SET

132 L&E บรษัิท ไลทต์ิง แอนด ์อีควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

133 LDC บรษัิท แอลดีซี เด็นทลั จาํกดั (มหาชน) mai

134 LHFG บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

135 LIT บรษัิท ลีซ อิท จาํกดั (มหาชน) mai

136 LPH บรษัิท โรงพยาบาล ลาดพรา้ว จาํกดั (มหาชน) SET

137 MAJOR บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) SET

138 MAKRO บรษัิท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) SET

139 MALEE บรษัิท มาลีกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

140 MATCH บรษัิท แมท็ชิง แมก็ซิไมซ ์โซลชูนั จาํกดั (มหาชน) SET

141 MBK บรษัิท เอ็ม บี เค จาํกดั (มหาชน) SET

142 MBKET บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

143 MCOT บรษัิท อสมท จาํกดั (มหาชน) SET

144 MEGA บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

145 METCO บรษัิท มรูาโมโต ้อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

146 MGT บรษัิท เมกาเคม (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) mai
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147 MINT บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

148 MONO บรษัิท โมโน เน็กซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

149 MOONG บรษัิท มุง่พฒันา อินเตอรแ์นชชนัแนล จาํกดั (มหาชน) mai

150 MSC บรษัิท เมโทรซิสเต็มสค์อรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

151 MVP บรษัิท เอ็ม วิชนั จาํกดั (มหาชน) mai

152 NCAP บรษัิท เน็คซ ์แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

153 NCH บรษัิท เอ็น. ซี. เฮา้สซ์ิง จาํกดั (มหาชน) SET

154 NCL บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชนัแนล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) mai

155 NINE บรษัิท เนชนั อินเตอรเ์นชนัแนล เอ็ดดเูทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) mai

156 NKI บรษัิท นวกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

157 NMG บรษัิท เนชนั มลัติมีเดีย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

158 NNCL บรษัิท นวนคร จาํกดั (มหาชน) SET

159 NOBLE บรษัิท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

160 NRF บรษัิท เอ็นอาร ์อินสแตนท ์โปรดิวซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

161 NSI บรษัิท นาํสินประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

162 NTV บรษัิท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกดั (มหาชน) SET

163 NVD บรษัิท เนอวานา ไดอิ จาํกดั (มหาชน) SET

164 NWR บรษัิทเนาวรตันพ์ฒันาการ จาํกดั (มหาชน) SET

165 OCC บรษัิท โอ ซี ซี จาํกดั (มหาชน) SET

166 OGC บรษัิท โอเชียนกลาส จาํกดั (มหาชน) SET

167 OISHI บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET
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168 ORI บรษัิท ออรจิิน พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั (มหาชน) SET

169 PAP บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) SET

170 PB บรษัิท เพรซิเดนท ์เบเกอร ีจาํกดั (มหาชน) SET

171 PG บรษัิท ประชาอาภรณ ์จาํกดั (มหาชน) SET

172 PHOL บรษัิท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) mai

173 PJW บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) mai

174 PLANB บรษัิท แพลน บี มีเดีย จาํกดั (มหาชน) SET

175 PM บรษัิท พรเีมยีร ์มารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) SET

176 PPP บรษัิท พรเีมียร ์โพรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

177 PPS บรษัิท โปรเจค แพลนนิง เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) mai

178 PR9 บรษัิท โรงพยาบาลพระรามเกา้ จาํกดั (มหาชน) SET

179 PREB บรษัิท พรบีลิท ์จาํกดั (มหาชน) SET

180 PRG บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจาํกดั (มหาชน) SET

181 PRM บรษัิท พรมิา มารนี จาํกดั (มหาชน) SET

182 PSH บรษัิท พฤกษา โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

183 PSL บรษัิท พรเีชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) SET

184 PT บรษัิท พรเีมียร ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

185 PTG บรษัิท พีทีจี เอ็นเนอยี จาํกดั (มหาชน) SET

186 PTT บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) SET

187 PTTEP บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) SET

188 PTTGC บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) SET
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189 Q-CON บรษัิท ควอลิตี คอนสตรคัชนั โปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

190 QH บรษัิท ควอลิตีเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) SET

191 QTC บรษัิท คิวทีซี เอนเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) mai

192 RATCH บรษัิท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

193 RICHY บรษัิท รชีิ เพลซ 2002 จาํกดั (มหาชน) SET

194 RML บรษัิท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) SET

195 RS บรษัิท อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) SET

196 RSP บรษัิท รชิ สปอรต์ จาํกดั (มหาชน) SET

197 S บรษัิท สิงห ์เอสเตท จาํกดั (มหาชน) SET

198 SABINA บรษัิท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) SET

199 SAK บรษัิท ศกัดิสยามลิสซงิ จาํกดั (มหาชน) SET

200 SAMCO บรษัิท สมัมากร จาํกดั (มหาชน) SET

201 SAPPE บรษัิท เซ็ปเป ้จาํกดั (มหาชน) SET

202 SAT บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

203 SAWAD บรษัิท ศรสีวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

204 SC บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

205 SCB ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) SET

206 SCC บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน) SET

207 SCCC บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) SET

208 SCG บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จาํกดั (มหาชน) SET

209 SCGP บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) SET
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210 SCM บรษัิท ซคัเซสมอร ์บีอิงค ์จาํกดั (มหาชน) SET

