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30 มิถนุ ายน 2558
เรื่ อง รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนประเภทการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
เรี ยน กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปั จจุบนั บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ ส์ จากัด
(LTC) ผ่านทาง บริ ษัท เชนนิ งตันอินเวสเม้ นท์ พี ทีอี จากัด (SHEN)* โดยที่ LTC ได้ รับสิทธิ ในการดาเนิ น
ธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทัง้ นี ้ สิทธิในการดาเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC ในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จะสิ ้นสุด
อายุลงในปี 2564 ที่ผ่านมา LTC มีผลกระกอบการที่ดี ปั จจุบนั ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1 ใน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว รวมทัง้ มีการจ่ายเงิน ปั น ผลให้ แก่ SHEN อย่ างต่อเนื่ อง ดังนัน้
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จึงได้ มีมติ จ ากการประชุม ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวัน ที่ 9 มกราคม 2558 และ ครั ง้ ที่
8/2558 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 อนุมตั ิในหลักการให้ บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุน LTC ในการต่ออายุสิทธิ
ในการดาเนินธุรกิจโทรคมนาคมต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา 25 ปี ตังแต่
้ ปี 2565 ถึงปี 2589 ซึง่ บริ ษัทฯ จะให้ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ SHEN ในรู ปแบบของเงินกู้ยืม เพื่อใช้ ในการชาระค่าต่ออายุสิทธิในการดาเนินธุรกิจ
โทรคมนาคมของ LTC โดยการได้ มาซึ่งสิทธิ ดงั กล่าว จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุรกิจและการเติบโต
ต่อไปในอนาคตของ LTC เนื่องจากทาให้ LTC สามารถขยายระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจหลักต่อไปได้ อีก
25 ปี ซึ่งจะทาให้ SHEN ได้ รับประโยชน์ จากเงินปั นผลของ LTC ต่อเนื่ องในระยะยาว และจะส่งผลดีต่อ
บริ ษัทฯเช่นกัน
บริ ษัทฯจะให้ เงินกู้ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ยืม รวมกับดอกเบีย้ ที่ SHEN ต้ องชาระคืนแก่บริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น
เป็ นเงินประมาณ 74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 2,500 ล้ านบาท โดยแหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ
จะมาจากเงินกู้ยืมทัง้ จากสถาบันการเงินและจากบริ ษัทในกลุ่ม ทัง้ นี ้ รายการให้ ก้ ูยืมดังกล่าวเป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจด
ทะเบียน ประเภทการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของการทารายการดังนี ้
หมายเหตุ: * บริ ษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SHEN โดยถือหุ้นร้ อยละ 51 ของทุนชาระแล้ ว และ SHEN เป็ นผู้
ถือหุ้นร้ อยละ 49 ของทุนชาระแล้ วของ LTC

1) การเข้ าทาสัญญา
ภายในเดือนกรกฎาคม 2558
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 โฮลดิ ้งส์ พีที
อี ลิมิเต็ด (AMH) เป็ นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 49 และ มีบริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 51 ทังนี
้ ้ บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ถือหุ้นโดย บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด
(มหาชน) (INTOUCH) ในสัดส่วนร้ อยละ 41.14 โดยทัง้ INTOUCH และ AMH มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่โดย
ทางอ้ อมร่ วมกัน
3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่ าของรายการ
บริ ษัทฯจะให้ เงินกู้ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ยืม รวมกับดอกเบี ้ยที่ SHEN ต้ องชาระคืนแก่บริ ษัทฯ
ทังสิ
้ ้นเป็ นเงินประมาณ 74 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณ 2,500 ล้ านบาท (คานวณจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.9 บาทต่อ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา อ้ างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่
26 มิถนุ ายน 2558) ซึง่ เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน SHEN (บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN
ในสัดส่วนร้ อยละ 51) โดยมีลกั ษณะการเบิกใช้ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม และมีเงื่อนไขการกู้ยืม
ดังนี ้
ประเภทเงินกู้:
เงินกู้ยืมระยะยาว 10 ปี โดยมีระยะเวลาผ่อนผันการชาระคืนเงินต้ น
(Grace Period) 2 ปี
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้:
LIBOR 6 เดือน + 3% (อ้ างอิงจากอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารชันน
้ าเคยเสนอ
ให้ บริ ษัทฯ ในการปล่อยกู้ SHEN)
4) แหล่ งเงินทุน
บริ ษัทฯ ใช้ แหล่งเงินทุนจาก 2 ส่วน ได้ แก่
(1) เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน จานวนไม่เกินร้ อยละ 60 ของเงินกู้ยืมทังหมด
้
โดยมีอตั รา
ดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด ทังนี
้ ้เงินกู้ยืมจานวนนี ้ อาจทาการ Refinance เป็ นเงินกู้ยืมระยะยาวใน
อนาคต ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ

(2) เงินกู้ยืมจากบริ ษัทในกลุม่ จานวนไม่เกินร้ อยละ 40 ของเงินกู้ยืมทังหมด
้
5) ประเภทและขนาดของรายการ
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียนประเภทให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นนิติบุคคลที่บริ ษัทจดทะเบียนถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าสัดส่วนที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันถือหุ้นใน SHEN โดยมีมลู ค่าของรายการมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยโดยมีมลู ค่าเท่ากับร้ อยละ 16.47 (ตามงบการเงินของ
บริ ษัทฯ สาหรับงวด 3 เดือน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริ ษัทแล้ ว) โดยเป็ นการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามสัดส่วนการที่บริ ษัทมีส่วนได้
เสี ยและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทั่วไปซึ่งได้ รับ ยกเว้ น ไม่ต้องขออนุมัติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้
รายการดังกล่าวนับเป็ นรายการขนาดใหญ่ที่บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและรายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
6) กรรมการที่มีส่วนได้ เสียและหรื อกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ เข้ าร่ วมประชุม และ
ไม่ มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียคือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอนก พนาอภิชน
และนายเกว็ก บัค ไช ซึง่ เป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้ าทารายการ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SHEN เพื่อการชาระค่า
สิทธิในการดาเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC จากเดิมที่จะสิ ้นสุดลงในปี 2564 ต่อไปอีกเป็ นระยะเวลา
25 ปี ตังแต่
้ ปี 2565 ถึงปี 2589 มีความสมเหตุสมผลและคุ้มค่า เนื่องจาก LTC มีผลการดาเนินงานที่ดี
มีการจ่ายปั นผลแก่ SHEN ต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นการสร้ างความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจของ LTC ใน
ระยะยาวซึง่ จะส่งผลดีตอ่ บริ ษัทฯเช่นกัน
8) ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการของบริ ษั ท ฯ ที่ แ ตกต่ า งจาก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้ อ 7)
ไม่มี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพาพรรณ ฉัตรศิรินพคุณ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการ
สานักประธานกรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ไทยคม จากัด (มหาชน)
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