
 

 

 

ที่ TC-CP 015/2555 
 

   5 เมษายน 2555 
 

เร่ือง  แจ้งการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อ้างถงึ หนงัสือบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) ท่ี TC-CP 044/2554 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554 

 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ครัง้ท่ี 3/2555 วนัท่ี 22 
มีนาคม 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2005 ชัน้ 20 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 414 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมตอินุมตัิให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้เงินกู้ ยืม
แก่บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุ
ช าระแล้ว) ใช้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ SHEN เพ่ิมเติมจากเดิม ตามหนงัสือท่ีอ้างถงึอีกภายในวงเงินไมเ่กิน 
1,830,645 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 56,901,023.21 บาท (อตัราแลกเปลี่ยน 31.0825 บาทตอ่เหรียญสหรัฐ) 
เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของ SHEN ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ซึง่การอนมุตัิให้วงเงินกู้
ดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ทัง้นี ้ รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียว
โยงกนัของบริษัทจดทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) การเข้าท าสัญญาเพิ่มเตมิ     

ภายในเดือนเมษายน 2555 

2) คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับริษัทฯ   

ผู้กู้ : บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากดั (SHEN) 
ผู้ให้กู้: บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ผู้กู้  (SHEN) เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เน่ืองจาก SHEN มีบริษัท เอเชีย โมบายล์ โฮลดิง้ส์ พีทีอ ี
ลิมิเตด็ (AMH) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่มีบริษัท เทมาเสก โฮลดิง้ จ ากดั (Temasek) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
โดยทางอ้อม และ Temasek เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อมในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
(ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 41.14)  

3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่าของรายการ  

บริษัทฯให้เงินกู้ ยืมแก่ SHEN เพ่ิมอีกภายในวงเงิน 1,830,645 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 56,901,023.21 
บาท โดยมีลกัษณะเป็นการทยอยเบิกใช้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ซึง่การให้กู้ เงินเพ่ิมเติมใน
ครัง้นีเ้ป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสดัสว่นร้อยละ 51) 



 

 

ทัง้นี ้ หากนบัรวมกบัจ านวนท่ีให้กู้ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้ระหวา่ง 6 เดือนแล้ว จ านวน 5.669 ล้านเหรียญ
สหรัฐ คิดเป็นจ านวนให้กู้รวมทัง้สิน้ 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 228.36 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไข
การกู้ ยืม ดงันี ้
ประเภทเงินกู้: เงินกู้ เผ่ือเรียก (ช าระเม่ือทวงถาม) 
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ : Libor + 2.75% (ซึง่อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารชัน้น าเคยเสนอให้บริษัทฯ 

ส าหรับการปลอ่ยกู้ให้แก่ SHEN) 
การช าระดอกเบีย้: จ่ายแบบรายเดือน 
หลกัประกนั: ไมม่ี 

4) แหล่งเงนิทุน     

จากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ   

5) ประเภทและขนาดของรายการ 

รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้ นในสดัส่วนท่ีมากกว่าสัดส่วนท่ี
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันถือหุ้ นใน SHEN ตามสัดส่วนท่ีตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไป โดยมีมลูค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (ตามงบการเงินของบริษัทฯ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว) (การค านวนขนาดของรายการนับรวมเงินต้นและ
ดอกเบีย้ 12 เดือน เน่ืองจากเป็นเงินกู้ ระยะสัน้ประเภทเผ่ือเรียก) ทัง้นี ้รายการดงักล่าวนับเป็นรายการ
ขนาดกลางท่ีบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการและรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดไว้ว่า กรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัร่วมกนัให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึง่บริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทย่อยและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนท่ีตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคล
นัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในรายการดงักลา่ว  

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และ ไม่มี

สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียคือ นายสมประสงค์  บญุยะชยั  นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ นายเอนก  พนาอภิชน และ
นายยอง ล า ซุง ซึง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมไ่ด้ออกเสียงในท่ีประชมุส าหรับ
วาระนี ้
 



 

 

7) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ   

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนแก ่
SHEN และบริษัทย่อยดงักลา่ว มีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือไม่
หยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สามารถด าเนินงานตอ่ไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีในอนาคต 

8) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเหน็

ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) 

ไมม่ี 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
            ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางศุภจี สุธรรมพนัธุ์ ) 

               กรรมการ 
                   บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

 
 


