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วันที่ 11 เมษายน 2560
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งการเข้ าลงทุนในบริ ษัท Campana
กรรมการ และผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้ มีมติ
ให้ เข้ าลงทุนในบริษัท Campana ซึง่ บริ ษัทดังกล่าวดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิ ้ลใต้ ทะเลในฝั่ งอันดามัน เพื่อให้ บริการเช่าลิงค์ โดย
บริ ษัทฯ จะเข้ าถือหุ้นในบริ ษัท Campana จากัด จานวน 28,365 หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.04 ของหุ้นที่จดทะเบียนทังสิ
้ ้นจานวน 352,648
หุ้น (สามแสนห้ าหมื่นสองพันหกร้ อยสีส่ บิ แปด) หุ้น คิดเป็ นมูลค่าการลงทุนประมาณ 2.45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเท่ากับประมาณ 85.75 ล้ าน
บาท โดยการลงทุนดังกล่าวของบริ ษัทในครัง้ นี ้ จะเป็ นการใช้ สิทธิการเข้ าเพิม่ ทุนแทนบริ ษัทร่วมทุน LAH ซึง่ ได้ มีมติที่จะไม่เพิ่มทุนในส่วน
ดังกล่าว เนื่องจากบริ ษัทแม่ของบริ ษัทร่วมทุนมีแผนการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน
อนึง่ การเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษัท Campana ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็ นรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และมีขนาดของรายการเมื่อคานวณ
ตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิง่ ตอบแทนคิดเป็ นร้ อยละ 3.67 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ คานวณโดยใช้ ข้อมูลสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 (เป็ นการคานวณโดยรวมมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นปั จจุบนั ที่บริ ษัทถือหุ้นใน Campana ผ่าน LAH จานวน 52,798.5 หุ้นและเงิน
ลงทุนหุ้นที่ลงทุนทางตรงในครัง้ นี ้อีก 28,365 หุ้นแล้ ว) ซึง่ การได้ มาของสินทรัพย์ดงั กล่าวถือเป็ นรายการที่ได้ รับการยกเว้ นที่จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
และการเข้ าลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นไม่เข้ าหลักการเปิ ดเผยสารสนเทศกรณี การเข้ า(ยกเลิก)ร่วมทุน เกิน 10 % ตามข้ อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ ของบริ ษัทจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดการเข้ าลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลของบริษัทร่ วมทุน
ข้ อมูลทั่วไป
- บริ ษัท Campana เป็ นบริ ษัทที่ LAH บริ ษัทร่วมทุนได้ เข้ าร่วมลงทุน ปั จจุบนั กาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการวาง
สายเคเบิ ้ลใต้ น ้า ซึง่ คาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อเคเบิ ้ล เพื่อให้ บริการเช่าลิงค์ โดยเป็ นการเชื่อมต่อจากประเทศพม่า
ไปสูจ่ ดุ ต่างๆทัว่ โลก
- โครงสร้ างการถือหุ้นเดิม
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ผู้ก่อตัง้
2. บริ ษัท LAH จากัด
3. GGG Group
รวม

จานวนหุ้น
129,000
105,597
56,054
290,651

สัดส่วน (ร้ อยละ)
44.38%
36.33%
19.29%
100%

- โครงสร้ างผู้ถือหุ้นหลังเข้ าทารายการ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น
สัดส่วน (ร้ อยละ)
1. ผู้ก่อตัง้
129,000
36.58%
2. บริ ษัท LAH จากัด
105,597
29.94%
3. GGG Group
89,686
25.43%
4. AIT
28,365
8.04%
รวม
352,648
100%
หมายเหตุ: ตามเงื่อนไขของการลงทุนที่กาหนดไว้ ลว่ งหน้ า และหลังการลงทุนครัง้ นี ้ AIT จะมีห้ นุ จากการลงทุน
ทางตรงและทางอ้ อมผ่าน LAH เท่ากับ 28,365 + 52,798.5 = 81,163.5 หุ้นหรื อร้ อยละ 23.01
2. วัตถุประสงค์ การลงทุน ข้ อมูลของบริษัทร่ วมทุน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสือ่ สาร และระบบโครงข่ายโทรคมนาคมในกลุม่ ประเทศ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. แหล่ งเงินทุนที่ใช้ ลงทุน
บริ ษัทฯ จะใช้ เงินทุนจากการเพิ่มทุนในการชาระค่าหุ้น
4. ผลประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
บริ ษัทฯคาดว่าการเข้ าลงทุนในบริ ษัทดังกล่าวจะช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน
บริ ษัทฯขอรับรองว่า ข้ อความในสารสนเทศฉบับนี ้ถูกต้ องและเป็ นความจริ งทุกประการ และได้ จัดทาขึ ้นด้ วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายวรวิทย์ วัฒนกุลจรัส
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอานาจในการรายงานสารสนเทศ

