
 

 

ที่ TC-CPO 22 /2558 

   30 มิถนุายน 2558 
 
เร่ือง รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ปัจจุบนั บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากดั 
(LTC) ผ่านทาง บริษัท เชนนิงตันอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากัด (SHEN)* โดยท่ี LTC ได้รับสิทธิในการด าเนิน
ธุรกิจโทรคมนาคมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทัง้นี ้สิทธิในการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะสิน้สุด
อายุลงในปี 2564 ท่ีผ่านมา LTC มีผลกระกอบการที่ดี ปัจจบุนัครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทัง้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ SHEN อย่างต่อเน่ือง ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากการประชุมครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2558 และ ครัง้ท่ี 
8/2558 เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2558 อนมุตัิในหลกัการให้บริษัทฯ ให้การสนบัสนุน LTC ในการตอ่อายสุิทธิ
ในการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 25 ปี ตัง้แตปี่ 2565 ถงึปี 2589 ซึง่บริษัทฯ จะให้การ
สนบัสนนุทางการเงินแก่ SHEN ในรูปแบบของเงินกู้ ยืม เพ่ือใช้ในการช าระคา่ตอ่อายสุิทธิในการด าเนินธุรกิจ
โทรคมนาคมของ LTC โดยการได้มาซึ่งสิทธิดงักล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและการเติบโต
ตอ่ไปในอนาคตของ LTC เน่ืองจากท าให้ LTC สามารถขยายระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจหลกัต่อไปได้อีก 
25 ปี ซึ่งจะท าให้ SHEN ได้รับประโยชน์จากเงินปันผลของ LTC ต่อเน่ืองในระยะยาว และจะส่งผลดีต่อ
บริษัทฯเช่นกนั 

บริษัทฯจะให้เงินกู้ ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ ยืม รวมกบัดอกเบีย้ท่ี SHEN ต้องช าระคืนแก่บริษัทฯ ทัง้สิน้
เป็นเงินประมาณ 74 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,500  ล้านบาท โดยแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ 
จะมาจากเงินกู้ ยืมทัง้จากสถาบันการเงินและจากบริษัทในกลุ่ม ทัง้นี ้รายการให้กู้ ยืมดงักล่าว เป็นไปตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียน ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดของการท ารายการดงันี ้ 

หมายเหต:ุ * บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ SHEN โดยถือหุ้นร้อยละ 51 ของทนุช าระแล้ว และ SHEN เป็นผู้
ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทนุช าระแล้วของ LTC 



 

 

1) การเข้าท าสัญญา     
ภายในเดือนกรกฎาคม 2558  
 

2) คู่สัญญาที่เก่ียวข้องและความสัมพันธ์กับริษัทฯ   
ผู้กู้ : บริษัท เชนนิงตนัอินเวสเม้นท์ พีทีอี จ ากดั (SHEN) 
ผู้ให้กู้: บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ผู้กู้  (SHEN) เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ เน่ืองจาก SHEN มีบริษัท เอเชีย โมบายล์ โฮลดิง้ส์ พีที
อี ลิมิเตด็ (AMH) เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49 และ มีบริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 51 ทัง้นี ้ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  ถือหุ้นโดย บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
(มหาชน) (INTOUCH) ในสดัสว่นร้อยละ 41.14 โดยทัง้ INTOUCH และ AMH มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดย
ทางอ้อมร่วมกนั 

 
3) ลักษณะทั่วไปและมูลค่าของรายการ  

บริษัทฯจะให้เงินกู้ ยืมแก่ SHEN โดยมีวงเงินกู้ ยืม รวมกบัดอกเบีย้ท่ี SHEN ต้องช าระคืนแก่บริษัทฯ 
ทัง้สิน้เป็นเงินประมาณ 74 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,500  ล้านบาท (ค านวณจาก
อตัราแลกเปลี่ยนท่ี 33.9 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 
26 มิถนุายน 2558)  ซึง่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SHEN (บริษัทฯ ถือหุ้นใน SHEN 
ในสดัสว่นร้อยละ 51) โดยมลีกัษณะการเบิกใช้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และมีเง่ือนไขการกู้ ยืม 
ดงันี ้
ประเภทเงินกู้:     เงินกู้ ยืมระยะยาว 10 ปี โดยมีระยะเวลาผ่อนผนัการช าระคืนเงินต้น  

(Grace Period) 2 ปี  
อตัราดอกเบีย้เงินกู้ :   LIBOR 6 เดือน + 3% (อ้างอิงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารชัน้น าเคยเสนอ 

ให้บริษัทฯ ในการปลอ่ยกู้  SHEN)  
 

4) แหล่งเงนิทุน     
บริษัทฯ ใช้แหลง่เงินทนุจาก 2 สว่น ได้แก่  
(1) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จ านวนไมเ่กินร้อยละ 60 ของเงินกู้ ยืมทัง้หมด โดยมอีตัรา

ดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ทัง้นีเ้งินกู้ ยืมจ านวนนี ้ อาจท าการ Refinance เป็นเงินกู้ ยืมระยะยาวใน
อนาคต ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของกระแสเงินสดของบริษัทฯ 



 

 

(2)   เงินกู้ ยืมจากบริษัทในกลุม่ จ านวนไมเ่กินร้อยละ 40 ของเงินกู้ ยืมทัง้หมด  
 

5) ประเภทและขนาดของรายการ 
รายการดงักลา่วเข้าข่ายเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียนประเภทให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้นในสดัส่วนท่ีมากกว่าสดัส่วนท่ี
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัถือหุ้นใน SHEN   โดยมีมลูค่าของรายการมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยโดยมีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 16.47 (ตามงบการเงินของ
บริษัทฯ ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ซึง่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทแล้ว) โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตามสดัส่วนการท่ีบริษัทมีส่วนได้
เสียและเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติท่ีป ระชุมผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นี ้
รายการดงักล่าวนบัเป็นรายการขนาดใหญ่ท่ีบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการและรายงานต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียและหรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุม และ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียคือ นายสมประสงค์  บญุยะชยั  นางศภุจี  สธุรรมพนัธุ์ นายเอนก  พนาอภิชน 
และนายเกวก็ บคั ไช  ซึง่เป็นกรรมการที่มีสว่นได้เสียไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงในท่ีประชมุ 
 

7) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ   
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SHEN เพ่ือการช าระคา่
สิทธิในการด าเนินธุรกิจโทรคมนาคมของ LTC จากเดิมท่ีจะสิน้สดุลงในปี 2564 ตอ่ไปอีกเป็นระยะเวลา 
25 ปี ตัง้แตปี่ 2565 ถงึปี 2589 มีความสมเหตสุมผลและคุ้มคา่ เน่ืองจาก LTC มีผลการด าเนินงานท่ีดี 
มีการจ่ายปันผลแก่ SHEN ตอ่เน่ือง รวมทัง้เป็นการสร้างความตอ่เน่ืองในการด าเนินธุรกิจของ LTC ใน
ระยะยาวซึง่จะสง่ผลดีตอ่บริษัทฯเช่นกนั  
 

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7) 
ไมม่ี 
 



 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นางยพุาพรรณ ฉตัรศิรินพคณุ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 

ส านกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
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