ที่ บช. 316/64/ปบ
7 กรกฎาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เรื่ องการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่แนบมาด้วย สารสนเทศรายการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
4/2564 ที่จดั ประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่ งมีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุน้ สามัญ ที่บริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ นบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ITEL”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เรื่ องการจําหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน บริ ษทั ฯ จึงขอนําส่ งสารสนเทศรายการจําหน่ายไป
ซึ่ งทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ อนันตรัมพร)
ประธานกรรมการ
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สารสนเทศรายการจําหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
เรื่อง การจําหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ลงิ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ ลิ้งค์ คอมมิวนิ เคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 4/2564 ที่จดั ประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุน้ สามัญของ บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ITEL”) ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 50,000,000 หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.85 ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ว ในราคาหุ ้นละ 4.10
บาท ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การจําหน่ายไปของหุน้ ITEL เข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่ มีนัยสําคัญที่ เข้าข่ายเป็ นการได้มา หรื อจําหน่ ายไปซึ่ งทรั พย์สิน ลงวันที่
31 สิ งหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบี ยนในการได้มา หรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศฯ เรื่องการได้ มาหรือจําหน่ ายไป”) ซึ่ งธุรกรรมดังกล่าว สามารถคํานวณขนาดรายการตาม
เกณฑ์ต่างๆ โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีมูลค่าสู งสุ ดตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ ร้อยละ 3.21 ซึ่ งขนาดรายการมีมูลค่าตํ่ากว่าร้อยละ 15 จึ งไม่เข้าข่ายการจัดเป็ นรายการตามประกาศฯ เรื่ องได้มาหรื อ
จําหน่ายไป
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งเงินลงทุนในบริ ษทั อื่น จึงได้ทาํ การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการ
จําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไป
นอกจากนี้ การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จดั เป็ นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มูลและการปฏิ บัติก ารของบริ ษ ัทจดทะเบี ยนในรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) บริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด
ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการเป็ นดังนี้
1. วันเดือนปี ทีม่ กี ารเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการจําหน่ายหุน้ สามัญของ บริ ษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (“ITEL”) ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จํานวน 50,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.85 ของทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ว ในราคาหุน้ ละ 4.10
บาท ให้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ คาดว่าจะทํารายการแล้วเสร็ จภายในวันที่ 8 กรกฎาคม
2564
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2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง และความสัมพันธ์ ระหว่ างคู่สัญญา
ผูข้ าย

: บริ ษทั อินเตอร์ลิง้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ

: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์

: บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ
กับบริ ษทั ฯ และไม่จดั เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั ฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดของหุน้ ที่จาํ หน่าย

: หุน้ สามัญของ ITEL จํานวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ชําระเต็มมูลค่าหุน้ แล้ว คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.85 ของทุนจดทะเบียน
เรี ยกชําระแล้วทั้งหมด

ราคาที่จาํ หน่าย

: หุน้ ละ 4.10 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 205,000,000 บาท

3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ และขนาดของรายการ
3.1 การจําหน่ ายหุ้นสามัญของ ITEL และสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ จะเข้าทําสัญญาซื้อขายหุน้ สามัญของ ITEL ที่บริ ษทั ฯ ถืออยูใ่ ห้กบั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) ซึ่งภายหลังการจําหน่ายหุน้ สามัญของ ITEL ในครั้งนี้ จะส่งผลให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน ITEL ลดลงจากร้อยละ
60.31 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว เป็ นร้อยละ 55.46 ทั้งนี้ ITEL มีโครงสร้างการถือหุน้ ก่อนและหลังการจําหน่ายหุน้ สามัญของ ITEL
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริ ษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่นๆ
รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้น

ก่ อนทํารายการ*
จํานวนหุ้น
%
621,998,600
60.31

หลังทํารายการ
จํานวนหุ้น
%
571,998,600
55.46

0

0

50,000,000

4.85

409,331,815
1,031,330,415

39.69
100.00

409,331,815
1,031,330,415

39.69
100.00

หมายเหตุ : *รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของ ITEL ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
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3.2 ขนาดของรายการ
การทํารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศฯ เรื่ องได้มาหรื อจําหน่ายไป ซึ่งคํานวณ
มูลค่าขนาดรายการ โดยใช้ขอ้ มูลทางการเงินตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ของ ITEL ประจําไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุด
คิดเป็ นร้อยละ 3.21 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ตาม
ประกาศรายการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน
หัก หนี้สินรวม
หัก ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA)
กําไรสุทธิจากการดําเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุน้ )
สัดส่วนหุน้ ที่ขาย
จํานวนหุน้ ที่ขาย (หุน้ )
ราคาหุน้ ที่ขาย (บาท/หุน้ )

