ตามที่ บริ ษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม
2560 เรื่ อง “ข้ อพิพาทเรื่ องดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8 ภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสือ่ สารภายในประเทศ” (ที่ TCCP 019/2560) โดยเป็ นการแจ้ งถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 11/2560 ซึ่งได้ จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2560 ให้ บริ ษัทฯ ยื่นเสนอข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี ้ขาดข้ อ พิพาทที่เกิดขึ ้นระหว่าง กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (“กระทรวงดิจิทลั ฯ”) และบริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยทาง
กระทรวงดิจิทลั ฯ แจ้ งว่า ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม 8 เป็ นดาวเทียมภายใต้ สญ
ั ญาดาเนินกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ภายในประเทศ (สัญญาฯ) ขณะที่บริ ษัทฯ มีความเห็นต่างว่า การดาเนินการดาวเทียมทัง้ 2 ดวงดังกล่าว เป็ นการดาเนินการภายใต้
กรอบของการรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดย
ที่บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดต่างๆ และมิได้ มีการดาเนินการใดๆ ที่ขดั ต่อสัญญาฯ ที่ประชุมจึงให้ บริ ษัทฯ ยื่นเสนอ
ข้ อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ อันเป็ นข้ อกาหนดตามสัญญาฯ ข้ อ 45.1 ในกรณีที่เกิดข้ อพิพาทและคู่สญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้
ซึ่งทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการยื่นข้ อโต้ แย้ งต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เป็ นข้ อพิพาทหมายเลขดาที่
97/2560 ดังทราบแล้ วนัน้
ต่อมา ได้ มีข่าวปรากฏบนหน้ าหนังสือพิมพ์ว่า นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงดิจิทลั ฯ ได้ แสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อมวลชนและตีพิมพ์ในหัวข้ อข่าว “จ่ อฟ้องศำลปกครองชีข้ ำด "ดีอี" บี ้ "ไทยคม" ปฏิบัติตำมสัญญำสัมปทำน” (นสพ.ไทยรัฐ
(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560) โดยมีเนื ้อความตอนหนึง่ ระบุวา่ ....เมื ่อตกลงกันไม่ได้ก็ควรจะยืน่ ฟ้ องศาลปกครองให้
ตัดสิ นชี ้ขาด เพือ่ สร้างความชัดเจนโดยไม่จาเป็ นต้องผ่านขัน้ ตอนของคณะอนุญาโตตุลาการเพราะจะล่าช้า...
ข่าวดังกล่าว มีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ และทาให้ เกิดความเข้ าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นต่อสาธารณชน บมจ.ไทยคม ในฐานะที่
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จึงขอชี ้แจงเกี่ยวกับประเด็น
ข่าวดังกล่าวเพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ เห็นว่าการที่กระทรวงดิจิทลั ฯ จะนาข้ อพิพาทดังกล่าวยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองให้ ตดั สินชี ้ขาด เป็ นการกระทาที่
ไม่ถกู ต้ องตามกระบวนการที่ระบุในสัญญาฯ อีกทัง้ ข้ อกาหนดในเรื่ องการดาเนินการระงับ ข้ อพิพาทเป็ นข้ อกาหนดที่
ระบุเอาไว้ ในสัญญาฯ ที่ทาขึ ้นระหว่าง บมจ.อินทัช และกระทรวงดิจิทลั ฯ คู่สญ
ั ญาจึงต้ องดาเนินการโดยวิธีการที่ระบุ
ไว้ ในสัญญา
2. บมจ.อินทัช และ บมจ.ไทยคม ได้ ดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการทาสัญญาต่างๆ ตามกระบวนการและขันตอนอย่
้
าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ด้ วยความสุจ ริ ต มาตลอดระยะเวลา 26 ปี และบริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ในสิ่งที่ได้ ดาเนินการว่าถูกต้ องตาม
กฎหมาย จึงเป็ นฝ่ ายเสนอเรื่ องเข้ าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ มีคนกลางที่มีความยุติธรรมเข้ ามาช่วย
ตัดสิน หาทางออก และ/หรื อ ข้ อยุติบนพื ้นฐานของความชอบธรรมตามกฎหมาย
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหำชน)
วันที่ 31 ตุลำคม 2560

*******************************************
MEDIA CONTACT:

่ สำรองค์กร
สำน ักสือ
สุจต
ิ รำ ยิง่ เพิม
่ มงคล 0-2596-5060 Ext. 8493, 09-9004-5045 sujittray@thaicom.net
ก ัณฐมณี มณีภำค
0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252 kanthamaneem@thaicom.net
บริษ ัท ไทยคม จำก ัด (มหำชน)
63/21 ถนนร ัตนำธิเบศร์ ต.บำงกระสอ จ.นนทบุร ี 11000
www.thaicom.net, www.ipstar.com

Press Statement 01/2560

