บริษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน)
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TEL. 02 – 9460700-6 02-9461446-9 02-9461573-4 FAX: 02-9461571
___________________________________________________________________________

9 กรกฎำคม 2561

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติโครงกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงิน
กรรมกำรและผู้จดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มำด้ วย

1. แบบรำยงำนกำรเปิ ดเผยกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรทำงกำรเงิน (Form TS – 1.2)
2. แบบแสดงรำยงำนกำรกระจำยกำรถือหุ้นของบริ ษัท

ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนิตี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2561 เวลำ
12.00 น. ได้ มีมติอนุมตั ิโครงกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หำรทำงกำรเงิน โดยมีรำยละเอียดตำมแบบรำยงำนกำรเปิ ดเผยกำรซื ้อหุ้นคืนเพื่อ
บริ หำรทำงกำรเงิน (Form TS – 1.2)

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
บริ ษัท บิวตี ้ คอมมูนติ ี ้ จำกัด (มหำชน)
นำยแพทย์สวุ ิน ไกรภูเบศ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

Form TS-1.2

แบบรายงานการเปิ ดเผยการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด)
บริษทั บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
บิวตี้ คอมมูนิต้ ี จากัด (มหาชน)
4/2561
ข้าพเจ้าบริษทั ..........................................................................ขอแจ้
งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ ...............
9 กรกฎาคม 2561 เกีย่ วกับการอนุมตั โิ ครงการซื้อหุน้ คืนเพือ่ บริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมือ่ วันที่ ...............................
1. โครงการซื้อหุน้ คืน
ไม่เกิน 950 ลา้ นบาท
1.1 วงเงินสู งสุดทีจ่ ะใช้ในการซื้อหุน้ คืน....................................
0.10 บาท จานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืนคิดเป็ นร้อยละ
1.2 จานวนหุน้ ทีจ่ ะซื้อคืน ไม่
.........................
เกิน 64 ล ้าน หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ ................
2.13 ของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แลว้ ทัง้ หมด
.........
1.3 วิธีการในการซื้อหุน้ คืน
 ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอซื้อจากผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทัวไป
่ ในราคา ................... บาท/หุน้ (ต้องเป็ นราคาเดียวกัน)
24 กรกฎาคม 2561
23 มกราคม 2562
กาหนดระยะเวลาทีจ่ ะซื้อหุน้ คืนตัง้ แต่วนั ที.่ ..............................................ถึ
งวันที.่ ............................................
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
1.3 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 พฤษภาคม
............................................................................................................................................................................
2561 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เท่ากับ 14.81 บาทต่อหุน้ (ราคาปิ ดเฉลีย่ 30 วันทาการย้อนหลัง)
..............................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั
2.1 ข้อมูลกาไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั
31 มีนาคม 2561
ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ ...........................................
1,072.68 ล ้านบาท
กาไรสะสมของบริษทั
เท่ากับ .....................................
1,335.47 ล ้านบาท ้ สนิ
หนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ทีจ่ ะซื้อหุน้ คืน ประมาณ ................................(หนี
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้การค้าจากการดาเนินงานปกติของบริษทั )
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อธิบายความสามารถในการชาระหนี้ของบริษทั ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่จะซื้อหุน้ คืน
โดยระบุแหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการการชาระหนี้คืน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1,241.43 ลา้ นบาท เงิน
ลงทุนชัว่ คราว (เงินฝากประจา) จานวน 350 ลา้ นบาท โดยมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานในงวด 3
เดือนแรก ปี 2561 จานวน 278.48 ลา้ นบาท ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับการจ่ายเงินปันผลจานวน
775 ลา้ นบาท โดยจ่ายไปแลว้ เมือ่ วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประกอบกับ ประมาณการว่าจะมีกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงานอีก 6 เดือนข้างหน้านับแต่วนั ทีซ่ ้อื หุน้ คืน จานวน 519.83 ล ้านบาท บริษทั จึงมีสภาพ
คล่องเพียงพอในการจ่ายชาระหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดภายใน 6 เดือนนับตัง้ แต่วนั ทีซ่ ้อื หุน้ คืน รวมทัง้ บริษทั ไม่
มีหนี้สนิ เงินกูย้ มื และมีเงินสดคงเหลือเพียงพอทีจ่ ะนามาซื้อหุน้ คืนตามโครงการ

