ที่ APURE 008/2563
วันที่ 3 เมษายน 2563
เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่ อง

แจ้งมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เลื่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 และอนุ มตั ิ
โครงการซื้ อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน

ตามที่ บริ ษทั อกริ เ พี ย ว โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) ได้มีการจัด ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้
1. ตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563
เวลา 14.30 น. น. ณ ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิ ต้ ี เลขที่ 2 ซอยสุ ขุมวิท 23 แขวงคลองเตย
เหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่ เปิ ดเผยต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อันเนื่ องด้วย บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ งมีการแพร่ ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุ นแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความ
ร่ วมมือมายังทุกภาคส่ วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการ
จัดเตรี ยมมาตรการรองรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ จะมาร่ วมประชุมแล้วก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถ
ควบคุ มและลดความเสี่ ยงลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19
ยังคงมี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ทุกขณะทาให้ยากต่ อการคาดการณ์ ถึงแนวโน้ม ประเด็นความเสี่ ยงและความ
ปลอดภัยในสุ ขภาพอนามัยของผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการ และพนักงานของบริ ษทั หากบริ ษทั ยังคงจัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามกาหนดการเดิม
จากเหตุ ผ ลและความจาเป็ นดังกล่ าวข้า งต้น ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อวันที่ 3
เมษายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาและคานึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิ
ดังนี้
-

ให้เ ลื่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นออกไปก่ อน โดยยกเลิ กกาหนดวันประชุ มที่ กาหนดไว้วนั ที่ 29
เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. รวมถึง สถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563 และ
วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม
2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณากาหนดวันประชุ มและระเบียบวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
รวมทั้งวันกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความ
เหมาะสม และจะแจ้งให้ผูถ้ ื อ หุ ้นทราบต่ อไป อนึ่ ง การเลื่ อนประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าว จะไม่
กระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

บริ ษทั ฯ ขออภัยท่านผูถ้ ือหุ น้ เป็ นอย่างสู ง ที่ ตอ้ งเลื่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ อย่างกระทันหัน ตาม
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้ เพื่อจัดให้
มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยเร็ วต่อไป
2. อนุมตั ิโครงการซื้ อหุน้ คืน (Treasury Stock) เพื่อบริ หารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 61 ล้านบาท และจานวน
หุน้ ที่จะซื้ อคืนประมาณร้อยละ 9.39 ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเข้าซื้ อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
กาหนดระยะเวลาซื้ อคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ดังรายละเอียดตามที่
ปรากฏในแบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้ อหุน้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิ นีมาศ โสตภิภาพนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุ้นคืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม.66/1 (2) แห่ งพระราชบัญญัติมหาชนจากัด)
บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 3 เมษายน 2563
ข้าพเจ้า บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2563 เกี่ยวกับการอนุมตั ิการซื้ อหุ น้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการซื้ อหุ น้ คืน
1.1 วงเงินสู งสุ ดที่จะใช้ในการซื้ อหุ น
้ 61 ล้านบาท
1.2 จานวนหุ ้นที่จะซื้ อคืน 90 ล้านหุ น
้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.70 บาท จานวนหุ น้ ที่จะซื้ อคืนคิดเป็ น

ร้อยละ 9.39% ของหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
1.3 วิธีการในการซื้ อหุ ้นคืน
[ ] ซื้ อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ ] เสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัว่ ไป ในราคา.............บาท/หุ น้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
กาหนดระยะเวลาที่จะซื้ อหุ ้นคืนตั้งแต่วนั ที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการซื้ อคืนหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้ อหุ น้ โดย
1. ซื้ อใน ตลท. ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการทัว่ ไป ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุ น
้ ที่จะซื้ อคืน โดยให้นาราคาหุ น้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่

บริ ษทั จะทาการเปิ ดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากาหนดราคาหุ น้ ด้วย
ราคาซื้ อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุ น้ เฉลี่ย 5 วันทาการซื้ อขายก่อนหน้าวันที่
ทารายการซื้ อหุ ้นคืน
ทั้งนี้ ราคาปิ ดของหุ ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทาการ ตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2
เมษายน 2563 เท่ากับ 0.61 บาทต่อหุ ้น

