ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ กถอนหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิ ด
ให้ซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างวันที่ 7 - 18 ส.ค. 2563 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุน้ สามัญของบริษทั เคเทค คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน) (KTECH) และ
บริษทั ริช เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (RICH) จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษทั ดังกล่าว
ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือไม่สามารถดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซื้อขายได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุเพิกถอนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพ ย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ซึง่ เหตุเพิกถอนของแต่ละบริษทั เป็ นดังนี้
เหตุเพิ กถอน
KTECH
RICH
บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ มีคา่ น้อยกว่าศูนย์ (ข้อ 9 (6) (ง))
✓
บริษทั ไม่สามารถดาเนินการเพือ่ ให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไปหรือให้ม ี
✓
✓
คุณสมบัตเิ พือ่ กลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (ข้อ 9 (15))
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ด ให้ซ้อื ขายหุน้ สามัญของ KTECH และ RICH เป็ นเวลา 7 วันทาการก่อน
วันทีม่ ผี ลเป็ นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 7 - 18 สิงหาคม 2563 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขดังนี้
1. ผูล้ งทุนต้องซือ้ หลักทรัพย์ดว้ ยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผูซ้ อ้ื ต้องชาระเงินทัง้ จานวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึน้ เครื่องหมาย NC กากับตลอดระยะเวลาที่เปิ ดให้มกี ารซื้อขายหุน้ สามัญของ
KTECH และ RICH เพือ่ เตือนผูล้ งทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กาหนดราคาซือ้ ขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) ของหุน้ สามัญ KTECH
และ RICH ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึง่ เป็ นวันแรกทีม่ กี ารซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไม่ม ี
การซื้อขายหุน้ สามัญของ KTECH หรือ RICH แล้วแต่กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มกี ารกาหนด Ceiling & Floor
ต่ อเนื่ องไปจนกว่ าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญ ของ KTECH หรือ RICH แล้ว) และเมื่อได้ม ีการซื้อขายหุ้นสามัญของ
KTECH หรือ RICH แล้ว ในวันทาการถัดไป Ceiling & Floor ของหุน้ สามัญของบริษทั ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็ นไป
ตามเกณฑ์ปกติ
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นาหุน้ สามัญของ KTECH และ RICH มารวมในการคานวณดัชนีราคาหุน้ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET Index)
และเมือ่ ครบกาหนดระยะเวลาการเปิ ดให้มกี ารซือ้ ขายดังกล่าว (คือวันที่ 18 สิงหาคม 2563) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะดาเนินการเพิกถอนหุน้ สามัญของ KTECH และ RICH จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
19 สิงหาคม 2563 เป็ นต้นไป
ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ KTECH และ RICH ทีจ่ ะถูกเพิกถอน ขอให้ผลู้ งทุนโปรด
ศึกษาข้อมูลของบริษทั โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดาเนินงาน, ความเห็นผูส้ อบบัญชี, ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
คณะกรรมการ, ข่าวย้อนหลัง เป็ นต้น ตลอดจนความเสีย่ งและปั จจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย และเพือ่ อานวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ งบการเงิน งวดล่าสุด พร้อม
ความเห็นผูส้ อบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดเผยผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลสาคัญของบริษทั ดังกล่าวได้ตาม Link ในตารางหน้าถัดไป
สรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ที่เปิ ดให้ซื้อขายก่อนมีผลเป็ นการเพิ กถอน
ชื่อย่อ
งบการเงิ นที่ นาส่งงวดล่าสุด*
แบบ 56-1
Link
งบ
งบปี งบปี
งบ
ความเห็นผู้สอบบัญชี ปี ล่าสุด* ข้อมูลราย
บริ ษทั *
Q3/2561 2561 2562 Q1/2563 (งบการเงิ นล่าสุดที่ นาส่ง)
KTECH
✓
X
X
X
ไม่มเี งือ่ นไข
2560
Click
RICH
✓
✓
✓
✓
มีเงือ่ นไขและมีขอ้ สังเกต
2562
Click
* ข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมจากสารสนเทศทีเ่ ผยแพร่โดยบริษทั จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่
มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่ รากฏในข้อมูล
ข้างต้น รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รบั ผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไม่ว่าในกรณีใด หากท่าน
มีขอ้ สงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษทั จดทะเบียนนัน้ ๆ ได้โดยตรง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

