ที่ CSD 036/2564

วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564

เรื่อง
เรียน

การแต่งตัง้ ประธานกรรมการ การทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิง่ ที่แนบมาด้วย สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
5/6/2564 ในวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 มีมติท่สี าคัญดังนี ้
1. มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายไผท ชาครบัณฑิต รองประธานกรรมการ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ โดยให้มีผล
ตั้งแต่ วัน ที่ 14 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2564 เป็ น ต้น ไป และมี ม ติ อ นุมัติ แต่ งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภิ ญ โญ มี ช านะ
กรรมการอิสระในการร่วมพิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
2. มีมติอนุมตั ิการจาหน่ายหุน้ สามัญทัง้ หมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด (“SFO”) ซึ่งเป็ น
บริษัทเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้กบั บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน) (“CTW”)
และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรือ่ งการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จึง
ขอนาส่งสารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ มาตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายวรวุฒิ หิรญ
ั ยไพศาลสกุล )
เลขานุการบริษัท
ฝ่ ายบริการองค์กร
โทร.02716-1600 ต่อ 3800-4
E-Mail: cccs@itd.co.th
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สารสนเทศรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
เรื่องการจาหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ครัง้ ที่ 5/6/2564 ในวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
ได้มีมติอนุมัติการจาหน่ายหุ้นสามัญ ของ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด (“SFO”) ซึ่งเป็ นบริษั ทเกี่ ยวข้องของบริษั ทฯ
จานวน 2,400,000 หุ้น หรือคิ ดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 3.125 บาท ให้กับ บริษัท จรุ งไทยไวร์แอนด์
เคเบิล้ จากัด (มหาชน) (“CTW”)
ทั้งนี ้ การจ าหน่ า ยหุ้น SFO เข้า ข่ า ยเป็ น รายการจ าหน่ า ยไปซึ่ง สิ น ทรัพ ย์ แ ละรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 และ ทจ. 21/2551 ตามลาดับ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวสามารถคานวณขนาดรายการ
ตามเกณฑ์รายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็ นขนาดที่บริษัทฯ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ ทัง้ นี ้ รายการนีเ้ ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) เป็ นรายการขนาดกลาง โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด วันที่
31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็ นรายการที่ตอ้ งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. วันเดือนปี ทีม่ ีการเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5/6/2564 ในวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการจาหน่ายหุน้ สามัญของ บริษัท สยาม ไฟเบอร์ อ๊อพติค ส์ จากัด (“SFO”) ซึ่งเป็ น
บริษัทเกี่ยวข้องของบริษทั ฯ จานวน 2,400,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 3.125 บาท
ให้กับ บริษัท จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน) (“CTW”) ทั้งนี ้ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
2. คู่สัญญาและความสัมพันธ์ทเี่ กี่ยวข้อง
ผูข้ าย : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ผูซ้ ือ้
: บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด (มหาชน)
ลักษณะความสัมพันธ์และขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
รายชื่อ
นายเปรมชัย กรรณสูต
นางนิจพร จรณะจิตต์
นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน

ตาแหน่งในบริษัทฯ
1. ประธานบริหาร
2. กรรมการ
1. กรรมการ
2. กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส
1. กรรมการอิสระ

ตาแหน่งใน CTW

ตาแหน่งใน SFO

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

กรรมการ

-
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รายละเอียดของหุน้ ทีจ่ าหน่าย
หุน้ สามัญของ SFO จานวน 2,400,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ราคาทีจ่ าหน่าย
หุน้ ละ 3.125 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
บริษัทฯ จะเข้าทาสัญญาขายหุน้ สามัญทัง้ หมดของ SFO ที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้กบั CTW ซึ่งภายหลังการจาหน่ายหุน้ สามัญ
ของ SFO ในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของของบริษัทฯ ใน SFO ลดลงจากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 0 ของทุนจด
ทะเบียน ทัง้ นีโ้ ครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการจาหน่ายหุน้ สามัญของ SFO เป็ นดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
บจก. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้
ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวม
*ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

ก่อนทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
2,400,000
10.00
21,599,994
89.99
6
0.01
24,000,000
100.00

หลังทารายการ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
0
0.00
23,999,994
99.99
6
0.01
24,000,000
100.00

4. ขนาดของรายการ
การทารายการดังกล่าวเข้าข่ายการทารายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แต่ขนาดรายการ (รวมถึงรายการที่เกิดขึน้ 6 เดือน
ย้อนหลัง) ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ต้องดาเนินการใดๆ ทั้งนี ้ รายการนีถ้ ือว่าเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ประเภท
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ) ซึ่งเป็ นรายการขนาดกลาง โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้ สุด วันที่
31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญ ชีแล้ว และงบการเงินรวมของ SFO สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หัก สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก หนีส้ ินรวม
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอานาจควบคุม
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กาไรสุทธิ
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
สัดส่วนหุน้ ที่ขาย
จานวนหุน้ ที่ขาย (หุน้ )
ราคาหุน้ ที่ขาย (บาท/หุน้ )