211 SCN บรษัิท สแกน อินเตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

212 SEAOIL บรษัิท ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) mai

213 SENA บรษัิท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

214 SGF บรษัิท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) mai

215 SHR บรษัิท เอส โฮเทล แอนด ์รสีอรท์ จาํกดั (มหาชน) SET

216 SIAM บรษัิท สยามสตีลอินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

217 SINGER บรษัิท ซิงเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) SET

218 SIRI บรษัิท แสนสิร ิจาํกดั (มหาชน) SET

219 SIS บรษัิท เอสไอเอส ดิสทรบิวิชนั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

220 SISB บรษัิท เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) SET

221 SITHAI บรษัิท ศรไีทยซุปเปอรแ์วร ์จาํกดั (มหาชน) SET

222 SKE บรษัิท สากล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) SET

223 SKN บรษัิท ส.กิจชยั เอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) SET

224 SKR บรษัิท ศิครนิทร ์จาํกดั (มหาชน) SET

225 SLP บรษัิท สาลี พรนิทต์งิ จาํกดั (มหาชน) SET

226 SMPC บรษัิท สหมติรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) SET

227 SNC บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

228 SONIC บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท จาํกดั (มหาชน) mai

229 SPALI บรษัิท ศภุาลยั จาํกดั (มหาชน) SET

230 SPCG บรษัิท เอสพีซีจี จาํกดั (มหาชน) SET
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231 SPRC บรษัิท สตาร ์ปิโตรเลียม รไีฟนน์ิง จาํกดั (มหาชน) SET

232 SPVI บรษัิท เอส พี วี ไอ จาํกดั (มหาชน) mai

233 SSSC บรษัิท ศนูยบ์รกิารเหล็กสยาม จาํกดั (มหาชน) SET

234 SST บรษัิท ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) SET

235 STI บรษัิท สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

236 SUTHA บรษัิท สธุากญัจน ์จาํกดั (มหาชน) SET

237 SYMC บรษัิท ซิมโฟนี คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน) SET

238 SYNEX บรษัิท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

239 SYNTEC บรษัิท ซินเท็ค คอนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) SET

240 TACC บรษัิท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

241 TAE บรษัิท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) SET

242 TC บรษัิท ทรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

243 TCAP บรษัิท ทนุธนชาต จาํกดั (มหาชน) SET

244 TCC บรษัิท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

245 TCMC บรษัิท ทีซีเอ็ม คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

246 TEAMG บรษัิท ทีม คอนซลัติง เอนจิเนียรงิ แอนด ์แมเนจเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

247 TFG บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

248 TGH บรษัิท เครอืไทย โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

249 THANI  บรษัิท ราชธานีลิสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

250 THCOM บรษัิท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) SET

251 THG บรษัิท ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET
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252 THIP บรษัิท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

253 THREL บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) SET

254 TIP บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

255 TIPCO บรษัิท ทิปโกฟ้ดูส ์จาํกดั (มหาชน) SET

256 TISCO บรษัิท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

257 TK บรษัิท ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) SET

258 TKN บรษัิท เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง จาํกดั (มหาชน) SET

259 TKS บรษัิท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

260 TKT บรษัิท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

261 TMC บรษัิท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) mai

262 TMD บรษัิท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน) SET

263 TMILL บรษัิท ที เอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) mai

264 TNDT บรษัิท ไทย เอ็น ดี ที จาํกดั (มหาชน) mai

265 TNITY บรษัิท ทรนีีตี วฒันา จาํกดั (มหาชน) SET

266 TNL บรษัิท ธนลูกัษณ ์จาํกดั (มหาชน) SET

267 TNP บรษัิท ธนพิรยิะ จาํกดั (มหาชน) mai

268 TOA บรษัิท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

269 TOP บรษัิท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) SET

270 TPAC บรษัิท พลาสติค และหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) mai

271 TPBI บรษัิท ทีพีบีไอ จาํกดั (มหาชน) SET

272 TPCS บรษัิท เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ จาํกดั (มหาชน) SET
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273 TQM บรษัิท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

274 TRC บรษัิท ทีอารซี์ คอนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) SET

275 TRU บรษัิท ไทยรุง่ยเูนียนคาร ์จาํกดั (มหาชน) SET

276 TSR บรษัิท เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) SET

277 TSTE บรษัิท ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิล จาํกดั (มหาชน) SET

278 TTA บรษัิท โทรเีซนไทย เอเยนตซี์ส ์จาํกดั (มหาชน) SET

279 TTB ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) SET

280 TTCL บรษัิท ทีทีซีแอล จาํกดั (มหาชน) SET

281 TTW บรษัิท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) SET

282 TU บรษัิท ไทยยเูนียน กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

283 TVD บรษัิท ทีวี ไดเรค็ จาํกดั (มหาชน) mai

284 TVI บรษัิท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) SET

285 TVO บรษัิท นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) SET

286 TVT บรษัิท ทีวี ธันเดอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

287 U บรษัิท ย ูซิตี จาํกดั (มหาชน) SET

288 UAC บรษัิท ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) SET

289 UMI บรษัิท สหโมเสคอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

290 UV บรษัิท ยนูิเวนเจอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

291 WAVE บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

292 WHA บรษัิท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

293 WHAUP บรษัิท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

294 WICE บรษัิท ไวส ์โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) SET
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295 WIN บรษัิท สวนอตุสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) SET

296 WINNER บรษัิท วินเนอรก์รุป๊ เอ็นเตอรไ์พรซ ์จาํกดั (มหาชน) mai

297 WPH บรษัิท โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จาํกดั (มหาชน) SET

298 XPG บรษัิท ซีมโิก ้แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

299 ZEN บรษัิท เซ็น คอรป์อเรชนั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET
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1 A บรษัิท อารยีา พรอพเพอรตี์ จาํกดั (มหาชน) SET

