ที่ TC-CP 025/2555

12 พฤศจิกายน 2555
เรื่ อง แจ้ งมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2555
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ครัง้ ที่ 8/2555 ในวันจันทร์ ที่
12 พฤศจิกายน 2555 เริ่ มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา ถึงเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม 2005 ชันที
้ ่ 20 อาคาร
อินทัชทาวเวอร์ เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร มีมติสรุ ปได้ ดงั นี ้
1. รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาไตรมาสที่ส ามของปี 2555 และอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะทางการเงิ น งบก าไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาไตรมาสที่ ส ามของปี
2555 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
2. อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ เป็ นเลขานุการบริ ษัท แทน นายสลิล จารุจินดา
โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้ นไป
3. อนุมตั ิให้ บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ให้ เงินกู้ยืมแก่บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์
พีทีอี จากัด (SHEN) (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 ของทุนชาระแล้ ว) เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของ SHEN ภายในวงเงินไม่เกิน 6.554 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ
202,059,820 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30.83 บาทต่อเหรี ยญสหรัฐ) ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท
จดทะเบียน ประเภทการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) การเข้ าทาสัญญาเพิ่มเติม
ภายในเดือนธันวาคม 2555
2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ องและความสัมพันธ์ กับริษัทฯ
ผู้ก้ :ู
บริ ษัท เชนนิงตันอินเวสเม้ นท์ พีทีอี จากัด (SHEN)
ผู้ให้ ก้ :ู บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ)
ผู้ก้ ู (SHEN) เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ เนื่องจาก SHEN มีบริ ษัท เอเชีย โมบายล์
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โฮลดิ ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (AMH) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ่ มีบริ ษัท เทมาเสก โฮลดิ ้ง จากัด
(Temasek) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยทางอ้ อม และ Temasek เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดย
ทางอ้ อมในบริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ใน
สัดส่วนร้ อยละ 41.14)
3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่ าของรายการ
บริ ษัทฯให้ เงินกู้ยืมแก่ SHEN ภายในวงเงิน 6.554 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ
202,059,820 บาท โดยมีลกั ษณะเป็ นการทยอยเบิกใช้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม
ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน SHEN (บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสัดส่วน
ร้ อยละ 51) โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืม ดังนี ้
ประเภทเงินกู้:

เงินกู้เผื่อเรี ยก (ชาระเมื่อทวงถาม)

อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้: Libor + 2.75% (ซึง่ อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารชันน
้ าเคยเสนอ
ให้ บริ ษัทฯ สาหรับการปล่อยกู้ให้ แก่ SHEN)
การชาระดอกเบี ้ย: จ่ายแบบรายเดือน
หลักประกัน:

ไม่มี

4) แหล่ งเงินทุน
จากเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ
5) ประเภทและขนาดของรายการ
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนประเภทให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันที่เป็ นนิติบุคคลที่ บริ ษัทจดทะเบียนถื อหุ้นใน
สัดส่วนที่ มากกว่าสัดส่วนที่ บุคคลที่ เกี่ ยวโยงกันถื อหุ้นใน SHEN โดยมีมูลค่าของรายการ
มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน (ตามงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริ ษัทแล้ ว) อย่างไรก็ตาม กรณี ที่เป็ นรายการที่บริ ษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ร่ วมกันให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึง่ บริ ษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันเป็ นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้ เสียในนิติบุคคลนันตามเงื
้
่อนไขการค้ าโดยทั่วไป
หรื อดีกว่า บริ ษัทจดทะเบียนจะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นรายการ
ดังกล่าว (การคานวนขนาดของรายการนับรวมเงินต้ นและดอกเบี ้ย 12 เดือน เนื่องจากเป็ น
เงินกู้ระยะสันประเภทเผื
้
่อเรี ยก) ทัง้ นี ้ รายการดังกล่าวนับเป็ นรายการขนาดกลางที่บริ ษัทฯ
ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื ่อง หลักเกณฑ์ ในการทารายการที ่เกี ่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย เรื ่อง การเปิ ดเผยข้อมู ลและการ
ปฏิ บตั ิ การของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเ่ กี ่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

6) กรรมการที่มีส่วนได้ เสียและหรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ เข้ าร่ วม
ประชุม และ ไม่ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอนก
พนาอภิชน และนายยอง ลา ซุง ซึง่ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่ได้
ออกเสียงในที่ประชุมสาหรับวาระนี ้
7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ SHEN และบริ ษัทย่อยดังกล่าว มีความจาเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทในเครื อไม่หยุดชะงักหรื อเกิดความเสียหายและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยให้ สามารถดาเนินงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดใี น
อนาคต
8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่ าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 7)
ไม่มี
4. รับทราบเรื่ องการทาสัญญาจ้ างปรับปรุงพัฒนาและให้ บริ การระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ไทยคม จากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อยกับบริ ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่
คือ บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 โดยมีมลู ค่าจ้ าง 11.18
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเข้ าทารายการ:
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง:

กรกฎาคม 2555
ผู้จ้าง: บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ผู้รับจ้ าง: บริ ษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชัน่ ส์ แอนด์ เซอร์ วิส จากัด (ITAS)
ความสัมพันธ์ ระหว่ างกัน: ผู้จ้างและผู้รับจ้ าง มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ บริ ษัท ชิ น
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ
41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99
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ลักษณะโดยทั่วไปของ
รายการ:

ระยะเวลาในการว่ าจ้ าง:
มูลค่ ารวมของรายการ:
ประเภทของรายการ:

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จ้ าง ITAS ดาเนินการติดตังและปรั
้
บปรุง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ดาเนินการปรับปรุ งระบบงาน Sales and Distribution ให้
รองรับการใช้ งานของบริ ษัทย่อย IPSTAR Global, BVI, IPIN
2. ติดตังระบบ
้
SAP-GRC และImplement เพื่อประเมินและลด
IT Risk ในด้ าน Segregation of Duties
3. ดาเนินการจัดทาและติดตังระบบงาน
้
Budget, Planning
and Reporting เพื่อใช้ ในการทางบประมาณและแผนงาน
ประจาปี การจาลองการขายและการใช้ งบประมาณ การ
จัดทารายงาน เปรี ยบเที ยบข้ อมูลงบประมาณกับที่ เกิ ดขึน้
จริ ง ให้ รองรับการใช้ งานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556
รวมเป็ นระยะเวลา 9 เดือน
ประมาณ 11.18 ล้ านบาท
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัท
จดทะเบียนประเภทสนับสนุนนธุรกิจปกติของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื ่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บตั ิ การของบริ ษทั จดทะเบี ยน
ในรายการที ่เกี ่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีมลู ค่าของรายการ
เกินกว่าร้ อยละ 0.03 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียน โดยขนาดของ
รายการดังกล่าว บริ ษัทมีหน้ าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)
ผู้อานวยการ สานักกฎหมาย
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
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