บริษัทฯ (พันบาท)
110,079,540
3,144,694
93,909,295
2,626,683
10,398,868
247,244
-

SFO (พันบาท)
109,791
53,744
56,047
(3,776)
2.34
10
10%
2,400,000
3.125
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คานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ ดังนี้
รายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ
- มูลค่ารายการ 7,500,000 บาท
- สินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ 10,398,868,000 บาท
- รวมรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (การขายสินทรัพย์) ที่เกิดขึน้ ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลังเท่ากับ
ร้อยละ 3.83
เกณฑ์การคานวณ
1. เกณฑ์มลู ค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ
2. เกณฑ์กาไรสุทธิจากการ
ดาเนินงาน
3. เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน
4. เกณฑ์มลู ค่าหุน้ ทุนที่ออกเพื่อ
ชาระค่าสินทรัพย์

สูตรการคานวณ
NTA ของ SFO x สัดส่วนหุน้ ทีข่ าย
NTA ของ ITD

56,047,000 x 10%
10,398,868,000

ขนาดของรายการ
0.053%

ไม่ตอ้ งคานวณ เนื่องจาก SFO มีขาดทุนสุทธิ
(ราคาเสนอขายของ SFO x จานวนหุน้ ที่ขาย)
สินทรัพย์รวมของ ITD

3.125 x 2,400,000
110,079,540,000

0.0068%

ไม่ตอ้ งคานวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์

จากการคานวณข้างต้น เมื่อรวมกับรายการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึน้ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังสามารถคานวณ
ขนาดรายการได้สงู สุดเท่ากับร้อยละ 3.88 ซึ่งน้อยกว่า 15% ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ท่บี ริษัทฯ ต้องดาเนินการใดๆ
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน (ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
- มูลค่ารายการ 7,500,000 บาท
- สินทรัพย์ท่มี ีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คือ 10,398,868,000 บาท
- ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้ นี ้ ไม่นบั รวมรายการที่
เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เนื่องจากอยู่ใน
อานาจของฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการ
ขนาดของรายการ

เลือกจานวนทีส่ ูงทีส่ ุด

การดาเนินการ

ขนาดกลาง

1 ล้านบาท < X < 20 ล้านบาท
หรือ 0.03%NTA < X < 3%NTA
>3.11 ล้านบาท และ <311.96 ล้านบาท

ผ่านมติจากคณะกรรมการบริษัท +
เปิ ดเผยข้อมูลต่อ SET

จากเกณฑ์ขนั้ ต้น สามารถคานวณรายการได้ขนาดกลาง โดยขนาดรายการรวมมีขนาดมากกว่าร้อยละ 0.03 และน้อย
กว่าร้อยละ 3 ของสิน ทรัพ ย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ ของบริษัท ฯ (NTA) ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิ ดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
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5. รายละเอียดของสินทรัพย์ทจี่ าหน่ายไป
หุน้ สามัญของ SFO จานวน 2,400,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของ SFO
สรุปรายละเอียดทั่วไปของ SFO
ชื่อ : บริษัท สยามไฟเบอร์ อ๊อพติคส์ จากัด
ที่ตงั้ : 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีท้ าวเวอร์ ชัน้ ที่ 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตจาหน่ายและบริการติดตัง้ ใยแก้วนาแสง
คณะกรรมการบริษัทของ SFO
ก่อนเข้าทารายการ
1. นายซุน ทาว เฮิน
2. นายเปรมชัย กรรณสูต
3. นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
4. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัทของ SFO
หลังการทารายการ
1. นายชุน ทาว เฮิน
2. นายสถิตย์ ตาบเพ็ชร์
3. นายธนสิทธิ์ อังกสิทธิ์
4. นายกุย้ ชิ จง

5. นายกุย้ ชิ จง

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SFO
ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของ SFO ตามงบการเงินสอบทานจากผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินรวม
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
กาไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 2563
(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

105,525,040
4,266,058
109,791,098

72,892,289
4,653,184
77,545,473

102,131,983
5,342,557
107,474,540

53,744,098
0
53,744,098

17,721,907
0
17,721,907

16,504,359
0
16,504,359

240,000,000
(183,953,000)
56,047,000
109,791,098
104,726,614
108,486,566
16,614
0
(3,776,566)

240,000,000
(180,176,434)
59,823,566
77,545,473
63,289,741
94,394,357
41,999
0
(31,146,615)

240,000,000
(149,029,819)
90,970,181
107,474,540
79,280,939
110,881,198
24,295
(3,169,200)
(34,793,754)
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6. มูลค่าของสินทรัพย์ทจี่ าหน่ายไป
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจะเป็ นไปตามราคาขายหุ้นสามัญของ SFO ที่จะขาย ซึ่งบริษัทฯ มีการกาหนดราคาขายหุน้ ละ
3.125 บาท เมื่ อ น ามาคู ณ กั บ จ านวนหุ้น สามั ญ ที่ ข ายจ านวน 2,400,000 หุ้น มู ล ค่ า รวมของสิ่ ง ตอบแทนเท่ า กั บ
7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยชาระเป็ นแคชเชียร์เช็คครบจานวน
7. เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ กาหนดราคาซือ้ ขายรวม 7,500,000 บาท ทัง้ นี ้ เกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อใช้ในการกาหนดราคาซือ้ ขายระหว่าง
กันคือราคาที่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงร่วมกัน
8. เงือ่ นไขในการทารายการ
ในเข้าทารายการนี ้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ประเภท “รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ”
9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทารายการจาหน่ายไปของหุน้ สามัญของ SFO ซึ่งบริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ ร้อยละ 10 นัน้ เป็ นรายการที่มีความเหมาะสม โดยการทารายการนีจ้ ะสามารถเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้กบั บริษัทฯ ได้
ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวจัดเป็ นการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ.2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษทั ทีแ่ ตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -
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