2 AAV บรษัิท เอเชีย เอวิเอชนั จาํกดั (มหาชน) SET

3 ABICO บรษัิท เอบิโก ้โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) mai

4 ACAP บรษัิท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) mai

5 ACE บรษัิท แอ๊บโซลทู คลีน เอน็เนอรจี์ จาํกดั (มหาชน) SET

6 ACG บรษัิท ออโตคอรป์ โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

7 ADB บรษัิท แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) mai

8 AEONTS บรษัิท อิออน ธนสินทรพัย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) SET

9 AGE บรษัิท เอเชีย กรนี เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) SET

10 AH บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) SET

11 AIE บรษัิท เอไอ เอนเนอรจี์ จาํกดั (มหาชน) mai

12 AIT บรษัิท แอด็วานซอิ์นฟอรเ์มชนัเทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

13 AJA บรษัิท เอเจ แอดวานซ ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

14 ALLA บรษัิท ออลลา่ จาํกดั (มหาชน) SET

15 ALUCON บรษัิท อลคูอน จาํกดั (มหาชน) SET

16 APCO บรษัิท เอเชียน ไฟยโ์ตซูติคอลส ์จาํกดั (มหาชน) SET

17 APCS บรษัิท เอเซีย พรซิีชนั จาํกดั (มหาชน) SET

18 APP บรษัิท แอพพลิแคด จาํกดั (มหาชน) mai

19 APURE บรษัิท อกรเิพียว โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

20 AQ บรษัิท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) SET

21 ASIA บรษัิท เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) SET

22 ASIAN บรษัิท เอเชียนซี คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

23 ASN บรษัิท เอเอสเอน็ โบรกเกอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

24 ATP30 บรษัิท เอทีพี 30 จาํกดั (มหาชน) mai

25 AU บรษัิท อาฟเตอร ์ย ูจาํกดั (มหาชน) mai

26 AWC บรษัิท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จาํกดั (มหาชน) SET

27 B52 บรษัิท บี-52 แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564

    บรษิทัจดทะเบยีนทไีดค้ะแนน ระหวา่ง 90-99 คะแนน 
ระหวา่ง 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2564  จาํนวน 318 บรษิทั (12 หนา้)

ดําเนนิการ โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย                            90-99 Score AGM checklist 2021
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28 BA บรษัิท การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SET

29 BAFS บรษัิท บรกิารเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SET

30 BBL ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) SET

31 BC บรษัิท บูทิค คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

32 BDMS บรษัิท กรุงเทพดสิุตเวชการ จาํกดั (มหาชน) SET

33 BEAUTY บรษัิท บิวตี คอมมนูิตี จาํกดั (มหาชน) SET

34 BFIT บรษัิทเงนิทนุ ศรสีวสัดิ จาํกดั (มหาชน) SET

35 BGC บรษัิท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จาํกดั (มหาชน) SET

36 BGT บรษัิท บีจีที คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

37 BH บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) SET

38 BLISS บรษัิท บลิส-เทล จาํกดั (มหาชน) SET

39 BOL บรษัิท บิซิเนส ออนไลน ์จาํกดั (มหาชน) mai

40 BR บรษัิท บางกอกแรน้ช ์จาํกดั (มหาชน) SET

41 BROOK บรษัิท บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

42 BSBM บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกดั (มหาชน) SET

43 BSM บรษัิท บิวเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) mai

44 CBG บรษัิท คาราบาวกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

45 CCET บรษัิท แคล-คอมพ ์อีเล็คโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

46 CEN บรษัิท แคปปิทอล เอน็จิเนียรงิ เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) SET

47 CENTEL บรษัิท โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) SET

48 CFRESH บรษัิท ซีเฟรชอินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) SET

49 CGD บรษัิท คนัทร ีกรุป๊ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

50 CGH บรษัิท คนัทร ีกรุป๊ โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

51 CHARAN บรษัิท จรญัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

52 CHAYO บรษัิท ชโย กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

53 CHO บรษัิท ช ทวี จาํกดั (มหาชน) mai

54 CK บรษัิท ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) SET
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55 CM บรษัิท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟู้ดส ์จาํกดั(มหาชน) SET

56 CMO บรษัิท ซีเอม็โอ จาํกดั (มหาชน) mai

57 CMR บรษัิท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) SET

58 COMAN บรษัิท โคแมนชี อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) mai

59 CPW บรษัิท คอปเปอร ์ไวรด์ จาํกดั (มหาชน) SET

60 CRANE บรษัิท ชไูก จาํกดั (มหาชน) SET

61 CRD บรษัิท เชียงใหมร่มิดอย จาํกดั (มหาชน) mai

62 CSC บรษัิท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) SET

63 CSR บรษัิท เทพธานีกรฑีา จาํกดั (มหาชน) SET

64 CWT บรษัิท ชยัวฒันา แทนเนอร ีกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

65 DCC บรษัิท ไดนาสตีเซรามิค จาํกดั (มหาชน) SET

66 DDD บริษัท ด ูเดย ์ดรมี จาํกดั (มหาชน) SET

67 DV8 บรษัิท ดีวี8 จาํกดั (มหาชน) mai

68 EASON บรษัิท อซีนึ แอนด ์โค จาํกดั (มหาชน) SET

69 ECL บรษัิท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

70 EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จาํกดั (มหาชน) SET

71 EP บริษัท อีสเทอรน์ พาวเวอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

72 ERW บรษัิท ดิ เอราวณั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

73 ETE บรษัิท บูรพา เทคนิคอล เอน็จิเนียริง จาํกดั (มหาชน) mai

74 FE บรษัิท ฟารอี์สท ์เฟมไลน ์ดีดีบี จาํกดั (มหาชน) SET

75 FLOYD บรษัิท ฟลอยด ์จาํกดั (มหาชน) mai

76 FMT บริษัท ไฟน ์เมท็ทลั เทคโนโลยีส ์จาํกดั (มหาชน) SET

77 FN บรษัิท เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) SET

78 FNS บรษัิท ฟินนัซา่ จาํกดั (มหาชน) SET

79 FORTH บรษัิท ฟอรท์ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

80 FPI บรษัิท ฟอรจ์นู พารท์ อินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) mai

81 FSMART บรษัิท ฟอรท์ สมารท์ เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) mai
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82 FTE บรษัิท ไฟรเ์ทรดเอน็จิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) SET

