
 

 

 

ที่ TC-CS 046/2565 

        
       29 ธนัวาคม 2565 

   

เรือ่ง การไดร้บัแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการของบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) (แบบ 247-3) 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
  ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาดว้ย ส าเนาแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการของบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) (แบบ 247-3) 

  บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ในวนัที่ 29 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ 
ไดร้บัแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการของบรษัิทฯ (แบบ 247-3) จากบรษัิท กลัฟ์ เวนเชอรส์ 
จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด (มหาชน) (“GULF”) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 
100.00) ในฐานะผูป้ระกาศเจตนา เนื่องดว้ยบริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ากดั และ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
(“อินทชั”) ไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสรจ็สิน้ส  าหรบัการเขา้ซือ้หุน้สามญัในบรษัิทฯ จ านวนทัง้สิน้ 450,870,934 หุน้ 
(คิดเป็นรอ้ยละ 41.13 ของหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ)  จากอินทชัเมื่อวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2565 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อ
ครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ  

               ขอแสดงความนบัถือ 

 

               (นายสลลิ จารุจินดา)  
                              ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการอาวโุส  
                  สว่นงานบรหิารดา้นกฎหมายและเลขานกุารบรษัิท         
                                 บรษัิท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 



 

 

 

แบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
 

1. วนัท่ียืน่แบบประกาศเจตนา 29 ธนัวาคม 2565       

2. ช่ือผูป้ระกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (ระบุช่ือทุกคนท่ีจะร่วมท าค าเสนอซ้ือ)
บริษทั กลัฟ์ เวนเชอร์ส จ ากดั (“ผู้ประกาศเจตนา”)                                         

      ท่ีอยู ่87 อาคารเอม็ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซัน่ เพลส ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กทม. 10330 

  หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ 0-2080-4499       

3. เจตนาจะท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์อง บริษทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (“THCOM” หรือ “กิจการ”) 

4. รายละเอียดหลกัทรัพยท่ี์จะท าค าเสนอซ้ือ 

  ( ✓) จะเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของกิจการ 

  (      ) จะเสนอซ้ือหุน้บางส่วนของกิจการ ตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

      ท่ี ทจ. 12/2554    
 

ประเภท 
 
 

รุ่น จ านวนท่ี 
เสนอซ้ือ  

(หุ้น/หน่วย) 

ร้อยละของหลกัทรัพยท่ี์เสนอซ้ือ 
เม่ือเทียบกบั ราคาท่ี

คาดว่าจะ
เสนอซ้ือ 
ต่อหน่วย 

มูลค่าท่ีเสนอซ้ือ 
จ านวนหลกัทรัพย ์
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดในประเภท/ 

รุ่นนั้น 1 

สิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของ
กิจการ 

หุ้นสามญั - 645,231,020 58.87 58.87 9.92* 6,400,691,718.40 
หุ้นบุริมสิทธิ - - - - - - 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้น 

- - -  - - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - -  - - 
หลกัทรัพยอ์ื่น 
(ถา้มี) 

- - -  - - 

   รวม     58.87  6,400,691,718.40 
หมายเหตุ: * หากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ THCOM (แลว้แต่กรณี) ได้มีมติเห็นชอบอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นของ THCOM โดยก าหนดวนั Record Date เพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในช่วงระยะเวลา
รับซ้ือ ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามญัจะมีการปรับลดลงเท่ากบัเงินปันผล  

  

 
1 ในกรณีหลกัทรัพยป์ระเภทหุ้น ไม่ว่าประเภทหรือรุ่นใด จ านวนหลกัทรัพยท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ 

ทั้งหมด = จ านวนหุ้นสามญั + หุน้บุริมสิทธิ -  หุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือน 
ก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ    

แบบ 247-3 
(สจ.  6/2546) 
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5.  หลกัทรัพยท่ี์ถืออยู่ก่อนท าค าเสนอซ้ือ  และหลกัทรัพยท่ี์จะไดม้าในอนาคตตามขอ้ตกลงอ่ืนใด 

      (ขอ้มูล ณ วนัท่ียืน่แบบประกาศเจตนา) 

5.1 หุน้ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหุ้นที่ 

จ าหน่ายไดแ้ลว้ 
ทั้งหมดของกิจการ2 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
สิทธิออกเสียง 

ทั้งหมดของกิจการ 

I. ผูป้ระกาศเจตนา หุ้นสามญั 450,870,934 41.13 41.13 
II. บุคคลกลุ่มเดียวกบัผูป้ระกาศเจตนา - - - - 
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ 
II  

- - - - 

IV. ขอ้ตกลงอื่นที่จะท าให้บุคคลตาม I ถึง III  
      ไดหุ้้นเพ่ิมขึ้น 

- - - - 

 รวม 450,870,934 41.13 41.13 

5.2 หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ 

- ไม่มี - 

6.  ช่ือผูจ้ดัเตรียมค าเสนอซ้ือ บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    

7.  ช่ือท่ีปรึกษาอ่ืน (ถา้มี)  บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั (ท่ีปรึกษากฎหมาย)  

8.  วนัท่ีคาดวา่จะสามารถยืน่ค าเสนอซ้ืออยา่งเป็นทางการ3 5 มกราคม 2566    

9.  สรุปสาระส าคญัของสัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจ ท่ีผูป้ระกาศเจตนากระท าขึ้นก่อนมีการประกาศ
เจตนาในคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกิจการอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี ไม่วา่การท า
สัญญา/ ขอ้ตกลง/ บนัทึกความเขา้ใจดังกล่าว จะเป็นการท าเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย์ในค าเสนอซ้ือ
หรือไม่ก็ตาม  

