
ตลาดหลักทรัพยแจงรายชื่อ บจ. ท่ีไมสามารถนําสงงบการเงินประจําไตรมาสส้ินสุด 30 ก.ย. 54 ได

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนนําสงงบการเงินประจําไตรมาส

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ภายใน 45 วันนับจากวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีหรือภายในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 นั้น 

 

 เนื่องจากในชวงตนเดือนตุลาคม 2554 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีบริษัทจดทะเบียนจัดทํางบ

การเงินเพื่อใหผูสอบบัญชีสอบทานงบการเงินดังกลาว ไดเกิดอุทกภัยในบริเวณจังหวัดภาคกลางตอเนื่องจนถึง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงทําใหบริษัทจดทะเบียนหลายแหงแจงวาไดรับผลกระทบ ไมสามารถจัดทําและ

นําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยไดตามกําหนดและไดขอผอนผันการนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยฯ 

เนื่องจากขอมูลทางการเงินของบริษัทอยูในสถานประกอบการซ่ึงไดรับผลกระทบจากอุทกภัย หรือบุคลากรหรือ

ผูสอบบัญชีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีเพื่อจัดทําและสอบทานงบการเงินไดตามกําหนดเวลา ตลอดจนบริษัทไมสามารถ

จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน   ตลาดหลักทรัพยฯ จึงเห็นควรผอนผันระยะเวลาการ

นําสงงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนตามท่ีขอมา โดยจะไมขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อหยุดพักการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไมสามารถนําสงงบการเงินไดตามเวลาท่ีกําหนด  

ดังนี้ 

 1. บริษัทจดทะเบียน 69 แหง ตลาดหลักทรัพยจะผอนผันระยะเวลานําสงเปนภายใน 30 พฤศจิกายน 

2554 ตามท่ีบริษัทขอมา  

 2. บริษัทจดทะเบียน 5 แหง ตลาดหลักทรัพยจะผอนผันระยะเวลานําสงเปนภายใน 15 ธันวาคม 2554 

ตามท่ีบริษัทขอมา  

 นอกจากนี้ มีบริษัทจดทะเบียนอีก 7 แหง ท่ีไมไดนําสงงบการเงินตามกําหนด แตปจจุบันตลาดหลักทรัพยฯ 

ไดขึ้นเครื่องหมาย SP ดวยเหตุอ่ืน ๆ อยูแลว เชน การเขาขายอาจถูกเพิกถอนเนื่องจากสงงบการเงนิลาชาเกินกวา 180 วัน  

การนําสงงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีแสดงความเห็นวาไมถูกตอง   

   

 ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยไดแจงใหบริษัทดังกลาวขางตนเรงนําสงงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยฯ  หาก

บริษัทสามารถดําเนินการนําสงงบการเงินไดกอนกําหนดระยะเวลาท่ีขอผอนผันไว  เพื่อใหผูลงทุนไดรับทราบ

ขอมูลงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนโดยเร็ว  และตลาดหลักทรัพยฯ ขอใหผูลงทุนโปรดใชความระมัดระวังใน

การซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนดังกลาวตอไป 

 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนท่ียังไมนําสงงบการเงิน 

1.) กลุมบริษัทท่ีขอผอนผันระยะเวลานําสงเปนภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 
1 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (AH) 
2 บริษัท บีจีที คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (BGT) 
3 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) (BUI) 
4 บริษัท แคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (CCET) 
5 บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) (CIG) 
6 บริษัท คาสเซอรพีคโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (CPH) 
7 บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) (CRANE) 
8 บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน) (DCON) 
9 บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) (DIMET) 
10 บริษัท ดราโก พีซีบี จํากัด(มหาชน) (DRACO) 
11 บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน) (DTCI) 
12 บริษัท ฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน) (F&D) 
13 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (GEN) 
14 บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด(มหาชน) (GENCO) 



15 บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) (GLOW) 
16 บริษัท อินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (IEC) 
17 บริษัท โพสโค-ไทยนอคซ จํากัด (มหาชน) (INOX) 
18 บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (IRCP) 
19 บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) (KASET) 
20 บริษัท เกียรติธนา ขนสง จํากัด (มหาชน) (KIAT) 
21 บริษัทกฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน) (KMC) 
22 บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (LH) 
23 บริษัทลิฟว่ิงแลนด จํากัด(มหาชน) (LL) 
24 บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (LVT) 
25 บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) (MALEE) 
26 บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) (MATI) 
27 บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน) (MDX) 
28 บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) (MIDA) 
29 บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (ML) 
30 บริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (MLINK) 
31 บริษัท เอ็น. ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (NCH) 
32 บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (NIPPON) 
33 บริษัท แนเชอรัล พารค จํากัด(มหาชน) (N-PARK) 
34 บริษัทเนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) (NWR) 
35 บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) (OCC) 
36 บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (PAE) 
37 บริษัท ประกิต โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) (P-FCB) 
38 บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) (PLE) 
39 บริษัท พี พลัส พี จํากัด (มหาชน) (PLUS) 
40 บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (PRO) 
41 บริษัท รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (RASA) 
42 บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) (RICH) 
43 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) (ROJNA) 
44 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (RPC) 
45 บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) (RS) 
46 บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) (SAMCO) 
47 บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (SIAM) 
48 บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) (SLC) 
49 บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) (SMM) 
50 บริษัท สยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน) (SPG) 
51 บริษัท ซิงเก้ิล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SPPT) 
52 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) (SST) 
53 บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน) (STAR) 
54 บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน) (TIW) 
55 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน) (TMD) 
56 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) (TMW) 
57 บริษัท ไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) (TNPC) 
58 บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) (TOG) 
59 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน) (TPA) 
60 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) (TPOLY) 
61 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) (TRC) 
62 บริษัท ไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน) (TRU) 
63 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) (TSI) 
64 บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) (TSTE) 
65 บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (TUCC) 
66 บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) (UTP) 
67 บริษัท วโรปกรณ จํากัด (มหาชน) (VARO) 
68 บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) (VNG) 
69 บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) (VTE) 



 

2.) กลุมบริษัทท่ีขอผอนผันระยะเวลานําสงเปนภายในวันท่ี 15 ธันวาคม 2554 

1 บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด(มหาชน) (GRAND) 

2 บริษัท กุลธรเคอรบ้ี จํากัด (มหาชน) (KKC) 

3 บริษัท สตารส ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (SMT) 

4 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (TWZ) 

5 บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (WORK) 

 

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนท่ียังคงข้ึนเครื่องหมาย SP ตอไปดวยเหตุอื่น ๆ 

1 บริษัท แอสคอน คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) (ASCON) 

2 บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) (BLISS) 

3 บริษัท สแกนโกลบอล จํากัด (มหาชน) (SCAN) 

4 บริษัท สิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน) (SINGHA) 

5 บริษัท เอสเอ็มซี พาวเวอร จํากัด (มหาชน) (SMC) 

6 บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) (THL) 

7 บริษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) (YNP) 

  

 

 

  
  
  
  
  
 


