ที่ CSO 010/2017
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกีย่ วกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้
มีมติอนุมัติให้ทารายการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด (“ITG”) ในอัตราร้อยละ 35 จาก บริษัท เอสเจพี
โซลูชั่นส์ จากัด (“SJP”) ผู้ถือหุ้นของ ITG ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 700 ล้านบาท โดยชาระราคาซื้อขายเป็นเงินสด ซึ่งรายการดังกล่าว
เป็นการเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทารายการดังกล่าวปรากฏใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอมฤต ศุขะวณิช)
กรรมการผู้จัดการ

สิง่ ที่ส่งมาด้วย
สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษทั บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
ในการได้มาซึ่งหุน้ สามัญของบริษัท อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด
11 สิงหาคม 2560
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “BLISS”) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด (“ITG”) จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 10 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 35.00 ของ ITG จากบริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด (“SJP”) ซึ่งบริษัทฯ จะชาระราคาหุ้นสามัญรวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 700,000,000 บาท (“รายการซื้อหุ้นสามัญของ ITG”)
การเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ ITG ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้ มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่ง
ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คานวณขนาดรายการได้สูงสุด
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการดังกล่าวตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป ดังต่อไปนี้
1) วัน/ เดือน/ ปีที่ทารายการ
ภายหลังได้รับอนุมัติเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2560 ในวันที่ 11 สิงหาคม
2560 และเมื่อได้มีการดาเนินการต่างๆ ตามที่กาหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ได้ระบุในข้อ 9 ครบถ้วนแล้ว
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผูซ้ ื้อ

:

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)

ผูข้ าย

:

บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ
3.1) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ITG จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 35 ของ ITG
ซึ่งบริษัทฯ จะชาระราคาหุ้นสามัญรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ซื้อ

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่จะทารายการ

หุ้นสามัญของ ITG จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ผู้ขาย

บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด

รายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขาย

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขายจานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของ ITG จาก บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด
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ผู้ซื้อ
มูลค่าที่บริษัทจะเข้าทารายการ

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
มูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นสามัญทัง้ หมดจากผู้ขายเท่ากับ 700,000,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะชาระราคาหุ้นสามัญดังกล่าว ด้วยเงินสด

วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

3 ตุลาคม 2560 หรือวันที่อื่นใดตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน

การเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ ITG ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไป
โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 33.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
3.2) การคานวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
การเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ ITG เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กาหนดในประกาศรายการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิง
จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และงบการเงินของ ITG สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่ามีขนาดรายการ
สูงสุดเท่ากับร้อยละ 33.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
การคานวณขนาดของรายการที่จะได้มาซึง่ สินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มี
รายละเอียดดังนี้
1. มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

(NTA ของเงินลงทุนใน ITG x สัดส่วนที่ได้มา)
NTA ของบริษัทฯ
= 9.68%

2. กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน

(กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของเงินลงทุนใน ITG x สัดส่วนที่ซื้อ)
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
= ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังจาก 30 มิถุนายน 2560
บริษัทฯ ขาดทุน

3. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารายการที่จ่าย
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
= 33.81%

4. มู ล ค่ า หุ้ น ทุ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ออกเพื่ อ
ชาระค่าสินทรัพย์

จานวนหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชาระค่าสินทรัพย์
จานวนหุ้นทีช่ าระแล้วของบริษัทฯ
= ไม่สามารถคานวณได้เนื่องจากบริษัทฯไม่มกี ารออกหุ้นทุน

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดทารายงานเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทันทีหลังตกลงเข้าทารายการโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี 1 และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นตามบัญชี 2 ภายใน
21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4) รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะได้มา
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นของ ITG จานวน
8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 35.00 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชาระแล้วของ ITG
4.1) รายละเอียดของ ITG
4.1.1) ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
ชื่อบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสานักงาน

ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
จานวนหุ้นจดทะเบียนและชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด
18 พฤศจิกายน 2558
ITG และบริษัทย่อยประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จาหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึกษาและให้บริการ
ต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทางด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการรับจ้างพัฒนา และให้บริการอย่างครบวงจรใน
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย ITG ประกอบธุรกิจให้
คาปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ชาระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ และประกอบธุรกิจอื่นๆ ผ่านบริษัทย่อย
200 หมู่ที่ 4 ชั้น 18 ห้องเลขที่ 1801เอ และ ชั้นที่ 25 อาคารจัสมิน
อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลปากเกร็ด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
241,666,670 บาท
24,166,667 หุ้น
10 บาท ต่อหุ้น

ITG ถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้ สิ้น 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท แอคเซลเล้นซ์
(ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ไอที แมนเนจเมนท์
จากัด

บริษัท แคลิฟอร์เนีย คอน
ซัลติ้ง กรุ๊ป จากัด

(“ACCL”)

(“ITM”)

(“CCG”)

ประกอบกิจการให้คาปรึ ก ษา
ทางด้ า นซอฟต์ แ วร์ ประกอบ
กิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ชาระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ประกอบธุรกิจขายปลีกอุปกณ์
ก า ร สื่ อ ส า ร โ ท ร ค ม น า ค ม
ประกอบกิ จ การธุ ร กิ จ ติ ด ตั้ ง
วางระบบและให้ ค าปรึ ก ษา
งานด้านคอมพิวเตอร์

ประกอบกิจการให้คาปรึ ก ษา
การให้บริการทางการเงินและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็น
ที่ ป รึ ก ษ า ใ ห้ กั บ ส่ ว น ง า น
ราชการและภาคเอกชน

บริษัท คลิก๊ ซิลเต็มส์ จากัด
(“CLICK”)
ประกอบกิจการการออกแบบ
ติ ด ตั้ ง Platform สื่ อ สั ง ค ม
ออนไลน์ ที่ จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ
สาหรับการเปิดร้านเพื่อการทา
ธุรกรรมซื้อขายออนไลน์
3

สิง่ ที่ส่งมาด้วย
4.1.2) คณะกรรมการ ITG
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ITG ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

1.

นายธนากร กัลยาณมิตร

กรรมการ

2.

นางสาววีนัส สิริอัจฉรานนท์

กรรมการ

3.

นายชัยยุทธ ศรีเจริญ

กรรมการ

4.

นางณาฐยา เนตรรัตน์

กรรมการ

5.

นายกฤษณ์ วโรดมวนิชกุล

กรรมการ

4.1.3) ผู้ถือหุ้นของ ITG
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ITG ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ปรากฎดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด
นางสาวขัตติยา อรุณพันธ์
นายปวิช ชัยธรรมกร
นายธนากร กัลยาณมิตร
นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ
นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม
นางสาวอรอุมา มาลีนนท์
นายวรวรรธน์ มาลีนนท์
นางสาววัลลิภา มาลีนนท์
นายชฎิล มาลีนนท์
นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล
นายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา
นายราชินทร์ วงศ์สุวรรณวารี
นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา
นายชัยยุทธ ศรีเจริญ
รวมจานวนหุ้น

จานวนหุ้น
8,458,334
2,900,000
2,346,324
2,187,008
1,900,000
1,570,000
604,167
604,167
604,167
604,166
500,000
500,000
483,333
270,000
225,000
210,000
200,000
1
24,166,667

ร้อยละ
35.00
12.00
9.71
9.05
7.86
6.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.07
2.07
2.00
1.12
0.93
0.87
0.83
0.00
100.00
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4.1.4) ผู้ถือหุ้นของ SJP
อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้น SJP ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

ร้อยละ

1.

นายปารินทร์ ปุณโณปถัมภ์

1

0.00

2.

นางสาวฐิติพร วงศ์ไพศาลเจริญ

1

0.00

3.

