EKH/CS/2564/008
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง

แจ้งกําหนดระยะเวลาการจําหน่ายหุน้ ของบริษทั ทีซ่ อ้ื คืนภายใต้โครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย

แบบรายงานการเปิดเผยการจําหน่ายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื คืน (Form TS-7) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการของ บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครัง้ ที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติอนุ มตั กิ าํ หนดระยะเวลาการจําหน่ายหุน้ ของบริษทั ทีซ่ อ้ื คืนภายใต้
โครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน จํานวน 6,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
โดยให้ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
ทัง้ นี้หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าบริษทั ฯ ไม่จาํ หน่ายหรือจําหน่ายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื คืนไม่หมด
ให้บริษทั ฯ ลดทุนทีช่ าํ ระแล้ว โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีซ่ อ้ื คืน และยังมิได้จาํ หน่ายและดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลง
ทุนจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วนั ตัดหุน้ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจําหน่ายหุน้
ของบริษทั ฯ ทีซ่ อ้ื คืน (Form TS-7) ทีไ่ ด้สง่ มาพร้อมกันนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

(นายแพทย์อาํ นาจ เอือ้ อารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปญั ญาพล
เลขานุ การบริษทั
โทรศัพท์: 034-417999
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com
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Form TS-7

แบบรายงานการเปิ ดเผยการจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ ือคืน
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าบริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการอนุมตั กิ ารจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื หุน้ คืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จํานวนหุน้ ทีจ่ ะจําหน่ายคืน 6,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล ้วทัง้ หมด
2.

วิธกี ารในการจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
 ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายแก่ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทัว่ ไป
กําหนดระยะเวลาในการขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนตัง้ แต่วนั ที่ 12 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
หมายเหตุ บริษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน

3. หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาทีจ่ ะจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ราคาหุน้ ทีจ่ ะจําหน่ายคืนไม่ตาํ ่ กว่า 85% ของราคาปิ ดเฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายล่าสุด ทัง้ นี้ หากครบกําหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล ้ว ถ้าบริษทั ฯ ไม่จาํ หน่าย หรือจําหน่ายหุน้ ของบริษทั ฯ ทีซ่ ้อื คืนไม่หมด ให้บริษทั ฯ ลดทุนทีช่ าํ ระแล ้ว โดย
วิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีซ่ ้อื คืนและยังมิได้จาํ หน่าย และดําเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนภายใน 14
วัน นับแต่วนั ตัดหุน้ ดังกล่าว
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายแพทย์ อํานาจ เอื้ออารีมติ ร)
กรรมการ

หมายเหตุ : ให้บริษทั จดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั กิ ารขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน ภายในวันทีค่ ณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทําการถัดไป โดยนําส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

