ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ กถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิ ดให้
ซื้อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวระหว่างวันที่ 1 - 9 ก.ค. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์แนชันเนิ
่ ลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน) (IEC), บริษทั
แอล.วี.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (LVT) และบริษทั ยานภัณฑ์ จากัด (มหาชน) (YNP) จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เนื่องจากบริษัท ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดาเนินการให้มคี ุณสมบัติ
1
เพื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด อันเข้าข่ายเป็ นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ เหตุเพิกถอน
ของแต่ละบริษทั เป็ นดังนี้
เหตุเพิ กถอน
บริษทั ไม่นาส่งงบการเงินหรือนาส่งงบการเงินล่าช้า (ข้อ 9 (3) และ (5))
บริษทมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ (ข้อ 9 (6) (ง))
บริษทั ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้
มีคุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขาย (Resume Stage) ได้ (ข้อ 9 (15))

IEC
/
/

LVT
/
/

YNP
/
/
/

ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของทัง้ 3 บริษทั ข้างต้นเป็ นเวลา 7 วันทาการก่อนวันทีม่ ผี ล
เป็ นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1. ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซ้อื ต้องชาระเงิน ทัง้ จานวนก่อนการซื้อ
หลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมาย NC กากับตลอดระยะเวลาที่เปิ ดให้มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เพื่อเตือนผูล้ งทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กาหนดราคาซือ้ ขายสูงสุดและต่ าสุดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวันแรกทีม่ กี ารซือ้ ขาย
(คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริง เนื่องจากไม่มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวมานานแล้ว
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นาหลักทรัพย์มารวมในการคานวณดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ (SET Index)
หรือดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)
และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเปิ ดให้มกี ารซือ้ ขายดังกล่าว (คือวันที่ 9 กรกฎาคม 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะดาเนินการเพิกถอนหุน้ สามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10
กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจซือ้ ขายหลักทรัพย์ทจ่ี ะถูกเพิกถอนดังกล่าว ขอให้ผลู้ งทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษทั
ดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดาเนินงาน, ความเห็นผูส้ อบบัญชี, ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่, คณะกรรมการ, ข่าว
ย้อนหลัง เป็ นต้น ตลอดจนความเสีย่ งและปจั จัยอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย วกับ งบการเงิน งวดล่าสุด พร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และ
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลสาคัญของบริษทั ดังกล่าวได้ตาม Link ในตารางหน้าถัดไป

1

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

สรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ที่เปิ ดให้ซื้อขายก่อนมีผลเป็ นการเพิ กถอน
ชื่อย่อ
งบปี 2560
IEC
LVT
YNP

X
X


งบการเงิ นที่นาส่งงวดล่าสุด*
งบปี 2561 งบ Q1/2562
ความเห็นผูส้ อบบัญชี
(งบการเงิ นล่าสุดที่นาส่ง)
X
X
ไม่แสดงความเห็นและมีขอ้ สังเกต
X
X
ไม่แสดงความเห็นและมีขอ้ สังเกต


มีเงื่อนไขและมีขอ้ สังเกต

แบบ 56-1
Link
ปี ล่าสุด* ข้อมูลราย
บริษทั *
2561
Click
2558
Click
2561
Click

*ข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมจากสารสนเทศทีเ่ ผยแพร่โดยบริษั ทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วาม
รับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่ รากฎในข้อมูลข้างต้น รวมทัง้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รบั ผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการ
รายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนนัน้ ๆ ได้โดยตรง

