ที่เอ็ม.ดี. 155/2562
8 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2562 อนุ มตั ิการจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน (Form TS-7)
ด้วยที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งพิ เศษที่ 3/2561 ของบริ ษ ทั กันยงอี เลคทริ ก จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ซึ่ งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิโครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน
ความละเอียดเป็ นที่ทราบแล้วนั้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561ซึ่งเป็ นกาหนดระยะเวลา
การซื้ อหุ น้ คืน บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการซื้ อหุ น้ คืนจานวนรวมทั้งสิ้ น 2,200,000 หุน้ หรื อร้อยละ 10 ของหุ น้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่งคิดเป็ นจานวนเงินรวมมูลค่าทั้งสิ้ น 968,000,000 บาท
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 2/2562 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนจานวน 2,200,000 หุ ้น โดยวิธีการ
เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และมีกาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนตั้งแต่วนั ที่ 27 สิ งหาคม
2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืน (Form TS-7)
ซึ่ งแนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ หากครบกาหนดระยะเวลาการจาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนแล้ว และบริ ษทั ฯ จาหน่ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนไม่หมด
ทั้งจานวน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้วโดยการตัดหุ ้นจดทะเบียนที่ซ้ื อคืนและยังจาหน่ายไม่ได้ท้ งั หมด รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนข้างต้นตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
จะแจ้งให้นกั ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานกรรมการ
สานักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร. 02-337-2900 ต่อ 1120, 1150

Form TS-7
แบบรายงานการเปิ ดเผยการจาหน่ ายหุ้นที่ซอื ้ คืน
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 8
สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับการอนุมตั ิการจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อหุ้นคืน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.
2.

จานวนหุ้นที่จะจาหน่ายคืน 2,200,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(22,000,000 หุ้น)
วิธีการในการจาหน่ายหุ้นทีซ่ ื ้อคืน

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการทัว่ ไป
กาหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื ้อคืนตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2562
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื ้อหุ้นคืนเสร็ จสิ ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี )
หมายเหตุ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยโครงการขายหุ้นที่ซื ้อคืนล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ มขายหุ้นที่ซื ้อคืน

3.

หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่จะจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืน
บริ ษัทจะกาหนดหลักเกณฑ์การจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนตามราคาตลาด ทังนี
้ ้ ราคาเสนอขายหุ้นต้ องไม่ต่ากว่าร้ อย
ละ 85 ของราคาปิ ดเฉลีย่ 5 วันทาการซื ้อขายล่าสุด ทังนี
้ ้ หากครบกาหนดระยะเวลาการจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนแล้ ว
บริ ษัทจาหน่ายหุ้นที่ซื ้อคืนไม่หมด บริ ษัทจะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื ้อคืนที่จาหน่ายไม่ได้ ดงั กล่าวออก
และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนดังกล่าวต่อไป
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ
(นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ให้ บริ ษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั ิการขายหุ้นที่ซื ้อคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรื อ
ภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป โดยนาส่งรายงาน On-line ผ่านระบบ SCP ของตลาดหลักทรัพย์

-1-

