
 

 

 

 

ท่ี บช. 183/63/ปบ 

 

9 เมษายน 2563 

เร่ือง แจง้มติคณะกรรมการเก่ียวกบัโครงการซ้ือหุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตามท่ี บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์ คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้การประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 

3/2563 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2563 ซ่ึงท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุน้คืนของบริษทัฯ เพ่ือการบริหารทางการเงิน 

ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาท และจาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 40,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นจาํนวนไม่เกิน

ร้อยละ 7.36 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยเป็นการเขา้ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

มีกาํหนดระยะเวลาซ้ือหุน้คืน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 23 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                         
           (นายสมบติั  อนนัตรัมพร) 

         ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 



แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ 
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั) 
บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่ 9 เมษายน 2563 
 

 ขา้พเจา้บรษิทั อนิเตอรล์ิ้งค ์คอมมวินิเคช ัน่ จาํกดั (มหาชน) ขอแจง้มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่3/2563 เมือ่

วนัที ่9 เมษายน 2563 เกี่ยวกบัการอนุมตัโิครงการซื้อหุน้คืนเพือ่บริหารการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. โครงการซื้อหุน้คืน 

1.1 วงเงนิสูงสุดทีจ่ะใชใ้นการซื้อหุน้คืนไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท  

1.2 จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนไมเ่กนิ 40,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  จาํนวนหุน้ทีจ่ะซื้อคืนคิดเป็นไมเ่กนิรอ้ยละ 

7.36 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด   

 1.3 วธิีการในการซื้อหุน้คืน 

    ซื้อในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

      เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ในราคา ................... บาท/หุน้ (ตอ้งเป็นราคาเดยีวกนั) 

กาํหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คืนตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2563 ถงึวนัที ่22 ตลุาคม 2563 

หมายเหตุ  บรษิทัตอ้งเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุน้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั ก่อนวนัซื้อหุน้ โดย 

 1. ซื้อใน ตลท. ตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดอืน 

2. เสนอซื้อจากผูถ้อืหุน้เป็นการท ัว่ไป ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 10 วนั และไมเ่กิน 20 วนั 

 1.4 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาหุน้ทีจ่ะซื้อคืนโดยใหน้าํราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัก่อนวนัทีบ่รษิทัจะทาํการเปิดเผย

ขอ้มลูมาประกอบการพจิารณากาํหนดราคาหุน้ดว้ย 

ราคาซื้อคืนจะไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 115 ของราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัทาํการซื้อขายก่อนหนา้วนัทีท่าํรายการซื้อหุน้คืน 

ท ัง้นี้ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณา ราคาหุน้ปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัทาํการตัง้แต่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2563 

ถงึวนัที ่8 เมษายน 2563 เทา่กบั 2.59 บาท/หุน้  

2.  ขอ้มลูเกี่ยวกบับรษิทั 

 2.1 ขอ้มลูกาํไรสะสมและสภาพคลอ่งส่วนเกนิของบรษิทั 

  ขอ้มลูจากงบการเงนิตรวจสอบงวดลา่สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

  - กาํไรสะสมของบรษิทัทีย่งัไมจ่ดัสรร เทา่กบั 640.57 ลา้นบาท 

 - อธิบายความสามารถในการชาํระหนี้ของบรษิทัทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืน นบัแต่วนัทีจ่ะซื้อหุน้คืน 

โดยระบแุหลง่เงนิทนุทีใ่ชใ้นการการชาํระหนี้คืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยส์ภาพคลอ่งทีส่าํคญัไดแ้ก่ เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

927.29 ลา้นบาท เงนิฝากธนาคารเพือ่คํา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อ 802.34 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้ 356.37 ลา้น

บาท และรายไดค้า้งรบัจากงานธุรกจิวศิวกรรม 854.73 ลา้นบาท รวมเป็น 3,187.01 ลา้นบาท  

 ขณะเดยีวกนับรษิทัมหีนี้สนิรวม 2,427.17 ลา้นบาท  โดยมหีนี้สนิทีส่าํคญัไดแ้ก่  

1. เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ 911.05 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และทรสัตร์ซีที 

โดยทีผ่่านมาบรษิทัมกีารต่ออายุการชาํระหนี้ (Rollover) หนี้สนิในสว่นดงักลา่วนี้บางสว่น โดยมสีว่นที่

Form TS-1.2 



 

 

- 2 - 

จะไมม่กีารต่ออายุการชาํระหนี้และจะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัทีจ่ะซื้อหุน้คืนคิดเป็น

จาํนวนประมาณ 213 ลา้นบาท 

2. เจา้หนี้การคา้ 472.34 ลา้นบาท โดยสว่นทีจ่ะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัทีจ่ะซื้อหุน้คืน

มจีาํนวนประมาณ 258 ลา้นบาท 

3. หุน้กูม้ลูค่า 699.95 ลา้นบาท ซึง่ไดค้รบกาํหนดไถถ่อนแลว้เมือ่วนัที ่6 มกราคม 2563 

ท ัง้นี้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมอีตัราสว่นเงนิทนุหมนุเร็วเทา่กบั 1.46 เทา่ 

เมือ่พจิารณาถงึสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งของบรษิทัต่อหนี้สนิทีจ่ะครบกาํหนดชาํระภายใน 6 เดอืนนบัจากวนัที่

