ที GENCO 036/2563
วันที 25 มีนาคม 2563
เรื อง

แจ้ งมติคณะกรรมการเกียวกับโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่งมาด้ วย

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริ หารทางการเงิน (แบบ TS-1.2)

ด้ ว ยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพื อการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อ ม จํ ากัด (มหาชน) ครั งที
3/2563 เมือวันที 25 มีนาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิโครงการซือหุ้นคืนเพือบริ หารทางการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดทีจะใช้ ในการ
ซือหุ้นคืน ไม่เกิน 45,000,000 บาท และจํานวนหุ้นทีจะซือคืนไม่เกิน 112,229,762 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท หรื อคิด
เป็ นจํานวนไม่เกินร้ อยละ 10 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ โดยเป็ นการเข้ าซือในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กําหนดเวลาทีจะซือหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตังแต่วนั ที 10 เมษายน 2563 ถึงวันที 9 ตุลาคม 2563
ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิ ดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ทีแนบมาพร้ อมนี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)
กรรมการผู้จดั การ

(Form TS-1.2)

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่ งพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน)
วันที 25 มีนาคม 2563
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) ขอแจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการ ครังที
3/2563 เมือวันที 25 มีนาคม 2563 เกียวกับการอนุมตั ิโครงการซือหุ้นคืนเพือบริ หารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

โครงการซือหุ้นคืน
1.1 วงเงินสูงสุดทีจะใช้ ในการซือหุ้นคืน ไม่เกิน 45,000,000 บาท
1.2 จํานวนหุ้นทีจะซือคืน ไม่เกิน 112,229,762 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท จํานวนหุ้นทีจะซือคืนคิดเป็ น ไม่เกิน
ร้ อยละ 10 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
1.3 วิธีการในการซือหุ้นคืน
[ / ] ซือในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บาท/หุ้น (ต้ องเป็ นราคาเดียวกัน)
[ ] เสนอซือจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไป ในราคา
กําหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตังแต่วนั ที 10 เมษายน 2563 ถึงวันที 9 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยโครงการซือคืนหุ้นล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซือหุ้น โดย
1. ซือใน ตลท. ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซือจากผู้ถือหุ้นเป็ นการทัวไป ต้ องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นทีจะซือคืน โดยให้ นําราคาหุ้นเฉลียย้ อนหลัง 30 วันก่อนวันทีบริ ษัทจะทําการเปิ ดเผย
ข้ อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุ้นด้ วย
ราคาซือคืนไม่เกินกว่าร้ อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุ้นเฉลีย 5 วันทําการซือขายก่อนหน้ าวันทีทํารายการซือหุ้นคืน
ทังนี เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นปิ ดเฉลียย้ อนหลัง 30 วันทําการ ตังแต่วนั ที 12 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที 24 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.43 บาทต่อหุ้น

2.

ข้ อมูลเกียวกับบริษัท
2.1 ข้ อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษัท
ข้ อมูลจากงบการเงิน (ตรวจสอบ) งวดล่าสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
- กําไรสะสมของบริ ษัททียังไม่ได้ จดั สรร
เท่ากับ 66.46 ล้ านบาท
- หนีสินทีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจะซือหุ้นคืน ประมาณ 18.35 ล้ านบาท
- อธิบายความสามารถในการชําระหนีของบริ ษัททีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีจะซือหุ้นคืน โดยระบุ
แหล่งเงินทุนทีใช้ ในการการชําระหนีคืน
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัท มีสนิ ทรัพย์สภาพคล่อง ซึงประกอบด้ วย เงินสด
81.97 ล้ านบาท เมือพิจารณาภาระหนีจากเงินลงทุน เงินกู้ ค่าเช่า และดอกเบียใน 6 เดือนข้ างหน้ า นับแต่วนั ทีจะซือ
หุ้นคืน มีภาระหนีทีถึงกําหนดชําระจํานวนประมาณ 18.35 ล้ านบาท จากสถานะการเงินดังกล่าว บริ ษัทพิจารณาแล้ ว
ว่า บริ ษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการชําระหนีทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน และเพียงพอทีจะนํามาใช้
ในการซือหุ้นคืนครังนี

ดังนันการซือหุ้นคืนจึงไม่มีผลกระทบกับความสามารถของบริ ษัทในการชําระประมาณการหนีสินทางการเงินทีจะ
ครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนับตังแต่วนั ทีจะซือหุ้นคืน
2.2 จํานวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรื อวันทีคณะกรรมการกําหนดเพือ
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นล่าสุด เมือวันที 16 มีนาคม 2563 เท่ากับ 748,943,169 หุ้น หรื อร้ อยละ 66.73 ของทุนชําระ
แล้ วของบริ ษัท ทังนีบริ ษัทได้ แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริ ษัทมาพร้ อมนี
3.

