วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน (Form TS-1.2) ของบริ ษัท
ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ด้ วย บริ ษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561
ขึ ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท และจํานวนหุ้นที่จะซื ้อคืนเท่ากับประมาณร้ อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยจะเป็ น
การเข้ าซื ้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกําหนดระยะเวลาการซื ้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
10 มิถนุ ายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)
กรรมการ
และ ประธานผู้บริ หารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

Form TS-1.2

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด)
บริษทั แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ข้าพเจ้า บริษทั แสนสิริ (จํากัด) มหาชน ขอแจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 11/2561 เมือ่ วันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับการอนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซื้อหุน้ คืน
1.1 วงเงินสูงสุดทีจ่ ะใช้ในการซื้อหุน้ คืน 3,000 ลา้ นบาท
1.2 จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนประมาณ 1,486 ล ้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.07 บาท จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนคิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 10 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล ้วทัง้ หมด
1.3 วิธกี ารในการซื้อหุน้ คืน
 ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอซื้อจากผู ้ถือหุน้ เป็ นการทัวไป
่ ในราคา ................... บาท/หุน้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
กําหนดระยะเวลาทีจ่ ะซื้อหุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มิถนุ ายน 2562
หมายเหตุ บริษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุน้ โดย
1. ซื้อใน ตลท. ต้องดําเนินการให้แล ้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทัวไป
่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน โดยให้นาํ ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันก่อนวันทีบ่ ริษทั จะทําการเปิ ดเผย
ข ้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุน้ ด้วย
ราคาหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันทีท่ าํ การซื้อขายแต่ละครัง้
บวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลีย่ ดังกล่าว ทัง้ นี้ เพือ่ ประกอบการพิจารณา ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วัน
ทําการ ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เท่ากับ 1.49 บาทต่อหุน้ (ราคาปิ ดเฉลีย่
30 วันทําการย้อนหลัง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
2.1 ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั
ข ้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
กําไรสะสมของบริษทั (ยังไม่ได้จดั สรร) เท่ากับ 7,893.9 ล ้านบาท
หนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เท่ากับ
6,223.9 ล ้านบาท

-2-

-

อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษทั ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน
โดยระบุแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการการชําระหนี้คนื
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 964.6 ล ้านบาท อีกทัง้ บริษทั
ประมาณการขายสินค้าคงเหลือซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัยพร้อมอยู่ในช่วงเวลา 6 เดือน มูลค่ารวม 9,300.0 ล ้านบาท
นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 6 เดือนข ้างหน้า บริษทั ประมาณการว่า จะมีกระแสเงินสดรับจากรายการเงินลงทุน
ชัว่ คราว เป็ นจํานวน 447.6 ล ้านบาท ส่งผลให้บริษทั มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการซื้อหุน้ คืนในวงเงินที่
กําหนดและในการชําระหนี้สนิ ทีจ่ ะถึงกําหนดชําระในอีก 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วนั ทีซ่ ้อื หุน้ คืน

2.2 จํานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันทีค่ ณะกรรมการกําหนดเพือ่
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 70.89 ของทุนชําระแล ้วของบริษทั ทัง้ นี้บริษทั
ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุน้ ของบริษทั มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุน้ คืน
3.1 การซื้อคืนมีผลทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และอัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) ปรับตัวดีข้นึ
เนื่องจากจํานวนหุน้ ทีล่ ดลงจากการซื้อหุน้ คืน
3.2 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) มีแนวโน้มสูงขึ้น เมือ่ พิจารณาจากการทีบ่ ริษทั จ่ายเงินปันผล
เท่าเดิม ในขณะทีจ่ าํ นวนหุน้ ลดลง จะส่งผลให้เงินปันผลต่อหุน้ สูงขึ้น
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ผลตอบแทนต่อหุน้ สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ ทีบ่ ริษทั ซื้อคืนไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผล และจะทํา
ให้อตั ราผลตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ สูงด้วย
4.2 ต่อบริษทั การซื้อหุน้ คืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษทั และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั เชื่อมันว่
่ า
การดําเนินงานดังกล่าวสอดคล ้องกับสถานะการเงินของบริษทั ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
5. การจําหน่ายและการตัดหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
- วิธกี ารจําหน่ายหุน้  ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
บริษทั อาจจะทําการจํา หน่ ายหุน้ ที่ซ้ ือคืน โดยการขายในตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย หรือเสนอขายต่ อ
ประชาชนทัวไป
่ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมในขณะนัน้
- กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้น แต่มรี ะยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนไม่เกิน 3 ปี กรณีทบ่ี ริษทั สามารถ
ซื้อหุน้ คืนได้เสร็จสิ้นก่ อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ ือคืนของบริษทั จะเริ่มต้นภายหลังจาก
พ้นกําหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้น ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาวันจําหน่ ายหุน้ ที่ซ้ อื คืน
ในภายหลัง และจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบต่อไป

