
 

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดให้ซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์ถกู SP มานาน เป็นการชัว่คราวระหว่างวนัท่ี 1 – 31 ก.ค. 2562 
โดยให้ซ้ือด้วยบญัชี Cash Balance 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดป้ระกาศรายชือ่หลกัทรพัยท์ีจ่ะเปิดใหซ้ือ้ขายเป็นการชัว่คราว ระหว่างวนัที ่1 – 31 กรกฎาคม 
2562 จ านวน 16 บรษิทั ดงันี้ A5 BLISS BUI CHUO EARTH GSTEL IFEC KC KTECH NBC NMG POLAR PRO 
STHAI TSF และ WR โดยหลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัทรพัยท์ีถู่กหยุดพกัการซื้อขายหลกัทรพัย์ โดยขึน้เครื่องหมาย 
(Suspension - SP) ต่อเนื่องมานานเกนิกว่า 3 เดอืนแล้ว และยงัไมเ่คยไดร้บัอนุญาตใหม้กีารเปิดซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิทันบัตัง้แต่ถกูขึน้เครือ่งหมาย SP   

ทัง้นี้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะเปิดใหซ้ื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ระหว่างวนัที่ 
1 - 31 กรกฎาคม 2562 ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ดงันี้   

1. ผูล้งทุนต้องซื้อหลกัทรพัย์ด้วยบญัช ีCash Balance กล่าวคอื ผูซ้ื้อตอ้งช าระเงนิทัง้จ านวนก่อนการซื้อ
หลกัทรพัย ์ 

2. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะขึน้เครื่องหมาย NC ก ากบัตลอดระยะเวลาทีใ่หม้กีารซื้อขายหลกัทรพัย์ เพื่อเตอืน
ผูล้งทุนใหใ้ชค้วามระมดัระวงัในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

3. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะไม่ก าหนดราคาซื้อขายสงูสุดและต ่าสุดของหลกัทรพัยด์งักล่าวในวนัแรกทีม่กีารซื้อขาย 
(คอื วนัที ่1 กรกฎาคม 2562) เพื่อใหร้าคาหลกัทรพัย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจรงิ เนื่องจากไม่มกีารซื้อขาย
หลกัทรพัยด์งักล่าวมานานแลว้  

4. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะไมน่ าหลกัทรพัยม์ารวมในการค านวณดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (SET Index) หรอื
ดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai Index) 
 

และเมือ่ครบระยะเวลาดงักล่าว (คอื ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 เป็นตน้ไป) ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะหยดุพกัการซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มนี้ โดยขึน้เครื่องหมาย SP จนกว่าบรษิทัจดทะเบยีนนัน้จะแกไ้ขใหม้คีุณสมบตัคิรบถว้น
ทีจ่ะกลบัมาซื้อขายได้ตามปกติ หรอืหากไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่ก าหนด ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาจจะ
พจิารณาการเพกิถอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนนัน้จากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป 

 อยา่งไรกด็ ีเนื่องจากบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มนี้เป็นบรษิทัทีถู่กหยุดพกัการซื้อขายหลกัทรพัย ์โดยขึน้เครื่องหมาย SP 
มานาน ดงันัน้ กอ่นการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัย ์ขอใหผู้ล้งทนุโปรดศกึษาขอ้มลูของบรษิทัโดยละเอยีด เช่น ฐานะการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน ความเหน็ผูส้อบบญัช ีผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คณะกรรมการ ขา่วยอ้นหลงั เป็นตน้  ตลอดจนความเสีย่งและ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งด้วย และเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของผู้ลงทุน ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ท าการ
รวบรวมเบื้องตน้ซึง่ขอ้มลูงบการเงนิพรอ้มความเหน็ผูส้อบบญัชงีวดล่าสุด และแบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
ล่าสุดทีบ่รษิทัเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยผู้ลงทุนสามารถศกึษาขอ้มลูส าคญัรายบรษิทัไดต้าม link ใน
ตารางหน้าถดัไป  



