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4 กันยายน 2561
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ พิเศษที่ 3/2561
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (ตามมาตรา 66/1(2) แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด) (แบบ TS-1.2)

ด้ ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ พิ เ ศษที่ 3/2561 ของบริ ษั ท กัน ยงอี เ ลคทริ ก จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)
ที่ได้ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ได้ มีมติการประชุมที่สาคัญ ดังนี ้
มีมติอนุมตั ิการทาโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน โดยบริ ษัทจะทาการซื ้อหุ้นคืนไม่เกิน 2,200,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้น
เดิม (ซึง่ เทียบเท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท) ที่ราคา 440 บาทต่อหุ้น ผ่านทางการเสนอซื ้อเป็ นการทัว่ ไป
(General Offer หรื อ GO) ดังนัน้ วงเงินสูงสุดที่จะใช้ ในการซื ้อหุ้นคืนจะไม่เกิน 968 ล้ านบาท ซึง่ ตา่ กว่ากาไรสะสมของ
บริ ษัทตามงบการเงินสาหรับไตรมาสที่ 1/2562 รอบสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึง่ ได้ สอบทานแล้ ว และเนื่องจากหุ้นที่
จะซื ้อคืนมีปริ มาณไม่เกินร้ อยละ 10 ของทุนชาระแล้ วของบริษัท คณะกรรมการจึงมีอานาจตัดสินใจในการดาเนินการซื ้อ
หุ้นคืน โดยที่ไม่ต้องได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิ ดเผยการซื ้อหุ้นคืนเพื่อ
บริ หารทางการเงิน (ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด) (แบบ TS-1.2)
อีกทัง้ ที่ประชุมยังมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอานาจของบริษัท หรื อบุคคลหรื อคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มี
อานาจในการพิจารณาและกาหนดรายละเอียดและ/หรื อเงื่อนไขที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับโครงการซื ้อหุ้นคืน ผ่านทางการ
เสนอซื ้อเป็ นการทัว่ ไป (General Offer หรื อ GO) ได้ ทกุ ประการ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียง เวลา สถานที่ วิธีการแสดงเจตนา
ขายหุ้นคืนแก่บริ ษัท การส่งมอบคืนใบหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้น และวิธีการชาระเงินค่าหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และรายละเอียดอื่นๆ
ของโครงการซื ้อหุ้นคืน (Share Repurchase Project) ตามที่เห็นสมควรและเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบของกระทรวง
พาณิชย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ประธานกรรมการ
แผนกเลขานุการ / สานักงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โทร 02-337-2900 ต่อ 1150

Form TS-1.2

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุ้นคืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด)
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
วันที่ 4 กันยายน 2561
ข้า พเจ้า บริ ษ ทั กัน ยงอีเ ลคทริ ก จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ”) ขอแจ้ง มติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษ ทั
ครั้ งพิ เ ศษที่ 3/2561 เมื ่อ วัน ที ่ 4 กัน ยายน 2561 เกี ่ ย วกับ การอนุ ม ตั ิโ ครงการซื้ อ หุ ้น คืน เพื ่อ บริ ห ารทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซื้อหุ้นคืน
1.1 วงเงินสู งสุ ดที่จะใช้ในการซื้ อหุ ้นคืน 968 ล้านบาท
1.2 จานวนหุ ้นที่ จะซื้ อคืน ไม่เกิ น 2,200,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จานวนหุ ้นที่ จะซื้ อคืนคิดเป็ น
ไม่เกิ นร้อยละ 10.00 ของหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
1.3 วิธีการในการซื้ อหุ ้นคืน

