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ความเหน็ของกิจการเกี่ยวกับค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์

วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 

เรียน ผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

เนื่องดว้ยวนัที่ 5 มกรำคม 2566 บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ “บริษัทฯ” หรือ “กิจการ” 
หรือ “THCOM”) ไดร้บัส ำเนำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำร (แบบ 247-4) จำก บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั (ซึ่งต่อไปนี ้
จะเรียกว่ำ “ผู้ท าค าเสนอซือ้” หรือ “กัลฟ์ เวนเชอรส์”) ซึ่งมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้

ประเภทหลักทรัพย ์

จ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ หลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้คิดเป็นร้อยละ 
ราคาทีจ่ะ
เสนอซือ้ต่อ
หน่วย1/ 

(บาท) 

มูลค่าทีเ่สนอซือ้ 
(บาท) หุ้น/หน่วย 

สิทธิออก
เสียง 

ของจ านวน 
หลักทรัพย ์

ทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของ
กิจการ 

ของจ านวน 
สิทธิออกเสียง 
ทัง้หมดของ 
กิจการ 

หุน้สำมญั 645,231,020 645,231,020 58.87 58.87 9.92 6,400,691,718 
หุน้บรุิมสิทธิ - - - - - - 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้ 

- - - - - - 

หุน้กูแ้ปลงสภำพ - - - - - - 
หลกัทรพัยอ่ื์น (ถำ้มี) - - - - - - 

   รวม 58.87 รวม 6,400,691,718 

หมำยเหต:ุ 1/  ผูแ้สดงเจตนำขำยจะมีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้สำมัญดังกล่ำวในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้หุน้สำมญั และภำษีมลูค่ำเพ่ิมในอตัรำรอ้ย
ละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัดังกล่ำว รำคำสทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บัจะมีมลูค่ำประมำณหุน้ละ 9.893464 บำท (เกำ้จดุแปดเกำ้
สำมสี่หกสี่บำท) ทัง้นี ้หำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชมุผูถ้ือหุน้ของ THCOM (แลว้แต่กรณี) ไดม้ีมติเห็นชอบอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผู้
ถือหุน้ของ THCOM โดยก ำหนดวนั Record Date เพื่อก ำหนดรำยชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ รำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัจะมีกำรปรบั
ลดลงเท่ำกบัเงินปันผล และรำคำสทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บั ก็จะมีกำรปรบัลดลงตำมรำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่มีกำรปรบัลดลงจำกเงินปันผลเช่นกนั 

โดยมีระยะเวลำรบัซือ้รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกรำคม 2566 ถึงวนัท่ี 9 กมุภำพนัธ ์2566 ตัง้แต่เวลำ 
9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัท ำกำรของตวัแทนในกำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์

ทั้งนี ้รำคำเสนอซือ้และระยะเวลำรับซือ้ดังกล่ำวเป็นรำคำเสนอซือ้สุดท้ำย (Final Offer) และระยะเวลำรับซือ้
สดุทำ้ย ซึ่งผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะไม่เปล่ียนแปลงรำคำเสนอซือ้ และจะไม่ขยำยเวลำรบัซือ้อีก (Final Period) อย่ำงไรก็ตำม ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขค ำเสนอซือ้ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 

• ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกมีเหตุกำรณร์ำ้ยแรงต่อ
ฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 

• ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ หำกกิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ท่ี
น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 14/2554 เรื่องกำรกระท ำ
กำรหรืองดเวน้กระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจกำร ( “ประกาศที่ 
ทจ. 14/2554”) 

• ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อแข่งขนักบับุคคลอื่นนัน้ หำกมี
บคุคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 
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ทั้งนี ้ หำกมีประกำศวันหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรับซือ้ดังกล่ำว ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะขยำย
ระยะเวลำรบัซือ้เพื่อใหร้ะยะเวลำรบัซือ้ไม่นอ้ยกว่ำ 25 วนัท ำกำร ซึ่งเป็นไปตำมประกำศที่ ทจ. 12/2554 

เงื่อนไขในกำรยกเลิกค ำเสนอซือ้  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจยกเลิกค ำเสนอซือ้ไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

• มีเหตกุำรณ ์หรือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ยงัไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้อนัเป็นเหตหุรืออำจเป็นเหตใุหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์น
ของกิจกำร โดยที่เหตุกำรณห์รือกำรกระท ำดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรือเป็นกำร
กระท ำที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ 

• กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ภำยหลังจำกผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พ้น
ระยะเวลำรบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูค่ำหุน้สำมญัของกิจกำรลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ 

• กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศที่ ทจ. 14/2554  

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้พิจำรณำข้อเสนอซือ้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพยแ์ล้ว ขอเสนอควำมเห็นเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำดงันี ้

1. สถานภาพของกิจการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมข้อ
สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาดการณ ์

1.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ชื่อ : บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่ : เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์ 

ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง  

2. ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ  

3. ธุรกิจโทรศพัทใ์นต่ำงประเทศ 

โทรศัพท ์ : 02-596-5060 

เลขทีจ่ดทะเบียนบริษัท : 0107536000897 

วันทีก่่อตั้งบริษัท : 7 พฤศจิกำยน 2534 

ตลาดหลักทรัพย ์ : ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กลุ่มอุตสาหกรรม : เทคโนโลยี 

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 

ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200.00 บำท 

ทุนช าระแล้ว : 5,480,509,770.00 บำท 

เว็บไซตบ์ริษัท : www.thaicom.net 
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1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบรษิัท ไทยคม ประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่กี่ยวเน่ือง 

1. บริการสื่อสารดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวเน่ือง ด าเนินการโดย บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน)  
บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด (ทซีีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร ์

ดำวเทียมไทยคม 

ดำวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม 
บรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) 

o ดาวเทยีมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 

ดำวเทียมแบบทั่วไปเป็นดำวเทียมที่ใหบ้รกิำรส ำหรบัผูใ้ชบ้รกิำรประจ ำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย
สัญญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพืน้ดินขึน้สู่ดำวเทียมและส่งกลับมำยังสถำนีรบัสัญญำณภำคพืน้ดิน ณ ต ำแหน่งใด  ๆ 
ภำยใตพ้ืน้ท่ีครอบคลมุบรเิวณกวำ้ง (Footprint) ของดำวเทียม คณุสมบตัิดงักล่ำวช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรช่องรำยกำรโทรทศัน ์
และผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรบัสญัญำณไดใ้นบรเิวณกวำ้งทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค 

o ดาวเทยีมบรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) 

ดำวเทียมบรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) เป็นดำวเทียมที่ใหบ้ริกำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต 
(แบบจุดต่อจุด) ดว้ยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใชก้ำรจดัสรรคลื่นควำมถ่ีขัน้สงูและกำรออกแบบพืน้ที่ใหบ้รกิำร
เป็นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกันในลกัษณะรงัผึง้ ท ำใหด้ำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีเพื่อเพิ่ม
ขนำดควำมจแุบนดว์ิธในกำรใหบ้ริกำรไดม้ำกกว่ำดำวเทียมแบบทั่วไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรลดตน้ทนุ
แบนดว์ิธต่อหน่วย (Mbps) ในกำรใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั นอกจำกนี ้ดำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถน ำเสนอบริกำร
ใหก้บัภำครฐับำล ภำคธุรกิจ รวมถึงผูป้ระกอบกำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่อีกดว้ย 

สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (“สัญญาสัมปทาน”) สิน้สดุลงเมื่อวนัที่ 10 กันยำยน 
2564 และรัฐบำลไดม้อบหมำยให้ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นผู้บริหำรจัดกำรดำวเทียมภำยใตส้ัญญำสัมปทำน  
ปัจจุบันบริษัทด ำเนินกำรซื ้อแบนด์วิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 บำงส่วนจำก บมจ.
โทรคมนำคมแห่งชำติ และบริษัทมีช่องสัญญำณดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นของบริษัทเอง โดย
รำยละเอียดคณุสมบตัิของดำวเทียมไทยคมแต่ละดวงมีดงัต่อไปนี ้
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รายละเอียด ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

สถานะความเป็นเจ้าของ 
ซือ้แบนดว์ิธบำงส่วน 

จำก บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ 
ช่องสญัญำณดำวเทียมที่ไทยคมเป็นเจำ้ของ 

ชนิดของดาวเทยีม 
ดำวเทียมบรอดแบนด ์ 

High Throughput (HTS) 
ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป 

ทีต่ั้งวงโคจร 119.5 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 120 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 

ผู้ผลิต 
(ประเทศ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมริกำ) 

รุ่น LS-1300S Star 2.3 LS-1300 Star 2.4 

อายุดาวเทยีมตามการ
ออกแบบ* 

12 ปี 15 ปี 15 ปี 15 ปี 

จัดส่งสู่วงโคจร สิงหำคม 2548 มกรำคม 2557 กนัยำยน 2557 พฤษภำคม 2559 

ชนิดของ Beams  
ทีใ่ห้บริการ / 

ทรานสพอนเดอร ์

84 Ku-Spot Beams 
8 Ku-Spot Beams 

(Augment) 
3 Ku-Shaped Beams 

7 Ku-Broadcast Beams 

24 C-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

9 Ku-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

14 C-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

24 Ku-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

พืน้ทีใ่ห้บริการ 

14 ประเทศ: ออสเตรเลีย 
กมัพชูำ จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มำเลเซีย 
เมียนม่ำร ์นิวซีแลนด ์