2.2 จานวนผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ หรือวันทีค่ ณะกรรมการกาหนดเพือ่
14 มีนาคม 2561
64.56 ของทุนชาระแล ้วของบริษทั
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด เมือ่ วันที.่ ..........................................
เท่ากับร้อยละ .........
ทัง้ นี้บริษทั ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุน้ ของบริษทั มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุน้ คืน
3.1
เพือ่ เป็ นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
..........................................................................................................................................................................
3.2
เพือ่ เพิม่ อัตราผลตอบแทนให้แก่สว่ นของผูถ้ อื หุน้ (ROE) รวมถึงเพิม่ อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (EPS)
..........................................................................................................................................................................
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุน้ คืน
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินปันผลต่อหุน้ สูงขึ้น เนื่องจากหุน้ ทีบ่ ริษทั จะซื้อคืนไม่มสี ทิ ธิรบั เงินปันผล และจะทา
4.1 ต่อผูถ้ อื หุน้ ..........................................................................................................................................................
ให้อตั ราตอบแทนของผูถ้ อื หุน้ สูงขึ้นด้วย
..........................................................................................................................................................
การซื้อหุน้ คืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษทั และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทั เชื่อมันว่
่ าการดาเนินการ
4.2 ต่อบริษทั ...........................................................................................................................................................
ดังกล่าวสอดคล ้องกับสถานะทางการเงินของบริษทั ซึง่ ผลทีไ่ ด้รบั จะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
..........................................................................................................................................................
5. การจาหน่ายและการตัดหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
- วิธีการจาหน่ายหุน้  ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เสนอขายต่อประชาชนทัวไป
่
- กาหนดระยะเวลาจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้นแต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี )
ภายหลัง 6 เดือน นับจากการซื้อหุน้ คืนเสร็จสิ้น กรณี บริษทั สามารถซื้อหุน้ คืนได้เสร็จก่อนระยะเวลา 6 เดือน
.........................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่จ าหน่ า ยหุ น้ คื น จะเริ่ ม ต้น ภายหลัง พ้น ก าหนด 6 เดื อ นนับ จากวัน ที่ ซ้ ือ หุ น้ คื น เสร็ จ สิ้น ทัง้ นี้
.........................................................................................................................................................................
คณะกรรมการบริ
ษทั จะพิจารณากาหนดวันจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนในภายหลัง และจะแจ้งให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบต่อไป
.........................................................................................................................................................................
- หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาทีจ่ ะจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้อื คืน
ราคาเสนอขายหุน้ ทีซ่ ้อื คืนต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดของหุน้ เฉลีย่ 5 วันทาการซื้อขายก่อนหน้าวันทีท่ า
.........................................................................................................................................................................
รายการจาหน่ ายหุน้ ที่ซ้อื คืน ในกรณี ทบ่ี ริษทั ไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุน้ ทีซ่ ้ อื คืนไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อ
.........................................................................................................................................................................
พ้.........................................................................................................................................................................
นกาหนดอายุโครงการแลว้ บริษทั จะลดทุนที่ชาระแลว้ โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนทีซ่ ้ อื คืน และยังมิได้จาหน่ าย
ทั.........................................................................................................................................................................
ง้ หมด ทัง้ นี้เป็ นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกาหนด
6. การซื้อหุน้ คืนในอดีต (ถ้ามี)
- ไม่มี วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้ คืนครัง้ หลังสุด ................................