ซื้ อในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เสนอซื้ อจากผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการทัว่ ไป ในราคา 440 บาท/หุ ้น
กาหนดระยะเวลาที่ จะซื้ อหุ ้นคืนตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
1.4 หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุ้นที่ จะซื้ อคืน โดยให้นาราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่ บริ ษทั จะทา
การเปิ ดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากาหนดราคาหุ ้นด้วย
ราคาหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งพิเศษที่ 3/2561 ในวันที่
4 กันยายน 2561 (กล่าวคือ ตั้งแต่วนั ที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2561) เท่ากับ 400 บาทต่อหุ้น
และบริ ษ ทั ได้พ ิจ ารณาใช้ร าคานี้ เ ป็ นเกณฑ์ใ นการก าหนดราคาเสนอซื้ อ จากผู ถ้ ือ หุ ้น เป็ นการทัว่ ไป
โดยราคาเสนอซื้ อที่ กาหนดมีส่วนเพิ่มประมาณร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท
2.1 ข้อมูลกาไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิ นของบริ ษทั
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 กาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จดั สรรของบริ ษทั เท่ากับ 5,017 ล้านบาท ทั้งนี้ จานวนดังกล่าวได้สุทธิ จากทุน
สารองตามกฎหมาย 22 ล้านบาทและทุนสารองอื่น 420 ล้านบาทแล้ว
(ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่
ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษทั ในอัตราหุ ้น ละ 16.35 บาท คิ ด เป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น 360 ล้า นบาท ดัง นั้น ก าไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรหลังหักเงินปั นผลคงเหลือจานวน 4,657 ล้านบาท)
 หนี้ สินที่ ถึงกาหนดชาระภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จะซื้ อหุ ้นคืนเท่ากับ -ไม่มี อธิ บ ายความสามารถในการช าระหนี้ ข องบริ ษ ทั ที ่ ถ ึง ก าหนดช าระภายใน 6 เดื อ นนับ แต่ว นั ที่
จะซื้ อหุ ้นคืน โดยระบุแหล่งเงิ นทุนที่ ใช้ในการชาระหนี้ คืน

2.2

ความสามารถในการชาระหนี้ของบริ ษัท : ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2561 บริ ษทั มี สินทรั พย์หมุนเวียนจานวน
6,149 ล้านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับหนี้ สินหมุนเวียนจานวน 1,158 ล้านบาท ทาให้บริ ษทั มี ยอดสิ นทรัพย์
หมุนเวียนคงเหลือสุทธิจานวน 4,991 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีสภาพคล่องเพียงพอในการชาระหนี้ ที่
ถึงกาหนดชาระภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จะซื้อหุน้ คืนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ในการซื้อหุ้นคืน : บริ ษทั มีกระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
จานวน 83 ล้านบาท มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดจานวน 1,594 ล้านบาท แสดงให้เห็ นว่า บริ ษทั มี
กระแสเงินสดที่เพียงพอในการซื้อหุน้ คืนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
จานวนผูถ้ ือหุ ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันที่ คณะกรรมการกาหนดเพื่อกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น ล่าสุ ด
เมื่อ วัน ที่ 28 มิถุน ายน 2561 เท่า กับ ร้อ ยละ 35.00 ของทุน ชาระแล้วของบริ ษ ทั ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้แนบแบบ
แสดงรายการการกระจายการถือหุ ้นของบริ ษทั มาพร้อมแบบรายงานฉบับ นี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
3.1 การซื้ อหุ ้นคืนมีผลทาให้อตั ราส่ วนทางการเงินปรับตัวดีข้ ึน และอัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)
และอัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) ปรับตัวดีข้ ึน ซึ่งเกิดจากจานวนหุน้ ที่ลดลงจากการซื้อหุน้ คืน
3.2 อัต ราผลตอบแทนจากเงิ น ปั น ผล (Dividend yield) มี แ นวโน้ ม ที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ พิ จ ารณาจากกรณี ที่ บ ริ ษัท
จ่ายเงินปั นผลเท่าเดิม ในขณะที่จานวนหุน้ ลดลง จะส่งผลให้เงินปั นผลต่อหุน้ สูงขึ้น
ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลจะขึ้นอยูก่ บั ผลกาไรในอนาคตของบริ ษทั ด้วย
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
4.1 ต่อผูถ้ ือหุ ้น : ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับเงินปั นผลที่สูงขึ้นเมื่อบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผล เนื่ องจากหุ ้นที่ บริ ษทั ซื้ อคืน
ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล และจะทาให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (ROE) และอัตรากาไรสุ ทธิ
ต่อหุ ้น (EPS) เพิ่มสู งขึ้น
4.2 ต่อบริ ษทั : หากบริ ษทั ดาเนิ นการซื้ อหุ ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุท้ งั หมด กล่าวคือ จานวน 968 ล้าน
บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการซื้ อหุ้นคืนจะทาให้บริ ษทั มีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชี ของส่ วนของผู้
ถือหุ ้นลดลง
5. การจาหน่ ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
- วิธีการจาหน่ ายหุ ้น