ฟิลิปปินส ์เกำหลีใต ้ไตห้วนั 
ไทย และเวียดนำม 

C-Band: ภูมิภำค
เอเชียใต ้

และทวปีแอฟริกำ  
Ku-Band ภมิูภำค
เอเชียตะวนัออก 

เฉียงใต ้

C-Band: ประเทศไทย  
ภมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง 
และภมิูภำคเอเชีย 

Ku-Band:  
ประเทศไทย  

ภมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง 
 ภมิูภำคเอเชียใต ้
และทวปีแอฟริกำ 

หมำยเหต:ุ *อำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ (design life) หมำยถึง อำยขุองดำวเทียมซึ่งใชอ้ำ้งอิงในกำรออกแบบดำวเทียมตำมหลกัทำงวิศวกรรม อย่ำงไรก็ตำมอำยกุำรใช้
งำนจริงของดำวเทียมจะขึน้อยู่กบักำรใชเ้ชือ้เพลิง ซึ่งโดยปกติแลว้อำยกุำรใชง้ำนจริงของดำวเทียมจะยำวนำนกว่ำอำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(1) บรกิำรแพรภ่ำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบรกิำรส่ือ (Media) 

(1.1) บรกิำรส่งต่อช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศนผ่์ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบควำมคมชดัปกติ  (Standard 
Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ผู้ประกอบกำรสถำนีโทรทัศน์
ภำคพืน้ดิน สถำนีโทรทัศนด์ำวเทียม และผูผ้ลิตส่ือโทรทัศน ์เพื่อส่งรำยกำรโทรทัศนห์รือส่ือโทรทัศน์ ไม่ว่ำจะเป็นรำยกำร
บันเทิง รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยังสถำนีปลำยทำงภำยใตพ้ืน้ที่ครอบคลุมของดำวเทียมไทยคม บริกำรนีจ้ึงเป็น
ทำงเลือกที่สมบรูณแ์บบส ำหรบัผูป้ระกอบกำร ในกำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันห์รือส่ือโทรทศันข์องตนไปยงัสถำนีปลำยทำงทั่ว
ประเทศในภูมิภำค หรือในทวีปที่ตอ้งกำร เช่น สถำนีทวนสญัญำณโทรทศันภ์ำคพืน้ดิน ผูใ้หบ้ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และ
ผูป้ระกอบกำรเคเบิลทีวี เป็นตน้ 
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(1.2) กำรให้บริกำรส่งสัญญำณโทรทัศน์บนแพลตฟอร์มไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) 
Platform) 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่งสญัญำณภำพและเสียงไปยงัผูร้บัชมปลำยทำงบนแพลตฟอรม์ที่มีประสิทธิภำพ ดว้ยบริกำร
แบบครบวงจร (One Stop Shop) เพื่อใหผู้บ้ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทัลสำมำรถขยำยไปสู่ฐำนกลุ่มผูร้บัชม บริษัทฯ สำมำรถ
ใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องครอบคลมุตลอดพืน้ท่ีเอเชีย ยโุรป ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำ ทัง้ย่ำนควำมถ่ี C-Band และ Ku-
Band  

(1.3) บรกิำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรง 

บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดั
ปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชดัสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภำพและมี
ควำมแรงของสัญญำณสูง เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโทรทศันแ์บบบอกรบัสมำชิก และผูป้ระกอบกำรสถำนีโทรทศันด์ำวเทียม
สำมำรถเขำ้ถึงผูร้บัชมที่ติดตัง้จำนรบัสญัญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเล็กไดโ้ดยตรง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำร
ใหบ้รกิำรเสรมิอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร เช่น กำรรองรบัรำยกำรท่ีผูช้มตอ้ง
ช ำระค่ำใช้จ่ำยเมื่อรับชม (Pay-Per-View) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสั่ง (Video-On-Demand) เมนูแนะน ำรำยกำร
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Programme Guides) รวมทั้งกำรรองรบัโฆษณำและรำยกำรโฮมชอปป้ิง (Home Shopping)  
เป็นตน้ 

(1.4) บรกิำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์ส ำหรบักิจกำรท่ีไมใ่ชค้ลื่นควำมถ่ี 

กำรใหบ้ริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทัศน ์มีลักษณะเป็นผูร้วบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ หรือ
รำยกำร หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผูใ้หบ้รกิำรกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์รวมถึงกำร
ใหบ้รกิำรเขำ้รหสั (Encryption) ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรกระจำยเสียงหรือโทรทศันม์ีควำมประสงคใ์นกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำร
รบัสญัญำณ เช่น กำรเขำ้รหสัแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเขำ้รหสัแบบ BISS Key ก่อนถ่ำยทอดสญัญำณเสียง 
หรือภำพท่ีใชใ้นกำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยงัเครื่องรบัผ่ำนทำงโครงข่ำยกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมที่
ไดร้บัอนญุำต รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์ส ำหรบักิจกำรท่ีไม่ใชค้ลื่นควำมถ่ีแบบบอกรบัสมำชิก 
เพื่อใหบ้รกิำรระบบไอพีทีวี (Transcoding & Streaming Service) โดยมีขอบเขตพืน้ท่ีกำรใหบ้รกิำรครอบคลมุทั่วทัง้ประเทศ
ไทย 

(1.5) สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center) 

สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถำนีศูนยก์ลำงที่ใหบ้ริกำรเสริมต่ำง ๆ 
ในดำ้นธุรกิจกำรแพร่สญัญำณโทรทศันแ์ละโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอรต์ที่ไดร้บักำร
รบัรองมำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตัง้อุปกรณแ์ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครนั  เพื่อใหบ้ริกำรดำ้น
กำรแพรส่ญัญำณโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมแก่ผูป้ระกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ บรษิัทฯ ไดน้ ำเสนอกำรใหบ้รกิำรแบบครบ
วงจร โดยกำรรวมแบนดว์ิธกับบริกำรเสริมเขำ้ดว้ยกัน เช่น กำรกระจำยสญัญำณโดยเทป  กำรบีบอดัสญัญำณโทรทัศนใ์น
ระบบดิจิทลั ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชดัสงู (High Definition และ Ultra-
High Definition) กำรถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรใหม่ คือ กำรใหบ้รกิำรส่ง
รำยกำรโทรทศันห์รือวีดีโอผ่ำนโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ต (Over-The-Top, OTT) 
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(2) กำรบรกิำรบรอดแบนด ์(Broadband) และกำรใหบ้รกิำรขอ้มลู (Data) 

(2.1)  ตลำดผูใ้ชบ้รกิำรรำยย่อย 

บริษัทฯ ช่วยใหผู้ใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนดค์วำมเร็วสงูแก่ผูใ้ชง้ำนกลุ่มผูอ้ยู่อำศยั
และธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดงักล่ำวไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูป้ระกอบกำร
มำอย่ำงยำวนำนดว้ยระบบควบคุมคุณภำพกำรใหบ้ริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตำรท์ี่มี
มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศและมีควำมคุม้ค่ำดำ้นตน้ทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดำวเทียมแบบทั่วไป ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำร
อินเทอรเ์น็ตมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัและสำมำรถขยำยกำรใหบ้ริกำรไปยงัลูกคำ้ทั้งกลุ่มผูอ้ยู่อำศัยและธุรกิจขนำด
ย่อมทั่วประเทศ 

(2.2)  ตลำดผูใ้หบ้รกิำรโครงขำ่ย 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนดแ์บบครบวงจรกับผูป้ระกอบกำรโทรศพัทเ์คล่ือนที่เพื่อใชใ้นกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่ผ่ำนดำวเทียมในบรเิวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเขำ้ถึงด้วยตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ 
โดยสำมำรถรองรบัรูปแบบกำรใชง้ำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น Macro Cells, Micro Cells, Small Cells และ IP-node-
Bs โครงข่ำยไอพีสตำรส์ำมำรถใหบ้รกิำรเชื่อมต่อโทรศพัทเ์คลื่อนที่ครอบคลมุทั่วประเทศ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของสงัคม
เมืองและกำรใชง้ำนเสียงและขอ้มลูที่เพิ่มมำกขึน้อย่ำงรวดเรว็ 

(2.3) ตลำดกลุ่มภำคธุรกิจ 

บริษัทฯ สร้ำงควำมเหนือกว่ำในกำรแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมต้องกำรใช้เครือข่ำย
อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดแ์ละกำรส่ือสำรแบบควำมเร็วสงูที่เชื่อถือไดเ้พื่อด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเป็นระบบส ำรอง
เมื่อเครือข่ำยภำคพืน้ดินลม้เหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอตุสำหกรรมน ำ้มนัและก๊ำซธรรมชำตทิี่มีสถำนีบรกิำรทั่วประเทศ รำ้นคำ้ปลีก
ขนำดใหญ่ที่ตอ้งกำรระบบส ำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใชง้ำนแอพลิเคชั่นออนไลน ์หรือธนำคำรที่ตอ้งกำรเครือข่ำยที่
น่ำเชื่อถือส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดผ่์ำนดำวเทียมไอพีสตำรเ์พื่อภำคธุรกิจ
สำมำรถใหบ้รกิำรโดยไม่มีขอ้จ ำกดัดำ้นจ ำนวนสถำนีบรกิำร รำ้นคำ้ หรือธนำคำรท่ีเชื่อมต่อกบัเครือข่ำย  