บริ ษทั ฯ
(หน่วย : ล้านบาท)
10,150.36
27.51
6,401.80
815.70
2,905.35
74.76
6.90
1
-

ITEL
(หน่วย : ล้านบาท)
7,008.84
24.75
5,058.20
1,925.89
45.91
1.95
0.50
4.85%
50,000,000
4.10

การคํานวณขนาดของรายการ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์

วิธีการคํานวณ

1. มูลค่าสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ
2. กําไรสุทธิ

(NTA ของ ITEL x สัดส่ วนหุ ้นที่ขาย) x 100
1,925.89 ล้านบาท x 4.85%
NTA ของบริ ษทั ฯ
2,905.35 ล้านบาท
(กําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานของเงินลงทุนในบริ ษทั ฯ x สัดส่ วนที่ซ้ื อหรื อขาย) x 100
45.91 ล้านบาท x 4.85%
กําไรสุทธิจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั จดทะเบียน
74.76 ล้านบาท
(ราคาเสนอขายต่อหุ ้นของ ITEL x จํานวนหุ ้นที่ขาย) x 100
4.1 บาท x 50 ล้านหุ ้น
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ
10,150.36 ล้านบาท
ไม่ตอ้ งคํานวณ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์

3. มูลค่ารวมสิ่ ง
ตอบแทน
4. มูลค่าหุ้นทุน

ขนาด
รายการ
3.21 %
2.98 %
2.02 %

จากตารางการคํานวณข้างต้น สามารถคํานวณขนาดรายการได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ซึ่งมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 3.21 เข้าข่ายการจัดเป็ นรายการตามประกาศฯ เรื่ องการได้มาหรื อจําหน่ายไป
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4. รายละเอียดของสินทรัพย์ ทจี่ าํ หน่ ายไป
หุน้ สามัญ ITEL จํานวน 50,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.85 ของจํานวนหุน้ ที่ออก และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITEL
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.04 ของเงินลงทุนสุทธิของบริ ษทั ฯ ใน ITEL
4.1 สรุปรายละเอียดการขายหุ้นสามัญของ ITEL
ผูข้ าย

: บริ ษทั อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่ขาย

: หุน้ สามัญของ ITEL (ปัจจุบนั หุน้ สามัญของ ITEL เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ)

จํานวนหุน้ สามัญที่ขาย

: จํานวน 50,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.85 ของจํานวนหุน้ ที่ออก
และจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ITEL

มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

: 0.50 บาท

ราคาขายหุน้ ละ

: 4.10 บาท

มูลค่ารวมของหุน้ สามัญที่ขาย

: 205,000,000 บาท

ช่วงเวลาการทํารายการ

: ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

4.2 สรุปรายละเอียดทัว่ ไปของ ITEL
ประเภทธุรกิจ

: ITEL ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่
(1) ให้บริ การโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนําแสง
(2) ให้บริ การติดตั้งโครงข่าย
(3) ให้บริ การพื้นที่ศูนย์รับฝากข้อมูล หรื อดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center)

วันเดือนปี ที่จดทะเบียนจัดตั้ง

: 3 มกราคม 2550

ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่

: 48/66 ซอยรุ่ งเรื อง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310

ทุนจดทะเบียน

: 906,250,000 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,812,500,000 หุน้

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

: 515,665,207.50 บาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,031,330,415 หุน้

(ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ

: 0.50 บาท
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4.3 คณะกรรมการของ ITEL ณ ปัจจุบัน มีจาํ นวน 11 ท่ าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหุน้ และสัดส่ วน จํานวนหุน้ และสัดส่ วน
การถือหุน้ ใน ITEL
การถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ณ 7 ก.ค. 2564
ณ 5 พ.ค. 2564
(หุน้ / ร้อยละ)
(หุน้ / ร้อยละ)

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางเกศรา มัญชุศรี
3.นายสมบัติ อนันตรัมพร
4. ดร. ชลิดา อนันตรัมพร
5. พลตํารวจโทสุ ชาติ เหมือนแก้ว
6. นายชวลิต ชูขจร
7. นายสุ วชิ าญ นิลอนันต์
8. นายสุ วฒั น์ ปุณณชัยยะ
9. แพทย์หญิงลิลรฎา อนันตรัมพร
10. นายณัฐนัย อนันตรัมพร
11. นางสาววริ ษา อนันตรัมพร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14,887,850 / 1.44
16,778,198 / 1.63
1,568,842 / 0.15
-