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป
- กาหนดระยะเวลาจาหน่ า ยหุ ้น ที่ ซื้ อ คืน บริ ษทั จะทาการจัดประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อี กครั้ง เพื่อกาหนด
วันจาหน่ ายหุ ้นคืน (ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในขณะนั้น) และการตัดหุ ้นที่ ซ้ื อคืน ทั้งนี้ สาหรับ ระยะเวลา
การจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืน บริ ษทั สามารถดาเนิ นการภายหลัง 6 เดื อนนับแต่การซื้ อหุ ้นคืนเสร็ จสิ้ น แต่ตอ้ งไม่
เกิ น 3 ปี

-

หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่ จะจาหน่ ายหุ ้นที่ ซ้ื อคืน
ราคาเสนอขายหุ ้นต้องไม่นอ้ ยกว่าราคาปิ ดของหุ ้นเฉลี่ย 5 วันทาการซื้ อขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจานวนร้อยละ
15 ของราคาปิ ดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั จะจาหน่ายหุ ้นทั้งหมดที่บริ ษทั ซื้ อคืนมาได้ในโครงการซื้ อหุ ้นคืนโดย
ดาเนิ นการเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจาหน่าย
หรื อจาหน่ ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่ จะกาหนดไว้ในโครงการ บริ ษทั จะดาเนิ นการลดทุนที่ ชาระแล้ว โดย
วิธีตดั หุ ้นจดทะเบี ยนที่ ซ้ื อคืน และยังมิได้จาหน่ ายทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ กาหนดใน
กฎระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ ามี)
ไม่มี
บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

นายประพัฒน์ โพธิ วรคุณ
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ให้บริ ษทั จดทะเบียนรายงานมติ คณะกรรมการอนุ มตั ิโครงการซื้ อหุ ้นคื น ภายในวันที่คณะกรรมการมี มติหรื อ ภายใน 9.00 น.
ของวันทาการถัดไป โดยนาส่ งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ ้น
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 28 มิถน
ุ ายน 2561
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล ้ว (เฉพาะหุ ้นสามัญ) 220,000,000.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 22,000,000 หุ ้น
มูลค่าทีต
่ ราไว ้ 10.00 บาท

1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทีเ่ ป็น Strategic Shareholder
1.1 กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
1.2 ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนับรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้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
้ ตำ่ กว่ำหนึง่ หน่วยกำร
้ ขำย
ซือ
รวม

จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้

จำนวนหุน
้

ร้อยละของทุนทีช
่ ำระแล้ว
(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)

9
5
-

1,512,168
12,786,068
-

6.87
58.12
-

2,215

7,699,434

35

195

2,330

0.01

2,424

22,000,000

100

่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าข่าย Strategic Shareholders
รายชือ
จำนวนหุน
้

ร้อยละของทุนทีช
่ ำระแล้ว
(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)

33,145
999,934
683,879
265,583
4,600
6,600
3,000
5,600
30,672
479,089
479,089
1,512,168

0.15
4.55
3.11
1.21
0.02
0.03
0.01
0.03
0.14
2.18
2.18
6.87

1,960,024
1,773,024
9,053,020
8,978,020

8.91
8.06
41.15
40.81

70,000

0.32

5

5,000
12,786,068

0.02
58.12

0
14

14,298,236

64.99

จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้
1. กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
1. นาย ประพนธ์ โพธิวรคุณ
2. นาย ประพัฒน์ โพธิวรคุณ (7)
- นาง กมลวรรณ โพธิวรคุณ (บิดาหรือมารดา)
- นาย ชญานินทร์ โพธิวรคุณ (บุตร)
- น.ส. บุษกร โพธิวรคุณ (บุตร)
- น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณ (บุตร)
- น.ส. ลภัสรดา โพธิวรคุณ (บุตร)
- นาย วรภาส โพธิวรคุณ (บุตร)
- นาง วัฒนี โพธิวรคุณ (คูส
่ มรส)
3. นาย อรรถกฤช วิสท
ุ ธิพันธ์ (1)
- นาง เพ็ญจันทร์ วิสท
ุ ธิพันธ์ (บิดาหรือมารดา)
รวม
2. ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนับรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
1. บริษัท
โพธิวรคุณ จากัด
2. บริษัท
เค.วาย อินเตอร์-เทรด จากัด
3.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (3)
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
MITSUBISHI ELECTRIC ASIA PTE LTD.
(บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
SETSUYO ASTEC CORPORATION
(บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน )
รวม
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
รวม
้
รวมทัง้ สิน
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