ที่ 094/2563
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง แจ้งมติโครงการซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้ อหุ น้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Form TS-1.2)
2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ ้นของบริ ษทั
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท สหพั ฒ นพิ บู ล จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 13 (ชุ ดที่ 26) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่ งที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิโครงการซื้ อ
หุ ้นคืนในวงเงิ นไม่เกิ น 500 ล้านบาท โดยมีจานวนหุ ้นที่จะซื้ อคืนจานวนไม่เกิ น 9.90 ล้านหุ ้น หรื อคิดเป็ น
ไม่ เกิ นร้ อยละ 3.0 ของหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมี รายละเอี ยดตามแบบรายงานการ
เปิ ดเผยการซื้ อหุ น้ คืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่แนบมาพร้อมกันนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
เวทิต โชควัฒนา , ผาสุ ข รักษาวงศ์
(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุ ข รักษาวงศ์)
กรรมการ
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แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด)
บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ข้าพเจ้า บริษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 13 (ชุดที่ 26)
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เกีย่ วกับการอนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซื้อหุน้ คืน
1.1 วงเงินสู งสุดทีจ่ ะใช้ในการซื้อหุน้ คืน 500 ล้านบาท
1.2 จานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน 9,900,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท จานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนคิดเป็ น ร้อยละ 3 ของหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล ้วทัง้ หมด
1.3 วิธีการในการซื้อหุน้ คืน
ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอซื้อจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทัวไป
่ ในราคา ................... บาท/หุน้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
กาหนดระยะเวลาทีจ่ ะซื้อหุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ บริษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุน้ โดย
1. ซื้อใน ตลท. ต้องดาเนินการให้แลว้ เสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทัว่ ไป ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน โดยให้นาราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันก่อนวันทีบ่ ริษทั จะทาการเปิ ดเผย
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากาหนดราคาหุน้ ด้วย
ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทาการซื้อขายก่อนหน้าวันทีท่ าการซื้อขายแต่ละครัง้ บวกด้วย
จานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลีย่ ดังกล่าว ทัง้ นี้ ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม
2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 48.33 บาทต่อหุน้ (ราคาปิ ดเฉลีย่ 30 วันทาการย้อนหลัง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
2.1 ข้อมูลกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กาไรสะสมของบริษทั
เท่ากับ 11,158,136,817.83 บาท
หนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน
เท่ากับ
- บาท
อธิบายความสามารถในการชาระหนี้ของบริษทั ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะซื้อหุน้ คืน
โดยระบุแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการการชาระหนี้คืน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,138,556,512.36 บาท และมีกระแส
เงินสดจากการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี ่านมาของปี 2562 อยู่ท่ี 799,741,922.34 บาท ซึง่ มี
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สภาพคล่องทีเ่ พียงพอในการจ่ายชาระหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดภายใน 6 เดือน รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ และเพียงพอในการนามาซื้อหุน้ บริษทั คืน
2.2 จานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันทีค่ ณะกรรมการกาหนดเพือ่
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 42.28 ของทุนชาระแล ้วของบริษทั ทัง้ นี้บริษทั
ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุน้ ของบริษทั มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุน้ คืน
1) เพือ่ บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ให้เกิดประโยชน์
2) เพือ่ เพิม่ อัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) รวมถึงเพิม่ อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
3) เพือ่ สร้างความเชื่อมันต่
่ อสถานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งและความสามารถในการทากาไรของบริษทั
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ อื หุน้
เนื่องจากหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะซื้อคืนไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปันผล ทาให้ได้รบั เงินปันผลต่อหุน้ และ มีอตั ราผลตอบแทนของผูถ้ อื
หุน้ สูงขึ้น
4.2 ต่อบริษทั
การซื้อหุน้ คืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษทั และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั เชื่อมันว่
่ าการดาเนินการ
ดังกล่าวสอดคล ้องกับสถานะทางการเงินของบริษทั ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
5. การจาหน่ ายและการตัดหุน้ ที่ซ้ ือคืน
- วิธีการจาหน่ายหุน้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
- กาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
กรณีบริษทั ฯ สามารถซื้อหุน้ คืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาทีจ่ าหน่ายหุน้ ซื้อคืน จะเริม่ ต้นภายหลัง
พ้นกาหนด 6 เดือนนับจากวันทีซ่ ้ อื หุน้ คืนเสร็จสิ้น ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากาหนดวันจาหน่ ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ในภายหลัง และจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไป
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาทีจ่ ะจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ราคาเสนอขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทาการซื้อขายก่อนหน้าวันทีท่ า
รายการจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่จาหน่าย หรือจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมือ่ พ้น
กาหนดอายุโครงการแล ้ว บริษทั จะลดทุนทีช่ าระแล ้ว โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนทีซ่ ้อื คืน และยังมิได้จาหน่ายทัง้ หมด
ทัง้ นี้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
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6. การซื้อหุน้ คืนในอดีต (ถ้ามี)
วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้ คืนครัง้ หลังสุด - ไม่มี (การซื้อหุน้ คืนตามโครงการใหม่จะกระทาได้เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วนั สิ้นสุดโครงการครัง้ หลังสุด)

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

เวทิต โชควัฒนา , ผาสุข รักษาวงศ์
(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)
กรรมการ
ประทับตราบริษทั

หมายเหตุ : ให้บริษทั จดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั ิโครงการซื้อหุน้ คืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทาการถัดไป โดยนาส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
ณ. วันที่ 23 มีนำคม 2563
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชำระแล้ ว (เฉพำะหุ้นสำมัญ) 330,000,000.00 บำท แบ่ งเป็ นหุ้นสำมัญ 330,000,000 หุ้น
มูลค่ ำทีต่ รำไว้ 1.00 บำท

จำนวนผู้ถือหุ้น
1. ผู้ถือหุ้นสำมัญที่เป็ น Strategic Shareholder
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง และผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ ือหุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
1.3 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม

ร้ อยละของทุน
จำนวนหุ้น
ทีช่ ำระแล้ว
(เฉพำะหุ้นสำมัญ)

50

18,228,333

5.52

5

189,541,485

57.44

-

-

-

2. หุ้นทีซ่ ื้อคืน
3. ผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่ อย (Non-Strategic shareholder)
4. ผู้ถือหุ้นสำมัญที่ถือหุ้นต่ำกว่ ำหนึ่งหน่ วยกำรซื้อขำย

1,639
200

122,227,057
3,125

37.04
0.00

รวม

1,894

330,000,000

100.00

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสื อรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

เวทิต โชควัฒนา , ผาสุ ข รักษาวงศ์
(นายเวทิต โชควัฒนา, นางผาสุ ข รักษาวงศ์)
กรรมการ