67,981,460 / 12.51
74,506,840 / 13.71
564,811 / 0.10
-

4.4 สรุปฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของ ITEL สําหรับงวดปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2561, 2562,
2563 และไตรมาสที่ 1 ปี 2564
งบแสดงฐานการการเงิน 31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
4,293.92
หนี้สินรวม
2,785.56
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
1,508.37
งบแสดงกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
รายได้ค่าบริ การ
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั้นต้น
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
(บาท)
จํานวนหุน้ สามัญ
ขั้นพื้นฐาน (ล้านหุน้ )

31 ธันวาคม 2560
(ล้านบาท)
1,070.17
801.04
269.13
102.40
0.10
1,000

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
5,415.44
6,621.87
7,078.92
3,817.07
4,910.17
5,186.20
1,598.37
1,711.70
1,892.72
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,590.90
2,330.30
2,020.53
1,215.23
1,861.35
1,558.26
375.67
468.95
462.27
133.00
181.00
183.73
0.13
0.18
0.18
1,000

1,000
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1,000

31 มีนาคม 2564
(ล้านบาท)
7,008.84
5,058.20
1,950.65
31 มีนาคม 2564
(ล้านบาท)
496.92
378.89
118.03
45.91
0.05
1,000

5. มูลค่ าของสินทรัพย์ ทจี่ าํ หน่ ายไป
มูลค่ารวมสิ่ งตอบแทนจะเป็ นไปตามราคาขายหุ ้นสามัญของ ITEL ที่จะขาย ซึ่ งมีการกําหนดราคาขายหุ ้นละ 4.10 บาท
เมื่อนํามาคูณกับจํานวนหุ ้นสามัญที่ขายจํานวน 50,000,000 หุ ้น มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทนเท่ากับ 205,000,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ
จะได้รับสิ่ งตอบแทนเป็ นเงินสด
6. เกณฑ์ ทใี่ ช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ่งตอบแทน
มูลค่าสิ่ งตอบแทนสําหรับรายการขายหุ ้นสามัญของ ITEL เป็ นไปตามการเจรจาต่อรอง และการตกลงกันระหว่างผูซ้ ้ื อ
และผูข้ าย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาราคาเสนอซื้ อประกอบกับราคาประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธี
ราคาตลาด วิธีอตั ราส่วนราคาหุน้ ต่อมูลค่าทางบัญชี วิธีอตั ราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิ และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้
เลื อกวิธีคิดลดกระแสเงิ นสดเป็ นวิธีที่เหมาะสมที่ สุด เนื่ องจากเป็ นวิธีที่คาํ นึ งถึงผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสะท้อนถึ ง
ความสามารถ และศักยภาพของบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นงานในอนาคต ภายใต้สมมติฐานที่กาํ หนดจากข้อมูลผลการดําเนิ นงานใน
อดีตถึงปั จจุบนั ประกอบกับการพิจารณาแผนธุรกิจ และสภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่ งราคาเสนอซื้ อที่ได้ตกลงกัน ไม่ต่าํ กว่า
ราคาประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเป็ นมูลค่าที่สมเหตุสมผล
7. ผลประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการทํารายการในครั้งนี้
7.1 ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
เพื่อเป็ นการเปิ ดช่องทางให้นกั ลงทุนกลุ่มสถาบันการเงินได้เข้ามาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ย่อย และเพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กบั บริ ษทั ฯ
7.2 ประโยชน์ ต่อ ITEL
เพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจได้มากขึ้น
8. แผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ รับจากการเข้ าทํารายการจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีแผนนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายหุน้ สามัญของ ITEL เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กบั บริ ษทั ฯ
9. เงือ่ นไขในการเข้ าทํารายการ
ในการเข้าทํารายการจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจําหน่ ายไป ซึ่ ง
สิ นทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
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10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับการเข้ าทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็ นว่า การเข้าทํารายการจําหน่ายไปของหุ ้นสามัญของ ITEL ซึ่ งบริ ษทั ฯ เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 60 เป็ นรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นราคาที่ไม่ต่าํ กว่าราคาประเมินมูลค่ากิจการ ด้วยวิธีคิดลดกระแส
เงินสด และการจําหน่ายไปของหุ ้น ITEL เข้าข่ายเป็ นรายงานจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ จึงได้ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนยั สําคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มา หรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2547 รวมถึ งได้พิจารณาแล้วว่า การเข้าทํารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จัดเป็ นการเข้าทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริ ษทั ฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิภายใต้ประกาศรายงานที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด
11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี -
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