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ที่ TC-CP 026/2555 

 
   12  พฤศจิกายน  2555 
 
เร่ือง  แจ้งการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ในบริษัท เอม็โฟน จ ากดั  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ครัง้ท่ี 8/2555 ในวนัจนัทร์

ท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 เร่ิมประชมุเวลา 9.30 นาฬิกา ถงึเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องประชมุ 2005 ชัน้ท่ี 20 
อาคารอินทชัทาวเวอร์ เลขท่ี 414      ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมตเิห็นชอบ
ให้บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอ ี จ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุ

ช าระแล้ว) จ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัท เอม็โฟน จ ากดั (Mfone) ท่ี SHEN ถือทัง้หมด จ านวน 24,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดให้กบั บริษัท อนิท์ แมแนจเม้นท์ เซอร์วิสส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (INT) 
ซึง่เป็นเหตใุห้สิน้สภาพของการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯโดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

วัน/เดือน/ปีที่ท ำรำยกำร  
รายการนีเ้ป็นรายการที่มีเง่ือนไขบงัคบัก่อนตามท่ีระบรุายละเอียดไว้ใน ลกัษณะทัว่ไปและมลูคา่ของรายการ ซึง่ 
หากเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักลา่วเสร็จสมบรูณ์ รายการนีจ้ะมีผลบงัคบัใช้ภายในไมเ่กินเดือนมกราคม 2556 

 
คู่สัญญำท่ีเก่ียวข้องและควำมสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  

 
ผู้โอน จ ำนวนหุ้นท่ีโอน (หุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุช าระแล้ว) 

24,000,000 100 

 
ผู้รับโอน จ ำนวนหุ้นท่ีรับโอน (หุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

บริษัท อินท์ แมแนจเม้นท์ เซอร์วิสส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 24,000,000 100 
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ข้อมูลผู้รับโอน 

บริษัท อินท์ แมแนจเม้นท์ เซอร์วิสส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทฯ และไมเ่ป็นบคุคลเก่ียว
โยงกบับริษัทฯ 

 

ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำร / เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำส่ิงตอบแทน 
 

SHEN ได้จ าหน่ายหุ้นในบริษัท เอม็โฟน จ ากดั (Mfone) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯท่ีถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 100 
ของทนุจดทะเบียน โดยจ าหน่ายหุ้นสามญั จ านวน 24,000,000 หุ้น ให้กบั INT ในราคาเท่ากบัมลูคา่กิจการของ 
Mfone ซึง่เท่ากบั 98.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้นี ้ SHEN จะท าการสทุธิกบัหนีส้ินท่ี Mfone มีตอ่เจ้าหนีก้ารค้า
ทัง้หมด   
 

โดยมีข้อตกลงเป็นเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั ท่ีทัง้สองฝ่ายต้องปฏิบตัิให้เสร็จสิน้ภายใน 60 วนั สญัญาจงึจะเร่ิมมี
ผลบงัคบัใช้ 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วของ SHEN มีมลูคา่ของรายการคิดเป็นร้อยละ 7% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดย
ค านวณจากงบการเงินลา่สดุของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ซึง่ไมเ่ข้าข่ายต้องรายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แตเ่น่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทนุเป็นเหตใุห้สิน้สภาพของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 
บริษัทฯจงึต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการนีเ้ป็นการท ารายการระหวา่ง
บคุคลเก่ียวโยงของบริษัทย่อยกบับริษัทย่อย ซึง่ได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการเกีย่วโยงกนั 

 
รำยละเอียดของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์ท่ี SHEN จ าหน่ายไปได้แก่ หุ้นสามญัของ Mfone จ านวน 24,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทนุ
ช าระแล้วทัง้หมด มลูคา่จ าหนา่ยไปในราคาเท่ากบัมลูคา่กิจการของ Mfone ซึง่เท่ากบั 98.44 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ทัง้นี ้SHEN จะท าการสทุธิกบัหนีส้ินท่ี Mfone มีตอ่เจ้าหนีก้ารค้าทัง้หมด   
 

ข้อมลูโดยสงัเขปของ Mfone  
ประเภทธุรกิจ  ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ีและโทรศพัท์ตามบ้านในประเทศกมัพูชา 
จ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหนา่ยได้แล้ว  24,000,000 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หน่วยละ  1 เหรียญสหรัฐ 
มลูคา่ท่ีช าระแล้ว  24,000,000 เหรียญสหรัฐ 

 

 สัดส่วนเก่ำ (ร้อยละ) สัดส่วนใหม่ (ร้อยละ) 
บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็น
บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุช าระแล้ว) 

100 - 

บริษัท อินท์ แมแนจเม้นท์ เซอร์วิสส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 100 
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สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ Mfone  
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ 

