การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิ จของ APCS CHOTI EP GREEN MAX PDI TEAMG และ UPA
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กาหนดแนวทางในการทบทวนและปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ
บริษทั จดทะเบียน โดยพิจารณาจัดตามประเภทธุรกิจทีส่ ร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทเป็ นสาคัญ และจะทบทวน
ความเหมาะสมของกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั เป็ นประจาทุกปี
จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนประกอบกับข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2562 (แบบ 56-1) และงบการเงินประจาปี 2562 พบว่ามีบริษทั ที่โครงสร้าง
รายได้และลักษณะการประกอบธุ รกิจ เปลี่ยนแปลงไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับ ปรับย้ายบริษัทให้อยู่ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) 7 บริษทั และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 1 บริษทั ดังนี้
บริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1. บริ ษัท เอเซี ย พรีซิชนั ่ จากัด (มหาชน) (APCS) มีรายได้หลักจากธุรกิจงานวิศวกรรม-จัดหา-ก่อสร้าง
(Engineering Procurement and Construction : EPC) จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
(Industrials) หมวดธุรกิจยานยนต์ (Automotive) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
(Property & Construction) หมวดธุรกิ จบริ การรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services)
2. บริ ษัท ห้ องเย็นโชติ ว ฒ
ั น์ หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) (CHOTI) มีรายได้หลักจากธุ รกิจผลิตและจัด
จาหน่ ายอาหารทะเลแช่แข็ง จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro &
Food Industry) หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร (Agro & Food Industry) หมวดธุรกิ จอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
3. บริ ษทั อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) (EP) ปรับเปลีย่ นโครงสร้างธุรกิจโดยมุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนิน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ าเป็ นหลัก จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) หมวดธุรกิจสื่อและสิง่ พิมพ์
(Media & Publishing) ไปยั ง กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมทรัพ ยากร (Resources) หมวดธุ ร กิ จพลัง งานและ
สาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

4. บริ ษัท กรี น รี ซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (GREEN) มีรายได้ หลักจากธุ รกิจผลิตและจัดจ าหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property
& Construction) หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากร (Resources) หมวดธุรกิ จพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
5. บริ ษทั แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (MAX) มีรายได้หลักจากธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้ามัน
ปาล์ม จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ไปยัง
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวดธุรกิ จการเกษตร
(Agribusiness)
6. บริ ษทั ผาแดงอิ นดัสทรี จากัด (มหาชน) (PDI) มีรายได้หลักจากธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า จึงปรับย้ายจาก
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) หมวดเหมืองแร่ (Mining) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร
(Resources) หมวดธุรกิ จพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)

7. บริ ษทั ที ม คอนซัลติ้ ง เอนจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน) (TEAMG) มีรายได้หลักจาก
ธุรกิจบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวด
ธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (Professional Services) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์และก่ อสร้าง
(Property & Construction) หมวดธุรกิ จบริ การรับเหมาก่อสร้าง (Construction Services)
บริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
8. บริ ษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชี ย จากัด (มหาชน) (UPA) มีรายได้หลักจากการลงทุนในธุ รกิจ
พลังงานและสาธารณู ปโภค จึงปรับย้ายจากกลุ่ มอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ไปยังกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources)
ทัง้ นี้ การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของบริษทั ข้างต้น ให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
เป็ นต้นไป
_____________________________________