     9.1  สัญญาซ้ือขายหุน้ท าขึ้นระหวา่ง  ผูป้ระกาศเจตนา  และ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
(“INTUCH”) (“สัญญาซ้ือขายหุ้น”)   

     9.2  วนัท่ีท าสัญญา  7 พฤศจิกายน 2565    

  

 
2 จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด = จ านวนหุ้นสามญั + หุ้นบุริมสิทธิ -  หุ้นท่ีกิจการซ้ือคืนและยงัคงคา้ง

อยู ่ณ วนัส้ินเดือนของเดือนก่อนเดือนท่ีมีการย่ืนประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ    
3  ตามขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ท่ี ทจ. 12/2554  ค  าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(แบบ 247-4) ตอ้ง

ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ียื่นประกาศเจตนา กล่าวคือ ภายในวนัท่ี 10 
มกราคม 2566 
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     9.3  หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประเภท 
หลกัทรัพย ์

รุ่น 
จ านวนหลกัทรัพย ์

หุ้น/หน่วย 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนหลกัทรัพยท่ี์

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ในประเภท/รุ่นนั้น4 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
จ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของกิจการ5 

หุ้นสามญั - 450,870,934 41.13 41.13 
  รวม 41.13 41.13 

 9.4 ช่ือท่ีปรึกษาในการท าสัญญา/ขอ้ตกลง/บนัทึกความเขา้ใจ (ถา้มี) บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์  
และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั        

9.5 เง่ือนไขและระยะเวลามีผลบงัคบัของสัญญาซ้ือขายหุน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
ผู้ซ้ือ ผูป้ระกาศเจตนา 

ผู้ขาย INTUCH 

วันที่ท าสัญญา 7 พฤศจิกายน 2565 

หลักทรัพย์ที่ซ้ือขาย หุ้นสามญัของ THCOM จ านวนทั้งส้ิน 450,870,934  หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของหุ้นสามญั
ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ THCOM) 

ราคาซ้ือขาย 9.92 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ลา้นบาท 

เง่ือนไขบังคับ
ก่อนที่ส าคัญ 

การซ้ือหุ้นสามญัของ THCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั
ดงัต่อไปน้ีไดส้ าเร็จเสร็จส้ิน หรือไดรั้บการยกเวน้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยผูป้ระกาศ
เจตนา 
(ก) การไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ INTUCH ให้เขา้ท าธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น

สามญัของ THCOM ให้แก่ผูป้ระกาศเจตนา  
(ข) การไดรั้บอนุมติัจากคู่สัญญาท่ีจ าเป็นของ THCOM และ/หรือบริษทัย่อยของ THCOM 

และ/หรือจากหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง (หากมี) 
(ค) ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเป็นสาระส าคญัเกิดขึ้น ซ่ึงท าให้ INTUCH ไม่สามารถด าเนินการตาม

สัญญาซ้ือขายหุ้น หรือจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อความสามารถของ INTUCH 
ในการด าเนินการตามสัญญาซ้ือขายหุ้น  

(ง) ไม่มีกฎ กฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ หรือค าสั่ง ซ่ึงห้าม หรือสร้างข้อจ ากัดให้แก่ 
INTUCH และผูป้ระกาศเจตนา ในการด าเนินการตามสัญญาซ้ือขายหุ้น หรือจะมีผลท า
ให้การซ้ือขายหุ้นสามัญของ THCOM ตามสัญญาซ้ือขายหุ้น เป็นการด าเนินการท่ีผิด
กฎหมายหรือค าสั่งใด ๆ ดงักล่าว 

(จ) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อ THCOM 
บริษทัยอ่ยของ THCOM และ/หรือบริษทัร่วมทุนของ THCOM  

ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการท าสัญญาซ้ือ
ขายหุ้น 

บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
4  ดูเชิงอรรถ 1  
5  ระบุจ านวนสิทธิออกเสียงเฉพาะกรณีหลกัทรัพยเ์ป็นหุน้  
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หมายเหตุ: ผูป้ระกาศเจตนาไดย้ื่นแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247-3) ในวนัท่ี 
29 ธันวาคม 2565 เน่ืองจากเง่ือนไขบงัคบัก่อนสุดท้ายตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายหุ้นระหว่างผูป้ระกาศเจตนาและ 
INTUCH ได้ส าเร็จลงในวนัท่ี 28 ธันวาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ INTUCH มีมติอนุมัติการเขา้ท า
ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ THCOM ให้แก่ผูป้ระกาศเจตนา ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยถื์อว่าผูป้ระกาศเจตนาได้หุ้นของกิจการมาแลว้เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนสุดทา้ยส าเร็จครบถว้น และมี
หน้าท่ีตอ้งยื่นแบบประกาศเจตนาในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ (แบบ 247 -3) ในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2565 
ซ่ึงเป็นวนัท าการถดัจากวนัท่ีเง่ือนไขบงัคบัก่อนสุดทา้ยส าเร็จ  อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกาศเจตนาคาดว่าจะด าเนินการช าระเงิน
ค่าหุ้นและรับโอนหุ้นของ THCOM ในวนัที่ 30 ธนัวาคม 2565 หรือวนัอื่นใดตามท่ีผูป้ระกาศเจตนา และ INTUCH จะได้
ตกลงกนั 
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