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ที
  TC-CP 016 /2557  
29 เมษายน 2557 

 เรื
อง แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที
 7/2557  เรื
องการลงทนุในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 เรียน กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ด้วยที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที
 7/2557 ซึ
งประชมุเมื
อ วนัที
  29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุ ชั �น 20 อาคารอินทชัทาวเวอร์ เลขที
 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติอนมุติัการลงทนุในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 โดยมีมลูคา่ลงทนุประมาณ 170 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาโดยบวกค่าเผื
อการลงทุนไม่เกิน 5% หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดประมาณ 178.5 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 5,791 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี
ยนประมาณ 32.44 บาทต่อ 
1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ
งเป็นอตัราถวัเฉลี
ยของเดือนมีนาคม 2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) รายการดงักล่าวเป็นรายการได้มาซึ
งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ
งตอบแทน (คํานวณเปรียบเทียบกบังบการเงนิที
ตรวจสอบแล้ว ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2556) ในอตัราร้อยละ 21.15 โดยคํานวณรวมกบัการได้มาซึ
งสินทรัพย์อื
นที
ได้มาในช่วง 6 เดือนย้อนหลงั อนัได้แก่ การได้มาในหุ้นของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จํากดั ของบริษัทย่อย ที
มีขนาดรายการร้อยละ 0.68 (คํานวณเปรียบเทียบกบังบการเงินที
สอบทานแล้ว ณ วนัที
 30 กันยายน 2556) คิดเป็นมลูค่ารวมของสิ
งตอบแทนในอตัราร้อยละ 21.83 ซึ
งถือว่าเป็นรายการประเภทที
 2 ตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื
องการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึ
งเมื
อคํานวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ
งตอบแทน ตามข้อ 7 (3) แล้ว รายการดงักล่าวมีมลูค่าเทา่กบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แต่ตํ
ากวา่ร้อยละ 50 และบริษัทฯ มีหน้าที
ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์ฯ)  และจดัส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแตว่นัที
เปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศที
แนบมาพร้อมนี � 

 จงึเรียนมาเพื
อโปรดทราบ 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
       (นางศภุจี สธุรรมพนัธ์)    กรรมการ       บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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สารสนเทศการได้มาซึ�งสนิทรัพย์ ของ บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 
 

  ที
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั �งที
 7/2557 เมื
อวนัที
 29 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัการลงทนุในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 
1. วนัเดอืนปีที
เกิดรายการ: บริษัทฯ คาดวา่จะเข้าทําสญัญาที
เกี
ยวข้องกบัโครงการดาวเทยีมไทยคม 8 ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 นี � 
2. คูส่ญัญาที
เกี
ยวข้อง:                     ความสมัพนัธ์ของคู่สญัญา: 

บริษัท Orbital Sciences Corporation ซึ
งเป็นผู้ผลิตดาวเทียมและบริษทั 
Space Exploration Technologies Corporation ซึ
งเป็นบริษัทผู้ให้บริการจดัสง่ดาวเทียม สําหรับบริษัทประกนัภยันั �น บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการคดัเลือก ไมม่ี 