-3(การซื้อหุน้ คืนตามโครงการใหม่จะกระทาได้เมือ่ ครบกาหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วนั สิ้นสุดโครงการครัง้ หลังสุด)
บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลายมือชื่อ .................................................... กรรมการหรือเลขานุการบริษทั
ประทับตราบริษทั

นายแพทย์สุวนิ ไกรภูเบศ หรือผูบ้ ริหารซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั
(...................................................)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตาแหน่ง .....................................................

หมายเหตุ : ให้บริษทั จดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตั ิโครงการซื้อหุน้ คืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทาการถัดไป โดยนาส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ ้น
บริษัท บิวตี้ คอมมูนต
ิ ี้ จากัด (มหาชน)
ณ. วันที่ 14 มีนาคม 2561
ทุนจดทะเบียนทีเ่ รียกชาระแล ้ว (เฉพาะหุ ้นสามัญ) 300,484,126.50 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 3,004,841,265 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้ 0.10 บาท
ร้อยละของทุนทีช
่ ำระ
จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้
จำนวนหุน
้
แล้ว(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)
1. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทีเ่ ป็น Strategic Shareholder
1.1 กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
11
799,571,500
26.61
1.2 ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนั บรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
2
265,201,574
8.83
1.3 ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
ื้ คืน
2. หุน
้ ทีซ
่ อ
3. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญรำยย่อย (Non-Strategic
shareholder)
19,803
1,940,055,946
64.56
4. ผูถ
้ อ
ื หุน
้ สำม ัญทีถ
่ อ
ื หุน
้ ตำ
่ กว่ำหนึง่ หน่วยกำร
้ ขำย
ซือ
462
12,245
0
รวม
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศทีไ่ ด ้รายงานไว ้ในหนั งสือรับรองฉบับนี้ถก
ู ต ้อง

20,278

3,004,841,265

100

่
ลงชือ
.............................................................................
(นายสุวน
ิ ไกรภูเบศ)
ตาแหน่ง กรรมการ
.............................................................................
(ดร.พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์)
ตาแหน่ง กรรมการ

่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าข่าย Strategic shareholders
เอกสารแนบ : รายชือ

่ ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าข่าย Strategic Shareholders
รายชือ
จำนวนผูถ
้ อ
ื หุน
้
จำนวนหุน
้
1. กรรมการ ผู ้จัดการ และผู ้บริหาร รวมถึงผู ้ที่
เกีย
่ วข ้อง และผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์
1. นาย สุวน
ิ ไกรภูเบศ (2)
- นาย สุวน
ิ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
- นาย สุวน
ิ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
2. นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (3)
- นาง ทุเรียน ศรียงค์ (บิดาหรือมารดา)
- นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
- นาง ธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (บุคคล/นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
3. นาง มณสุธาทิพ มลาอัครนั นท์
4. นาย พีระพงษ์ กิตเิ วชโภคาวัฒน์
5. นาย สุรพล เพชรกลึง
6. น.ส. ศิรก
ิ ารย์ พัฑฒิวรี ะนนท์
7. นาย ณั ฐพงษ์ เขือ
่ นพันธ์
8. นาย นรฤทธิ์ คีตานนท์
รวม
2. ผู ้ถือหุ ้น > 5% โดยนั บรวมผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้วย
1.
STATE STREET EUROPE LIMITED
2. บริษัท STATE STREET EUROPE LIMITED (NDVR)
รวม
3. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี านาจควบคุม
รวม
้
รวมทัง้ สิน

ร้อยละของทุนทีช
่ ำระ
แล้ว(เฉพำะหุน
้ สำม ัญ)
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523,974,000
453,974,000
70,000,000
254,211,400
113,400
107,498,000
146,600,000
19,120,000
20,000
865,000
352,500
1,001,600
27,000
799,571,500

17.44
15.11
2.33
8.46
0
3.58
4.88
0.64
0
0.03
0.01
0.03
0
26.61

2

247,452,146
17,749,428
265,201,574

8.24
0.59
8.83

0
13

0
1,064,773,074

35.44