83 GBX บรษัิท โกลเบล็ก โฮลดิง แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

84 GCAP บรษัิท จี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) mai

85 GENCO บรษัิทบรหิารและพฒันาเพือการอนรุกัษ์สิงแวดลอ้ม จาํกดั(มหาชน) SET

86 GIFT บรษัิท แกรททิทดู อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) SET

87 GPI บรษัิท กรงัดป์รซี ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

88 GREEN บรษัิท กรนี รซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) SET

89 GSC บรษัิท โกลบอล เซอรว์ิส เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

90 HEMP บรษัิท เอม็พีจี คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

91 HTC บรษัิท หาดทิพย ์จาํกดั (มหาชน) SET

92 HUMAN บรษัิท ฮิวแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) SET

93 HYDRO บรษัิท ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) mai

94 ICN บรษัิท อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส จาํกดั (มหาชน) mai

95 IFS บรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

96 IMH บรษัิท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) mai

97 INET บรษัิท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) SET

98 INSURE บรษัิท อินทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

99 IRC บรษัิท อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

100 IRCP บรษัิท อนิเตอรเ์นชนัแนล รเีสรชิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

101 IT บรษัิท ไอที ซิตี จาํกดั (มหาชน) SET

102 ITD บรษัิท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) SET

103 JAS บรษัิท จสัมิน อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

104 JCK บรษัิท เจซีเค อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

105 JCKH บรษัิท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จาํกดั (มหาชน) mai

106 JMART บรษัิท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) SET

107 JMT บรษัิท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซส็ จาํกดั (มหาชน) SET

108 JR บรษัิท เจ.อาร.์ดบัเบิลย.ู ยทิูลิตี จาํกดั (มหาชน) SET
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109 JTS บรษัิท จสัมิน เทเลคอม ซิสเต็มส ์จาํกดั (มหาชน) SET

110 JUTHA บรษัิท จฑุานาวี จาํกดั (มหาชน) SET

111 K บรษัิท คิงสเ์มน ซี.เอม็.ที.ไอ. จาํกดั (มหาชน) mai

112 KASET บรษัิท ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) mai

113 KBS บรษัิท นาํตาลครบรุ ีจาํกดั (มหาชน) SET

114 KCAR บรษัิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลีส จาํกดั (มหาชน) SET

115 KDH บรษัิท ธนบรุ ีเมดิเคิล เซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

116 KEX บรษัิท เคอร ีเอก็ซเ์พรส (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

117 KGI บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

118 KIAT บรษัิท เกียรติธนา ขนส่ง จาํกดั (มหาชน) mai

119 KK บรษัิท เคแอนดเ์ค ซุปเปอรส์โตร ์เซาทเ์ทิรน์ จาํกดั (มหาชน) mai

120 KKC บรษัิท กลุธรเคอรบี์ จาํกดั (มหาชน) SET

121 KTB ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) SET

122 KTIS บรษัิท เกษตรไทย อินเตอรเ์นชนัแนล ชกูาร ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

123 KUMWEL บรษัิท คมัเวล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

124 KUN บรษัิท วิลล่า คณุาลยั จาํกดั (มหาชน) mai

125 KWC บรษัิท กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน) SET

126 KWG บรษัิท คิง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

127 KWM บรษัิท เค. ดบับลิว. เมท็ทลั เวิรค์ จาํกดั (มหาชน) mai

128 LALIN บรษัิท ลลิล พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั (มหาชน) SET

129 LANNA บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) SET

130 LEE บรษัิท ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) SET

131 LH บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) SET

132 LHK บริษัท โลหะกิจ เมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) SET

133 LOXLEY บรษัิท ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) SET

134 LPN บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

135 LRH บรษัิท ลากนู่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเท็ล จาํกดั (มหาชน) SET
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136 LST บรษัิท ลาํสงู (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

137 M บริษัท เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

138 MACO บรษัิท มาสเตอร ์แอด จาํกดั (มหาชน) SET

139 MATI บรษัิท มติชน จาํกดั (มหาชน) SET

140 MAX บรษัิท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

141 MBAX บรษัิท มลัติแบกซ ์จาํกดั (มหาชน) mai

142 MC บรษัิท แมค็กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

143 M-CHAI บรษัิท โรงพยาบาลมหาชยั จาํกดั (มหาชน) SET

144 MCS บริษัท เอม็.ซ.ีเอส.สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

145 META บรษัิท เมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

146 MFC  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จาํกดั(มหาชน) SET

147 MFEC บรษัิท เอม็ เอฟ อ ีซี จาํกดั (มหาชน) SET

148 MICRO บรษัิท ไมโครลิสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

149 MILL บรษัิท มลิลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

150 MITSIB บรษัิท มติรสิบ ลิสซิง จาํกดั (มหาชน) mai

151 MK บรษัิท มนัคงเคหะการ จาํกดั (มหาชน) SET

152 MODERN บรษัิท โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

153 MORE บรษัิท มอร ์รเีทิรน์ จาํกดั (มหาชน) mai

154 MPIC บรษัิท เอม็ พิคเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

155 MTC บรษัิท เมอืงไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

156 MTI บรษัิท เมอืงไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

157 NBC บรษัิท เนชนั บรอดแคสติง คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

158 NC บรษัิท นิวซิตี (กรุงเทพฯ) จาํกดั (มหาชน) SET

159 NDR บรษัิท เอน็.ดี.รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

160 NEP บรษัิท เอน็อีพี อสงัหารมิทรพัย ์และอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

161 NETBAY บรษัิท เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) mai

162 NEX บรษัิท เน็กซ ์พอยท ์จาํกดั (มหาชน) SET
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163 NFC บรษัิท เอน็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) SET

