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ที่ CSD 036/2564                                                                                วนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2564 

 
เรื่อง การแตง่ตัง้ประธานกรรมการ และการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
 (แกไ้ขรายละเอียด) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ส่ิงที่แนบมาดว้ย สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
 
 บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 
5/6/2564 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2564 มีมติที่ส  าคญัดงันี ้
 

1. มีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายไผท ชาครบัณฑิต รองประธานกรรมการ ใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ โดยใหม้ีผล
ตั้งแต่วันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มีช านะ 
กรรมการอสิระในการรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการ 

2. มีมติอนมุตัิการจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใน บรษิัท สยาม ไฟเบอร ์อ๊อพติคส ์จ ากดั (“SFO”) ซึ่งเป็น
บรษิัทเก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ ใหก้บั บรษิัท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน) (“CTW”) 
และเพื่อเป็นการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

    
   ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

                                                                                 ( นายวรวฒุิ  หิรญัยไพศาลสกลุ ) 
                                                                                                                                                        เลขานกุารบรษิัท 
 
ฝ่ายบริการองคก์ร 
โทร.02716-1600 ต่อ 3800-4 
E-Mail: cccs@itd.co.th 

mailto:cccs@itd.co.th
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สารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์นิ และการเข้าท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
บริษัท อติาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  

เร่ืองการจ าหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท สยาม ไฟเบอร ์ออ๊พตคิส ์จ ากดั 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ครัง้ที่ 5/6/2564 ในวนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
ไดม้ีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท สยาม ไฟเบอร ์อ๊อพติคส ์จ ากัด (“SFO”) ซึ่งเป็นบริษัทเก่ียวขอ้งของบริษัทฯ 
จ านวน 2,400,000 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 3.125 บาท ให้กับ บริษัท จรุงไทยไวรแ์อนด์
เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) (“CTW”)  
 ทั้งนี ้ การจ าหน่ายหุ้น SFO เข้าข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2551 และ ทจ. 21/2551 ตามล าดบั ทัง้นี ้เมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
แลว้นัน้ บริษัทฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. วันเดือนปีทีมี่การเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/6/2564 ในวันที่ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไดม้ีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุน้สามญัของ บริษัท สยาม ไฟเบอร ์อ๊อพติคส ์จ ากัด (“SFO”) ซึ่งเป็น
บรษิัทเก่ียวขอ้งของบรษิทัฯ จ านวน 2,400,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ในราคาหุน้ละ 3.125 บาท 
ให้กับ บริษัท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ากัด (มหาชน) (“CTW”) ทั้งนี ้คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสร็จภายในวันที่ 30 
มิถนุายน พ.ศ. 2564 
 

2. คู่สัญญาและความสัมพันธท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 
ผูข้าย     : บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
ผูซ้ือ้       : บรษิัท จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ลักษณะความสมัพนัธแ์ละขอบเขตส่วนไดเ้สียของบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

รายชื่อ ต าแหน่งในบริษัทฯ ต าแหน่งใน CTW* ต าแหน่งใน SFO 

นายเปรมชยั กรรณสตู 
1. ประธานบริหาร                                        
2. กรรมการ 

กรรมการ กรรมการ 

นางนิจพร จรณะจิตต ์
1. กรรมการ                                                       
2. กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 

กรรมการ - 

นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน 1. กรรมการอสิระ กรรมการ - 

 *กรรมการบริษัทฯ ท่ีด ารงต าแหน่งใน CTW ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจควบคมุของ CTW 

 
รายละเอียดของหุน้ทีจ่ าหน่าย 
หุน้สามญัของ SFO จ านวน 2,400,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
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ราคาทีจ่ าหน่าย 
 หุน้ละ 3.125 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
บรษิัทฯ จะเขา้ท าสญัญาขายหุน้สามญัทัง้หมดของ SFO ที่บรษิัทฯ ถืออยู่ใหก้บั CTW ซึ่งภายหลงัการจ าหน่ายหุน้สามญั
ของ SFO ในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของของบรษิัทฯ ใน SFO ลดลงจากรอ้ยละ 10 เป็นรอ้ยละ 0 ของทุนจด
ทะเบียน ทัง้นีโ้ครงสรา้งการถือหุน้ก่อนและหลงัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ SFO เป็นดงันี ้