เหตุผลในการซือหุ้นคืน
1. เพือดูแลผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น เนืองจากการซือหุ้นคืนจะเพิมอัตราผลตอบแทนให้ แก่สว่ นของผู้ถือหุ้น (ROE)
รวมถึงเพิมอัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้น
2. เพือให้ ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้ อนมูลค่าทีแท้ จริ งของบริ ษัทได้
3. เพือเป็ นการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

4.

ผลกระทบภายหลังซือหุ้นคืน
4.1 ต่อผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นจะได้ รับอัตราผลตอบแทนโดยคํานวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากําไรสุทธิตอ่ หุ้นเพิมสูงขึน
2. ผู้ถือหุ้นจะได้ รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลทีสูงขึนหากมีการจ่ายเงินปั นผล เนืองจากหุ้นทีบริ ษัทซือคืนจะไม่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผล
3. ลดปริ มาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดลง ซึงจะทําให้ ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึน
4.2 ต่อบริ ษัท
การซือหุ้นคืนจะส่งผลให้ เงินสดของบริ ษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทเชือมันว่า การดําเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้ องกับสถานะทางการเงินและระดับราคาหุ้นของบริ ษัทในปั จจุบนั ซึงผลทีได้ รับจะเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น

5.

การจําหน่ ายและการตัดหุ้นทีซือคืน
- วิธีการจําหน่ายหุ้น
[ / ] ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ / ] เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม สถานการณ์ และปั จจัยอืนๆทีเกียวข้ อง เพือกําหนดวิธีการ
จําหน่ายหุ้นทีซือคืน และจะแจ้ งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกครัง
-

กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นทีซือคืน
ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซือหุ้นคืนเสร็จสิน กรณีบริ ษัทสามารถซือหุ้นคืนได้ เสร็จสินก่อนระยะเวลา 6 เดือน
ระยะเวลาทีจําหน่ายหุ้นคืนจะเริ มต้ นภายหลังพ้ นกําหนด 6 เดือน นับจากวันทีซือหุ้นคืนเสร็จสิน ทังนีคณะกรรมการ
บริ ษัทจะได้ พิจารณากําหนดวันจําหน่ายหุ้นทีซือคืนภายหลัง และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซือหุ้นคืนเสร็จสินแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี )

-

หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาทีจะจําหน่ายหุ้นทีซือคืน
ราคาหุ้นทีจะจําหน่ายคืนจะไม่ตํากว่าร้ อยละ 85 ของราคาปิ ดเฉลีย 5 วันทําการซือขายก่อนหน้ าวันทีทํารายการ
จําหน่ายหุ้นทีซือคืน ทังนีในกรณีทบริ
ี ษัทไม่สามารถจําหน่ายหุ้นทีซือคืนมาได้ หมดภายใน 3 ปี บริ ษัทต้ องดําเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนทีซือคืน ตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง

6.

การซือหุ้นคืนในอดีต
วันสินสุดโครงการซือหุ้นคืนครังหลังสุด 14 มกราคม 2545
(การซือหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทําได้ เมือครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วนั สินสุดโครงการครังหลังสุด)
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชือ ......................................................
( นายบุรินทร์ อมรพิชิต )
กรรมการผู้จดั การ

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 1,122,297,625.00 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท
จานวนผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้ อยละของทุนที่ชาระแล้ ว
(เฉพาะหุ้นสามัญ)

1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็ น Strategic Shareholder
1.1 กรรมการ ผู้จดั การ และผู้บริ หาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง
และผู้ที่มีความสัมพันธ์
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
2. หุ้นที่ซือ้ คืน
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่ อย (Non-Strategic shareholder)
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ากว่ าหนึ่งหน่ วยการซือ้ ขาย

4

208,351,395

18.56

2
5,444
156

165,000,000
748,943,169
3,061

14.70
66.73
0.00

รวม

5,606

1,122,297,625

100.00

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้ รายงานไว้ ในหนังสือรับรองฉบับนี ้ถูกต้ อง

ลงชื่อ...................................................................................
(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ และ นายบุรินทร์ อมรพิชิต)
ตาแหน่ง กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