นายยุทธนา สิริอัจรานนท์

1,599,998

100.00

1,600,000

100.00

รวมจานวนหุ้น
4.1.5) ข้อมูลสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ITG
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ITG เป็นดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ตรวจสอบ)
2558

งบการเงินรวม*
(งบภายใน)

2559

2559

ไตรมาส1 2560

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม

455.79

714.53

728.39

828.94

หนี้สินรวม

231.23

267.84

306.05

349.73

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

225.00

241.67

241.67

241.67

0

83.33

83.33

83.33

กาไร (ขาดทุน) สะสมที่ยงั ไม่จัดสรร

(0.44)

121.69

80.62

138.30

ส่วนของผู้ถือหุ้น

224.56

446.69

422.34

479.21

รายได้รวม

0.70

234.96

472.40

170.42

ค่าใช้จา่ ยรวม

1.14

112.83

379.40

113.55

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(0.44)

122.13

93.00

56.87

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)

(0.02)

5.69

3.85

2.35

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

งบกาไรขาดทุน

หมายเหตุ : งบการเงินรวมของ ITG และบริษัทย่อยจัดทาโดยฝ่ายบริหาร ITG
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4.2) โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการทารายการ
อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้น ITG ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด
นางสาวขัตติยา อรุณพันธ์
นายปวิช ชัยธรรมกร
นายธนากร กัลยาณมิตร
นายอาคม กิจวนิชประเสริฐ
นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม
นางสาวอรอุมา มาลีนนท์
นายวรวรรธน์ มาลีนนท์
นางสาววัลลิภา มาลีนนท์
นายชฎิล มาลีนนท์
นายณัฐภณ นิธิธนัตกุล
นายทวีภัครัชต์ วทัญญูศิริปัญญา
นายราชินทร์ วงศ์สุวรรณวารี
นายสุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร
นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
นายวิเชียร เจียกเจิม
นายเกษม เตไชยา
นายชัยยุทธ ศรีเจริญ
บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
รวมจานวนหุ้น

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
8,458,334
35.00
2,900,000
12.00
2,346,324
9.71
2,187,008
9.05
1,900,000
7.86
1,570,000
6.50
604,167
2.50
604,167
2.50
604,167
2.50
604,166
2.50
500,000
2.07
500,000
2.07
483,333
2.00
270,000
1.12
225,000
0.93
210,000
0.87
200,000
0.83
1
0.00
0
0.00
24,166,667
100.00

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
2,900,000
12.00
2,346,324
9.71
2,187,008
9.05
1,900,000
7.86
1,570,000
6.50
604,167
2.50
604,167
2.50
604,167
2.50
604,166
2.50
500,000
2.07
500,000
2.07
483,333
2.00
270,000
1.12
225,000
0.93
210,000
0.87
200,000
0.83
1
0.00
8,458,334
35.00
24,166,667
100.00

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
5.1) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ITG จาก SJP จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 82.76 บาท รวม
มูลค่า 700,000,000 บาท
บริษัทฯ จะจ่ายเงินมัดจาให้กับ SJP เมื่อเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นจานวน 70,000,000 บาท และชาระเงินที่เหลือจานวน
630,000,000 บาทในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงินมัดจาสามารถเรียกคืนได้เต็มจานวนในกรณีที่เงื่อนไขบังคับก่อนทารายการ
ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือกรณีอื่นใดหากยกเลิกซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ
5.2) เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาหุ้นสามัญของ ITG โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าตามวิธคี ิดลดกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานที่สาคัญได้แก่ ผลการดาเนินงานในอดีต และศักยภาพการเติบโตของรายได้และกาไรใน
6
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อนาคต เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาหุ้นสามัญของ ITG ที่ผู้ขายเสนอขาย เป็นราคาที่เหมาะสมเมือ่
เทียบกับผลตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับในอนาคต
6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา
บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นของ ITG จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 82.76 บาทรวมเป็นมูลค่า
700,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 35.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ ITG
7) แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีการชาระสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ จะชาระหุ้นสามัญของ ITG จานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่า รวม 700,000,000 บาท ด้วยเงินสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 986,830,411 บาท
8) ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
ปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม (Telecommunication
Solutions) และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT System Integration) บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ITG ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึกษาและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์แ ละระบบเครื อ ข่า ยทางด้ านคอมพิ วเตอร์ รวมถึ ง การรั บ จ้า งพั ฒนา และให้ บ ริ ก ารอย่างครบวงจรในด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ จะช่วยให้ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโดยการจับมือร่วมกั บกลุ่ม
ITG ในการประมูลงาน หรือนาเสนองานให้กับลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า และช่วยในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ
9) เงื่อนไขการเข้าทารายการ
การเข้าทารายการซื้อหุ้นสามัญของ ITG เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มา
หรือจาหน่ายไป ซึ่งเมื่อคานวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คานวณได้จากหลักเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 33.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน
ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและจัดทารายงานเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทันทีหลังตกลงเข้าทารายการโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี 1 และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นตามบัญชี 2
ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การซื้อหุ้นสามัญของ ITG ยังต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สาคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และ SJP
สรุปสาระสาคัญของสัญญามีดังนี้
สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข
คู่สัญญา