สรปุข้อมลูส าคญัของหลกัทรพัยท่ี์เปิดให้ซ้ือขายชัว่คราว 

ล าดบั ช่ือย่อ ช่ือบริษทั 
งบการเงินท่ีน าส่ง (ตัง้แต่งวด Q1/2560)* แบบ 56-1 

ปีล่าสุด* 

Link 
ข้อมูล 

รายบริษทั* ปี 2560 ปี 2561 Q1/ 2562 ความเหน็ผูส้อบบญัชี 
(งบการเงินล่าสุดท่ีน าส่ง) 

1 A5 บมจ.แอสเซท ไฟว ์กรุ๊ป    ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2561 Click 
2 BLISS บมจ.บลสิ-เทล    มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2561 Click 
3 BUI บมจ.บางกอกสหประกนัภยั    ไม่มเีงื่อนไข 2561 Click 
4 CHUO บมจ.ชโูอ เซน็โก (ประเทศไทย)  X X ไม่แสดงความเหน็และมขีอ้สงัเกต 2560 Click 
5 EARTH บมจ.เอน็เนอรย์ี ่เอริธ์ Q1-Q2 X X ไม่แสดงความเชื่อมัน่และมขีอ้สงัเกต 2559 Click 
6 GSTEL บมจ.จ ีสตลี   X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2560 Click 
7 IFEC บมจ.อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์เอน็เนอรย์ี ่คอรป์อเรชัน่ X X X ไม่แสดงความเหน็และมขีอ้สงัเกต 2559 Click 
8 KC บมจ.เค.ซ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้  Q1-Q3 X X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2559 Click 
9 KTECH บมจ.เคเทค คอนสตรคัชัน่   Q1-Q3 X ไม่มเีงื่อนไข 2560 Click 
10 NBC บมจ.เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่   X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2561 Click 
11 NMG บมจ.เนชัน่ มลัตมิเีดยี กรุ๊ป  Q1-Q3 X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2560 Click 
12 POLAR บมจ.โพลารสิ แคปปิตลั X X X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2558 Click 
13 PRO บมจ.โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999)    ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2561 Click 

14 STHAI บมจ.ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมอืยาง  

รายงานทางการเงนิ 
6 เดอืนทีย่งัไมผ่่าน
การสอบทานจาก

ผูส้อบบญัช ี

X N.A. 2560 Click 

15 TSF บมจ.ทรซีกิตีไ้ฟว ์   Q1-Q3 X ไม่มเีงื่อนไขและมขีอ้สงัเกต 2560 Click 
16 WR บมจ.วรีเีทล    ไม่มเีงื่อนไข 2561 Click 

หมายเหตุ ล าดบั 1-9  12-14 และ 16 เป็นบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่ขา้ขา่ยอาจถูกเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ซึง่อยู่ระหว่างแกไ้ขใหม้คีุณสมบตัเิพื่อกลบัมาซือ้ขาย 
 
 

*ขอ้มูลนี้เป็นขอ้มูลทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ รวบรวมจากสารสนเทศทีเ่ผยแพร่โดยบรษิัทจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไม่มคีวามรบัผดิชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตวัเลข 
รายงานหรอืข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่รากฎในข้อมูลข้างต้น รวมทัง้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จะไม่รบัผิดในความสูญเสยีหรือเสยีหายใด ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด หากท่านมขีอ้สงสยัหรอื
ตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิโปรดตดิต่อบรษิทัจดทะเบยีนนัน้ ๆ ไดโ้ดยตรง 

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=A5&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BLISS&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=BUI&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CHUO&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=EARTH&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=GSTEL&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=IFEC&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=KC&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=KTECH&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=NBC&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=NMG&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=POLAR&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=PRO&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=STHAI&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=TSF&ssoPageId=4&language=th&country=TH
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=WR&ssoPageId=4&language=th&country=TH

