ที่ TC-CP 026/2555

12 พฤศจิกายน 2555
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ในบริ ษัท เอ็มโฟน จากัด
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ครัง้ ที่ 8/2555 ในวันจันทร์
ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เริ่ มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา ถึงเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม 2005 ชันที
้ ่ 20
อาคารอินทัชทาวเวอร์ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ
ให้ บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์ พีทีอี จากัด (SHEN) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุน
ชาระแล้ ว) จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัท เอ็มโฟน จากัด (Mfone) ที่ SHEN ถือทังหมด
้
จานวน 24,000,000 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ วทังหมดให้
้
กบั บริ ษัท อินท์ แมแนจเม้ นท์ เซอร์ วิสส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (INT)
ซึง่ เป็ นเหตุให้ สิ ้นสภาพของการเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

วัน/เดือน/ปี ที่ทำรำยกำร
รายการนี ้เป็ นรายการที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุรายละเอียดไว้ ใน ลักษณะทัว่ ไปและมูลค่าของรายการ ซึง่
หากเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์ รายการนี ้จะมีผลบังคับใช้ ภายในไม่เกินเดือนมกราคม 2556

คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ องและควำมสัมพันธ์ กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้โอน

จำนวนหุ้นที่โอน (หุ้น) คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์ พีทีอี จากัด (SHEN) (ซึง่ เป็ น
24,000,000
100
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้ ว)

ผู้รับโอน

จำนวนหุ้นที่รับโอน (หุ้น) คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
บริ ษัท อินท์ แมแนจเม้ นท์ เซอร์ วิสส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
24,000,000
100

หน้าที ่ 1 จาก 4

ข้ อมูลผู้รับโอน
บริ ษัท อินท์ แมแนจเม้ นท์ เซอร์ วิสส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษัทฯ และไม่เป็ นบุคคลเกี่ยว
โยงกับบริ ษัทฯ

ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำร / เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในกำรกำหนดมูลค่ ำสิ่งตอบแทน
SHEN ได้ จาหน่ายหุ้นในบริ ษัท เอ็มโฟน จากัด (Mfone) ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯที่ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 100
ของทุนจดทะเบียน โดยจาหน่ายหุ้นสามัญ จานวน 24,000,000 หุ้น ให้ กบั INT ในราคาเท่ากับมูลค่ากิจการของ
Mfone ซึง่ เท่ากับ 98.44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ทังนี
้ ้ SHEN จะทาการสุทธิกบั หนี ้สินที่ Mfone มีตอ่ เจ้ าหนี ้การค้ า
ทังหมด
้
โดยมีข้อตกลงเป็ นเงื่อนไขบังคับก่อนที่สาคัญ ที่ทงสองฝ่
ั้
ายต้ องปฏิบตั ิให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 60 วัน สัญญาจึงจะเริ่ มมี
ผลบังคับใช้
การเข้ าทารายการดังกล่าวของ SHEN มีมลู ค่าของรายการคิดเป็ นร้ อยละ 7% ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ โดย
คานวณจากงบการเงินล่าสุดของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึง่ ไม่เข้ าข่ายต้ องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
แต่เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนเป็ นเหตุให้ สิ ้นสภาพของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯจึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการนี ้เป็ นการทารายการระหว่าง
บุคคลเกี่ยวโยงของบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ่ ทจ.21/2551 เรื ่อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการเกี ย่ วโยงกัน

รำยละเอียดของสินทรั พย์
สินทรัพย์ที่ SHEN จาหน่ายไปได้ แก่ หุ้นสามัญของ Mfone จานวน 24,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของทุน
ชาระแล้ วทังหมด
้
มูลค่าจาหน่ายไปในราคาเท่ากับมูลค่ากิจการของ Mfone ซึง่ เท่ากับ 98.44 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
ทังนี
้ ้ SHEN จะทาการสุทธิกบั หนี ้สินที่ Mfone มีตอ่ เจ้ าหนี ้การค้ าทังหมด
้
ข้ อมูลโดยสังเขปของ Mfone
ประเภทธุรกิจ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่ายได้ แล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ
มูลค่าที่ชาระแล้ ว

ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ตามบ้ านในประเทศกัมพูชา
24,000,000 หุ้น
1 เหรี ยญสหรัฐ
24,000,000 เหรี ยญสหรัฐ

บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์ พีทีอี จากัด (SHEN) (ซึง่ เป็ น
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้ ว)
บริ ษัท อินท์ แมแนจเม้ นท์ เซอร์ วิสส์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

สัดส่ วนเก่ ำ (ร้ อยละ)

สัดส่ วนใหม่ (ร้ อยละ)

100

-

-

100
หน้าที ่ 2 จาก 4

สรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ Mfone
รำยกำร
งบดุล
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำไรขำดทุน
รายได้ รวม
ต้ นทุนขาย และ/หรื อ บริ การ
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
รวมรายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ที่มา: งบการเงินของ Mfone

1.
2.