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน) “ผู้ซื้อ”
บริษัท เอสเจพี โซลูชั่นส์ จากัด “ผู้ขาย”
นายธนากร กัลยาณมิตร (“คุณธนากร (”ในฐานะผู้ให้คารับรองและรับประกัน ร่วมกับผู้ซื้อ
เนื่องจากผู้ขายซึง่ เป็นนิติบคุ คลรับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนภาษี คุณธนากรจึงตกลงให้คารับรองและรับประกันตามสัญญาเนื่องจาก
เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีความประสงค์จะขายหุ้นและผู้บริหารของ ITG
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สินทรัพย์ที่จะซื้อขาย
วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์
ราคาซื้อขาย และการชาระเงิน

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ
(Conditions Precedent)

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ขายจานวน 8,458,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITG จากผู้ขาย
3 ตุลาคม 2560 หรือวันที่อื่นใดตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน
บริษัทฯ จะชาระราคาหุ้นสามัญรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2
ส่วนดังนี้
(1) ชาระในวันทาสัญญา 70.00 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการซื้อขายเสร็จ
สมบูรณ์ได้เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนกรณีหนึ่งกรณีใด ไม่เกิดขึ้นภายในวันที่การซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์โดย หรือ กรณีอื่นใดซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายตกลงคืนเงิน
เต็มจานวน
(2) ชาระในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 630.00 ล้านบาท เป็นเงินสด
(1) การได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของ ITG
(2) คารับรองและคารับประกันของผู้ขาย และคุณธนากรที่ให้แก่ผู้ซื้อตามที่ระบุในสัญญา
นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงทุ กประการ ณ วันทาสัญญา และ วันที่การซื้อขายเสร็ จ
สมบูรณ์
(3) คุณธนากร และนางสาวขัตติยา อรุณพันธ์ และผู้ซื้อ ได้ลงนามในสัญญาตกลงกระทา
การโดยมีรูปแบบและเงื่อนไขตามที่กาหนด
(4) ITG และผู้ซื้อได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ โดยมีรูปแบบและเงื่อนไข
ตามที่กาหนด
(5) ITG และ พนักงานระดับ C-Level รวมถึงนายธนากร ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับ
การจ้างงาน

สัญญาตกลงกระทาการ
คู่สัญญา

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
นายธนากร กัลยาณมิตร และ นางสาวขัตติยา อรุณพันธ์

สาระสาคัญของสัญญา

กาหนดเรื่อง
1) นายธนากร กัลยาณมิตร หรือนางสาวขัตติยา อรุณพันธ์ ตกลงจะไม่จาหน่ายหุ้นทีใ่ ห้
สัญญา (จานวนทั้งสิ้น 5,087,008 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 21.05 ของจานวนหุ้นทั้งหมด)
หรือก่อภาระผูกพันเหนือหุ้นที่ให้สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่
• จะต้องให้สิทธิบริษัทฯ ในการซื้อหุ้นที่เสนอขายก่อน
• ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
2) บริ ษั ท ฯ จะออกเสี ย งลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการด าเนิ น การใดๆ ของ ITG เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทั้งนี้รวมถึง
การปรับปรุงโครงสร้างกิจการของ ITG และบริษัทในเครือ และการแปรสภาพ ITG เป็น
บริษัทมหาชนจากัด
(3) ทั้งสามฝ่ายยอมรับว่า BLISS เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ITG และเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของ ITG โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจะรับรู้สถานะทางการเงินของ ITG จากผลการดาเนินงานของ
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย
ITG ที่ถูกแสดงอย่างถูกต้อง โดยใช้มาตราฐานรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการที่มีส่วนได้
เสียสาธารณะ โดยผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้ สอบทานจากผู้ สอบบัญชี แล้ ว
ดั งนั้ นทั้ งสามฝ่ าย ตกลงจะด าเนิ นการในฐานะผู้ ถื อหุ้ นให้ ITG จั ดท างบการเงิ นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นรายไตรมาส หรืองบปี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
BLISS ก าหนด ทั้ งนี้ เพื่ อให้ BLISS สามารถจั ดท างบการเงิ นของตนให้ แล้ วเสร็ จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• จัดทางบการเงินรวมของ ITG โดยใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน สาหรับกิจการที่มี
ส่วนได้เสียสาธารณะ โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
• ตลอดระยะเวลาที่ BLISS เป็นผู้ถือหุ้นของ ITG จัดทางบการเงินรายไตรมาสหรือรายปี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ BLISS กาหนด
ทั้งนี้ เพื่อให้ BLISS สามารถจัดทางบการเงินรวมของตนให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กาหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ
คู่สัญญา