ผู้ถือหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ 2,400,000 10.00 0 0.00 
บจก. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 21,599,994 89.99 23,999,994 99.99 
ผูถ้ือหุน้อ่ืนๆ 6 0.01 6 0.01 
รวม 24,000,000 100.00 24,000,000 100.00 
*ขอ้มลู ณ วนัที่ 21 เมษายน 2564 

 
4. ขนาดของรายการ 

การท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายการท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น แต่ขนาดรายการ (รวมถึงรายการท่ีเกิดขึน้ 6 เดือน
ยอ้นหลัง) ไม่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทฯ ตอ้งด าเนินการใดๆ ตลอดจน รายการนีไ้ม่ถือว่าเป็นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 
เนื่องจากกรรมการบรษิทัฯ ที่ด  ารงต าแหน่งใน CTW ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจควบคมุของ CTW โดยบรษิัทฯ ค านวณ
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สุด วนัที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชีแลว้ และงบการเงิน
รวมของ SFO สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายการ บริษัทฯ (พันบาท) SFO (พันบาท) 
สินทรพัยร์วม 110,079,540 109,791 
หกั สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  - 
      ค่านิยม 851,205  
      สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 166,334  
      สินทรพัยส์ิทธิการใช ้ 2,699,797  
หกั หนีส้ินรวม 93,909,295 53,744 
หกั ส่วนไดเ้สียที่ไม่อยู่ในอ านาจควบคมุ 2,626,683 - 
สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 9,826,226 56,047 
ก าไรสทุธิ 247,244 (3,776) 
มลูค่าตามบญัชี (บาท/หุน้) - 2.34 
มลูค่าที่ตราไว ้(บาท/หุน้) - 10 
สดัสว่นหุน้ที่ขาย - 10% 
จ านวนหุน้ที่ขาย (หุน้) - 2,400,000 
ราคาหุน้ที่ขาย (บาท/หุน้) - 3.125 
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ค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ ์ดังนี ้
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยส์นิ 
- มลูค่ารายการ 7,500,000 บาท 
- สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คือ 9,826,226,000 บาท 
- รวมรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น (การขายสินทรพัย)์ ที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนยอ้นหลงัเทา่กบั                 

รอ้ยละ 4.05 
 

เกณฑก์ารค านวณ สูตรการค านวณ ขนาดของรายการ 
1. เกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท์ี่มี
ตวัตนสทุธิ 
 

NTA ของ SFO x สดัส่วนหุน้ทีข่าย 
NTA ของ ITD 

56,047,000 x 10% 
9,826,226,000 

0.057% 
 

2. เกณฑก์ าไรสทุธิจากการ
ด าเนินงาน 

ไม่ตอ้งค านวณ เนื่องจาก SFO มีขาดทนุสทุธิ 

3. เกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่งตอบ
แทน 

(ราคาเสนอขายของ SFO x จ านวนหุน้ที่ขาย) 
สินทรพัยร์วมของ ITD 

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

0.0068% 
 

4. เกณฑม์ลูค่าหุน้ทนุที่ออกเพ่ือ
ช าระค่าสินทรพัย ์

ไม่ตอ้งค านวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการออกหลกัทรพัย ์

 
จากการค านวณขา้งตน้ เมื่อรวมกับรายการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่เกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนยอ้นหลังสามารถค านวณ
ขนาดรายการไดส้งูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 4.11 ซึ่งนอ้ยกว่า 15% ถือว่าไม่เขา้เกณฑท์ี่บรษิัทฯ ตอ้งด าเนินการใดๆ 
 
 รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

- มลูค่ารายการ 7,500,000 บาท 
- สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 คือ 9,826,226,000 บาท 
- ในรอบระยะเวลา 6 เดือนยอ้นหลงั บริษัทฯ ไม่มีการเขา้ท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ไม่นบัรวมรายการที่

เก่ียวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการคา้ทั่วไป เนื่องจากอยู่ใน
อ านาจของฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ 

ขนาดของรายการ เลือกจ านวนทีสู่งทีสุ่ด การด าเนินการ 
ขนาดกลาง 1 ลา้นบาท < X < 20 ลา้นบาท 