(2.4)  ตลำดกลุ่มภำครฐับำล 

หน่วยงำนภำครฐัของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชนจ์ำกไอพีสตำรไ์ด ้บริกำรไอพีสตำร์
เพื่อภำครฐับำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบรหิำรงำนของหน่วยงำนภำครฐัใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ อีกทัง้ช่วยเพิ่มโอกำสกำร
เขำ้ถึงอินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูและเชื่อมกำรส่ือสำรของภำครฐัดว้ยตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภำพ ไอพีสตำรเ์ป็นบรกิำรท่ีพิสจูนแ์ลว้
ส ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัในกำรขยำยกำรเขำ้ถึงกำรรบัส่งขอ้มลูข่ำวสำรและกำรติดต่อส่ือสำรทั่วประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เชื่อมต่อกำรส่ือสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภยัพิบตัิในพืน้ท่ีต่ำง  ๆ  กำรใหบ้ริกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรใหบ้ริกำร
เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตชุมชน หรือกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดส์ ำหรับกำรใชง้ำนภำยในของหน่วยงำน
ภำครฐัและกำรใหบ้รกิำรอิเล็กทรอนิกสภ์ำครฐั 

(2.5)  บรกิำรส่ือสำรควำมเรว็สงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคล่ือนท่ี 

นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอรม์ในกำรใหบ้ริกำรส่ือสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลแบบครบ
วงจร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรส่ือสำรแก่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรือและอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง 
(Offshore) เพื่อกำรรบัส่งขอ้มลู เชื่อมต่อกำรส่ือสำรใหก้บัลกูเรือและผูโ้ดยสำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนและ
สรำ้งควำมมั่นใจดำ้นควำมปลอดภัยใหก้ับผูป้ระกอบกำร  โดยแพลตฟอรม์บริกำร NAVA สำมำรถรองรบักำรรบัส่งขอ้มลู
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ควำมเร็วสูงในลักษณะ Fiber-To-The-Ship (FTTS) และรองรับดิจิทัลโซลูชั่นที่หลำกหลำย เพื่อเตรียมควำมพรอ้มให้
ผูป้ระกอบกำรกำ้วสู่อตุสำหกรรมเดินเรือดิจิทลัในอนำคต 

(2.6)  สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์

สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรถ์ูกออกแบบใหม้ีควำมสำมำรถรองรบักำรใชง้ำนที่หลำกหลำย เช่น 
กำรใหบ้ริกำรติดต่อส่ือสำรที่เขำ้ถึงผูใ้ชบ้ริกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มลกูคำ้องคก์ร ผูใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต  หรือผูใ้ชบ้ริกำรทั่วไป 
โดยสำมำรถใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสงู บริกำรเครือข่ำยภำยในองคก์ร กำรประชุมทำงไกล กำรแพร่ภำพและเสียง 
บริกำรรบัส่งขอ้มลูและบรกิำรโทรศพัท ์สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรม์ีหนำ้ที่สนบัสนุนกำรส่ือสำรแบบ Wide 
Band จำกสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไปยงัอปุกรณร์บัส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร ์และกำรส่ือสำรแบบ Narrow-
Band จำกอุปกรณร์บัส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำรก์ลบัไปยงัสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์อนึ่ง ปัจจุบนั
บรษิัทฯ มีสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์15 สถำนีใน 10 ประเทศในภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(3)  กำรบรกิำรดำ้นท่ีปรกึษำ และออกแบบระบบส่ือสำรดำวเทียม 

บริษัทฯ ยงัคงใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรกึษำ และออกแบบระบบส่ือสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครฐั ที่มีควำมตอ้งกำรท่ีจะเริ่มตน้ด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดยบริษัทฯ 
มีกำรใหบ้รกิำรแบบครบวงจรในส่วนของกำรเป็นท่ีปรกึษำใหก้บัลกูคำ้ในทกุ ๆ เรื่อง เช่น กำรวำงแผนกำรใชง้ำนวงโคจร กำร
ประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนุญำต กำรใหค้  ำปรกึษำเรื่องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด และกำรเงิน
กำรลงทนุในกำรท ำธุรกิจ ดว้ยประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศของบรษิัทฯ ที่มี
มำอย่ำงยำวนำน บริษัทฯ มีควำมมั่นใจในศกัยภำพของกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรและยกระดับควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมให้กับลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด บริษัทฯ ได้มี
ประสบกำรณใ์นกำรใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรกึษำแก่ภำครฐัของประเทศบงักลำเทศ และก ำลงัศึกษำถึงโอกำสในกำรร่วมมือกับ
ประเทศอื่น ๆ ในภมูิภำคเอเชียใตอ้ีกดว้ย เช่น ประเทศเนปำล เป็นตน้ 
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ธุรกิจอนิเทอรเ์น็ตและสื่อ 

2) บริการอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากัด   
(ไทยเอไอ) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(1) บรกิำรแพลตฟอรม์ 

บริกำรบอกรบัสมำชิก บริกำรกำรจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำแพลตฟอรม์ หรือใหบ้ริกำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อ
สนับสนุนกำรขำย เช่น IPTV/OTT Platform ซึ่งเป็นช่องโทรทัศน์บนเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต  หรือ Multimedia Streaming 
Platform ซึ่งใช้ในกำรถ่ำยทอดเนื ้อหำอื่น  ๆ ที่ เป็น Video หรือ Audio ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น โทรทัศน์ ผ่ำน
อินเทอรเ์น็ต รวมถึงแพลตฟอรม์สนนัสนนุกำรจดักำรแข่งขนัเกม eSport ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้รว่มกำรแขง่ขนั 
eSport ใหก้ับทัง้ผูส้มคัร และผูจ้ดักำรแข่งขนั ซึ่งแพลตฟอรม์และแอพพลิเคชั่นที่ไดพ้ฒันำขึน้นีม้ีควำมเหมำะสมอย่ำงมำก
กบักำรใชง้ำนรว่มกบับรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต รวมทัง้กำรพฒันำบรกิำรตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะของลกูคำ้ 

(2) กำรบรกิำรหลงักำรขำยของกล่องสญัญำณดำวเทยีมดีทวีี 

ไทยเอไอ ให้บริกำรหลังกำรขำยเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถรับชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำวสำรคดี 
ภำพยนตร ์กำรต์นู เพลง และช่องกำรศกึษำ ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

(3)  บริกำรใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบัเครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 

เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เนน้บริกำรที่ใชส่ื้อดำวเทียมและส่ืออินเทอรเ์น็ต
อื่น ๆ เช่น กำรใหบ้ริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็นตน้ กำร
ใหบ้ริกำร System Integration ซึ่งใหบ้ริกำร Network และ Software และกำรใหบ้ริกำรระบบ Smart Office เช่น ระบบกำร
จองหอ้งประชมุ ระบบกำรจองรถบรษิัท 

 บรกิำรส ำหรบัเครือขำ่ยบรอดแบนด ์

เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยส่งผ่ำนขอ้มูลหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบต่ำง ๆ ตำมที่ลกูคำ้
ตอ้งกำรทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

 บรกิำรส ำหรบัเครือขำ่ยทวีีภำยใน 

เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรติดตัง้ระบบเครือข่ำยทีวีภำยในส ำหรบัสถำนพกัอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรบัชมฟรี
โดยไม่เสียค่ำใชจ้่ำย และแบบรบัชมโดยเสียค่ำบรกิำรรำยเดือน 
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ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

3) บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นทส์ พีทีอี  
ลิมิเต็ด (เชน) 

บริษัทฯ ให้บริกำรดำ้นโทรคมนำคมในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทุนใน 
บริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็น บริษัทโฮลดิง้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทภำยใต้
กำรลงทนุของ เชน มีดงัต่อไปนี ้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหาชน (แอลทซีี) 

ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบรกิาร 

(1)  ลกัษณะกำรบรกิำร 

 แอลทีซี ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรดงัต่อไปนี  ้

• บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ดิจิตอล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 
2300 และ 2600 MHz)) 

• บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 

• บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำนไรส้ำย  (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 

• บริกำรอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนด ์(Broadband Internet) ทัง้บริกำรบรอดแบนดแ์บบคงที่ (Fixed Broadband 
Internet:- บริกำรสำยวงจรเช่ำอินเทอรเ์น็ตและดำตำ้ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ำง
ประเทศ , IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ บริกำรบรอดแบนด์เคล่ือนที่  (Mobile 
Broadband Internet: อินเทอรเ์น็ตในบรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทัง้แบบรำยเดือน และแบบเติมเงิน) 

• บรกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตัิของบรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (International Roaming Service : IR) 

• บรกิำรเสรมิ (Value-Added Service) ส ำหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

• บรกิำรเทเลคอมโซลชูั่นสร์ะดบัองคก์ร (Telecom Enterprise Solutions Services) 

รำยไดข้อง แอลทีซี มำจำก ค่ำบรกิำรโทรศพัทภ์ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบรกิำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำ
ขำยเครื่องรับโทรศัพท์พื ้นฐำนไร้สำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมกำร์ด ค่ำบริกำรรำยเดือน
อินเทอรเ์น็ต ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตัิ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศและ
ภำยในประเทศ (IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรส ำหรับบริกำรเสริม (Value-Added Service) ต่ำง ๆ และค่ำบริกำรเทเลคอม
โซลชูั่นสส์ ำหรบัองคก์ร (Telecom Enterprise Solutions Services) 
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ธุรกิจร่วมทนุอืน่ 

ธุรกิจร่วมทุนอื่น ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด และ บริษัท  
เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั  

• บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภำยใตค้วำมร่วมมือของ บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้ปิดตวับริกำร NAVA by NSAT หรือบริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรส่ือสำร
ทำงทะเล ซึ่งเป็นกำรผนวกเทคโนโลยีกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมของบริษัทไทยคมเข้ำกับดิจิทัลโซลูชั่นที่
หลำกหลำยของ บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ  

• บรษิัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั เป็นบรษิัทรว่มทนุภำยใตค้วำมรว่มมือของ บรษิัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวน
เจอรส์ จ ำกดั (บรษิัทย่อยของ บรษิัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกดั (มหำชน)) ด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยอำกำศยำนไรค้นขบัหรือโดรน รวมถึงกำรใหบ้ริกำรแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อ
ยกระดบัผลผลิตดำ้นกำรเกษตร



รำยงำนควำมเห็นของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 11/45 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกิจการ 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2565 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในธุรกิจหลกั คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสื่อ (3) ธุรกิจโทรศัพทใ์น
ต่ำงประเทศ และ(4) ธุรกิจร่วมทุนอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะเนน้กำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทุนรวมถึงแนวโนม้ของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั 
นอกจำกนี ้บรษิัทฯ มีนโยบำยกำรลงทนุในสดัสว่นที่มำกพอเพื่อใหส้ำมำรถมีอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

1. ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่ก่ียวเน่ือง 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และกิจกำรรว่มคำ้ขึน้ เพื่อใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องต่ำง ๆ ดงันี ้ 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ

หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่ก่ียวเน่ือง 
บริษัท ไอพีสตาร ์จ ากัด (ไอพีสตาร)์ 

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 2,000,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

200,000,000 
หุน้ 

0.01 
ดอลลำรส์หรฐั 

2,000,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์นิวซีแลนด ์จ ากัด (ไอพีเอ็นแซด) 
24 Unity Drive North, Abany, Auckland 0757, New 
Zealand 
โทรศพัท ์(649) 414 5920 
โทรสำร (649) 414 5922 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศนิวซีแลนด ์

3,196,133 
 ดอลลำรน์ิวซีแลนด ์

3,196,133 
หุน้ 

1  
ดอลลำรน์ิวซแีลนด ์

 

3,196,133  
ดอลลำรน์ิวซแีลนด ์

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากัด (ไอพีเอ) 
5 George Place, Artarmon, NSW 2064, Australia 
โทรศพัท ์(612) 8458 0500 
โทรสำร  (612) 8006 5592 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศออสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

6,950,000  
หุน้ 

1  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

100.00 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท ์ซิสเทม พีทีวาย จ ากัด 
(โอเอสเอส) (ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100) 

Level 2, 231 Adelaide Terrace, 
Perth, WA 6000, Australia 
โทรศพัท ์(61) 8 9225 7800 
โทรสำร (61) 8 9225 7811 

ใหบ้ริกำรดำ้นกำรสื่อสำรขอ้มลูผ่ำนดำวเทียม
และโซลชูั่นเพ่ือธุรกิจ 

13,374,571  
ดอลลำรอ์สเตรเลีย 

1 
หุน้ 

5,960,354 
หุน้ 

7,414,217 
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

1 
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

13,374,571  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

100.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ

หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท ไอพีสตาร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล พีทอีี จ ากัด  
(ไอพีไอเอ็น) 
8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial 
Centre, Singapore 018981 
โทรศพัท ์(65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 

20,000 
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

20,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

20,000  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์โกลเบิล เซอรว์ิส จ ากัด (ไอพีจีเอส) 
Intercontinental Trust Limited. Level 3,, Alexander 
House, 35, Cybercity, Ebene, Mauritius 
โทรศพัท ์(230) 213 9800 
โทรสำร (230) 210 9168 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4  20,00 
ดอลลำรส์หรฐั 

20,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

20,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์เจแปน จ ากัด (ไอพีเจ) 

1231-1 Hio, Oganomachi, Chichibu-gun,Saitama, 
Japan 
โทรศพัท ์+813-6279-0933 
โทรสำร +813-6279-0934 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
ในประเทศญ่ีปุ่ น 

100,000,000 
เยน 

10,000 
หุน้ 

10,000  
เยน 

100,000,000  
เยน 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์(อินเดีย) ไพรเวท จ ากัด (ไอพีไอ) 
408-409, IV FLOOR, ABW TOWER,, M.G. ROAD, 
IFFCO CHOWK, GURGAON - 122002,  
Haryana, INDIA 

ใหบ้ริกำรค ำปรกึษำดำ้นเทคนคิที่เกี่ยวขอ้งกบั
ระบบโครงข่ำยของดำวเทียม 

30,000,000 
รูปี 

30,000,000 
หุน้ 

1 
รูปี 

30,000,000 
รูปี 

100.00 

บริษัท สตาร ์นิวเคลียส จ ากัด (สตาร)์ 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortolar, 
British Virgin Islands 

ใหบ้ริกำรดำ้นวิศวกรรมพฒันำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส ์

50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

10 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

10 
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด (ทีซีบี)  
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(66) 2596 5060 

ใหบ้ริกำรดำ้นธุรกิจกระจำยเสียงและกจิกำร
โทรทศัน ์ 
 

1,000,000 
บำท 

100,000 
หุน้ 

10  
บำท 

250,000  
บำท1/   

99.99 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ

หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษัท อินเตอรเ์นช่ันแนล แซทเทลไลท ์จ ากัด  
(ไอเอสซี) 

Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander 
House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8 

50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ากัด (ทซีีจีเอส) 
12th Floor, Standard Chartered Tower, 19, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลย ี 50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 
หุน้ 

1 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี สเปซ คอนเน็ค จ ากัด (ทซีีเอสซี) 
เลขที่ 349 อำคำรเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์
ชัน้ที่ 28 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 596-5095 ต่อ 6900 

ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทยีมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

100,000,000  
บำท 

10,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

25,000,000 
บำท1/   

99.99 

บริษัท สเปซ เทค อินโนเวช่ัน จ ากัด (สเปซเทค) 
เลขที่ 349 อำคำรเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์
ชัน้ที่ 28 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร
กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทยีมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

100,000,000  

บำท 

10,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

25,000,000  
บำท1/  

100.00 

หมำยเหต:ุ 1/   บริษัทท่ียงัเรียกช ำระค่ำหุน้ไม่เต็มมลูค่ำ 
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2. ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ

หุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 
บริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวช่ัน จ ากัด (ไทยเอไอ) 
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 950-5005 
โทรสำร (662) 591-0708 
เว็บไซต ์www.thaiai.co.th 

จดัจ ำหน่ำยอปุกรณร์บัสญัญำณโทรทศัน ์
บริกำรใหค้ ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบั
เครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร  

398,791,470  
บำท 

39,879,147 
หุน้ 

10  
บำท 

398,791,470  
บำท 

99.99 

3. ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

บรษิัทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรธุรกิจโทรศพัทผ่์ำน บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้ของบรษิทั ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุน้ในบรษิทัอืน่ 
(Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ปัจจุบันลงทุนใน บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมคำ้กับรฐับำลขอ งประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยไดร้บัสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้รฐับำลลำวและเชน ยงัไดล้งนำมสญัญำร่วมทนุฉบบัใหม่
เพื่อต่อสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวอีก 25 ปี โดยเริ่มจำกปี 2565 ถึงปี 2589 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นทส์ พีทอีี ลิมิเต็ด (เชน)  
8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial 
Centre, Singapore 018981 
โทรศพัท ์(65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรลงทนุดำ้นกำร
สื่อสำรโทรคมนำคมในระดบันำนำชำต ิ

14,658,000 
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

14,658,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

14,658,000  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

51.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส ์มหาชน (แอลทซีี)  
(ถือหุ้นโดยเชนร้อยละ 49.00) 
Lanexang Avenue 0100, Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic 
โทรศพัท ์(856) 2121 6465-6 
โทรสำร (856) 2121 9690 

ใหบ้ริกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน 
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ โทรศพัทส์ำธำรณะ 
โทรศพัทร์ะหว่ำงประเทศ และ
อินเทอรเ์น็ตใน สปป.ลำว 

96,840,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

96,840,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

96,840,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

24.99 

บริษัท ทพีลัส ดิจิทัล จ ากัด (ทพีลัส) 

(ถือหุ้นโดยแอลทซีีร้อยละ 100.00) 
23 Singha Road, Phonexay Village, Saysettha District, 
Vientiane Capital 
โทรศพัท ์(020) 7780 0700 
โทรสำร (020) 7780 0701 

ใหบ้ริกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน 
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ใน สปป.ลำว 

500,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

500,000 
หุน้ 

1 
ดอลลำรส์หรฐั 

500,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

24.99 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล จ ากัด 
(ถือหุ้นโดยแอลทซีีร้อยละ 100.00) 
Saylom Village, Saylom Road, Chanthaboury District, 
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic  

ใหบ้ริกำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลัใน 
สปป.ลำว โดยท ำกำรตลำดในชื่อแบรนด ์
M-Money   

10,000,000,000 
กีบ 

1,000,000 
หุน้ 

10,000 
กีบ 

10,000,000,000 
กีบ 

24.99 

4.    ธุรกิจร่วมทุนอื่น 

บรษิัทรว่มทนุกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ โดยจดัตัง้ 2 บรษิัทย่อยดงันี ้

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ธุรกิจร่วมทุนอ่ืน 
บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากัด 
(เนช่ันสเปซ) 
เลขที่ 72 อำคำรแคท ทำวเวอร ์ซอยวดัม่วงแค ถนนเจริญ
กรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกักรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 104-2220 

ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรดำวเทียม
สื่อสำร และบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกบั
ธุรกิจดำวเทียม 

10,000,000  
บำท 

1,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

10,000,000  
บำท 

75.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นทีอ่อก 

จ าหน่าย 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น ทุนช าระแล้ว 

สัดส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

บริษัท เอทไีอ เทคโนโลยีส ์จ ากัด (เอทไีอ) 
(ถือหุ้นโดยไทยเอไอร้อยละ 50.00) 
เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อย 
ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี 
โทรศพัท ์(662) 593-3000 

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำรและ
พฒันำสินคำ้เกี่ยวกบัอำกำศยำนไร้
คนขบั (โดรน) เพ่ือกำรเกษตร และ
ใหบ้ริกำรแพลตฟอรม์วิเครำะหข์อ้มลู
ดำ้นกำรเกษตร 

20,000,000 
บำท 

4,000,000 
หุน้ 

5  
บำท 

20,000,000  
บำท 

50.00 

หมำยเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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1.4 โครงสร้างรายได้ของกิจการ 

โครงสรำ้งรำยไดต้ำมลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิำร สำมำรถจ ำแนกไดด้งันี ้

ผลิตภัณฑ ์/ บริการ ด าเนินการโดย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 9 เดือน  
ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริกำรสื่อสำร
ดำวเทียมและบริกำร
ที่เกี่ยวเนื่อง  

THCOM, ทีซี บรอดคำสติง้ 
และบรษิัทในกลุ่มธุรกิจไอ
พีสตำร ์

4,594 95.71 3,548 83.92 3,297 97.63 2,184 79.97 

บริกำรอินเทอรเ์น็ต
และสื่อ 

ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น  122 2.54 32 0.76 30 0.89 25 0.90 

ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (53) (1.10) (24) (0.57) (24) (0.71) (20) (0.72) 

รายได้จากการขายและบริการ 4,663 97.15 3,557 84.13 3,303 97.81 2,189 80.15 

รำยไดอ่ื้น  136 2.83 671 15.87 74 2.19 542 19.85 

รายได้รวม 4,800 100.00 4,228 100.00 3,377 100.00 2,731 100.00 

ท่ีมำ: ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 

1.5        ผู้ถือหุ้น 

1.5.1  รำยชื่อผูถื้อหุน้ก่อนกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 3 มกรำคม 2566 ซึ่ง
เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น/1 จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 450,870,934 41.13 

2. นำยชวลิต วสิรำญกลุ 30,287,700  2.76 

3. ไทยเอ็นวีดีอำร ์ 28,420,513 2.59 

4. นำงสำวกลุิสรำ กำระ 22,108,600  2.02 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,469,400 1.96 
6. นำยณฤทธิ์ เจียอำภำ 18,693,000  1.71  
7. นำยวชิระ ทยำนำรำพร 14,000,000  1.28 
8. นำยกิตติ งำมมหรตัน ์ 13,930,000   1.27 
9. นำยณฐัภณ นิธิธนตักลุ 10,000,000  0.91  
10. นำยทวีศกัดิ์ วีระประเสริฐ 9,800,000  0.89 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 619,580,147 56.53 
ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืน 476,521,807 43.47 
รวมทัง้สิน้ 1,096,101,954 100.00 

ท่ีมำ: บญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของกิจกำร  
หมำยเหต:ุ  /1  ไม่ไดม้ีกำรจดักลุ่มโดยผูถ้ือหุน้นำมสกลุเดียวกนัหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 
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1.5.2 รำยชื่อผูถื้อหุน้หลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ของกิจกำรทกุรำย แสดงเจตนำขำยหลกัทรพัยข์องกิจกำรในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้
ทั้งหมด รวมจ ำนวน 645,231,020 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.87 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจกำร 
รำยชื่อผูถื้อหุน้จะเป็นดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1. บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 1,096,101,954 100.0 
รวมหุ้นสามัญของกิจการ 1,096,101,954 100.0 

1.6 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำรรอ้ยละ 41.13 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กิจกำรจำกบริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) (“INTUCH”) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยงัมิไดด้  ำเนินกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้ง
หรือรำยชื่อกรรมกำรของกิจกำรแต่อย่ำงใด โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอชื่อบุคคลเพื่อกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร และ/หรือ
กรรมกำรอิสระตำมควำมเหมำะสมเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกิจกำรในภำยหลงั ทัง้นี ้โครงสรำ้งกรรมกำรสดุทำ้ยจะขึน้อยู่
กับสดัส่วนกำรถือหุน้ในกิจกำรหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ และเป็นไปตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เห็นสมควรและเหมำะสม ภำยใต้
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงขอ้บงัคบัของกิจกำร มติที่ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้
ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

1.6.1 รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำร ณ วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 มีจ ำนวน 9 ท่ำนดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยบญุชยั ถิรำต ิ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร 
4. นำยคิมห ์สิริทวีชยั กรรมกำร 
5. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
7. นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
8. นำยคณิต วลัยะเพ็ชร ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
9. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำร 

ท่ีมำ:  เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องกิจกำร 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษัทคือ นำยสพุร หลกัมั่นคง หรือ นำยบุญชยั ถิรำติ คนใดคนหนึ่ง ลงลำยมือ
ชื่อรว่มกบั นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิหรือ นำยคิมห ์สิรทิวีชยั คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท 
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1.6.2 รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำรที่คำดว่ำจะเป็นหลงัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้ 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยบญุชยั ถิรำต ิ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร 
4. นำยคิมห ์สิริทวีชยั กรรมกำร 
5. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
7. นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
8. นำยคณิต วลัยะเพ็ชร ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
9. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำร 

1.7 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ประจ ำปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 
2565 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,621,710 2,298,895 1,780,489 3,793,696 
เงินลงทนุชั่วครำว 3,080,846 - - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1,889,980 1,832,295 2,070,559 1,464,432 
ลกูหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,850 34,800 7,012 17,396 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
630,635 853,013 1,002,943 57,750 

สินคำ้คงเหลือ 124,028 55,434 7,342 11,848 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 78,805 40,553 46,289 6,909 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - 4,320,271 3,121,781 1,994,151 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 28,189 37,512 13,149 14,606 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,460,042 9,472,774 8,049,564 7,360,788 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1,408,769 1,392,677 1,249,465 884,868 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,127,499 898,710 750,299 1,938,865 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,312,616 3,091,012 2,778,276 2,311,204 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - 151,005 1,434,327 1,696,331 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้ ำเนินกำร 1,365,689 559,685 - - 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 228,076 88,085 61,681 57,576 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 797,296 727,995 690,006 650,401 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 299,196 294,336 326,014 366,480 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,539,140 7,203,504 7,290,069 7,905,725 
รวมสินทรัพย ์ 16,999,182 16,676,277 15,339,632 15,266,513 
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(หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 554,717 424,128 462,137 339,385 
เจำ้หนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,029 - 4 32 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 392,002 2,624,366 424,487 481,034 
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน

หนึ่งปี 
- 79,866 227,846 227,163 

เงินรบัล่วงหนำ้คำ่บริกำรจำกลกูคำ้ 349,788 191,056 205,031 529,355 
ผลประโยชนต์อบแทนคำ้งจ่ำย 171,655 117,411 - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 140 4,193 21,455 35,012 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 56,578  61,128 81,222 136,877 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,525,909  3,502,150 1,422,182 1,748,858 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำว 3,799,127  1,135,519 841,412 474,981 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - 68,389 1,223,505 1,101,373 
เจำ้หนี ้- อำคำรและอปุกรณร์ะยะยำว 209,286  208,427 231,791 262,669 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์

พนกังำน 
231,766 283,241 279,459 285,276 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี - 6,358 - - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 238,135 225,114 212,001 496,488 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,478,313 1,927,049 2,788,168 2,620,787 
รวมหนี้สิน 6,004,222 5,429,199 4,210,349 4,369,645 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุน้     
 ทนุจดทะเบียน 5,499,884  5,499,884  5,499,884 5,499,884 
 ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 5,480,510  5,480,510  5,480,510 5,480,510 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 4,325,271  4,325,271  4,325,271 4,325,271 
ก ำไรสะสม     
   จดัสรรแลว้     
       ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 549,988  549,988  549,988 549,988 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 873,555  1,127,223 1,068,464 1,220,368 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (234,365) (235,913) (294,951) (679,269) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,994,960  11,247,079 11,129,283 10,896,868 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,994,960  11,247,079 11,129,283 10,896,868 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,999,182 16,676,277 15,339,632 15,266,513 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 

งบการเงินส าหรับ
งวดเก้าเดือน  
สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 
(ตรวจสอบ) 

30 ก.ย. 2565 
(สอบทาน) 

รายได้     
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 4,663,285  3,556,796 3,302,772 2,188,831 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ                 -    - 368,942 519,560 
รำยไดอ่ื้น 136,408  671,025 73,749 22,390 
รายได้รวม 4,799,694  4,227,821 3,745,463 2,730,781 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทนุขำยและตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร 2,968,072  2,072,533 1,998,317 1,092,890 
ตน้ทนุค่ำอนญุำตใหด้ ำเนินกำร 702,809  505,839 351,276 11 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 42,335  20,068 16,856 16,047 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 871,796  838,740 800,597 554,915 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรพัย ์ 1,622,700  - - 259,000 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 59,951  66,689 66,535 44,591 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ 128,327  58,559 - - 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 28,543  - - - 
รวมค่าใช้จ่าย 6,424,533  3,564,428 3,233,581 1,967,454 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,624,840) 663,393 511,882 763,327 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 200,658 140,515  129,146 111,703 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (299,742) (188,229)   (155,291) (87,124) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  (65,867) - -   
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9) 

