
 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แจ้งการด าเนินการต่อบริษทัจดทะเบียนท่ีเข้าข่ายเพิกถอนซ่ึงครบก าหนดเวลาแก้ไข
เหตเุพิกถอนแล้ว และเพ่ิมเหตเุพิกถอนกรณีไม่น าส่งงบ Q3/60 ภายในก าหนด  

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดระยะเวลาการฟ้ืนฟูกจิการของบรษิทัทีเ่ขา้ข่าย
อาจถูกเพกิถอนเป็น 2 ช่วง คอื (1) ช่วงด าเนินการแกไ้ขใหเ้หตุเพกิถอนหมดไป และ (2) ช่วงด าเนินการให้
มคีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage)  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอแจง้การด าเนินการกบับรษิทัทีค่รบก าหนดระยะเวลาใหแ้กไ้ขเหตุเพกิถอนแล้ว 
(รายละเอยีดปรากฏตามข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ วนัที่ 19 มนีาคม 2561) ดงันี้ 

1. บรษิทัที่แกไ้ขเหตุเพกิถอนได้แล้ว ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศรายชื่อใหเ้ขา้สู่ช่วงด าเนินการให้มี
คณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) จ านวน 16 บรษิทั ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั ให้เวลาจนถึงวนัท่ี 
กลุ่มฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต า่กว่าศนูย ์ปัจจบุนัมีส่วนผู้ถือหุ้นเป็นบวกแล้ว   

1 ADAM 1/ บรษิทั อาดามสั อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 31 มนีาคม 2562 
2 KTECH บรษิทั เค-เทค คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

31 มนีาคม 2563 

3 NFC  บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
4 POMPUI  บรษิทั ผลติภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล จ ากดั (มหาชน) 
5 PRO  บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั (มหาชน) 
6 SAFARI  บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
7 STHAI  บรษิทั ซนัไทยอตุสาหกรรมถุงมอืยาง จ ากดั (มหาชน) 
8 THL บรษิทั ทุง่คาฮาเบอร ์จ ากดั (มหาชน) 
9 VI บรษิทั เวนเจอร ์อนิคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
10 WORLD บรษิทั เวลิด ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
11 WR บรษิทั วรีเีทล จ ากดั (มหาชน) 
12 YCI บรษิทั ยงไทย จ ากดั (มหาชน) 

กลุ่มไม่ส่งงบการเงินภายในก าหนด ปัจจบุนัส่งงบการเงินท่ีล่าช้าและครบก าหนดเวลาด าเนินการ 
ได้ครบถ้วน  
13 AI บรษิทั เอเชยีน อนิซเูลเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 

31 มนีาคม 2562 14 AIE บรษิทั เอไอ เอนเนอรจ์ ีจ ากดั (มหาชน) 
15 BLISS  บรษิทั บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน) 
16 BUI  บรษิทั บางกอกสหประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

1/ ADAM เขา้ข่ายอาจถูกเพกิถอนดว้ยเหตุ Cash Company ดว้ย ปจัจุบนับรษิทัแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ จงึใหเ้วลาด าเนินการแกไ้ขคุณสมบตัติาม
เกณฑร์บัหลกัทรพัยใ์หมเ่พือ่ใหก้ลบัมาซื้อขายไดจ้นถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

2. บรษิทัทีย่งัแกไ้ขเหตุเพกิถอนไม่ได ้ซึง่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้วลาเพื่อแกไ้ขเหตุเพกิถอน จ านวน 4 บรษิทั 
ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั ให้เวลาจนถึงวนัท่ี 
กลุ่มฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต า่กว่าศนูย ์  

31 มนีาคม 2562 

1 YNP 2/ บรษิทั ยานภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มไม่ส่งงบการเงินภายในก าหนด 

2 CHUO บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
3 IEC บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนลิเอนจเีนียรงิ จ ากดั (มหาชน) 
4 LVT บรษิทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

2/ YNP เขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนดว้ยเหตุไมน่ าส่งงบการเงนิภายในก าหนดดว้ย ปจัจุบนัแกไ้ขเหตุดงักล่าวแลว้ จงึใหเ้วลาด าเนินการน าส่งงบการเงนิ 
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารขอกลบัมาซื้อขายจนถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 
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ทัง้นี้ หากบรษิทัตามขอ้ 1 และ 2 ไมส่ามารถแกไ้ขเหตุเพกิถอนใหห้มดไปหรอืด าเนินการใหม้คีณุสมบตัพิน้เหตุ
เพกิถอนเพือ่กลบัมาซือ้ขายไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เพือ่พจิารณาเพกิถอนหุน้สามญัของบรษิทัจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไป 

3. บรษิทัไทยยนูีคคอยล์เซน็เตอร์ จ ากดั (มหาชน) (TUCC) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อยู่ระหว่างพจิารณา
และจะแจง้ผลการพจิารณาใหท้ราบต่อไป  

 
อนึ่ง ปจัจุบนัมบีรษิทัทีย่งัมไิดน้ าส่งงบการเงนิไตรมาสที ่3 ปี 2560 มายงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในเวลา

ทีก่ าหนด โดยล่าชา้เกนิกว่า 6 เดอืนนบัจากวนัที ่14 พฤศจกิายน 2560 จงึเป็นเหตุใหบ้รษิทัเขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอน
จากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนเพิม่เตมิตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง การเพกิถอนหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน พ.ศ. 2542 ขอ้ 9 (3) และ 9 (5) และแนวทางด าเนินการต่อบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ม่น าส่งงบการเงนิ
หรอืน าสง่ล่าชา้เกนิกว่าก าหนด ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึประกาศเพิม่เหตุเขา้ขา่ยอาจถกูเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั
ตัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ดงันี้  

1. บรษิทั ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (CHUO) 
2. บรษิทั เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ จ ากดั (มหาชน) (EARTH) 
3. บรษิทั อนิเตอรแ์นชัน่เนิลเอนจเีนียรงิ จ ากดั (มหาชน) (IEC) 
4. บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็เนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (IFEC) 
5. บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (KC) 
6. บรษิทั แอล.ว.ีเทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (LVT) 
7. บรษิทั โพลารสิ แคปปิตลั จ ากดั (มหาชน) (POLAR) 
8. บรษิทั ไทยยนูีคคอยลเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) (TUCC) 
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