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ที่ TC-CP 025/2555 

 
  12  พฤศจิกายน  2555 
 
เร่ือง  แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2555 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
  ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ครัง้ท่ี 8/2555 ในวนัจนัทร์ท่ี 
12 พฤศจิกายน 2555 เร่ิมประชมุเวลา 9.30 นาฬิกา ถงึเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องประชมุ 2005 ชัน้ท่ี 20 อาคาร
อินทชัทาวเวอร์ เลขท่ี 414      ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมตสิรุปได้ดงันี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าไตรมาสท่ีสามของปี 2555 และอนุมตัิงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าไตรมาสท่ีสามของปี 
2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 

2. อนมุตัิการแตง่ตัง้ นางยพุาพรรณ ฉตัรศิรินพคณุ เป็นเลขานกุารบริษัท แทน นายสลิล จารุจินดา  
โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

3. อนมุตัิให้บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์  
พีทีอ ีจ ากดั (SHEN) (ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทนุช าระแล้ว) เพ่ือใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ SHEN ภายในวงเงินไมเ่กิน 6.554 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
202,059,820 บาท (อตัราแลกเปลี่ยน 30.83 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ซึง่เป็นไปตามสดัส่วนการถือ
หุ้นท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ทัง้นี ้รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท
จดทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1) การเข้าท าสัญญาเพิ่มเตมิ     

ภายในเดือนธนัวาคม 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 
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โฮลดิง้ส์ พีทีอี ลิมิเตด็ (AMH) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่มีบริษัท เทมาเสก โฮลดิง้ จ ากดั 
(Temasek) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้อม และ Temasek เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดย
ทางอ้อมในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สดัสว่นร้อยละ 41.14)  
 

3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่าของรายการ  
บริษัทฯให้เงินกู้ ยืมแก่ SHEN ภายในวงเงิน 6.554 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
202,059,820 บาท โดยมีลกัษณะเป็นการทยอยเบิกใช้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสดัสว่น
ร้อยละ 51) โดยมีเง่ือนไขการกู้ ยืม ดงันี ้

ประเภทเงินกู้: เงินกู้ เผ่ือเรียก (ช าระเม่ือทวงถาม) 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ : Libor + 2.75% (ซึง่อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารชัน้น าเคยเสนอ
ให้บริษัทฯ ส าหรับการปลอ่ยกู้ให้แก่ SHEN) 

การช าระดอกเบีย้: จ่ายแบบรายเดือน 

หลกัประกนั: ไมม่ี 
 

4) แหล่งเงนิทุน     
จากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ   
 

5) ประเภทและขนาดของรายการ 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้ นใน
สดัส่วนท่ีมากกว่าสัดส่วนท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันถือหุ้ นใน SHEN โดยมีมูลค่าของรายการ
มากกว่าร้อยละ 3 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทจดทะเบียน (ตามงบการเงิน
ของบริษัทฯ วนัท่ี 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทแล้ว) อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเป็นรายการท่ีบริษัทจดทะเบียนและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ร่วมกนัให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึง่บริษัทจดทะเบียนและบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนัเป็นผู้ ถือหุ้น ตามสดัส่วนท่ีตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนัน้ตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป
หรือดีกว่า บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรายการ
ดงักล่าว (การค านวนขนาดของรายการนบัรวมเงินต้นและดอกเบีย้ 12 เดือน เน่ืองจากเป็น
เงินกู้ ระยะสัน้ประเภทเผ่ือเรียก) ทัง้นี ้รายการดงักล่าวนบัเป็นรายการขนาดกลางท่ีบริษัทฯ 
ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามประกาศ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546  

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วม

ประชุม และ ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียคือ นายสมประสงค์  บญุยะชยั  นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ นายเอนก  
พนาอภิชน และนายยอง ล า ซุง ซึง่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและไมไ่ด้
ออกเสียงในท่ีประชมุส าหรับวาระนี ้
 

7) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือเป็นเงินทนุ
หมนุเวียนแก่ SHEN และบริษัทย่อยดงักลา่ว มีความจ าเป็นอย่างมาก เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือไมห่ยดุชะงกัหรือเกิดความเสียหายและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้สามารถด าเนินงานตอ่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดใีน
อนาคต 
 

8) ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่าง
จากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) 
ไมม่ี 

  

4. รับทราบเร่ืองการท าสญัญาจ้างปรับปรุงพฒันาและให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไทยคม จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อยกบับริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั ซึง่มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
คือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 โดยมีมลูคา่จ้าง 11.18 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

การเข้าท ารายการ: กรกฎาคม 2555  
คู่สัญญาที่เก่ียวข้อง: ผู้ จ้าง: บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ผู้ รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั (ITAS) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: ผู้ จ้างและผู้ รับจ้าง มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ บริษัท ชิน  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัทในสดัส่วนร้อยละ 
41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 
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ลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการ: 

บริษัทและบริษัทย่อย จ้าง ITAS ด าเนินการติดตัง้และปรับปรุง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. ด าเนินการปรับปรุงระบบงาน Sales and Distribution ให้

รองรับการใช้งานของบริษัทย่อย IPSTAR Global, BVI, IPIN 
2. ติดตัง้ระบบ SAP-GRC และImplement เพ่ือประเมินและลด 

IT Risk ในด้าน Segregation of Duties 
3. ด าเนินการจัดท าและติดตัง้ระบบงาน Budget, Planning 

and Reporting เพ่ือใช้ในการท างบประมาณและแผนงาน 
ประจ าปี การจ าลองการขายและการใช้งบประมาณ  การ
จัดท ารายงาน เปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณกับท่ีเกิดขึน้
จริง ให้รองรับการใช้งานของบริษัทและบริษัทย่อย  

ระยะเวลาในการว่าจ้าง: 1 กรกฎาคม 2555 ถงึ 31 มีนาคม 2556  
รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน 

มูลค่ารวมของรายการ: ประมาณ 11.18 ล้านบาท  
ประเภทของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท   

จดทะเบียนประเภทสนบัสนุนนธุรกิจปกติของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีมลูค่าของรายการ
เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทจดทะเบียน โดยขนาดของ
รายการดงักล่าว บริษัทมีหน้าท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
              ขอแสดงความนบัถือ 

 
   (นายสลิล จารุจินดา) 
                                                    ผู้อ านวยการ ส านกักฎหมาย  

                            บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 