- 8,565 12,934 71,824 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยและกำรรว่มคำ้ (116,448) 3,743 (266,756) (251,651) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,906,239) 627,987 231,915 608,079 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (343,710) (114,204) (88,279) (127,351) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,249,949) 513,782 143,636 480,728 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,249,949) 513,782  143,636 480,728 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,249,949) 513,782  143,636 480,728 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) (2.05) 0.47 0.13 0.44 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 

ผูถื้อหลกัทรพัยส์ำมำรถดงูบกำรเงินและขอ้มลูอื่น ๆ ของกจิกำรไดจ้ำกเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) หรือจำกเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  
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1.8 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของกิจการ 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในปี 2563 มีจ ำนวนทั้งสิน้ 3,557 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 23.7 จำก 
4,663 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง และ
ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,303 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.1 จำก 3,557 
ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 2,189 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 
12.8 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 2,509 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทียมและ
บรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2564 

งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2565 

ดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง 4,594 3,548 3,297 2,505 2,185 
อินเทอรเ์น็ตและสื่อ 122 32 30 22 24 
ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (53) (24) (24) (18) (20) 
รวม 4,663 3,557 3,303 2,509 2,189 

หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) รำยไดจ้ำกธุรกิจ
ใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ซึ่งเป็นดำวเทียมที่บริษัทฯ ใหบ้ริกำรภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
แบนดว์ิธ(ช่องสญัญำณดำวเทียม) ที่บรษิัทฯ ซือ้จำกผูใ้หบ้รกิำรดำวเทียมรำยอื่น เช่น แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 
4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำกบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) รวมไปถึงกำรซือ้แบนดว์ิธจำกผู้ใหบ้ริกำร
ต่ำงประเทศ โดยบรษิัทฯ ยงัคงใหบ้รกิำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทัง้กำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสตแ์ละบรอดแบนด ์

ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2564 อยู่ที่ระดบั 3,297 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ย
ละ 7.1 จำก 3,548 ลำ้นบำท ในปี 2563 ในขณะท่ี รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2565 อยู่ที่ระดบั 2,185 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.8 จำก 2,505 ลำ้นบำท ในงวดเดียวกนัของปี 2564 เป็นผลมำ
จำก 

 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสต ์เนื่องมำจำกกำรลดลงของลูกคำ้ในประเทศ  
 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดแบนดข์องลกูคำ้ต่ำงประเทศ เนื่องมำจำกดำวเทียมไทยคม 4 

ใกลสิ้น้สดุอำยกุำรใชง้ำน ประกอบกบัควำมไม่แน่นอนของดำวเทียมทดแทน 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 32 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 73.7 เมื่อเทียบกบั 
122 ลำ้นบำทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค์ จ ำกดั (ซีดีเอ็น) ในปี 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.8 เมื่อเทียบกบั 
32 ลำ้นบำทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงจำกรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตั้งระบบส ำหรับ
เครือข่ำยบรอดแบนดแ์ละทีวีภำยในอำคำร (System Integration) 



รำยงำนควำมเห็นของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 23/45 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวน 24 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก
งวดเดียวกนัของปี 2564 ที่ 22 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำแพลตฟอรม์ eSport ที่เพิ่มขึน้  

ต้นทนุขายและการให้บรกิาร 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในปี 2563 ทัง้สิน้ 2,578 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 29.8 จำก 3,671 ลำ้นบำท 
ในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้และของตน้ทนุค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์นปี 2562 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในปี 2564 ทัง้สิน้ 2,350 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8.9 จำก 2,578 ลำ้นบำท 
ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้และของตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำหลังจำกกำรสิน้สุดของสัญญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ 1,093 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 44.1 เมื่อ
เทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 1,955 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำย และกำรลดลงของตน้ทุน
ผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมหลงัจำกกำรสิน้สดุ
ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2564 

งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2565 

บริกำรดำวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 3,613 2,587 2,355 1,959 1,100 
บริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 112 15 17 13 12 
ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (54) (24) (23) (17) (19) 
รวม 3,671 2,578 2,350 1,955 1,093 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,587 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 28 
จำก 3,613 ลำ้นบำทในปี 2562 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของตน้ทุนตำมรำยไดท้ี่ลดลง และ ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำจำกกำร
ดอ้ยค่ำของดำวเทียมและอุปกรณใ์นปี 2562 ทัง้นี ้ตน้ทุนกำรบริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องโดยรวมในปี 2563 ถูก
ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรพิเศษจำกกำรปรบัโครงสรำ้งสญัญำลกูคำ้และอื่น ๆ โดยตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ อยู่ที่ประมำณ 
2,763 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24 จำกปี 2562 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,355 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9 
จำก 2,587 ลำ้นบำทในปี 2563 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 
และตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลงัสิน้สดุสมัปทำน เนื่องจำกบริษัทฯ ไดส่้งมอบกำรครอบครองดำวเทียมและ
ทรพัยสิ์นทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,100 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ  44 จำก 1,959 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัของปี 2564 สำเหตหุลกัจำกกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำย และกำรลดลง
ของตน้ทนุผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และตน้ทนุของค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมหลงัจำก
กำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 15 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 86 จำก 112 ลำ้น
บำท ในปี 2562 จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในซดีีเอ็น 



รำยงำนควำมเห็นของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 24/45 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 17 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.3 จำก 15 
ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือในส่วนวีดีโอออนไลนแ์ละกำรถ่ำยทอดสด โดยเป็นกำร
จำ้งเหมำบรกิำรแรงงำนบคุคลภำยนอกเพื่อประกอบกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ ส่งผลใหต้น้ทนุกำรใหบ้รกิำรเพิม่สงูขึน้ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มจี ำนวนทัง้สิน้ 12 ลำ้นบำท ใกลเ้คียง
กบังวด 9 เดือนแรกของปี 2564  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 927 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ 4.8 จำก 974 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำดและค่ำ
เดินทำง สทุธิกบักำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทำงกฎหมำย 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2564 รวมทัง้สิน้ 884 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ 4.7 จำก 927 ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และ
กำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยขำยและบรหิำรทั่วไปสอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรท่ีลดลง 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 
รวมทัง้สิน้ 616 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5.6 จำก 652 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2564 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย และกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรทั่วไปจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ 

ต้นทนุทางการเงนิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทั้งสิน้ 188 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 37.2 จำก 300 ลำ้นบำทในปี 2562 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2562 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม
ก ำหนด 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทั้งสิน้ 155 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 17.5 จำก 188 ลำ้นบำทในปี 2563 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2563 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม
ก ำหนด 

ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทัง้สิน้ 87 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.9 จำก 126 
ลำ้นบำทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2564 เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2564 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท 
รวมทัง้กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมก ำหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทนุในการร่วมค้า 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน แอลทีซี รวมทัง้สิน้ 4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก (116) 
ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งก ำไรรวมที่เพิ่มขึน้เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งกำรตลำดของ แอลทีซี และ
ผลจำกกำรผ่อนคลำยกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ สทุธิกับกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่เกิดจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำร์
สหรฐัเมื่อเทียบกบัเงินกีบลำวจำกรำยกำรเงินปันผลคำ้งจ่ำย 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีจ ำนวน (267) ลำ้นบำทในปี 2564 ลดลงจำกส่วนแบ่งก ำไร 
4 ลำ้นบำทในปี 2563  โดยส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)ดงักล่ำวประกอบดว้ย ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรรว่ม
คำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำว ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทนุ)จำกบรษิัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั และ บรษิัท 
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เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกัด จ ำนวน (262.6) ลำ้นบำท (4.5) ลำ้นบำท และ 0.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุหลกัที่ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ
เมื่อเทียบกับเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรบัเงินปันผลคำ้งจ่ำย
และเงินกูย้ืมสกลุดอลล่ำรส์หรฐัฯ ของแอลทีซี 

ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ มีจ ำนวน (252) ลำ้นบำท ขำดทนุ
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2564 ที่มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน (38) ลำ้นบำท สำเหตุ
หลกัมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของ
เงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ เมื่อเทียบกบัเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรบั
เงินปันผลคำ้งจ่ำยและเงินกูย้ืมสกลุดอลล่ำรส์หรฐัฯ ของแอลทีซี 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิในปี 2563 เป็นจ ำนวน 514 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ซึ่ง
ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรบัโครงสรำ้งสญัญำลกูคำ้และรำยกำรอื่น ๆ สทุธิกับผลขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปล่ียน โดยบริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนปกติส ำหรบัปี 2563 และปี 2562 เป็นจ ำนวน 
(135) ลำ้นบำท และ (304) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บรษิัทฯ มีผลก ำไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ ำนวน 144 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ไดแ้ก่ ก ำไร
จำกอัตรำแลกเปล่ียน จำกกำรแข็งค่ำเงินดอลล่ำรส์หรฐัเมื่อเทียบกับเงินบำท โดยบริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำนปกติส ำหรบัปี 2564 และปี 2563 เป็นจ ำนวน (225) ลำ้นบำท และ (135) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไม่รวมผลจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนจำกกำรร่วมคำ้ 
ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน (139) ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทุนกำร
บริกำรดำวเทียมจำกตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำของดำวเทียมและตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลังจำกกำรสิน้สดุ
ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ  

