
 
 
 
 
 

 

ที� บช.020/2562     วนัที� 17 กรกฎาคม 2562      

เรื�อง แจง้มติโครงการซื�อหุน้คืนเพื�อบริหารทางการเงิน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื�อหุน้คืนเพื�อบริหารทางการเงิน (Form TS – 1.2) 

  2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุน้ของบริษทั 

 ตามที�คณะกรรมการบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัพุธที� 17 

กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ไดมี้มติอนุมติัโครงการซื�อหุน้คืนเพื�อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดตามแบบ

รายงานการเปิดเผยการซื�อหุน้คืนเพื�อบริหารทางการเงิน (Form TS – 1.2) 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

      

 

 

      (นายอรินทร์ แจ่มนารี)      

    เลขานุการบริษทั 



แบบรายงานการเปดเผยการซื้อหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 
(ตาม ม. 66/1 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด) 

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
วันที ่17 กรกฎาคม 2562 

 
 ขาพเจาบริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ขอแจงมตทิี่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เก่ียวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการซื้อหุนคืน 

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืน ไมเกิน 300 ลานบาท  
1.2 จํานวนหุนที่จะซื้อคืน ไมเกิน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท  จํานวนหุนที่จะซื้อคืนคิดเปนรอยละ 
5.21 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   

 1.3 วิธีการในการซื้อหุนคืน 
    ซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
       เสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไป ในราคา .............. บาท/หุน (ตองเปนราคาเดียวกนั) 
กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุนคนืตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที ่14 กุมภาพันธ 2563 
หมายเหต ุ บริษัทตองเปดเผยโครงการซื้อคืนหุนลวงหนาไมนอยกวา 14 วัน กอนวันซื้อหุน โดย 
 1. ซื้อใน ตลท. ตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน 

2. เสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไป ตองไมนอยกวา 10 วัน และไมเกิน 20 วัน 

 1.4 หลักเกณฑในการกําหนดราคาหุนที่จะซื้อคืน โดยใหนําราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วันกอนวันที่บริษัทจะทําการ
เปดเผยขอมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาหุนดวย 

   ราคาซื้อคืนจะไมเกินกวาราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนาวันที่ทําการซื้อขายแตละครั้ง บวก
ดวยจํานวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉลี่ยดังกลาว ทั้งนี้ราคาหุนเฉลี่ยยอนหลัง 30 วัน ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2562 เทากับ 5.94 บาทตอหุน (ราคาปดเฉลี่ย 30 วันยอนหลัง) 

2.  ขอมูลเก่ียวกับบริษัท 

 2.1 ขอมูลกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินของบริษัท 
  ขอมูลจากงบการเงินสอบทานงวดลาสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 
  - กําไรสะสมของบริษัท เทากบั 890 ลานบาท 
  - หนี้สินที่ถึงกําหนดชาํระภายใน 6 เดือน นับแตวันทีจ่ะซื้อหุนคืน เทากับ 520 ลานบาท 
  - อธิบายความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทที่ถึงกําหนดชําระภายใน 6 เดือน นับแตวันที่จะซื้อหุน
คืน โดยระบุแหลงเงินทุนที่ใชในการการชําระหนี้คืน 
   ณ วันที่  31 มีนาคม 2562 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เทากับ 164 ลานบาท 
นอกจากนี้ ในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนขางหนา บริษัทประมาณการวาจะมกีระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 900 ลาน
บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีสภาพคลองเพียงพอในการชําระหนี้ เงินปนผล ภาษีเงินได เงินกูและดอกเบี้ย ที่จะถึงกําหนดชําระใน
อีก 6 เดือนขางหนานับแตวันที่ซื้อหุนคืน และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอที่จะนํามาซื้อหุนคืนตามโครงการ 
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 2.2  จํานวนผูถือหุนสามัญรายยอย (Free float) ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนหรือวันที่คณะกรรมการ
กําหนดเพื่อกําหนดรายชื่อผูถือหุนลาสุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562  เทากับ 345,153,499 หุน หรือรอยละ 35.95 ของทุน
ชําระแลวของบริษัท ทั้งนี ้บริษัทไดแนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุนของบริษัทมาพรอมนี้ 

3. เหตุผลในการซื้อหุนคืน 

 3.1  เพื่อเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.2  เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนใหแกสวนของผูถือหุน (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากําไรสุทธิตอหุน (EPS) 

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุนคืน 
 4.1   ตอผูถือหุน 
   ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลตอหุนสูงขึ้น เนื่องจากหุนที่บริษัทจะซื้อคืนไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล และจะทําให
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสูงขึ้นดวย 
 4.2   ตอบริษัท 
   การซื้อหุนคืนจะสงผลใหเงินสดของบริษัทและสวนของผูถือหุนลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นวาการ
ดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งผลที่ไดรับจะเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน 

5. การจําหนายและการตัดหุนที่ซือ้คืน  
- วิธีการจําหนาย         ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

   เสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
 -  กําหนดระยะเวลาจําหนายหุนที่ซื้อคืน  
             (ภายหลัง 6 เดือน นับแตการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตตองไมเกิน 3 ป)  

ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทสามารถซื้อหุนคืนไดเสร็จสิ้นกอนระยะเวลา 6 เดือน 
ระยะเวลาที่จําหนายหุนคืนจะเร่ิมตนภายหลังพนกําหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณากําหนดวันจําหนายหุนที่ซื้อคืนในภายหลัง และจะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป 

- หลักเกณฑในการกําหนดราคาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืน  
ราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืนตองไมนอยกวารอยละ 85 ของราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนาวันที่ทํา

รายการจําหนายที่ซื้อคืน ในกรณีที่บริษัท ไมจําหนาย หรือจําหนายหุนที่ซื้อคืนไมหมดภายในอายุโครงการ เมือ่พนกําหนดอายุ
โครงการแลว บริษัทจะลดทุนที่ชําระแลว โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิไดจําหนายทั้งหมด ทั้งนี้เปนไปตาม
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด 

6. การซื้อหุนคืนในอดีต (ถามี) 
 วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุนคืนครั้งหลังสุด -ไมม-ี 
 (การซื้อหุนคืนตามโครงการใหมจะกระทําไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเกิน 1 ป นับแตวนัสิน้สดุโครงการครั้งหลังสุด) 
  
 บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
  ลายมือชื่อ .................................................... เลขานุการบริษัท 

          (นายอรินทร  แจมนาร)ี  

หมายเหตุ :    ใหบริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุนคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน   

     9.00 น. ของวันทําการถัดไป โดยนําสงรายงานทางโทรสารและ On-line ผานระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย  

 








