ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ กถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และจะเปิ ดให้ซื้อขาย
หุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างวันที่ 11 - 19 ก.ย. 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์ย่ี เอิร์ธ จากัด (มหาชน) (EARTH) จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนกรณีไม่นาส่งงบการเงิน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ตามข้อ 9 (3) และ 9 (5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน) ซึง่ บริษทั ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอน
ดังกล่าวหมดไปและไม่สามารถดาเนินการให้มคี ุณสมบัตเิ พื่อกลับมาซือ้ ขายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็ นเหตุ
เพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน
ทัง้ นี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิ ดให้ซอ้ื ขายหุน้ สามัญของ EARTH เป็ นเวลา 7 วันทาการ ก่อนวันทีม่ ผี ลเป็ นการเพิกถอน
คือ ระหว่างวันที่ 11 - 19 กันยายน 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
1. ผูล้ งทุนต้องซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผูซ้ อ้ื ต้องชาระเงินทัง้ จานวนก่อนการซือ้ หลักทรัพย์
2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย NC กากับตลอดระยะเวลาที่เปิ ดให้มกี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เพื่อเตือนผูล้ งทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กาหนดราคาซือ้ ขายสูงสุดและต่ าสุดของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในวันแรกทีม่ กี ารซือ้ ขาย
(คือวันที่ 11 กันยายน 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็ นไปตามสภาพความเป็ นจริง
4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นาหลักทรัพย์ดงั กล่าวมารวมในการคานวณดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)
และเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการเปิ ดให้มกี ารซือ้ ขาย (คือวันที่ 19 กันยายน 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดาเนินการ
เพิกถอนหุน้ สามัญของ EARTH จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ สาหรับใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของ EARTH รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ซึง่ จะมีการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และจะพ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 14 กันยายน 2562 นัน้ เพื่อให้การ
ขึน้ เครื่องหมาย SP เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิของ EARTH-W4 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะคงการขึน้ เครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซือ้ ขาย EARTH-W4 จนถึง
วันที่ 13 กันยายน 2562 โดยไม่เปิ ดให้ซอ้ื ขาย EARTH-W4 ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ดังนัน้ ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของ
บริษทั ดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดาเนินงาน, ความเห็นผูส้ อบบัญชี, ข่าวย้อนหลัง เป็ นต้น ตลอดจน
ความเสีย่ งและปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย และเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ร วบรวมข้อ มูล เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ งบการเงิน งวดล่า สุด พร้อ มความเห็น ผู ้ส อบบัญ ชี และแบบแสดงรายงานข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลสาคัญ
ของ EARTH ได้ตาม Link ในตารางด้านล่าง
สรุปข้อมูลสาคัญของหุ้นสามัญของ EARTH ที่เปิ ดให้ซื้อขายก่อนมีผลเป็ นการเพิ กถอน
งบการเงิ นที่นาส่ง *
Q1–Q2/2560 Q3/2560 และ ปี 2561 Q1-Q2/2562
ปี 2560
/
X
X
X

ความเห็นผูส้ อบบัญชี
(งบการเงิ น Q2/2560)
ไม่แสดงความเชื่อมัน่
และมีขอ้ สังเกต

แบบ 56-1
Link
ปี ล่าสุด* ข้อมูลของ
บริษทั *
2559
Click

* ข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมจากสารสนเทศทีเ่ ผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มคี วาม
รับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ทีป่ รากฏในข้อมูลข้างต้น รวมทัง้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รบั ผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ทีอ่ าจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการ
รายละเอียดเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษทั จดทะเบียนโดยตรง

