
 
 

 
      วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  
 
เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการเก่ียวกบัโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ของบริษัท  

ฉบบัลงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
 
 ด้วย บริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 11/2561                 
ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ท่ีประชมุได้มีมติอนมุติัโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสงูสดุ
ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท และจํานวนหุ้นท่ีจะซือ้คืนเทา่กบัประมาณร้อยละ 10 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยจะเป็น
การเข้าซือ้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีกําหนดระยะเวลาการซือ้หุ้นคืน 6 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัท่ี         
10 มิถนุายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 
 
 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      (นายวนัจกัร์  บรุณศิริ) 
              กรรมการ 
       และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 
 
 



แบบรายงานการเปิดเผยการซ้ือหุน้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิ 

(ตาม ม. 66/1 (2) แหง่พระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั) 

บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2561 

 

 ขา้พเจา้ บรษิทั แสนสริ ิ (จาํกดั) มหาชน ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 11/2561 เมือ่วนัที ่ 23 

พฤศจกิายน 2561 เกี่ยวกบัการอนุมตัโิครงการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. โครงการซื้อหุน้คนื 

1.1 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คนื 3,000 ลา้นบาท  

1.2 จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืประมาณ 1,486 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืคดิเป็นประมาณ            

รอ้ยละ 10 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด   

 1.3 วธิกีารในการซื้อหุน้คนื 

                  ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

กาํหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คนืต ัง้แต่วนัที ่11 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที ่10 มถินุายน 2562  

หมายเหต ุ บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อคนืหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซื้อหุน้ โดย 

 1. ซื้อใน ตลท. ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน 

2. เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั และไมเ่กนิ 20 วนั 

 1.4 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคนื  โดยใหน้าํราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัก่อนวนัทีบ่รษิทัจะทาํการเปิดเผย

ขอ้มลูมาประกอบการพจิารณากาํหนดราคาหุน้ดว้ย 

ราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัทาํการซื้อขายก่อนหนา้วนัทีท่าํการซื้อขายแต่ละคร ัง้               

บวกดว้ยจาํนวนรอ้ยละ 15 ของราคาปิดเฉลีย่ดงักลา่ว ท ัง้น้ี เพือ่ประกอบการพจิารณา ราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนั              

ทาํการ ตัง้แต่วนัที ่ 11 ตลุาคม 2561 ถงึวนัที ่ 23 พฤศจกิายน 2561 เท่ากบั 1.49 บาทต่อหุน้ (ราคาปิดเฉลีย่              

30 วนัทาํการยอ้นหลงั) 

 

2.  ขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั 

 2.1 ขอ้มลูกาํไรสะสมและสภาพคลอ่งส่วนเกนิของบรษิทั 

  ขอ้มลูจากงบการเงนิสอบทาน/ตรวจสอบงวดลา่สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 

  - กาํไรสะสมของบรษิทั เท่ากบั 11,811.7 ลา้นบาท 

  - หน้ีสนิทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ะซื้อหุน้คนื เท่ากบั 15,641.5 ลา้นบาท 
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  - อธบิายความสามารถในการชาํระหน้ีของบรษิทัทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ะซื้อหุน้คนื 

โดยระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการการชาํระหน้ีคนื 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยห์มนุเวยีนจาํนวน 65,421.9 ลา้นบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

หน้ีสนิหมนุเวยีนจาํนวน 29,536.6 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัมยีอดสนิทรพัยห์มนุเวยีนคงเหลอืสุทธ ิ 35,885.2  

ลา้นบาท  

 2.2   จาํนวนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้หรอืวนัทีค่ณะกรรมการกาํหนดเพือ่

กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2561 เท่ากบัรอ้ยละ 70.89 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทั ท ัง้น้ีบรษิทั

ไดแ้นบแบบแสดงรายการการกระจายการถอืหุน้ของบรษิทัมาพรอ้มน้ี 
 
3. เหตผุลในการซื้อหุน้คนื 

3.1 การซื้อคนืมผีลทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัรากาํไรสุทธต่ิอหุน้ (EPS) ปรบัตวัดขีึ้น 

เน่ืองจากจาํนวนหุน้ทีล่ดลงจากการซื้อหุน้คนื 

3.2 อตัราผลตอบแทนจากเงนิปนัผล (Dividend yield) มแีนวโนม้สูงขึ้น เมือ่พจิารณาจากการทีบ่รษิทัจ่ายเงนิปนัผล    

เท่าเดมิ ในขณะทีจ่าํนวนหุน้ลดลง จะส่งผลใหเ้งนิปนัผลต่อหุน้สูงขึ้น 

  

4. ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คนื 

4.1  ต่อผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัผลตอบแทนต่อหุน้สูงขึ้น เน่ืองจากหุน้ทีบ่รษิทัซื้อคนืไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล และจะทาํ 

          ใหอ้ตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้สูงดว้ย 

 4.2  ต่อบรษิทั การซื้อหุน้คนืจะส่งผลใหเ้งนิสดของบรษิทั และส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง อย่างไรก็ตาม บรษิทัเชื่อม ัน่วา่              

         การดาํเนินงานดงักลา่วสอดคลอ้งกบัสถานะการเงนิของบรษิทั ซึง่ผลทีไ่ดร้บัจะเป็นประโยชนต่์อบรษิทั และผูถ้อืหุน้ 

 

5. การจาํหน่ายและการตดัหุน้ทีซ่ื้อคนื  

- วธิกีารจาํหน่ายหุน้    ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

                         เสนอขายต่อประชาชนท ัว่ไป 

บริษทัอาจจะทาํการจาํหน่ายหุน้ที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเสนอขายต่อ

ประชาชนท ัว่ไป ซึง่ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมในขณะนัน้ 

 -  กาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนื (ภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่การซื้อหุน้คนืเสร็จสิ้นแต่ตอ้งไมเ่กนิ 3 ปี)  

ภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่การซื้อหุน้คนืเสร็จสิ้น แต่มรีะยะเวลาจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคนืไมเ่กนิ 3 ปี กรณีทีบ่ริษทัสามารถ

ซื้อหุน้คืนไดเ้สร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ที่ซื้อคืนของบริษทัจะเริ่มตน้ภายหลงัจาก                    

พน้กาํหนด 6 เดือน นบัแต่การซื้อหุน้คืนเสร็จสิ้น ท ัง้น้ี คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาวนัจาํหน่ายหุน้ที่ซื้อคืน              

ในภายหลงั และจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบต่อไป 

 

 

 