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จากัด

สาระสาคัญของสัญญา

ในกรณีที่ ITG และบริษัทย่อยหาผู้ร่วมลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท จะต้อง
ให้บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาที่จะเข้าร่วมทุนก่อนผู้ร่วมทุนรายอื่น

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงาน
คู่สัญญา

สาระสาคัญของสัญญา

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)
นายธนากร กัลยาณมิตร นางสาววีนัส สิริอัจฉรานนท์ นางสาวกมลฤทัย โตเต็ม และ นายชัย
ยุทธ ศรีเจริญ (รวมเรียกว่า “พนักงานระดับ C-Level”)
1. พนักงานระดับ C-Level เฉพาะคุณธนากร จะมีระยะเวลาการจ้างงานอย่างน้อย ปี นับ 3
จากวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ และ
2. ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่สิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม พนักงานระดับ C-Level ตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจ ลงทุน เข้าร่วมหรือมีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของ ITG ในประเทศไทย
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สิง่ ที่ส่งมาด้วย
ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น
คู่สัญญา

บริษัท บลิส-เทล จากัด (มหาชน)(“ผู้ซื้อ”)

นายธนากร กัลยาณมิตร (“คุณธนากร”)
(อ้างถึงสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขระหว่าง บริษัท บลิส และ (มหาชน) เทล จากัดบริษัท เอสเจพีโซลูชั่นส์ จากัด (“ผู้ขาย”) และนายธนากร กัลยาณมิตร)
สาระสาคัญของสัญญา ข้อตกลงเพิ่มเติมของคุณธนากรกาหนดให้คุณธนากรรับผิดชดใช้เป็นการส่วนตัว หากกลุ่ม
ITG ได้รับความเสียหายจากเรื่องดังต่อไปนี้
• กรณีมีคาพิพากษาถึงที่สุดของคดี KTC ให้ ACCL ชาระเงินค่าเสียหาย แต่ ACCL
ไม่ได้รับชาระค่าเสียหาย จากคุณธนากร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจาก ACCL
• การเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้น เป็นเหตุผิดสัญญาของบริษัทใด ภายใต้สัญญาใดๆ ที่
กลุ่ม ITG ทากับบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด และสัญญา (ไทยแลนด์)
(มหาชน) สินเชื่อที่กลุ่มบริษัทเข้าทากับธนาคารกสิกรไทย จากัด
• กลุ่ม ITG ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค้างชาระจากบริษัท เจบีพี โซลูชั่น จากัด และ
OCTO 3 ได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ทาข้อตกลงฉบับนี้
คุณธนากรตกลงชดใช้ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อ ตามจานวนความเสียหาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ กลุ่ ม ITG รวมถึ งค่ าใช้จ่ายอื่น ๆที่ เกิ ดขึ้น ภายใน 30 วั น จากที่ ได้รั บแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ซื้อ
10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทารายการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้าทารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ ITG ช่วยให้ธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจโดยการจับมือร่วมกับกลุ่ม ITG ในการประมูลงาน หรือนาเสนองานให้กับลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพิ่ม
ศักยภาพของบริษัทฯ ในการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับลูกค้า และช่วยในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ
11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัท ฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตามข้อ 10) ข้างต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นาย อมฤต ศุขะวณิช
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ (รักษาการ)
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