
 
 

ท่ี  094/2563 
 
       วนัท่ี  12 พฤษภาคม  2563 
  
เร่ือง    แจง้มติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ 
              ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบรายงานการเปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน  (Form TS-1.2) 
                         2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นของบริษทั 

 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท  สหพัฒนพิ บูล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 13 (ชุดท่ี 26)  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัโครงการซ้ือ
หุ้นคืนในวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนจ านวนไม่เกิน 9.90 ลา้นหุ้น หรือคิดเป็น
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการ
เปิดเผยการซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
   

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 
                            ขอแสดงความนบัถือ 
  
               เวทิต โชควฒันา , ผาสุข รักษาวงศ ์
                 

                                                                                   (นายเวทิต โชควฒันา , นางผาสุข รักษาวงศ)์  
                                                                                             กรรมการ 
 



 

 

- 2 - 

 

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 

(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั) 

บรษิทั สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 

 ขา้พเจา้  บรษิทั สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่13 (ชดุที ่26)     

เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2563 เกีย่วกบัการอนุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพือ่บรหิารการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. โครงการซ้ือหุน้คืน 

1.1 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คืน 500 ลา้นบาท  

  

1.2 จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืน 9,900,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  1 บาท  จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนคิดเป็น รอ้ยละ 3 ของหุน้ที่

จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด   

 1.3 วธิีการในการซื้อหุน้คืน 

    ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ในราคา ................... บาท/หุน้ (ตอ้งเป็นราคาเดยีวกนั) 

ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คืนตัง้แต่วนัที ่1 มิถนุายน 2563  ถงึวนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2563  

หมายเหต ุ บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซื้อหุน้ โดย 

 1. ซื้อใน ตลท. ตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน 

2. เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั และไมเ่กิน 20 วนั 

 1.4 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคืน  โดยใหน้ าราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัก่อนวนัทีบ่รษิทัจะท าการเปิดเผย

ขอ้มลูมาประกอบการพจิารณาก าหนดราคาหุน้ดว้ย 

ราคาซื้อคืนจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัท าการซื้อขายก่อนหนา้วนัทีท่  าการซื้อขายแต่ละครัง้ บวกดว้ย

จ านวนรอ้ยละ  15 ของราคาปิดเฉลีย่ดงักลา่ว ท ัง้นี้ ราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัท าการ ตัง้แต่วนัที ่ 25 มนีาคม 

2563 ถงึวนัที ่11 พฤษภาคม 2563  เทา่กบั 48.33 บาทต่อหุน้ (ราคาปิดเฉลีย่ 30 วนัท าการยอ้นหลงั) 

2.  ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษทั 

 2.1 ขอ้มลูก าไรสะสมและสภาพคลอ่งส่วนเกนิของบรษิทั 

  ขอ้มลูจากงบการเงนิสอบทาน/ตรวจสอบงวดลา่สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

  - ก าไรสะสมของบรษิทั  เท่ากบั 11,158,136,817.83 บาท 

  - หนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ะซื้อหุน้คืน       เท่ากบั                     - บาท 

  - อธิบายความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทัทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัที่จะซื้อหุน้คืน 

โดยระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการการช าระหนี้คืน 

ณ 31 ธนัวาคม 2562  บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 1,138,556,512.36 บาท และมกีระแส

เงนิสดจากการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชทีีผ่่านมาของปี 2562 อยู่ที ่799,741,922.34 บาท ซึง่มี
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สภาพคลอ่งทีเ่พยีงพอในการจ่ายช าระหนี้สนิทีถ่งึก าหนดภายใน 6 เดอืน รวมถงึการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บั   

ผูถ้อืหุน้ และเพยีงพอในการน ามาซื้อหุน้บรษิทัคืน 

 2.2   จ านวนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรอืวนัทีค่ณะกรรมการก าหนดเพือ่

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 42.28 ของทนุช าระแลว้ของบริษทั ท ัง้นี้บรษิทั

ไดแ้นบแบบแสดงรายการการกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัมาพรอ้มนี้ 

3. เหตผุลในการซ้ือหุน้คืน 

1) เพือ่บรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน ์

    2) เพือ่เพิม่อตัราผลตอบแทนใหแ้ก่ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) รวมถงึเพิม่อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)  

     3) เพือ่สรา้งความเชื่อม ัน่ต่อสถานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกร่งและความสามารถในการท าก าไรของบริษทั 

4. ผลกระทบภายหลงัซ้ือหุน้คืน 

 4.1  ต่อผูถ้อืหุน้ 

เนื่องจากหุน้ทีบ่รษิทัฯ จะซื้อคืนไม่มสีทิธิรบัเงนิปนัผล ท าใหไ้ดร้บัเงนิปนัผลต่อหุน้ และ มอีตัราผลตอบแทนของผูถ้อื

หุน้สูงขึ้น 

 4.2  ต่อบรษิทั  

การซื้อหุน้คืนจะส่งผลใหเ้งนิสดของบรษิทัและสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัเชื่อม ัน่วา่การด าเนินการ

ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทั ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจะเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

5. การจ าหน่ายและการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืน  

- วธิีการจ าหน่ายหุน้ ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

      เสนอขายต่อประชาชนท ัว่ไป 

 -  ก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน (ภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่การซื้อหุน้คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้งไมเ่กนิ 3 ปี)  

กรณีบริษทัฯ สามารถซื้อหุน้คืนไดเ้สร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาทีจ่  าหน่ายหุน้ซื้อคืน จะเริม่ตน้ภายหลงั

พน้ก าหนด 6 เดือนนบัจากวนัทีซ่ื้อหุน้คืนเสร็จสิ้น ท ัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาก าหนดวนัจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน

ในภายหลงั และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 

 

  -   หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาทีจ่ะจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

ราคาเสนอขายหุน้ทีซ่ื้อคืนตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85 ของราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัท าการซื้อขายก่อนหนา้วนัทีท่  า

รายการจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน ในกรณีทีบ่รษิทัไมจ่  าหน่าย หรอืจ าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมือ่พน้

ก าหนดอายุโครงการแลว้ บรษิทัจะลดทนุทีช่  าระแลว้ โดยวธิีตดัหุน้จดทะเบยีนทีซ่ื้อคืน และยงัมไิดจ้  าหน่ายท ัง้หมด 

ท ัง้นี้ เป็นไปตามกฎระเบยีบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 4 - 

6. การซ้ือหุน้คืนในอดีต (ถา้มี) 

 วนัสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้คืนคร ัง้หลงัสุด   - ไมม่ ี-   

 (การซื้อหุน้คืนตามโครงการใหมจ่ะกระท าไดเ้มือ่ครบก าหนดระยะเวลาเกนิ 1 ปี นบัแต่วนัสิ้นสุดโครงการคร ัง้หลงัสุด) 

  

 

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

               เวทติ โชควฒันา , ผาสุข รกัษาวงศ ์
                 

                                                                  (นายเวทติ โชควฒันา , นางผาสุข รกัษาวงศ)์  

                                                                              กรรมการ 

        ประทบัตราบรษิทั   

 

 

 

หมายเหตุ :    ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตัิโครงการซื้อหุน้คืน ภายในวนัที่คณะกรรมการมมีติหรือ ภายใน   

     9.00 น. ของวนัท าการถดัไป โดยน าส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัย ์  
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บริษัท  สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน) 
ณ. วนัที ่ 23  มีนำคม  2563 

 

ทุนจดทะเบียนทีเ่รียกช ำระแล้ว (เฉพำะหุ้นสำมัญ)   330,000,000.00 บำท  แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 330,000,000 หุ้น  
มูลค่ำทีต่รำไว้ 1.00 บำท 
   

   จ ำนวนผู้ถือหุ้น     จ ำนวนหุ้น 
ร้อยละของทุน 

        ทีช่ ำระแล้ว 
   (เฉพำะหุ้นสำมัญ) 

1.   ผู้ถือหุ้นสำมัญที่เป็น Strategic Shareholder 
1.1   กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้                               

  เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ 
50 18,228,333 5.52 

1.2    ผูถื้อหุน้ > 5% โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  5 189,541,485 57.44 

1.3    ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม - - 
                            
- 

2.  หุ้นทีซ้ื่อคืน - -                            - 
3.  ผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อย (Non-Strategic shareholder)        1,639 122,227,057 37.04 
4.  ผู้ถือหุ้นสำมัญที่ถือหุ้นต ่ำกว่ำหน่ึงหน่วยกำรซ้ือขำย           200 3,125 0.00 
   

                                         รวม        1,894 330,000,000 100.00 
      
  บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือรับรองฉบบัน้ีถูกตอ้ง 

  
 

 
 

 เวทิต โชควฒันา , ผาสุข รักษาวงศ ์
  

 
   (นายเวทิต โชควฒันา, นางผาสุข รักษาวงศ)์ 

 

   กรรมการ 
 
 
 

 