164 NOVA บรษัิท โนวา เอมไพร ์จาํกดั (มหาชน) SET

165 NPK บรษัิท นิวพลสันิตติง จาํกดั (มหาชน) mai

166 NUSA บรษัิท ณุศาศิร ิจาํกดั (มหาชน) SET

167 NYT บรษัิท นามยง เทอรมิ์นลั จาํกดั (มหาชน) SET

168 OCEAN บรษัิท โอเชียน คอมเมริช จาํกดั (มหาชน) mai

169 OR บรษัิท ปตท. นาํมนัและการคา้ปลีก จาํกดั (มหาชน) SET

170 OSP บรษัิท โอสถสภา จาํกดั (มหาชน) SET

171 OTO บรษัิท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) mai

172 PAF บรษัิท แพนเอเซียฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) SET

173 PATO บรษัิท พาโตเคมีอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

174 PCSGH บรษัิท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป๊โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

175 PDG บริษัท พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) mai

176 PDI บรษัิท ผาแดงอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) SET

177 PDJ บรษัิท แพรนดา้ จิวเวลร ีจาํกดั (มหาชน) SET

178 PE บริษัท พรเีมียรเ์อน็เตอรไ์พรซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

179 PF บรษัิท พรอ็พเพอรต์ี เพอรเ์ฟค จาํกดั (มหาชน) SET

180 PIMO บรษัิท ไพโอเนียร ์มอเตอร ์จาํกดั (มหาชน) mai

181 PK บรษัิท พฒันก์ล จาํกดั (มหาชน) SET

182 PL บรษัิท ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) SET

183 PLANET บรษัิท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชนั เอเชีย จาํกดั (มหาชน) mai

184 PLAT บรษัิท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

185 PLE บรษัิท เพาเวอรไ์ลน ์เอน็จิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) SET

186 PMTA บรษัิท พีเอม็ โทรเีซน เอเชีย โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

187 PORT บรษัิท สหไทย เทอรมิ์นอล จาํกดั (มหาชน) SET

188 POST บรษัิท บางกอก โพสต ์จาํกดั (มหาชน) SET

189 PPM บรษัิท พรพรหมเมท็ทอล จาํกดั (มหาชน) mai
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190 PRAKIT บรษัิท ประกิต โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

191 PRAPAT บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) mai

192 PRIME บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

193 PRINC บรษัิท พรนิซิเพิล แคปิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

194 PROUD บรษัิท พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) mai

195 PSTC บรษัิท เพาเวอร ์โซลชูนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) mai

196 PYLON บรษัิท ไพลอน จาํกดั (มหาชน) SET

197 QLT บรษัิท ควอลลีเทค จาํกดั (มหาชน) mai

198 RBF บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลาย จาํกดั (มหาชน) SET

199 RCI บรษัิท โรแยล ซีรามคิ อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) SET

200 RCL บรษัิท อาร ์ซี แอล จาํกดั (มหาชน) SET

201 RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จาํกดั (มหาชน) SET

202 RP บรษัิท ท่าเรอืราชาเฟอรร์ ีจาํกดั (มหาชน) mai

203 RPC บรษัิท อารพี์ซีจี จาํกดั (มหาชน) SET

204 RPH บรษัิท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จาํกดั (มหาชน) SET

205 RT บรษัิท ไรท้ท์นัเน็ลลิง จาํกดั (มหาชน) SET

206 RWI บรษัิท ระยองไวร ์อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) mai

207 S & J บ.เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชนัแนล เอนเตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) SET

208 S11 บรษัิท เอส 11 กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

209 SAAM บรษัิท เอสเอเอเอม็ เอ็นเนอรยี์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) mai

210 SABUY บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

211 SALEE บรษัิท สาลีอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) mai

212 SAMART บรษัิท สามารถคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

213 SAMTEL บรษัิท สามารถเทลคอม จาํกดั (มหาชน) SET

214 SANKO บรษัิท ซงัโกะได คาซติง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน mai

215 SAUCE บรษัิท ไทยเทพรส จาํกดั (มหาชน) SET

216 SCI บรษัิท เอสซีไอ อีเลคตรคิ จาํกดั (มหาชน) SET
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217 SCP บรษัิท ทกัษิณคอนกรตี จาํกดั (มหาชน) SET