จะซื้อหุน้คืน (23 เมษายน 2563 – 22 ตลุาคม 2563) บรษิทัมสีภาพคลอ่งสว่นเกนิเพยีงพอทีจ่ะนาํมาใชใ้น

การซื้อหุน้คืนในครัง้นี้ โดยจะไมก่ระทบกบัความสามารถในการชาํระหนี้สนิทีจ่ะครบกาํหนดดงักลา่วของ

บรษิทั 

 2.2   จาํนวนผูถ้อืหุน้สามญัรายย่อย (Free float) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพือ่กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ลา่สุด 

เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 48.45 ของทนุชาํระแลว้ของบรษิทั ท ัง้นี้บรษิทัไดแ้นบแบบแสดงรายการการ

กระจายการถอืหุน้ของบรษิทัมาพรอ้มนี้ 

3. เหตผุลในการซื้อหุน้คืน 

เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษทัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด เพิ่มอตัราตอบแทนใหแ้ก่ส่วนของผูถ้อืหุน้และเพิ่ม

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ และเพือ่สรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัถงึสถานะทางการเงนิและศกัยภาพในการเติบโตในระยะ

ยาวของบรษิทั รวมถงึเพือ่ใหร้าคาหุน้ในอนาคตสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของบรษิทัมากยิง่ขึ้น 

4. ผลกระทบภายหลงัซื้อหุน้คืน 

 4.1  ต่อผูถ้อืหุน้: อตัรากาํไรต่อหุน้และอตัรากาํไรสุทธิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึ้น  

4.2  ต่อบริษทั: สนิทรพัยส์ภาพคล่องและมูลค่าทางบญัชีของส่วนของผูถ้อืหุน้จะลดลง ในกรณีทีบ่ริษทัสามารถซื้อคืนได ้

ครบตามวงเงนิทีก่าํหนดไว ้เมือ่สิ้นสุดโครงการซื้อหุน้คืนจะทาํใหบ้ริษทัมสีนิทรพัยส์ภาพคล่องและมูลค่า

ทางบญัชขีองสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเป็นจาํนวนเทา่กบัวงเงนิดงักลา่ว 

 

5. การจาํหน่ายและการตดัหุน้ทีซ่ื้อคืน  

- วธิีการจาํหน่ายหุน้ ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

      เสนอขายต่อประชาชนท ัว่ไป 

- กาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

 คณะกรรมการบริษทัจะพจิารณากาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนโดยจะแจง้ใหท้ราบต่อไป ท ัง้นี้การจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน

จะกระทาํภายหลงั 6 เดอืน นบัแต่วนัทีก่ารซื้อหุน้คืนเสร็จสิ้นแต่ไมเ่กิน 3 ปี 

- หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาทีจ่ะจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน  

ราคาหุน้ทีจ่ะจาํหน่ายคืนผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจะไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 85 ของราคาปิดเฉลีย่ 5 วนัทาํการ

ซื้อขายก่อนหนา้วนัทีท่าํรายการจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืน ท ัง้นี้ กรณีทีบ่ริษทัไมส่ามารถจาํหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนมาไดท้ ัง้หมด

ภายใน 3 ปี บรษิทัจะดาํเนินการลดทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้ตามกฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

  

 

 
 



 

 

- 3 - 

6. การซื้อหุน้คืนในอดตี (ถา้ม)ี 

 วนัสิ้นสุดโครงการซื้อหุน้คืนคร ัง้หลงัสุด  -ไมม่-ี 

  

บรษิทัขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี้ถกูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 

 

 

  

   

 

 ลายมอืชื่อ  .................................................... กรรมการหรอืเลขานุการบรษิทั 

      ( นายสมบตั ิ อนนัตรมัพร ) หรอืผูบ้ริหารซึง่เป็นผูม้อีาํนาจ 

  ลงนามแทนบรษิทั 

      ประทบัตราบรษิทั ตาํแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

 
 
หมายเหตุ :    ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนรายงานมติคณะกรรมการอนุมตัิโครงการซื้อหุน้คืน ภายในวนัที่คณะกรรมการมมีติหรือ ภายใน   

     9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป โดยนาํส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลกัทรพัย ์  

 



ร้อยละของทุนที่ชําระ

แล้ว (เฉพาะหุ้นสามญั)

1 ผู้ถือหุ้นสามญัที่เป็น Strategic Shareholder

1.1  กรรมการ  ผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหาร รวมถึงผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ 7                             280,254,856           51.55                             
1.2  ผูถื้อหุน้ >5% โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  -  -  -
1.3  ผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคุม  -  -  -

2 หุ้นที่ซ้ือคืน  -  -  -
3 ผู้ถือหุ้นสามญัรายย่อย (Non-Strategic shareholder) 4,341                      263,365,448           48.45                             
4 ผู้ถือหุ้นสามญัที่ถือหุ้นตํา่กว่าหน่ึงหน่วยการซ้ือขาย 367                         12,021                    0

รวม 4,715                      543,632,325           100.00                            

บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศท่ีไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือรับรองฉบบัน้ีถกูตอ้ง

ลงช่ือ

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคช่ัน จาํกดั (มหาชน

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามญั) 543,632,325.00 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 543,632,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

ณ วนัที่ 13 มนีาคม 2563

จาํนวนผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น

(นายสมบติั  อนนัตรัมพร)
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
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