3. ลกัษณะโดยทั
วไปของรายการประเภทรายการ: เกณฑ์พิจารณาและขนาดรายการ: 
 บริษัทฯ ลงทนุในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 เพื
อขยายธรุกิจของบริษัทฯ ขนาดของรายการคํานวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ
งตอบแทนได้ร้อยละ 
21.15 (คํานวณเปรียบเทียบกับงบการเงินที
ตรวจสอบแล้ว ณ วันที
 31ธนัวาคม 2556) โดยคํานวณรวมกบัการได้มาซึ
งสินทรัพย์อื
นที
ได้มาในช่วง 6เดือนย้อนหลงั อนัได้แก่ การได้มาในหุ้นของบริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จํากัด ของบริษัทย่อย ที
 มีขนาดรายการร้อยละ 0.68 (คํานวณเปรียบเทียบกับงบการเงินที
สอบทานแล้ว ณ วันที
 30 กันยายน 
2556) คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ
งตอบแทนในอัตราร้อยละ 21.83   ซึ
งเป็นรายการประเภทที
 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรื
องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ
งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ
งบริษัทฯ มีหน้าที
ต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และจดัส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 
21 วนั นบัแต่วนัที
เปิดเผยรายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์: ดาวเทียมไทยคม 8 เป็นดาวเทียมที
มีขนาดกลางมีจํานวนชอ่งสญัญาณรวมทั �งสิ �น 24 ชอ่งสญัญาณ  Ku-band โดยมีนํ �าหนกัประมาณ 3,100 กิโลกรัม มีอายกุารใช้งานประมาณ 16  ปี 
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5. มลูคา่ของสินทรัพย์และมลูคา่รวมของสิ
งตอบแทน: มลูคา่ของการลงทนุสงูสดุในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 ประมาณ 178.5 ล้านดอลลา่ร์สหรฐัอเมริกา หรือประมาณ 5,791 ล้านบาท (อตัราแลกเปลี
ยนประมาณ 32.44 บาทตอ่ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ซึ
งเป็นอตัราถวัเฉลี
ยของเดือนมนีาคม 2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ
งประกอบไปด้วยมลูคา่ดาวเทียมรวมการจดัสง่ สถานีควบคมุดาวเทียมภาคพื �นดิน และค่าประกนัภยั โดยการชําระเงนินั �นจะแบง่ชําระเป็นงวดๆ ตามความสําเร็จของงานและข้อตกลงที
มกีบัผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ทั �งนี �บริษัทฯ คาดวา่การสร้างดาวเทียมไทยคม 8 จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที
 1 ของปี 2559 
6. ผลประโยชน์ที
จะเกิดกบับริษัทฯ: เพื
อเสริมสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต จากความต้องการใช้ช่องสญัญาณดาวเทียม Ku-band ที
เพิ
มขึ �นในประเทศไทย เอเชียใต้ และในทวีปแอฟริกา รวมทั �งรองรับการสิ �นสดุอายกุารใช้งานของดาวเทียมดวงเดิมของบริษัทฯ   
7. แหลง่เงินทนุ: บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนในโครงการดาวเทียวไทยคม 8 จากเงินกู้ ยืมระยะยาว และเงินกู้ ยืมระยะสั �นเพื
อเสริมสภาพคลอ่ง (ซึ
งขณะนี �อยูใ่นระหว่างขั �นตอนการพิจารณาคดัเลือกธนาคารผู้ให้กู้ ) รวมทั �งกระแสเงนิสดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
8. ความเห็นของผู้ เชี
ยวชาญอิสระ: ไมม่ี 
9. การประมาณการทางการเงนิในปีปัจจบุนั: ไมม่ี 
10. คดีหรือข้อเรียกร้องซึ
งมีสาระสําคญัที
อยูร่ะหวา่งดําเนินการของกิจการ หรือทรัพย์สินที
บริษทัฯ จะเข้าลงทนุ: 
11. ผลประโยชน์หรือรายการที
เกี
ยวข้องกนัระหว่างบริษัทฯ กบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น   ที
ถือหุ้นทั �งทางตรงหรือทางอ้อมตั �งแตร้่อยละ 10 ขึ �นไป: 
12. ความเห็นของคณะกรรมการ: 

ไมม่ี 
 
 
 ไมม่ี 
 
 
 
 คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติให้ลงทุนในโครงการดาวเทียมไทยคม 8 ตามที
ฝ่ายจดัการเสนอ เนื
องจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการเพิ
มศกัยภาพในการแขง่ขนัของบริษัทฯ  ซึ
งจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ใน 
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ระยะยาว อีกทั �งยงัเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต 
 13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที
แตกตา่งจากความเห็นของกรรมการบริษทัฯ: 
ไมม่ี 

 บริษัทฯ ขอรับรองวา่ คณะกรรมการได้พิจารณาการเข้าทาํรายการครั �งนี �ด้วยความสมเหตสุมผล โดยอยูบ่นพื �นฐานของผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั และบริษัทฯ ขอรับรองวา่ข้อความในสารสนเทศฉบบันี �ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทกุประการ  
 
 บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
 

 
 

                                                                    (นายสมประสงค์ บญุยะชยั)                                            (นางศภุจี สธุรรมพนัธ์)                                 กรรมการ                          กรรมการ 
 