1

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
2.1 ข้อมูลกาไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- กาไรสะสมของบริ ษทั เท่ากับ 61.55 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะซื้ อหุ น้ คืน เท่ากับ 555,055 บาท
- อธิ บายความสามารถในการชาระหนี้ของบริ ษทั ที่ถึงกาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะ
ซื้ อหุ น้ คืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชาระหนี้คืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจานวน 49.56
ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ประมาณการว่า กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และรับคืนเงิน
กูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 จานวน 161.20 ล้านบาท ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึง
มีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนี้ที่จะถึงกาหนดชาระในอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วนั ที่ซ้ื อ
หุ น้ คืน และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนามาใช้ในการซื้ อหุ น้ คืนตามโครงการ
2.2 จานวนผูถ้ ือหุ น้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุ ด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
เท่ากับร้ อยละ 28.11 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบแบบแสดงรายการการ
กระจายการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้ อหุ น้ คืน
3.1 เพื่อเป็ นการบริ หารสภาพคล่องส่ วนเกินของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพ
3.2 เพื่อเป็ นการส่ งสัญญาณแก่ผลู้ งทุนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ งของบริ ษทั ฯ
4. ผลกระทบภายหลังซื้ อหุ น้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ ือหุ น้
อัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE) และอัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (EPS) จะเพิ่มสู งขึ้น
4.2 ต่อบริ ษทั
บริ ษทั ฯ จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลง และหากบริ ษทั ฯ
ดาเนินการซื้ อหุ ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ระบุไว้ท้ งั หมด เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการซื้ อหุ น้ คืน บริ ษทั ฯ จะ
มีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลงเป็ นจานวนเท่ากับวงเงิน
ดังกล่าว
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5. การจาหน่ายและการตัดหุ ้นที่ซ้ื อคืน
- วิธีการจาหน่ายหุ น้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณากาหนดระยะเวลาการจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืนอีกครั้งภายหลัง 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ซ้ื อหุ น้ คืนเสร็ จสิ้ น แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่จะจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน
ราคาจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดของหุ ้นเฉลี่ย 5 วันทาการซื้ อขาย
ก่อนหน้าวันที่ทารายการจาหน่ายหุ น้ ที่ซ้ื อคืน
6. การซื้ อหุ น้ คืนในอดีต (ถ้ามี)
-ไม่มีบริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

...................................................
(นางสาวสิ นีมาศ โสตภิภาพนุกลู )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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แบบแสดงรายงานการกระจายหุ ้น
บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 13 มีนาคม 2563
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล ้ว (เฉพาะหุ ้นสามัญ) 670,785,875.90 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 958,265,537 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้ 0.70 บาท
จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทีเ่ ป็น Strategic Shareholder
1.1 กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร
รวมถึงผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
1.2 ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนั บรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ด ้วย
1.3 ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
้ื คืน
2. หุน
้ ทีซ
่ อ
3. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญรำยย่อย (Non-Strategic
shareholder)
4. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทีถ
่ อ
ื หุน
้ ตำ
่ กว่ำหนึง่ หน่วย
้ ขำย
กำรซือ

จำนวนหุน
้

2

688,932,212

71.89

-

-

-

-

-

-

269,328,588

28.11

4,737

0

958,265,537

100

2,239
249

รวม

ร้อยละของทุนทีช
่ ำระแล้ว(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)

2,490

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศทีไ่ ด ้รายงานไว ้ในหนั งสือรับรองฉบับนี้ถก
ู ต ้อง

่
ลงชือ
.............................................................................
(นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกล
ู )
ตาแหน่ง ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร
กรรมการผู ้มีอานาจลงนาม
.............................................................................
(นายสุเรศพล จึงรุง่ เรืองกิจ)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
กรรมการผู ้มีอานาจลงนาม

่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าข่าย Strategic shareholders
เอกสารแนบ : รายชือ

่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าข่าย Strategic Shareholders
รายชือ
1. กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
1. นาย โกมล จึงรุง่ เรืองกิจ
2. นาย สุเรศพล จึงรุง่ เรืองกิจ
รวม
2. ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนั บรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
รวม
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
รวม
้
รวมทัง้ สิน

จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้

จำนวนหุน
้

ร้อยละของทุนทีช
่ ำระแล้ว(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)

2

350,050,130
338,882,082
688,932,212

0

0

0
2

0
688,932,212

4

36.53
35.36
71.89

71.89

