
 
 
 
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายอาจถกูเพิกถอน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน 
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนัมบีรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนทีจ่ะตอ้งด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุดงักล่าวใหห้มดไป
ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561 จ านวน 20 บรษิทั หากบรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวสามารถด าเนินการใหเ้หตุเพกิถอน
หมดไปภายในระยะเวลาดงักล่าว ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะประกาศรายชื่อหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนว่าเขา้สู่
ชว่งด าเนินการใหม้คีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) และจะใหเ้วลาบรษิทัจดทะเบยีนด าเนินการให้
มคีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขายตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด  

ทัง้นี้ หากบรษิัทจดทะเบียนยงัไม่สามารถด าเนินการใหเ้หตุแห่งการเพกิถอนหมดไปภายในวนัที่ 31 
มีนาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาด าเนินการตามขัน้ตอนการเพิกถอนหลักทรัพย์ โดยเสนอ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อพจิารณาการเพกิถอนหลกัทรพัยต์่อไป ดงันัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึขอให้
บรษิทัจดทะเบยีนดงักล่าวเรง่ด าเนินการแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ าหนดขา้งตน้ 
 

รายชือ่บรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอน 20 บรษิทั  
ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั เหตเุพิกถอน 

   ฐานะ
การเงิน  

ไม่ส่งงบการเงิน
ภายในก าหนด 

1 KTECH บรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) /  
2 NFC 1/ บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) /  
3 POMPUI 1/ บรษิทั ผลติภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล จ ากดั 

(มหาชน) 
/  

4 PRO 2/ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 
จ ากดั (มหาชน) 

/  

5 SAFARI 1/ บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) /  
6 STHAI 2/ บรษิทั ซนัไทยอตุสาหกรรมถุงมอืยาง จ ากดั 

(มหาชน) 
/  

7 THL บรษิทั ทุง่คาฮาเบอร ์จ ากดั (มหาชน) /  
8 VI บรษิทั เวนเจอร ์อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) /  
9 WORLD บรษิทั เวลิด ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) /  
10 WR บรษิทั วรีเีทล จ ากดั (มหาชน) /  
11 YCI บรษิทั ยงไทย จ ากดั (มหาชน) /  
12 YNP 2/ บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) /  

 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แจ้งเตอืนบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอน จ านวน 20 บรษิทั โดย
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใหเ้วลาแกไ้ขเหตุเพกิถอนภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561 โดยขอใหบ้รษิทัเร่งด าเนินการ
แกไ้ขเหตุเพกิถอนและยื่นค าขอพน้เหตุเพกิถอน หรอืค าขอขยายระยะเวลาแกไ้ขเหตุแห่งการเพกิถอนแล้วแต่กรณี 
มายงัตลาดหลกัทรพัย์ฯ ภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561 หากครบระยะเวลาดงักล่าวบรษิทัจดทะเบยีนยงัไม่
สามารถด าเนินการได ้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อพจิารณาสัง่เพกิถอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนต่อไป 
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ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั เหตเุพิกถอน 
   ฐานะ

การเงิน  
ไม่ส่งงบการเงิน
ภายในก าหนด 

13 AI บรษิทั เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  / 
14 AIE บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน)  / 
15 BLISS 1/ บรษิทั บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน)  / 
16 BUI 1/ บรษิทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  / 
17 CHUO บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  / 
18 IEC บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนยีรงิ จ ากดั (มหาชน)  / 
19 LVT บรษิทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  / 
20 TUCC บรษิทั ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน)  / 

1/ NFC POMPUI SAFARI BLISS และ BUI ไดย้ืน่ค ำขอพน้เหตุเพกิถอนแลว้ โดยตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยูร่ะหวำ่งพจิำรณำ 
2/ PRO STHAI และ YNP สำมำรถยืน่ค ำขอขยำยระยะเวลำแกไ้ขเหตุแหง่กำรเพกิถอนไดอ้กีไมเ่กนิ 1 ปี   
 
   
  

-------------------------------------------------- 


