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29 สิงหาคม 2562

เรื่ อง

แจ้ งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรี ยน ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึง่ ที่ประชุมได้ มีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน
(Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท และจานวนหุ้นที่จะซื ้อคืนไม่เกินร้ อยละ
7.5% ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยจะเป็ นการเข้ าซื ้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกาหนดระยะเวลา
ซื ้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสมฤดี ชัยมงคล)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุน้ คืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด)
บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ข้าพเจ้า บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับการอนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการซื้อหุน้ คืน
1.1 วงเงินสูงสุดทีจ่ ะใช้ในการซื้อหุน้ คืน ไม่เกิน 5,000 ล ้านบาท
จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนไม่เกิน 385 ล ้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท จํานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนคิดเป็ นไม่เกินร้อยละ 7.5
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 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563
หมายเหตุ บริษทั ต้องเปิ ดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุน้ โดย
1. ซื้อใน ตลท. ต้องดําเนินการให้แล ้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู ้ถือหุน้ เป็ นการทัวไป
่ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
1.4 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน โดยให้นาํ ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันก่อนวันทีบ่ ริษทั จะทําการเปิ ดเผย
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุน้ ด้วย
ราคาหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันทีท่ าํ การซื้อขายแต่ละครัง้ บวก
ด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิ ดเฉลีย่ ดังกล่าว ทัง้ นี้ เพือ่ ประกอบการพิจารณา ราคาหุน้ เฉลีย่ ย้อนหลัง 30 วันทํา
การ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 13.19 บาทต่อหุน้ (ราคาปิ ดถัวเฉลีย่ ถ่วง
นํา้ หนัก 30 วันทําการย้อนหลัง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
2.1 ข้อมูลกําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
กําไรสะสมของบริษทั
เท่ากับ 18,752 ล ้านบาท
หนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน
เท่ากับ 4,330 ล ้านบาท
อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษทั ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน
โดยระบุแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการการชําระหนี้คนื
บริษทั ฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน กล่าวคือ มีความสามารถในการชําระหนี้ทจ่ี ะถึงกําหนดในหกเดือนข้างหน้า
นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน โดยบริษทั ฯ มีหนี้สนิ ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหกเดือนข้างหน้านับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้
คืนเท่ากับ 4,330 ล ้านบาท (บริษทั และบริษทั ย่อยรวม 5,850 ล ้านบาท) โดย ณ 30 มิถนุ ายน 2562 บริษทั
มีเงินสดสุทธิ เป็ นจํานวนเงิน 1,508 ล ้านบาท (บริษทั และบริษทั ย่อยรวม 24,410 ล ้านบาท) และเงินปันผล

-2คาดว่าจะได้รบั เป็ นจํานวนเงิน 9,700 ล ้านบาท ดังนัน้ บริษทั ฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชําระหนี้ท่ี
ถึงกําหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน
2.2 จํานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันทีค่ ณะกรรมการกําหนดเพือ่
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 89.34% ของทุนชําระแล ้วของบริษทั ทัง้ นี้บริษทั
ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุน้ ของบริษทั มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุน้ คืน
3.1. เพือ่ เป็ นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2. การซื้อหุน้ คืนมีผลทําให้อตั ราส่วนทางการเงินปรับตัวดีข้นึ ซึง่ จากจํานวนหุน้ ทีล่ ดลงจะทําให้อตั รากําไรสุทธิต่อหุน้
(EPS) ปรับตัวดีข้นึ ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต่อหุน้ พื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น
3.3. เพือ่ เป็ นการส่งสัญญาณแก่ผูล้ งทุนถึงสถานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ฯ และความเชื่อมันต่
่ อความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษทั ฯ ทีม่ ลู ค่าพื้นฐานน่าจะมีมลู ค่าทีส่ ูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบนั ทีป่ รับลดลงจากภาวะตลาดหุน้ ทีผ่ นั ผวน
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน
4.1 ต่อผูถ้ อื หุน้ อัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) และอัตรากําไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) จะเพิม่ สูงขึ้น
4.2 ต่อบริษทั
เงินสดของบริษทั ฯ และมูลค่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ จะลดลง
5. การจําหน่ายและการตัดหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
- วิธกี ารจําหน่ายหุน้
 ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
- กําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณากําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน และแจ้งให้ทราบต่อไป ทัง้ นี้ การจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื
คืนจะกระทําภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี
- หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาทีจ่ ะจําหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ราคาหุน้ ทีจ่ ะจําหน่ายคืนจะต้องไม่ตาํ ่ กว่าราคาปิ ดเฉลีย่ 5 วันทําการซื้อขายล่าสุดหักด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคา
ปิ ดเฉลีย่ ดังกล่าว
6. การซื้อหุน้ คืนในอดีต (ถ้ามี)
วันสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อหุน้ คืนครัง้ หลังสุด 16 กรกฎาคม 2556
วันจดทะเบียนลดทุนแล ้วเสร็จ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(การซื้อหุน้ คืนตามโครงการใหม่จะกระทําได้เมือ่ ครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วนั สิ้นสุดโครงการครัง้ หลังสุด)
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ .................................................... ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หมายเหตุ : ให้บริษทั จดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืน ภายในวันทีค่ ณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทําการถัดไป โดยนําส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุน้
บริ ษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 7 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ว (เฉพาะหุน้ สามัญ) 5,161,925,515.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 5,161,925,515 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
1.00 บาท

1. ผูถ้ ือหุน้ สามัญที่เป็ 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 ที่มีอาํ นาจควบคุม

2. หุน้ ที่ซ้ื อคืน
3. ผูถ้ ือหุน้ สามัญรายย่อย
(Non-Strategic shareholder)
4. ผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ถือหุน้
ตํ่ากว่าหนึ่งหน่วยการซื้ อขาย
รวม

จํานวนผู ้
ถือหุน้

จํานวนหุน้

ร้อยละของทุนที่ชาํ ระแล้ว
(เฉพาะหุน้ สามัญ)

28

196,057,997

3.80

4
-

354,359,276
-

6.86

58,099

4,611,472,067

89.34

1,384

36,175

0.00

59,515

5,161,925,515

100.00

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสื อรับรองฉบับนี้ถูกต้อง
ลงชื่อ
.............................................................................
(นางสมฤดี ชัยมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