218 SDC บรษัิท สามารถ ดิจิตอล จาํกดั (มหาชน) SET

219 SE บรษัิท สยามอสีต ์โซลชูนั จาํกดั (มหาชน) mai

220 SEAFCO บรษัิท ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) SET

221 SE-ED บรษัิท ซีเอด็ยเูคชนั จาํกดั (มหาชน) SET

222 SELIC บรษัิท ซีลิค คอรพ์ จาํกดั (มหาชน) mai

223 SFLEX บรษัิท สตารเ์ฟล็กซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

224 SFP บรษัิท อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) SET

225 SFT บรษัิท ชรงิเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) mai

226 SGP บรษัิท สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

227 SKY บรษัิท สกาย ไอซีที จาํกดั (มหาชน) mai

228 SMART บรษัิท สมารท์คอนกรตี จาํกดั (มหาชน) mai

229 SMIT บรษัิท สหมิตรเครืองกล จาํกดั (มหาชน) SET

230 SMK บรษัิท สินมนัคงประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

231 SMT บรษัิท สตารส์ ไมโครอิเลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

232 SNP บรษัิท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) SET

233 SO บรษัิท สยามราชธานี จาํกดั (มหาชน) SET

234 SOLAR บรษัิท โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) SET

235 SORKON บรษัิท ส. ขอนแก่นฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน) SET

236 SPA บรษัิท สยามเวลเนสกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

237 SPACK บรษัิท เอส. แพ็ค แอนด ์พรนิท ์จาํกดั (มหาชน) SET

238 SPC บรษัิท สหพฒันพิบลู จาํกดั (มหาชน) SET

239 SPI บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

240 SQ บรษัิท สหกลอิควิปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

241 SR บรษัิท สยามราช จาํกดั (มหาชน) mai

242 SSC บรษัิท เสรมิสขุ จาํกดั (มหาชน) SET

243 SSF บรษัิท สรุพลฟู้ดส ์จาํกดั (มหาชน) SET
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244 SSP บรษัิท เสรมิสรา้ง พาวเวอร ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

245 STA บรษัิท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) SET

246 STARK บรษัิท สตารค์ คอรเ์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

247 STC บริษัท เอสทีซี คอนกรตีโปรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) mai

248 STEC บรษัิท ซิโน-ไทย เอน็จีเนียรงิแอนดค์อนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) SET

249 STGT บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

250 STPI บรษัิท เอสทีพี แอนด ์ไอ จาํกดั (มหาชน) SET

251 SUC บรษัิท สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) SET

252 SUN บรษัิท ซนัสวีท จาํกดั (มหาชน) mai

253 SUSCO บรษัิท ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) SET

254 SVI บรษัิท เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) SET

255 SVOA บรษัิท เอสวีโอเอ จาํกดั (มหาชน) SET

256 SWC บรษัิท เชอรว์ูด้ คอรป์อเรชนั (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) mai

257 TAKUNI บรษัิท ทาคนูิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) mai

258 TASCO บริษัท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั (มหาชน) SET

259 TBSP บรษัิท ทีบีเอสพี จาํกดั (มหาชน) SET

260 TCCC บรษัิท ไทยเซน็ทรลัเคมี จาํกดั (มหาชน) SET

261 TEAM บรษัิท ทีมพรซิีชนั จาํกดั (มหาชน) SET

262 TFI บรษัิท ไทยฟิลม์อินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) SET

263 TFMAMA บรษัิท ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส ์จาํกดั (มหาชน) SET

264 THANA บรษัิท ธนาสิร ิกรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

265 THE บรษัิท เดอะ สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

266 THMUI บรษัิท ไทยมุย้ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

267 THRE บรษัิท ไทยรบัประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) SET

268 TIGER บรษัิท ไทย องิเกอร ์โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) mai

269 TM บรษัิท เทคโนเมดิคลั จาํกดั (มหาชน) mai

270 TMI บรษัิท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) mai
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271 TMT บริษัท ทีเอม็ที สตีล จาํกดั (มหาชน) SET

272 TNR บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) SET

273 TOG  บรษัิท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) SET

274 TOPP บรษัิท ไทย โอ.พี.พี. จาํกดั (มหาชน) SET

275 TPA บรษัิท ไทยโพลีอะครลิิค จาํกดั (มหาชน) SET

276 TPCH บรษัิท ทีพีซี เพาเวอรโ์ฮลดิง จาํกดั (มหาชน) mai

277 TPLAS บรษัิท ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จาํกดั (มหาชน) mai

278 TPP บรษัิท ไทยบรรจภุณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั (มหาชน) SET

279 TPS บรษัิท เดอะแพรคทิเคิลโซลชูนั จาํกดั (มหาชน) mai

280 TQR บรษัิท ที คิว อาร ์จาํกดั (มหาชน) mai

281 TRITN บรษัิท ไทรทนั โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

282 TRT บรษัิท ถิรไทย จาํกดั (มหาชน) mai

283 TRUE บรษัิท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

284 TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จาํกดั (มหาชน) SET

285 TSE บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) SET

286 TSI บรษัิท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

287 TSTH บรษัิท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

288 TTI บรษัิท โรงงานผา้ไทย จาํกดั (มหาชน) SET

289 TWP บรษัิท ไทยไวรโ์พรดคัท ์จาํกดั (มหาชน) SET

290 TWPC บรษัิท ไทยวา จาํกดั (มหาชน) SET

291 TYCN บรษัิท ไทยคนู เวิลดไ์วด ์กรุป๊ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

292 UBIS บรษัิท ยบิูส (เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) mai

293 UOBKH บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

294 UP บรษัิท ยเูนียนพลาสติก จาํกดั (มหาชน) SET

295 UPA บรษัิท ยไูนเต็ด เพาเวอร ์ออฟ เอเชีย จาํกดั (มหาชน) mai

296 UPF บรษัิท ยเูนียนไพโอเนียร ์จาํกดั (มหาชน) SET

297 UPOIC บรษัิท สหอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) SET
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298 UT บรษัิท ยเูนียนอตุสาหกรรมสิงทอ จาํกดั (มหาชน) SET

