
 
 

 

ที  GENCO  036/2563 

 

 วนัที 25 มีนาคม 2563 

 

เรือง แจ้งมติคณะกรรมการเกียวกบัโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สงิทีสง่มาด้วย  แบบรายงานการเปิดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) 
  

 ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) ครังที 

3/2563 เมือวนัที 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินสงูสดุทีจะใช้ในการ

ซือหุ้นคืน ไมเ่กิน 45,000,000 บาท และจํานวนหุ้นทีจะซือคืนไม่เกิน  112,229,762 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิด

เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 10  ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษัทฯ  โดยเป็นการเข้าซือในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กําหนดเวลาทีจะซือหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นบัตงัแต่วนัที 10 เมษายน 2563 ถึงวนัที 9 ตลุาคม 2563 

ดงัมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ทีแนบมาพร้อมนี 
 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                 
                                                        (นายบริุนทร์ อมรพิชิต)   

                                                                           กรรมการผู้จดัการ  
 

 

 



(Form TS-1.2) 
 

แบบรายงานการเปิดเผยการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงนิ 
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิหาชนจาํกัด) 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สงิแวดล้อม จาํกัด (มหาชน) 
วันที 25 มีนาคม 2563 

 

 ข้าพเจ้าบริษัท บริหารและพฒันาเพือการอนรัุกษ์สงิแวดล้อม จํากดั (มหาชน) ขอแจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการ ครังที 

3/2563 เมือวนัท ี25 มีนาคม 2563 เกียวกบัการอนมุติัโครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี 
 

1.   โครงการซือหุ้นคืน 
 1.1 วงเงินสงูสดุทีจะใช้ในการซือหุ้นคืน ไมเ่กิน 45,000,000 บาท 
 

 1.2  จํานวนหุ้นทีจะซอืคืน ไมเ่กิน 112,229,762 หุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนหุ้นทีจะซือคืนคิดเป็น ไมเ่กิน 

  ร้อยละ 10  ของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 
 

 1.3  วิธีการในการซือหุ้นคืน 

   [ / ]  ซือในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

   [   ]  เสนอซอืจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทวัไป ในราคา             -           บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกนั)  

  กําหนดระยะเวลาทีจะซือหุ้นคืนตงัแตว่นัที 10 เมษายน 2563 ถึงวนัที 9 ตลุาคม 2563 

  หมายเหต ุ  บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซือคืนหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซือหุ้น โดย 

             1.  ซือใน ตลท. ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 

  2.  เสนอซอืจากผู้ ถือหุ้นเป็นการทวัไป ต้องไมน้่อยกวา่ 10 วนั และไมเ่กิน 20 วนั 
 

 1.4  หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นทีจะซือคืน โดยให้นําราคาหุ้นเฉลียย้อนหลงั 30 วนัก่อนวนัทีบริษัทจะทําการเปิดเผย 

  ข้อมลูมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุ้นด้วย 

  ราคาซือคืนไมเ่กินกวา่ร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลีย 5 วนัทําการซือขายก่อนหน้าวนัทีทํารายการซอืหุ้นคืน 

  ทงันี เพือเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นปิดเฉลียย้อนหลงั 30 วนัทําการ ตงัแตว่นัที 12 กมุภาพนัธ์ 2563  

  ถึงวนัที 24 มีนาคม 2563 เทา่กบั 0.43 บาทตอ่หุ้น  
 

2. ข้อมูลเกียวกบับริษัท 
 2.1  ข้อมลูกําไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกินของบริษัท 

  ข้อมลูจากงบการเงิน (ตรวจสอบ) งวดลา่สดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

- กําไรสะสมของบริษัททียงัไมไ่ด้จดัสรร   เทา่กบั  66.46 ล้านบาท 

- หนีสินทีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นบัแตว่นัทีจะซือหุ้นคืน ประมาณ 18.35  ล้านบาท 

- อธิบายความสามารถในการชําระหนีของบริษัททีถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัทีจะซือหุ้นคืน โดยระบ ุ

  แหลง่เงินทนุทีใช้ในการการชําระหนีคืน 
 

  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษัท มีสนิทรัพย์สภาพคล่อง ซงึประกอบด้วย เงินสด  

  81.97 ล้านบาท เมือพิจารณาภาระหนีจากเงินลงทนุ เงินกู้  คา่เช่า และดอกเบยีใน 6 เดือนข้างหน้า นบัแตว่นัทีจะซือ 

  หุ้นคืน มีภาระหนีทีถึงกําหนดชําระจํานวนประมาณ 18.35 ล้านบาท จากสถานะการเงินดงักลา่ว บริษัทพิจารณาแล้ว 

  วา่ บริษัทมีสภาพคลอ่งสว่นเกินเพยีงพอในการชําระหนีทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน และเพียงพอทีจะนํามาใช้ 

  ในการซือหุ้นคืนครังนี  
 

 

 



  ดงันนัการซือหุ้นคืนจงึไมมี่ผลกระทบกบัความสามารถของบริษัทในการชําระประมาณการหนีสินทางการเงินทีจะ 

  ครบกําหนดชําระภายใน 6 เดือนนบัตงัแตว่นัทีจะซอืหุ้นคืน 
 

 2.2  จํานวนผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นหรือวนัทีคณะกรรมการกําหนดเพือ

กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ เมือวนัที 16 มีนาคม 2563 เทา่กบั 748,943,169 หุ้น หรือร้อยละ 66.73 ของทนุชําระ

แล้วของบริษัท ทงันีบริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี 
 

3. เหตุผลในการซอืหุ้นคนื 
 1. เพือดแูลผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น เนืองจากการซือหุ้นคืนจะเพิมอตัราผลตอบแทนให้แก่สว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE)  

  รวมถึงเพิมอตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น  

 2. เพือให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมลูคา่ทแีท้จริงของบริษัทได้ 

 3. เพือเป็นการบริหารสภาพคลอ่งสว่นเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
 

4. ผลกระทบภายหลังซือหุ้นคืน 
  4.1 ตอ่ผู้ ถือหุ้น    

 1.  ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอตัราผลตอบแทนโดยคํานวณจากสว่นของผู้ ถือหุ้น (ROE) และอตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้นเพิมสงูขนึ 

 2. ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลทีสงูขนึหากมีการจา่ยเงินปันผล เนืองจากหุ้นทีบริษัทซอืคืนจะไมมี่ 

  สิทธิได้รับเงินปันผล 

 3. ลดปริมาณหุ้นหมนุเวียนในตลาดลง ซงึจะทําให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขนึ  
 

  4.2 ตอ่บริษัท   

  การซือหุ้นคืนจะสง่ผลให้เงินสดของบริษัทและสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทเชือมนัวา่ การดําเนินการ 

  ดงักลา่วสอดคล้องกบัสถานะทางการเงินและระดบัราคาหุ้นของบริษัทในปัจจบุนั ซงึผลทีได้รับจะเป็นประโยชน์สงูสดุ 

  ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
 

5.  การจาํหน่ายและการตดัหุ้นทซีอืคืน 
 -  วิธีการจําหน่ายหุ้น   [ / ]  ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

[ / ]  เสนอขายตอ่ประชาชนทวัไป 

 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม สถานการณ์ และปัจจยัอืนๆทีเกียวข้อง เพือกําหนดวิธีการ 

 จําหน่ายหุ้นทีซือคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยทราบอีกครัง 
 

 -  กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นทีซอืคืน  

  ภายหลงั 6 เดือน นบัแตก่ารซือหุ้นคืนเสร็จสิน กรณีบริษัทสามารถซือหุ้นคืนได้เสร็จสินก่อนระยะเวลา 6 เดือน  

  ระยะเวลาทีจําหน่ายหุ้นคืนจะเริมต้นภายหลงัพ้นกําหนด 6 เดือน นบัจากวนัทีซอืหุ้นคืนเสร็จสิน ทงันีคณะกรรมการ 

  บริษัทจะได้พิจารณากําหนดวนัจําหน่ายหุ้นทีซือคืนภายหลงั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

  (ภายหลงั 6 เดือน นบัแตก่ารซือหุ้นคืนเสร็จสินแตต้่องไมเ่กิน 3 ปี)   
 

 -  หลกัเกณฑ์ในการกําหนดราคาทีจะจําหน่ายหุ้นทีซือคืน  

  ราคาหุ้นทีจะจําหน่ายคืนจะไมตํ่ากวา่ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลีย 5 วนัทําการซือขายก่อนหน้าวนัทีทํารายการ 

  จําหน่ายหุ้นทีซือคืน ทงันีในกรณีทบีริษัทไมส่ามารถจําหน่ายหุ้นทีซือคืนมาได้หมดภายใน 3 ปี บริษัทต้องดําเนินการ 

  ลดทนุจดทะเบียนชําระแล้ว โดยวธีิตดัหุ้นจดทะเบียนทีซือคืน ตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้อง 
 

 

 

 

 



6.  การซอืหุ้นคืนในอดตี  
    วนัสินสดุโครงการซือหุ้นคืนครังหลงัสดุ 14 มกราคม 2545 

 (การซือหุ้นคืนตามโครงการใหมจ่ะกระทําได้เมือครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นบัแตว่นัสินสดุโครงการครังหลงัสดุ) 
 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
 
 

 

                              

               
ลายมือชือ ...................................................... 

                         ( นายบริุนทร์ อมรพิชิต ) 

                   กรรมการผู้จดัการ 
   



แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  จ ากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 

 
ทนุจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามญั) 1,122,297,625.00 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 1,122,297,625 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 1.00 บาท 

 
 จ านวนผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละของทุนท่ีช าระแล้ว 
(เฉพาะหุ้นสามัญ) 

1.  ผู้ถือหุ้นสามัญท่ีเป็น Strategic Shareholder     

 1.1  กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
        และผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์  

4 208,351,395 18.56 
 

 1.2  ผู้ ถือหุ้น > 5% โดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย  2 165,000,000 14.70  

 1.3  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุ  - - -  

2.  หุ้นท่ีซือ้คืน  - - -  

3.  ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)  5,444 748,943,169 66.73  

4.  ผู้ถือหุ้นสามัญท่ีถือหุ้นต ่ากว่าหน่ึงหน่วยการซือ้ขาย  156 3,061 0.00  

     

รวม  5,606 1,122,297,625 100.00  
     

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศท่ีได้รายงานไว้ในหนงัสือรับรองฉบบันีถ้กูต้อง 
 
 

   

ลงช่ือ................................................................................... 
           (ดร.สมยศ แสงสวุรรณ และ นายบริุนทร์ อมรพิชิต) 
                     ต าแหน่ง  กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 

 




