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ที่ TC-CP 025/2555 
 
 
 
 
 

บริษัทฯขอแก้ไขรายละเอียดเกีย่วกับการนับขนาดของรายการเกี่ยวโยงในข้อ 5. ประเภทและขนาดของรายการ 
 
จากเดิม ... ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนับเปน็รายการขนาดกลางที่บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ

เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 

 
เปลี่ยนเป็น  ... ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนับเป็นรายการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เป็นการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วน 

บริษัทฯจึงมีหน้าที่แจ้งการอนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เท่านั้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

 
  
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ 
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  12  พฤศจิกายน  2555 
 
เรื่อง  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่8/2555 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 8/2555 ในวันจันทรท์ี่ 
12 พฤศจิกายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา ถึงเวลา 13.40 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้นที่ 20 อาคาร
อินทัชทาวเวอร์ เลขที่ 414      ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าไตรมาสที่สามของปี 2555 และอนุมัติงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าไตรมาสที่ สามของปี 
2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 

2. อนุมัติการแต่งต้ัง นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรนิพคุณ เป็นเลขานุการบริษัท แทน นายสลิล จารจุนิดา  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

3. อนุมัติให้บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้เงินกูย้ืมแก่บริษัท เชนนิงตันอินเวสเม้นท ์ 
พีทีอ ีจ ากัด (SHEN) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รอ้ยละ 51 ของทนุช าระแล้ว) เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมนุเวียนของ SHEN ภายในวงเงินไม่เกิน 6.554 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
202,059,820 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30.83 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
จดทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1) การเข้าท าสัญญาเพิ่มเติม     

ภายในเดือนธันวาคม 2555 
 

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับริษัทฯ   
ผู้กู้: บริษัท เชนนิงตันอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากัด (SHEN) 
ผู้ให้กู:้ บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ผู้กู้ (SHEN) เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจาก SHEN มีบริษัท เอเชีย โมบายล ์
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โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (AMH) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญซ่ึ่งมีบริษัท เทมาเสก โฮลดิ้ง จ ากัด 
(Temasek) เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่โดยทางอ้อม และ Temasek เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่โดย
ทางอ้อมในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ใน
สัดส่วนร้อยละ 41.14)  
 

3) ลักษณะท่ัวไปและมูลค่าของรายการ  
บริษัทฯให้เงินกู้ยืมแก่ SHEN ภายในวงเงิน 6.554 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 
202,059,820 บาท โดยมีลักษณะเป็นการทยอยเบิกใช้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN ในสัดส่วน
ร้อยละ 51) โดยมีเง่ือนไขการกู้ยืม ดังนี้ 

ประเภทเงินกู:้ เงินกู้เผื่อเรียก (ช าระเม่ือทวงถาม) 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: Libor + 2.75% (ซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารชั้นน าเคยเสนอ
ให้บริษัทฯ ส าหรบัการปล่อยกูใ้ห้แก่ SHEN) 

การช าระดอกเบี้ย: จ่ายแบบรายเดือน 

หลักประกนั: ไม่มี 
 

4) แหล่งเงินทุน     
จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัฯ   
 

5) ประเภทและขนาดของรายการ 
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นใน
สัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันถือหุ้นใน SHEN โดยมีมูลค่าของรายการ
มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (ตามงบการเงิน
ของบริษัทฯ วันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทแล้ว) (การค านวนขนาดของรายการนับรวมเงินต้นและดอกเบี้ย 12 เดือน เนื่องจาก
เป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภทเผื่อเรียก) ทั้งนี้ รายการดังกล่าวนับเป็นรายการขนาดใหญ่ อย่างไร
ก็ตาม เป็นการให้กู้ยืมเงินตามสัดส่วน บริษัทฯจึงมีหน้าที่แจ้งการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเท่านั้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 
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6) กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียและหรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วม

ประชุม และ ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 

กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายสมประสงค์  บุญยะชัย  นางศุภจี  สุธรรมพันธุ์ นายเอนก  
พนาอภิชน และนายยอง ล า ซุง ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสยีไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไมไ่ด้
ออกเสียงในที่ประชุมส าหรับวาระนี้ 
 

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทท่ีเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่ SHEN และบรษิัทย่อยดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างมาก เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทในเครือไม่หยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดใีน
อนาคต 
 

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ท่ีแตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) 
ไม่มี 

  

4. รับทราบเรื่องการท าสญัญาจ้างปรบัปรงุพัฒนาและใหบ้รกิารระบบคอมพิวเตอรข์องบริษัท ไทยคม จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยกับบริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
คือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าจ้าง 11.18 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

การเข้าท ารายการ: กรกฎาคม 2555  
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง: ผู้จ้าง: บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ผู้รับจ้าง: บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด (ITAS) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน: ผู้จ้างและผู้รบัจ้าง มีผู้ถือหุน้รายใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท ชิน  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 
41.14 และถือหุ้นใน ITAS ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 

ลักษณะโดยท่ัวไปของ
รายการ: 

บริษัทและบริษัทย่อย จ้าง ITAS ด าเนินการติดต้ังและปรับปรงุ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด าเนินการปรับปรุงระบบงาน Sales and Distribution ให้

รองรับการใช้งานของบริษัทย่อย IPSTAR Global, BVI, IPIN 
2. ติดต้ังระบบ SAP-GRC และImplement เพื่อประเมินและลด 

IT Risk ในด้าน Segregation of Duties 
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3. ด าเนินการจัดท าและติดตั้งระบบงาน Budget, Planning 
and Reporting เพื่อใช้ในการท างบประมาณและแผนงาน 
ประจ าปี การจ าลองการขายและการใช้งบประมาณ  การ
จัดท ารายงาน เปรียบเทียบข้อมูลงบประมาณกับที่เกิดขึ้น
จริง ให้รองรับการใช้งานของบริษัทและบริษัทย่อย  

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

มูลค่ารวมของรายการ: ประมาณ 11.18 ล้านบาท  
ประเภทของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท   

จดทะเบียนประเภทสนับสนุนนธุรกิจปกติของบริษัทจดทะเบียน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีมูลค่าของรายการ
เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน โดยขนาดของ
รายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
              ขอแสดงความนับถือ 

 
   (นายสลิล จารจุินดา) 
                                                    ผู้อ านวยการ ส านักกฎหมาย  

                            บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 