299 UTP บรษัิท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

300 UWC บรษัิท เอือวิทยา จาํกดั (มหาชน) mai

301 VARO บรษัิท วโรปกรณ ์จาํกดั (มหาชน) SET

302 VCOM บรษัิท วินทค์อม เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) mai

303 VGI บรษัิท วีจีไอ จาํกดั (มหาชน) SET

304 VIBHA บรษัิท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) SET

305 VIH บรษัิท ศรวีิชยัเวชวิวฒัน ์จาํกดั (มหาชน) SET

306 VL บรษัิท วี.แอล.เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) mai

307 VNG บริษัท วนชยั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

308 VNT บรษัิท วีนิไทย จาํกดั (มหาชน) SET

309 VPO บรษัิท วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์จาํกดั (มหาชน) SET

310 VRANDA บรษัิท วีรนัดา รสีอรท์ จาํกดั (มหาชน) SET

311 W บรษัิท วาว แฟคเตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

312 WACOAL บรษัิท ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) SET

313 WIIK บรษัิท วิค จาํกดั (มหาชน) SET

314 WORK บรษัิท เวิรค์พอยท ์เอน็เทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

315 WP บรษัิท ดบับลิวพี เอน็เนอรยี์ จาํกดั (มหาชน) SET

316 XO บรษัิท เอก็โซติค ฟู้ด จาํกดั (มหาชน) mai

317 YUASA บรษัิท ยวัซา่แบตเตอร ีประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) mai

318 ZIGA บรษัิท ซิกา้ อินโนเวชนั จาํกดั (มหาชน) mai

หนา้ท ี12 จาก 12



ประกาศครังน ีUpdate จากวันท ี30 เม.ย. 2564

(3 เหรยีญ)

ลําดบั ชอืยอ่ บรษิทั ตลาด

1 3K-BAT บรษัิท ไทย เอน็เนอรจี์ สโตเรจ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) SET

2 A5 บรษัิท แอสเซท ไฟว ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

3 ACC บรษัิท แอดวานซ ์คอนเนคชนั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

4 AEC บรษัิทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) SET

5 AI บรษัิท เอเชียน อินซูเลเตอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

6 AMC บรษัิท เอเซีย เมทลั จาํกดั (มหาชน) SET

7 ARIN บรษัิท อรนิสิร ิแลนด ์จาํกดั (มหาชน) mai

8 AS บรษัิท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

9 B บรษัิท บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) SET

10 BEC บรษัิท บีอีซี เวิลด ์จาํกดั (มหาชน) SET

11 BLAND บรษัิท บางกอกแลนด ์จาํกดั (มหาชน) SET

12 BM บรษัิท บางกอกชีทเมท็ทลั จาํกดั (มหาชน) mai

13 BROCK บรษัิท บา้นรอ็คการเ์ดน้ จาํกดั (มหาชน) SET

14 BUI บรษัิท บางกอกสหประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) SET

15 CMC บรษัิท เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) mai

16 CPH บรษัิท คาสเซอ่รพี์คโฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) SET

17 CPT บรษัิท ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

18 CTW บรษัิท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล จาํกดั (มหาชน) SET

19 D บรษัิท เดนทลั คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

20 DIMET บรษัิท ไดเมท (สยาม) จาํกดั (มหาชน) mai

21 DOD บรษัิท ดีโอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) mai

22 ESTAR บรษัิท อสีเทอรน์ สตาร ์เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) SET

23 F&D บรษัิท ฟู้ดแอนดด์รงิส ์จาํกดั (มหาชน) SET

24 GL บรษัิท กรุป๊ลีส จาํกดั (มหาชน) SET

25 GLOCON บรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564

    บรษิทัจดทะเบยีนทไีดค้ะแนน ระหวา่ง 80-89 คะแนน 
ระหวา่ง 1 มกราคม – 31 ตลุาคม 2564  จํานวน 75 บรษิทั (3 หนา้)

ดําเนนิการ โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย                            80-89 Score AGM checklist 2021
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    บรษิทัจดทะเบยีนทไีดค้ะแนน ระหวา่ง 80-89 คะแนน 
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26 GTB บรษัิท เจตาแบค จาํกดั (มหาชน) mai

27 IIG บรษัิท ไอแอนดไ์อ กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) mai

28 INGRS บรษัิท องิเกรส อนิดสัเตรยีล (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) SET

29 INOX บรษัิท โพสโค-ไทยน๊อคซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

30 JCT บรษัิท แจ๊กเจียอตุสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

31 JUBILE บรษัิท ยบิูลลี เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) mai

32 KAMART บริษัท คารม์ารท์ จาํกดั (มหาชน) SET

33 KISS บรษัิท โรจคิูส อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) SET

34 KYE บรษัิท กนัยงอีเลคทรกิ จาํกดั (มหาชน) SET

35 LEO บรษัิท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) mai

36 MANRIN บรษัิท แมนดารนิโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) SET

37 MDX บริษัท เอม็ ดี เอก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) SET

38 MJD บรษัิท เมเจอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

39 MUD บรษัิท มดัแมน จาํกดั (มหาชน) mai

40 NER บรษัิท นอรท์อีส รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

41 NEW บรษัิท วฒันาการแพทย ์จาํกดั (มหาชน) SET

42 OHTL บรษัิท โอเอชทีแอล จาํกดั (มหาชน) SET

43 PERM บรษัิท เพิมสินสตีลเวิคส ์จาํกดั (มหาชน) SET

44 PPPM บรษัิท พีพี ไพรม์ จาํกดั (มหาชน) SET

45 PRECHA บรษัิท ปรชีากรุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

46 PRIN บรษัิท ปรญิสิร ิจาํกดั (มหาชน) SET

47 PRO บรษัิท โปรเฟสชนัแนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน) SET

48 PTL บรษัิท โพลีเพล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

49 RAM บรษัิท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) SET

50 ROCK บรษัิท รอ้กเวิธ จาํกดั (มหาชน) SET

51 ROH บรษัิท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

52 SA บรษัิท ไซมิส แอสเสท จาํกดั (มหาชน) SET
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53 SF บรษัิท สยามฟิวเจอรดี์เวลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) SET