หรือ 0.03%NTA < X < 3%NTA 
ผ่านมติจากคณะกรรมการบรษิัท + 

เปิดเผยขอ้มลูต่อ SET 
>2.95 ลา้นบาท และ <294.78 ลา้นบาท 

 
จากเกณฑข์ัน้ตน้ สามารถค านวณรายการไดข้นาดกลาง โดยขนาดรายการรวมมีขนาดมากกว่ารอ้ยละ 0.03 และนอ้ย
กว่ารอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ (NTA) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรรมการบรษิัทฯ ท่ีด ารงต าแหน่งใน 
CTW ไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจควบคมุของ CTW รายการนีจ้ึงไม่ถือว่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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5. รายละเอียดของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 
หุน้สามญัของ SFO จ านวน 2,400,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของ SFO 
สรุปรายละเอียดทั่วไปของ SFO 
ชื่อ : บรษิัท สยามไฟเบอร ์อ๊อพตคิส ์จ ากดั 
ที่ตัง้ :  589/71 อาคารเซ็นทรลัซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ท่ี 12 เอ ถนนเทพรตัน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะธุรกจิ :  ประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตจ าหน่ายและบรกิารตดิตัง้ใยแกว้น าแสง 
 

คณะกรรมการบริษัทของ SFO  
ก่อนเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทของ SFO  
หลังการท ารายการ 

1. นายซุน ทาว เฮิน 1. นายชนุ ทาว เฮิน 

2. นายเปรมชยั กรรณสตู 2. นายสถติย ์ตาบเพ็ชร ์
3. นายสถิตย ์ตาบเพ็ชร ์ 3. นายธนสิทธิ์ องักสิทธิ์ 
4. นายธนสิทธิ์ องักสิทธิ์ 4. นายกุย้ ชิ จง 

5. นายกุย้ ชิ จง  

 
สรุปฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SFO 
ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของ SFO ตามงบการเงินสอบทานจากผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

        (หน่วย:บาท) 

 
31 ธันวาคม 2563 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2562 
(ตรวจสอบแล้ว) 

31 ธันวาคม 2561 
(ตรวจสอบแล้ว) 

สินทรัพย ์    
สินทรพัยห์มนุเวียน 105,525,040 72,892,289 102,131,983 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,266,058 4,653,184 5,342,557 
สินทรพัยร์วม 109,791,098 77,545,473 107,474,540 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียน 53,744,098 17,721,907 16,504,359 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน 0 0 0 
หนีส้ินรวม 53,744,098 17,721,907 16,504,359 
ทนุจดทะเบียน    
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 240,000,000 240,000,000 240,000,000 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (183,953,000) (180,176,434) (149,029,819) 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 56,047,000 59,823,566 90,970,181 
รวมหนีส้ินและส่วนของผูถ้ือหุน้ 109,791,098 77,545,473 107,474,540 
รายไดร้วม 104,726,614 63,289,741 79,280,939 
ค่าใชจ้่ายรวม 108,486,566 94,394,357 110,881,198 
ตน้ทนุทางการเงิน 16,614 41,999 24,295 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 0 0 (3,169,200) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (3,776,566) (31,146,615) (34,793,754) 
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6. มูลค่าของสินทรัพยท์ีจ่ าหน่ายไป 
มลูค่ารวมส่ิงตอบแทนจะเป็นไปตามราคาขายหุ้นสามัญของ SFO ที่จะขาย ซึ่งบริษัทฯ มีการก าหนดราคาขายหุน้ละ 
3.125 บาท เมื่อน ามาคูณกับจ านวนหุ้นสามัญที่ขายจ านวน 2,400,000 หุ้น มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนเท่ากับ 
7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยช าระเป็นแคชเชียรเ์ช็คครบจ านวน 

 
7. เกณฑท์ีใ่ช้ในการก าหนดมูลคา่สิง่ตอบแทน 

บรษิัทฯ ก าหนดราคาซือ้ขายรวม 7,500,000 บาท ทัง้นี ้เกณฑใ์นการพิจารณาเพื่อใชใ้นการก าหนดราคาซือ้ขายระหวา่ง
กนัคือราคาที่คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงรว่มกนั 

 
8. เงือ่นไขในการท ารายการ 

ในเขา้ท ารายการนี ้ตอ้งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเมื่อค านวณขนาดรายการตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
แลว้นัน้ บรษิัทฯ ไม่ตอ้งด าเนินการใดเพิ่มเติม 
 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปของหุน้สามญัของ SFO ซึ่งบริษัทฯ เป็นผูถื้อ
หุน้รอ้ยละ 10 นัน้ เป็นรายการท่ีมีความเหมาะสม โดยการท ารายการนีจ้ะสามารถเป็นเงินทนุหมนุเวียนใหก้บับรษิัทฯ ได ้  
 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเหน็ของ
คณะกรรมการบริษัท 
- ไม่มี - 


