
 

 

ท่ี TC-CP 023/2559 
 
        20 ตลุาคม 2559 
 
เร่ือง แจ้งการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทเก่ียวกบัการท าข้อตกลงในการจดัซือ้ดาวเทียม 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ  

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
เอกสารแนบ สารสนเทศการได้มาซึง่ทรัพย์สนิเก่ียวกบัการท าข้อตกลงในการจดัซือ้ดาวเทียม 

 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์- 

เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ ากัด (ISC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้ นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสัญญา Satellite 
Procurement Contract กบับริษัท China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) เพ่ือท าข้อตกลงในการจดัซือ้
ดาวเทียม ตามท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 
โดยดาวเทียมดวงดงักล่าวมีมูลค่าประมาณ 208 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อตัรา
แลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ย 30 วันย้อนหลังนับจากวันท่ี 19 
ตลุาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
รายการจะมีขนาดเท่ากับร้อยละ 21.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 เท่ากบั 34,036 ล้านบาท) ซึง่เมื่อนบัรวมกบัขนาดรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลงั มีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.43 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินประเภทท่ี 2 กล่าวคือ เป็นรายการท่ีมีมูลค่า
เท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547  



 

 

ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด
หลักทรัพย์ฯ) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ ถือหุ้ นภายใน 21 วันนับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี
รายละเอียดตามสารสนเทศท่ีแนบมาพร้อมนี ้

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ  
 
 

  (นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลอืบทอง)  
                                                                                                     ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ  
                                                                                   ส านกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท  

       บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 



  เอกสารแนบ 

 

สารสนเทศการได้มาซึ่งทรัพย์สินเก่ียวกับการท าข้อตกลงในการจัดซือ้ดาวเทียม 
ของ 

บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จ ากัด (ISC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท  
ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนามในสญัญา Satellite Procurement Contract กบับริษัท 
China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) เพ่ือท าข้อตกลงในการจัดซือ้ดาวเทียม ตามท่ีได้รับอนุมัติจาก 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วันเดือนปีที่เกดิรายการ วนัท่ี 20 ตลุาคม 2559 

2. คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท 

ผู้ซือ้: บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แซทเทลไลท์ จ ากดั (ISC) ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

ผู้ขาย: China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) ซึง่เป็นผู้ผลิตดาวเทียมในประเทศจีน 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคูส่ญัญา:  CGWIC ไมม่ีความเก่ียวข้องหรือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทหรือ ISC 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ISC ได้ลงนามในสัญญา  Satellite Procurement Contract กับบริษัท CGWIC เพ่ือท าข้อตกลงในการจัดซือ้
ดาวเทียม 

ประเภทและขนาดของรายการ  

การเข้าท าข้อตกลงในการจัดซือ้ดาวเทียมตามสัญญา Satellite Procurement Contract กับบริษัท CGWIC มี
มลูคา่ประมาณ 208 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทตอ่ 
1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นอตัราถวัเฉลี่ย 30 วนัย้อนหลงันบัจากวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) โดยเมื่อค านวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน  รายการจะมีขนาดเท่ากบัร้อยละ 21.39 
ของสินทรัพย์รวมของบริษัท (สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 34,036 ล้านบาท) โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการเป็นดงันี ้



  เอกสารแนบ 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑ์มลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากเป็นการจดัซือ้ดาวเทียม 
2. เกณฑ์ก าไรสทุธิ ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากเป็นการจดัซือ้ดาวเทียม 
3. เกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน มลูคา่รายการที่จ่ายหรือได้รับ x 100 

          สินทรัพย์รวมของบริษัท 
= 7,280 x 100 
       34,036 
= ร้อยละ 21.39 

4. เกณฑ์มลูคา่หุ้น ไมส่ามารถค านวณได้ เน่ืองจากไมไ่ด้มีการออกหุ้น 

ทัง้นี ้บริษัทมีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา คือ การเข้าซือ้อปุกรณ์โทรคมนาคมเพ่ือการรับ -ส่ง
สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ของบริษัท ทีซี บรอดคาสติง้ จ ากดั มลูค่ารวมประมาณ 12.35 ล้านบาท และมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.04 โดยเมื่อนับรวมรายการนีก้ับรายการเข้าท าข้อตกลงในการจัดซือ้ดาวเทียมข้างต้น จะมี
ขนาดรายการรวมเท่ากบัร้อยละ 21.43  

ดงันัน้ รายการดงักล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทท่ี 2 กล่าวคือ เป็นรายการท่ีมีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  และประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ดงันัน้ บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ)  และจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัท่ีเปิดเผยรายการ
ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  

 ดาวเทียมท่ีจัดซื อ้ เป็นดาวเทียมท่ีมี  Ka-Band Capacity รวมประมาณ 37 กิกะเฮิ ร์ซ หรือเทียบเท่ากับ 53  
กิกะบิตโดยประมาณ มีอายุการใช้งานประมาณ 15  ปี และมีพืน้ท่ีให้บริการครอบคลมุหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ 
ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวนั เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กมัพชูา และไทย 

 



  เอกสารแนบ 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ 

มลูคา่การจดัซือ้ดาวเทียมรวมทัง้สิน้ประมาณ 208 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อตัรา
แลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นอตัราถวัเฉลี่ย 30 วนัย้อนหลงันบัจากวนัท่ี 19 ตลุาคม 
2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นมูลค่าของการสร้างดาวเทียมรวมการจัดส่ง โดยการช าระเงินนัน้จะแบ่ง
ช าระเป็นงวดๆ ตามความส าเร็จของงานและข้อตกลงท่ีมีกบัผู้ขาย ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าการสร้างดาวเทียมดงักล่าวจะ 
แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 

6. มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มา 

ดาวเทียมมีมูลค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 208 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อัตรา
แลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทตอ่ 1 ดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นอตัราถวัเฉลี่ย 30 วนัย้อนหลงันบัจากวนัท่ี 19 ตลุาคม 
2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

เป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิกับบริษัท  

เพ่ือเสริมสร้างรายได้ของบริษัทจากการให้บริการเช่า Ka-Band Capacity ของดาวเทียมท่ีจดัซือ้ โดย ISC ได้บรรลุ
ข้อตกลงกบัลกูค้ารายหนึ่งในการเช่าใช้ Capacity ทัง้หมดบนดาวเทียมดวงนี ้ตลอดอายุดาวเทียม และตกลงจะช าระ
คา่เช่าใช้ทัง้หมดเป็นการลว่งหน้า 

9. แหล่งเงนิทุน  

ISC ตกลงให้ลกูค้ารายหนึง่เช่าใช้ Capacity ทัง้หมดของดาวเทียมดวงดงักลา่ว ตลอดอายกุารใช้งานดาวเทียม โดย
ได้รับเงินคา่บริการทัง้หมดเป็นการลว่งหน้า ซึง่จะเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับการช าระคา่ก่อสร้างดาวเทียม 

10. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท:  

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมตัิให้เข้าท าข้อตกลงในการจดัซือ้ดาวเทียม ตามท่ีฝ่ายจดัการเสนอ เน่ืองจากการ
เข้าท าข้อตกลงดงักล่าวเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว 
อีกทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต 



  เอกสารแนบ 

 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
กรรมการบริษัท: 

- ไมม่ ี-  

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนีถู้กต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดท าขึน้ด้วยความ 
รอบคอบระมดัระวงั โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั 