54 SICT บรษัิท ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) mai

55 SIMAT บรษัิท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) mai

56 SK บรษัิท ศิรกร จาํกดั (มหาชน) mai

57 SLM บรษัิท เอส แอล เอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

58 STAR บรษัิท สตาร ์ยนิูเวอรแ์ซล เน็ตเวิรค์ จาํกดั (มหาชน) mai

59 SVH บรษัิท สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) SET

60 TCJ บรษัิท ที.ซี.เจ.เอเซีย จาํกดั (มหาชน) SET

61 TGPRO บรษัิท ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์จาํกดั (มหาชน) SET

62 TH บรษัิท ตงฮวั โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) SET

63 TITLE บรษัิท รม่โพธิ พรอ็พเพอรต์ี จาํกดั (มหาชน) mai

64 TNPC บรษัิท ไทยนามพลาสติกส ์จาํกดั (มหาชน) SET

65 TPIPL บรษัิท ทีพีไอ โพลีน จาํกดั (มหาชน) SET

66 TPOLY บรษัิท ไทยโพลีคอนส ์จาํกดั (มหาชน) SET

67 UEC บรษัิท ยนิูมิต เอนจิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) mai

68 UKEM บรษัิท ยเูนียน ปิโตรเคมคีอล จาํกดั (มหาชน) mai

69 UMS บรษัิท ยนิูค ไมนิง เซอรวิ์สเซส จาํกดั (มหาชน) mai

70 UNIQ บรษัิท ยนิูค เอ็นจิเนียรงิ แอนด ์คอนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) SET

71 UREKA บรษัิท ยเูรกา ดีไซน ์จาํกดั (มหาชน) mai

72 UVAN บรษัิท ยนิูวานิชนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) SET

73 VI บรษัิท เวนเจอร ์อินคอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

74 WGE บรษัิท เวล เกรด เอน็จิเนียรงิ จาํกดั (มหาชน) SET

75 YGG บรษัิท อกิดราซิล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) mai

หนา้ท ี3 จาก 3
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1 AFC บรษัิท เอเซียไฟเบอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

2 ALL บรษัิท ออลล ์อนิสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) mai

3 APEX บรษัิท เอเพ็กซ ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) SET

4 BCT บรษัิท เบอรล์า่ คารบ์อน (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) SET

5 BKD บรษัิท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) SET

6 CHOTI บริษัท หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) SET

7 CPR บรษัิท ซีพีอาร ์โกม ุอินดสัเตรยีล จาํกดั (มหาชน) mai

8 DHOUSE บรษัิท ดีเฮา้สพ์ฒันา จาํกดั (มหาชน) mai

9 DTCI บรษัิท ดี.ที.ซี.อินดสัตรสี ์จาํกดั (มหาชน) SET

10 EMC บรษัิท อีเอม็ซี จาํกดั (มหาชน) SET

11 EVER บรษัิท เอเวอรแ์ลนด ์จาํกดั (มหาชน) SET

12 FANCY บรษัิท แฟนซีวู๊ด อินดสัตรสี จาํกดั (มหาชน) SET

13 GRAND บรษัิท แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรตี์ จาํกดั(มหาชน) SET

14 HFT บรษัิท ฮวัฟง รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) SET

15 JAK บรษัิท จกัรไพศาล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) mai

16 KC บรษัิท เค.ซ.ี พรอ็พเพอรตี์ จาํกดั (มหาชน) SET

17 KCM บรษัิท เค.ซี.เมททอลชีท จาํกดั (มหาชน) mai

18 MIDA บรษัิท ไมดา้ แอสเซท็ จาํกดั (มหาชน) SET

19 ML บรษัิท ไมดา้ ลิสซงิ จาํกดั (มหาชน) SET

20 NEWS บรษัิท นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) mai

21 PICO บรษัิท ปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) mai

22 POMPUI บรษัิท ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล จาํกดั (มหาชน) SET

23 ROJNA บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) SET

24 SAFARI บรษัิท ซาฟารเีวิลด ์จาํกดั (มหาชน) SET

25 SAM บรษัิท สามชยั สตีล อินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) SET

26 SAWANG บรษัิท สวา่งเอก็ซป์อรต์ จาํกดั (มหาชน) SET

27 SHANG บรษัิท แชงกร-ีลา โฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) SET

โครงการ การประเมนิคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564

    บรษิทัจดทะเบยีนทไีดค้ะแนน 79 คะแนนลงไป
ระหวา่ง 1 มกราคม – 31 ตลุาคม 2564  จํานวน 44 บรษิทั (2 หนา้)

ดําเนนิการ โดย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย                            79 ลงไป Score AGM checklist 2021
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28 SPG บรษัิท สยามภณัฑก์รุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

29 SRICHA บรษัิท ศรรีาชาคอนสตรคัชนั จาํกดั (มหาชน) SET

30 STANLY บรษัิท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) SET

31 STHAI บรษัิท ซนัไทยอตุสาหกรรมถงุมอืยาง จาํกดั (มหาชน) SET

32 SUPER บรษัิท ซุปเปอร ์เอนเนอรย์ี คอรเ์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

33 T บรษัิท ที เอน็จิเนียรร์งิ คอรเ์ปอรเ์รชนั จาํกดั (มหาชน) mai

34 TAPAC บรษัิท ทาพาโก ้จาํกดั (มหาชน) mai

35 TCOAT บรษัิท อตุสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย จาํกดั (มหาชน) SET

36 THL บรษัิท ทุ่งคาฮาเบอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

37 TMW บรษัิท ไทยมิตซูวา จาํกดั (มหาชน) mai

38 TPIPP  บรษัิท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) SET

39 TR บรษัิท ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) SET

40 TRUBB บรษัิท ไทยรบัเบอรล์าเท็คซก์รุป๊ จาํกดั (มหาชน) SET

41 TTT บรษัิท โทเร เท็กซไ์ทล ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) SET

42 TWZ บรษัิท ทีดบับลิวแซด คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

43 WORLD บรษัิท เวิลด ์คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) SET

44 WR บริษัท วีรเีทล จาํกดั (มหาชน) SET
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