3.

4.

หน่วย: ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
2554
9 เดือน/2555

2552

2553

198.01
148.90
24.00
49.31

171.92
151.93
24.00
19.99

143.24
156.37
24.00
(13.12)

123.38
161.53
24.00
(38.15)

81.08
(70.21)
(11.85)
(0.97)
0.38
(3.28)

52.48
(68.86)
(10.91)
(27.29)
0.0037
(29.32)

40.52
(62.40)
(10.40)
(32.29)
0.021
(33.12)

21.49
(41.99)
(4.17)
(24.66)
0.036
(25.02)

กำรคำนวณขนำดของรำยกำร
กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑ์ คำนวณเปรี ยบเทียบ
กำรคำนวณ
มูลค่ ำ(ร้ อยละ)
มูลค่าของสินทรัพย์
NTA ของ Mfone ตามสัดส่วนที่
N/A
บริ ษัทจาหน่ายไป / NTA ของบริ ษัทฯ
กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน (4 ไตรมาส กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุดของ
ล่าสุด)
Mfone / กาไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด
N/A
ของบริ ษัทฯ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้ รับ /
(ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่จาหน่ายตาม สินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และไม่มี
7% ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ
เงินให้ ก้ ยู ืมหรื อภาระค ้าประกันหรื อภาระ
อื่นๆ ที่ Mfone ค้ างกับบริ ษัทฯและบริ ษัท
ในเครื อ)
มูลค่าหุ้นทุนที่บริ ษัทจดทะเบียนออกเพื่อ จานวนหุ้นที่บริ ษัทฯ ออกเพื่อชาระค่า
ไม่เข้ าหลักเกณฑ์
ชาระค่าสินทรัพย์
สินทรัพย์ / จานวนหุ้นที่ออกจาหน่าย
เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นใหม่
และชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
หน้าที ่ 3 จาก 4

หมายเหตุ การคานวณขนาดของรายการคานวณจากงบการเงินรวมงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
การเข้ าทารายการดังกล่าวถือเป็ นรายการจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามประกาศเรื่ องการได้ มาและจาหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ เมื่อคานวณตามเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่กาหนดโดยใช้ มลู ค่าสูงสุดที่คานวณได้ จากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่ พบว่า มี
ขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 7% ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯ ซึง่ ต่ากว่าร้ อยละ 15 จึงไม่เข้ าข่ายต้ องรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เนื่องจากเป็ นการจาหน่ายไปซึง่ เงินลงทุนเป็ นเหตุให้ สิ ้นสภาพของเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯจึงต้ องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการนี ้เป็ นการทา
รายการระหว่างบุคคลเกี่ยวโยงของบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที ่ ทจ.21/2551 เรื ่อง หลักเกณฑ์ ในการทา
รายการเกี ย่ วโยงกัน
เหตุผลและควำมจำเป็ น
เนื่องจาก Mfone มีผลขาดทุนตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาประกอบกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นและรุ นแรงอย่าง
ต่อเนื่องสาหรับการให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯได้ รับผลกระทบการขาดทุนของ Mfone อย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษัทฯเห็นว่า การดาเนินธุรกิจดังกล่าวไม่สง่ ผลดีตอ่ กลุม่ บริ ษัทฯอีกต่อไป ดังนันเพื
้ ่อให้ การดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทฯมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้ าทารายการดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างมากและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเข้ ำทำรำยกำร
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า การเข้ าทารายการจาหน่ายซึง่ สินทรัพย์ที่บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์
พีทีอี จากัด (SHEN) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้ ว) จาหน่ายไปซึง่ หุ้นสามัญ
ของบริ ษัท เอ็มโฟน จากัด (Mfone) ที่ SHEN ถือทังหมดดั
้
งกล่าว มีความจาเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทในเครื อไม่หยุดชะงัก หรื อเกิดความเสียหาย และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยให้ สามารถ
ดาเนินงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีในอนาคต
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)
ผู้อานวยการ สานักกฎหมาย
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
หน้าที ่ 4 จาก 4