รำยกำร 2552 2553 2554 9 เดือน/2555 
งบดุล     
รวมสินทรัพย์ 198.01 171.92 143.24 123.38 
รวมหนีส้ิน 148.90 151.93 156.37 161.53 
ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 24.00 24.00 24.00 24.00 
รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 49.31 19.99 (13.12) (38.15) 
งบก ำไรขำดทุน     
รายได้รวม 81.08 52.48 40.52 21.49 
ต้นทนุขาย และ/หรือ บริการ (70.21) (68.86) (62.40) (41.99) 
รวมคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (11.85) (10.91) (10.40) (4.17) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (0.97) (27.29) (32.29) (24.66) 
รวมรายได้อื่น 0.38 0.0037 0.021 0.036 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3.28) (29.32) (33.12) (25.02) 
ท่ีมา: งบการเงินของ Mfone 
 
กำรค ำนวณขนำดของรำยกำร 
กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑ์ค ำนวณเปรียบเทยีบ 

 กำรค ำนวณ มูลค่ำ(ร้อยละ) 

1. มลูคา่ของสินทรัพย์ NTA ของ Mfone ตามสดัสว่นท่ี
บริษัทจ าหน่ายไป / NTA ของบริษัทฯ 

N/A 

2. ก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน (4 ไตรมาส
ลา่สดุ) 

ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุของ 
Mfone / ก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสลา่สดุ
ของบริษัทฯ 

N/A 

3. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน          
(ประเมินมลูคา่สินทรัพย์ท่ีจ าหน่ายตาม
มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์และไมม่ี
เงินให้กู้ ยืมหรือภาระค า้ประกนัหรือภาระ  
อื่นๆ ท่ี Mfone ค้างกบับริษัทฯและบริษัท
ในเครือ) 

มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ / 
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

7% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

4. มลูคา่หุ้นทนุท่ีบริษัทจดทะเบียนออกเพ่ือ
ช าระคา่สินทรัพย์ 

จ านวนหุ้นท่ีบริษัทฯ ออกเพ่ือช าระคา่
สินทรัพย์ / จ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่าย
และช าระแล้วของบริษัทฯ 

ไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์ 
เน่ืองจากไมม่ีการออกหุ้นใหม่ 
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หมายเหต ุการค านวณขนาดของรายการค านวณจากงบการเงินรวมงวดลา่สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555  ท่ี
ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
 

การเข้าท ารายการดงักลา่วถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ตามประกาศเร่ืองการได้มาและจ าหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์ เม่ือค านวณตามเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดโดยใช้มลูคา่สงูสดุท่ีค านวณได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่พบวา่ มี
ขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 7% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึง่ต ่ากวา่ร้อยละ 15 จงึไมเ่ข้าข่ายต้องรายงานตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตเ่น่ืองจากเป็นการจ าหน่ายไปซึง่เงินลงทนุเป็นเหตใุห้สิน้สภาพของเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย บริษัทฯจงึต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายการนีเ้ป็นการท า
รายการระหวา่งบคุคลเก่ียวโยงของบริษัทย่อยกบับริษัทย่อย ซึง่ได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการเกีย่วโยงกนั 
 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น 

เน่ืองจาก Mfone มีผลขาดทนุตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาประกอบกบัการแข่งขนัท่ีเพ่ิมขึน้และรุนแรงอย่าง
ตอ่เน่ืองส าหรับการให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เป็นผลให้บริษัทฯได้รับผลกระทบการขาดทนุของ Mfone อย่าง
ตอ่เน่ือง บริษัทฯเห็นวา่ การด าเนินธุรกิจดงักลา่วไมส่ง่ผลดีตอ่กลุม่บริษัทฯอีกตอ่ไป ดงันัน้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่บริษัทฯมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การเข้าท ารายการดงักลา่ว จงึมีความจ าเป็นอย่างมากและ
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯและบริษัทย่อย  

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรเข้ำท ำรำยกำร 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การเข้าท ารายการจ าหน่ายซึง่สินทรัพย์ท่ีบริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ 
พีทีอี จ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุช าระแล้ว) จ าหน่ายไปซึง่หุ้นสามญั
ของบริษัท เอม็โฟน จ ากดั (Mfone) ท่ี SHEN ถือทัง้หมดดงักลา่ว มีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทในเครือไมห่ยดุชะงกั หรือเกิดความเสียหาย และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯและบริษัทย่อยให้สามารถ
ด าเนินงานตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลประกอบการท่ีดีในอนาคต 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                       ขอแสดงความนบัถือ 

 
   (นายสลิล จารุจินดา) 
                                                    ผู้อ านวยการ ส านกักฎหมาย  

                         บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


