การปรับย้ายกลุ่ม อุต สาหกรรม และหมวดธุรกิ จของ ACC B52 EFORL GLOCON KWG TCMC TPCS และ
W
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กําหนดแนวทางในการทบทวนและปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ
บริษทั จดทะเบียน โดยพิจารณาจัดตามประเภทธุรกิจทีส) ร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้บริษัทเป็ นสําคัญ และจะทบทวน
ความเหมาะสมของกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนทุกบริษทั เป็ นประจําทุกปี
จากการพิจารณาโครงสร้างรายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนประกอบกับข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2563 (แบบ 56-1) และงบการเงินประจําปี 2563 แล้ว พบว่ามีบริษทั ทีโ) ครงสร้าง
รายได้และลักษณะการประกอบธุรกิจเปลีย) นแปลงไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับย้ายบริษทั ให้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจทีเ) หมาะสมยิง) ขึน7 ซึง) ประกอบด้วยบริษทั ทีจ) ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 7
บริษทั และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 1 บริษทั ดังนี7
บริ ษทั ที0 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1. บริ ษทั แอดวานซ์ คอนเนคชัน0 คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน) (ACC) ปั จจุบนั มีรายได้หลักจากธุรกิจ
พลังงานทดแทน จึงปรับเปลีย) นจาก กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวด
ธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสํานักงาน (Home & Office Products) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรมทรัพยากร
(Resources) หมวดธุรกิ จพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
2. บริ ษ ัท บี-52 แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (B52) มีรายได้หลักจากธุรกิจการให้บริการทางพาณิชย์ จัด
จํ าหน่ ายสินค้าผ่ านแพลตฟอร์มของบริษัท จึงปรับย้ายจากกลุ่ มอุ ตสาหกรรมสินค้าอุ ปโภคบริโ ภค
(Consumer Products) หมวดธุรกิจแฟชัน) (Fashion) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรมบริ การ (Services) หมวด
ธุรกิ จพาณิ ชย์ (Commerce)
3. บริ ษ ัท โกลบอล คอนซู เ มอร์ จํา กัด (มหาชน) (GLOCON) เปลี)ย นแปลงการดําเนิน ธุร กิจเป็ น ธุรกิจ
ส่งออก ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารกึ)งสําเร็จรูปพร้อมทาน และผลิตภัณฑ์ผลไม้
อบแห้ง จึงปรับย้ายจากกลุ่ มอุตสาหกรรมสินค้าอุ ตสาหกรรม (Industrials) หมวดธุ รกิจบรรจุ ภ ัณ ฑ์
(Packaging) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรมเกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวด
ธุรกิ จอาหารและเครือ0 งดื0ม (Food & Beverage)

4. บริ ษทั คิ ง ไว กรุป๊ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (KWG) ปั จจุบนั มีรายได้หลักจากธุรกิจประกันภัย
จึงปรับย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) หมวดธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรมการเงิ น (Financials) หมวด
ธุรกิ จประกันภัยและประกันชีวิ ต (Insurance)
5. บริ ษทั ที ซีเอ็ม คอร์ปอเรชัน0 จํากัด (มหาชน) (TCMC) ปั จจุบนั มีรายได้หลักจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ จึง
ปรับเปลี)ยนจาก กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) หมวดธุรกิจ
วัสดุ ก่ อสร้าง (Construction Materials) ไปยัง กลุ่ ม อุต สาหกรรมสิ น ค้ า อุป โภคบริ โภค (Consumer
Products) หมวดธุรกิ จของใช้ในครัวเรือ นและสํานักงาน (Home & Office Products)
6. บริ ษทั ที พีซีเอส จํา กัด (มหาชน) (TPCS) เปลีย) นแปลงธุรกิจของบริษทั เป็ นผูผ้ ลิตสิง) ทอประเภทเทคนิค
สํ าหรับนํ าไปใช้เป็ นวัตถุ ดิบในอุ ตสาหกรรมประเภทต่ างๆ ที)ห ลากหลาย จึงปรับเปลี)ยนจากกลุ่ ม

อุ ตสาหกรรมสินค้าอุ ปโภคบริโภค (Consumer Products) หมวดธุ รกิจแฟชัน) (Fashion) ไปยัง กลุ่ ม
อุต สาหกรรมสิ น ค้ า อุต สาหกรรม (Industrials) หมวดธุร กิ จ วัส ดุอ ุต สาหกรรมและเครื0 อ งจัก ร
(Industrial Materials & Machinery)
7. บริ ษ ัท วาว แฟคเตอร์ จํากัด (มหาชน) (W) เปลี)ยนแปลงธุรกิจและมีรายได้หลักจากธุรกิจอาหาร จึง
ปรับเปลีย) นจาก กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) หมวดธุรกิจชิน7 ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Components) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรมเกษตรและอุต สาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) หมวด
ธุรกิ จอาหารและเครือ0 งดื0ม (Food & Beverage)

บริ ษทั ที0 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
8. บริ ษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) (EFORL) ปั จจุบนั มีรายได้หลักจากธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่าย
เครื)องมือทางการแพทย์ จึงปรับเปลีย) นจาก กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) ไปยัง กลุ่ม อุต สาหกรรม
สิ นค้าอุปโภคและบริ โภค (Consumer Products)
ทัง7 นี7 การปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจของบริษทั ข้างต้น ให้มผี ลตัง7 แต่วนั ที) 11 มิถุนายน 2564
เป็ นต้นไป
_____________________________________