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บรษิัทฯ มีก ำไรสทุธิที่ 481 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 122.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนหนำ้ และมีก ำไรจำกธุรกิจหลกัที่ 528 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกผลขำดทนุ (88) ลำ้นบำท ส ำหรบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำกตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมและค่ำสมัปทำนที่ลดลง ชดเชยกับรำยไดท้ี่ลดลงจำก
ลกูคำ้บรอดคำสต ์

1.9 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิของกิจการ 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 – 2564 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

ส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ละคณุภำพของสินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 16,676 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1.9 จำก 16,999 ลำ้นบำท ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตัวตน
ภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้ ำเนินกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 15,340 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8 จำก 16,676 ลำ้นบำท ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมทัง้สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
เนื่องจำกกำรใชเ้งินสดในกำรช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 15,267 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 0.5 จำก 15,340 ลำ้นบำท ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จำกกำรเก็บหนีค้ำ้งนำนได้
จำกลกูคำ้ต่ำงประเทศประกอบกับกำรลดลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จำกกำรรบัรูส่้วนแบ่งขำดทนุจำกธุรกิจโทรศพัทใ์น
ประเทศลำว 

ส่วนประกอบหลกัของสินทรพัย ์

 
สินทรัพย ์
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 8,460 49.8 9,473 56.8 8,050 52.5 7,361 48.2 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,313 19.5 3,091 18.5 2,778 18.1 2,311 15.1 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
ภำยใตส้ญัญำอนญุำต
ใหด้ ำเนินกำร 

1,366 8.0 560 3.4 - - - - 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช้1/ - - 151 0.9 1,434 9.4 1,696 11.1 
หมำยเหต:ุ 1/  สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรใชช้่องสญัญำณดำวเทียม ท่ีดิน อำคำร และยำนพำหนะ 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 1,832 ลำ้นบำท ลดลง
รอ้ยละ 3.1 จำก 1,890 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระหนีค้ืนของลกูคำ้ โดยระยะเวลำ
เก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรบัปี 2563 เท่ำกับ 154 วนั เพิ่มขึน้จำก 119 วนั ส ำหรบัปี 2562 ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ญูและหนี ้
สงสยัจะสญู ลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 66 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบริกำรจดักำรลกูหนีท้ี่ดีขึน้ โดย
หำกพิจำรณำลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันและกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 2,179 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 4 ลำ้นบำท และ ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นจ ำนวน 2,175 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.2 และ
รอ้ยละ 99.8 ของลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 2,071 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 13 จำก 1,832 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัมูลค่ำหนีต้ำมอตัรำกำรอ่อนค่ำ
ของเงินบำทเทียบเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรบัปี 2564 เท่ำกบั 176 วนั เพิ่มขึน้จำก 154 วนั ส ำหรบั
ปี 2563 โดยหำกพิจำรณำลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันและกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 1,699 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันจ ำนวน 9 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นจ ำนวน 1,689 ลำ้นบำท  คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 0.6 และรอ้ยละ 99.4 ของลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 1,464 ลำ้นบำท ลดลง
ร้อยละ 29.3 จำก 2,071 ล้ำนบำท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 สำเหตุหลักมำจำกกำรเก็บหนี ้ค้ำงช ำระได้จำกลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ โดยกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ แสดงรำยละเอียดต่อไปนี ้
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กำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ 

 
รายละเอียดลูกหนี้
การค้า 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ลกูหนีก้ำรคำ้ยงัไม่
ครบก ำหนดช ำระ 

98 0.6 158 0.9 157 1.0 88 0.6 

เกินก ำหนดช ำระ:         

   นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 150 0.9 98 0.6 170 1.1 295 1.9 

   3 - 6 เดือน 188 1.1 240 1.4 25 0.2 30 0.2 

   6 - 12 เดือน 526 3.1 496 3.0 14 0.1 511 3.3 

   มำกกว่ำ 12 เดือน 957 5.6 1,187 7.1 1,332 8.7 491 3.2 

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยั
จะสญู 

(812) (4.8) (873) (5.2) (653) (4.3) (518) (3.4) 

รวมลูกหนีก้ารค้า
สุทธิ 

1,108 6.5 1,306 7.8 1,046 6.8 897 5.9 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคำ้ของกลุ่มบริษัทส ำหรบัลกูคำ้ทั่วไป มีระยะเวลำตัง้แต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรบัปี 2564 เท่ำกับ 176 วนั  เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 12 เดือน ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม  2564 จ ำนวน 1,332 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นลกูคำ้รำชกำร ซึ่งบริษัทฯ มองว่ำควำมเส่ียงในกำรไม่ช ำระเงินคืน
ของลกูคำ้รำชกำรอยู่ในระดบัต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ลกูหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยุ
มำกกว่ำ 12 เดือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.2 จำก 1,187 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัมลูค่ำหนีต้ำมอตัรำกำรอ่อนค่ำ
ของเงินบำทเทียบเงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ 

บริษัทฯ มีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ำยติดตำมหนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำค่ำเผ่ือ
หนีส้งสัยจะสูญซึ่งบันทึกจำกกำรวิเครำะหล์ูกหนีแ้ต่ละรำยนั้นเพียงพอต่อหนีส้งสัยจะสูญ ภำยหลังจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนี ้
สงสัยจะสูญแลว้ ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทฯ จะเริ่มกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนีใ้หจ้นถึงที่สุดก่อนจะ
พิจำรณำตดัจ ำหน่ำยลกูหนีก้ำรคำ้และค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เรียกเก็บไม่ได ้

สินคำ้คงเหลือ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 55 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 55.3 จำกจ ำนวน 124 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบรษิทัฯ คิดเป็น 71 วนั ในปี 2563 ลดลงจำก 84 วนั ในปี 
2562 โดยบริษัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีค่ำ
เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 81 ลำ้นบำท ลดลงจำก 87 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 7 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 86.8 จำกจ ำนวน 55 ลำ้น
บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษัทฯ คิดเป็น 30 วัน ในปี 2564 ลดลงจำก 71 วัน ในปี 
2563 โดยบริษัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีค่ำ
เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 73 ลำ้นบำท ลดลงจำก 81 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 124 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,589 จำกจ ำนวน 7 
ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษัทฯ คิดเป็น 4 วัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 
ลดลงจำก 30 วนั ในปี 2564 โดยบรษิัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคณุภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2564 บรษิัทฯ มีค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 57 ลำ้นบำท ลดลงจำก 73 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กำรรว่มคำ้และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,753 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ  0.4 เมื่อเทียบกบั 1,758 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วนใหญ่
เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,753 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 เมื่อเทียบกบั 1,752 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วนใหญ่
เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,997 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.88 เมื่อเทียบกับ 1,753 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วน
ใหญ่เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 3,091 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.7 จำก 
3,313 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณใ์นปี 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 2,778 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 10.1 จำก 
3,091 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณใ์นปี 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 2,311 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16.8 จำก 
2,778 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณใ์นช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2565 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 151 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.9 ของ
สินทรพัยร์วม เนื่องจำกบริษัทฯ เริ่มบันทึกสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชใ้นวันที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินของไทย ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยประกอบดว้ยสิทธิกำรใชอ้ำคำรส ำนกังำน และสิทธิกำรเช่ำอื่น ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  บรษิัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 1,434 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.3 ของ
สินทรพัยร์วม เพิ่มขึน้ จำก 151 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของขอ้ตกลงเพื่อซือ้
แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม
ส่ือสำรภำยในประเทศ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565  บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 1,696 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 11.1 
ของสินทรพัยร์วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชข้องขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และ
ดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลังจำกกำรสิน้สุดของสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ รวมทัง้สิทธิกำรใช้
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ดำวเทียมต่ำงประเทศเพื่อกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ของบรษิัทฯ โดยสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 18.3 จำก 1,434 ลำ้นบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของสิทธิกำรใชข้องดำวเทียมต่ำงประเทศ 

  สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทนุของบริษทั 

แหล่งที่มำและใชไ้ปของเงินทนุ 

บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในปี 2563 จ ำนวน 1,769 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.7 จำก 
1,658 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพิม่ขึน้ 

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,908 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.8 จำก 4,191 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำรดำวเทียมตำม
ก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,247 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.3 จำก 
10,995 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกผลก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อสว่นทนุ 0.35 เทำ่ ลดลงจำก 0.38 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อสว่นทนุ 0.11 เทำ่ ลดลงจำก 0.33 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563  

บรษิัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน ในปี 2564 จ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.8 จำก 
1,769 ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง  

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,266 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 66.3 จำก 3,760 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลจำกกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระและเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบั
โครงกำรดำวเทียมตำมก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 11,129 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1 จำก 
11,247  ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมเนื่องจำกเงินปันผลจ่ำยระหวำ่ง
งวด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อสว่นทนุ 0.11 เทำ่ ลดลงจำก 0.33 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563  

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 956 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24.5 จำก 1,266 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำรดำวเทยีมก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มจี ำนวนทัง้สิน้ 10,897 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.1 จำก 
11,129 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
เนื่องจำกผลขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงงวด 

บรษิัทฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อส่วนทนุ 0.09 เท่ำ ลดลงจำก 0.11 เทำ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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รำยจ่ำยลงทนุ 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจ ำนวน (1,164) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกกำรน ำ
เงินสดในกิจกำรไปลงทนุทำงกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อสรำ้งผลตอบแทน 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในปี 2564 มีจ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุเพื่อ
ใชใ้นกำรช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทุนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวน 1,167 ลำ้นบำท เนื่องจำก
กำรขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียน 

ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 2.73 เท่ำ ลดลงจำก 5.54 
เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 5.66 เทำ่ เพิ่มขึน้จำก 2.70 
เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระในปี 2564 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 4.21 เทำ่ ลดลงจำก 5.66 
เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของสินทรพัยห์มนุเวียน ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนี ้
หมนุเวยีนอื่น สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น และส่วนของเงนิใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กจิกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีถงึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปีที่ลดลง ในขณะท่ีเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

 บรษิัทฯ มีกำรควบคมุควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัท รวมทัง้กำรจดัหำวงเงินสินเชื่อระยะสัน้จำกธนำคำรตำ่ง ๆ เพื่อส ำรองในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน 

1.10 ปัจจัยหรือเหตกุารณท์ีจ่ะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

   อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และมีกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์ใน
ต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เนื่องจำกกำรมีรำยรบั รำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ืมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จึงส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบรษิัทฯ 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรที่บรษิัทฯ ท ำธุรกรรมบำงส่วนผ่ำน
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจก่อใหเ้กิดผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ซึ่งรวมถึงผลจำกกำรใชอ้นุพนัธท์ำงกำรเงินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนที่ส  ำคญัไดแ้ก่ 

1. กำรเปล่ียนแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก  

2. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลงัทัง้ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรและป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กล่ำวคือบริหำรโครงสรำ้งรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย
ใหม้ีควำมสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดควำมไม่สมดุล บริษัทอำจใชว้ิธีกำรป้องกันควำมเส่ียงดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรท ำสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้หรือขำย
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เงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ (Cross Currency and 
Interest Rate Swap) และกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรช ำระคืนเงิน
กูย้ืมที่เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บรษิัทมีสภำพคล่องที่เพียงพอ เป็นตน้ 

   สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 

ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกต่ำงประปัญหำกำรหยุดชะงักทำงดำ้นเศรษฐกิจเนื่องจำก
วิกฤติกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19  

อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริษัท ควำมเส่ียงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำด COVID-19 ยงัคงมิไดม้ีผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ปี 2563 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยจ ำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมที่ขำยใหก้ับ
ผูป้ระกอบกำรช่องโทรทัศนแ์ละอินเทอรเ์น็ตไม่ไดล้ดลงจำกเหตุกำรณน์ี ้อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทฯ อำจไดร้บัผลกระทบ
ทำงออ้มหำกสถำนกำรณย์ืดเยือ้จนส่งผลต่อธุรกิจของลกูคำ้ของบรษิัท  

   ข้อพิพาททางกฏหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 บรษิัทฯ มีขอ้พิพำททำงกฏหมำยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันี ้ 

ขอ้เรียกรอ้งของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เก่ียวกบัดำวเทียมไทยคม 5 

สืบเนื่องจำกกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตใุหต้อ้งปลดระวำงไปเมื่อวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 โดยมี
กำรใชง้ำนเกินกว่ำอำยกุำรใชง้ำนตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะจดัสรำ้ง ต่อมำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้
เขำ้กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและค ำเสนอขอ้พิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงฯ ซึ่งเรียกรอ้งให้
บรษิัทฯ ด ำเนินกำรดงันี ้

ใหด้  ำเนินกำร (1) สรำ้งและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทย
คม 5 ใหใ้ชร้ำคำดำวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900 บำท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ตัง้แต่วนัที่ 30 ตุลำคม 2563
เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรับเป็นเงิน 4,980,000 บำท (ค ำนวนจำกวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 30 
ตลุำคม 2563) พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรบัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะส่ง
มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือช ำระเงินค่ำเสียหำยครบถว้น 

เนื่องจำกสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 (สัญญำฯ) ระหว่ำง
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (กระทรวงฯ) และบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดเงื่อนไขเป็นกรอบกำรด ำเนินกำร  และมีกำรอำ้งอิง
กับแผนด ำเนินกำรที่บริษัทฯ เสนอและกระทรวงฯ ใหค้วำมเห็นชอบ โดยเนน้ควำมต่อเนื่องของบริกำรดำวเทียมตลอดอำยุสญัญำ  
ในแผนด ำเนินกำรที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำฯ ก ำหนดใหบ้ริษัทจดัสรำ้งดำวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวง โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย
ดำวเทียมหลกัและดำวเทียมส ำรอง ซึ่งเมื่อยิงดำวเทียมขึน้สู่วงโคจรแลว้บริษัทก็จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในดำวเทียมดงักล่ำวใหก้ับ
กระทรวงฯ  และเมื่อสญัญำฯ สิน้สดุลง ดำวเทียมที่ยงัมีอำยุวิศวกรรมเหลือใชง้ำนไดอ้ยู่ บริษัทก็จะมอบกำรครอบครองดำวเทียม
กลบัไปยงักระทรวงฯ ใหส้ำมำรถน ำไปบริหำรจดักำรต่อไป  ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำฯ บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัสรำ้งและโอน
กรรมสิทธ์ิดำวเทียมใหร้ฐัไปแลว้ 2 ชุด กรณีกำรขัดขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุใหต้อ้งปลดระวำงไปนั้น กระทรวงฯ 
ทรำบถึงอำยุกำรใชง้ำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะที่ขออนุมตัิจดัส่งว่ำ ดำวเทียมไทยคม 5 จะครบอำยุกำร
ใชง้ำนตำมที่ออกแบบไว ้และเมื่อเกิดกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 และตอ้งปลดระวำง โดยมีกำรใชง้ำนเกินกว่ำอำยุกำร
ใชง้ำนตำมที่ออกแบบไว ้บรษิัทฯ มีกำรหำรือกับกระทรวงฯ และ กสทช. ล่วงหนำ้ และแจง้แผนกำรปลดระวำงใหทุ้กฝ่ำยทรำบและ
ขออนุมตัิก่อน นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัไดน้ ำส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกลูกคำ้ที่ไดร้บัผลกระทบ น ำส่งกระทรวงฯ เป็นค่ำชดเชย รวมถึง
เจรจำกับบริษัทประกันภัยเพื่อน ำเงินสินไหมทดแทนส่งมอบกระทรวงฯ ต่อไป และบริษัทฯ  ยังคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และ
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ดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุสัญญำฯ และเมื่อสัญญำสิน้สุดลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถน ำ
ดำวเทียมทัง้สองดวงไปบรหิำรจดักำรต่อไป ซึ่งบรษิัทเห็นว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถกูตอ้งครบถว้นตำมสญัญำฯ แลว้ 

เนื่องจำกบรษิัทฯ เห็นว่ำ บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำฯ ครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอดแลว้ บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรคดัคำ้น
ตำมกระบวนกำรต่อไป  ทัง้นี ้ขอ้พิพำทนีเ้พิ่งเขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทและยงัอยู่ในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  ในระหว่ำงนี ้
บริษัทฯ ยงัไม่มีหนำ้ที่ใด ๆ ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯ ไดเ้รียกรอ้งมำขำ้งตน้จนกว่ำจะจบสิน้กระบวนกำรพิจำรณำและมีกำร 
ชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร 

1.11 แนวโน้มของสภาพกิจการและการคาดการณผ์ลการด าเนินงานในอนาคต 

จำกส ำเนำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจกำร (แบบ 247-4) ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไดร้ะบุว่ำ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มี
เจตนำที่จะท ำกำรเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคห์ลกัของกิจกำร รวมถึงไม่มีแผนที่ จะปรบันโยบำยหรือแผนกำรประกอบธุรกิจ
ของกิจกำร โครงสรำ้งองคก์ร กำรบริหำร ตลอดจนนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรอย่ำงมีนัยส ำคญั ดังนั้น กิจกำร
ยงัคงมีวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกิจเดิม โดย ณ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบริกำรส่ือสำรดำวเทียม บริกำร
โทรศพัทแ์ละอินเทอรเ์น็ต และบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

ส ำหรบักำรคำดกำรณผ์ลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต บริษัทฯ ยังคงใหค้วำมส ำคัญกับธุรกิจดำวเทียม 
แมว้่ำสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) ไดสิ้น้สดุลงแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 
และรฐับำลไดม้อบหมำยให ้บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นผูบ้รหิำรจดักำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำสมัปทำน  โดยปัจจบุนั
บริษัทฯ ด ำเนินกำรซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติเพื่อให้บริกำรแก่ลูกคำ้ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่ำง
ต่อเนื่อง บรษิัทฯ จึงมีทัง้ช่องสญัญำณดำวเทียมของบรษิัทฯ เอง (ดำวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8)  และช่องสญัญำณที่ซือ้
มำจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ (ช่องสญัญำณบำงส่วนของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6) รวมไปถึงช่องสญัญำณที่
ซือ้มำจำกดำวเทียมดวงอื่น นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด 
(Package) ที่ไดป้ระกำศโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(“กสทช.”) ที่จดัขึน้เมื่อวนัที่ 15 มกรำคม 2566 ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ เป็นผูช้นะกำรประมลูและไดร้บักำรรบัรองจำก กสทช. 
ในกำรไดร้ับสิทธิกำรเข้ำใช้วงโคจร จะเป็นโอกำสให้ บริษัทฯสำมำรถสรำ้งรำยไดจ้ำกบริกำรดำวเทียมเพิ่มเติมอย่ำงมี
นัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ดี กำรลงทุนดังกล่ำวยังมีควำมไม่แน่นอนอีกหลำยประกำร เช่น มูลค่ำกำรลงทุน ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรจดัสรำ้งดำวเทียม และ ปรมิำณควำมตอ้งกำรใชด้ำวเทียมของลกูคำ้ เป็นตน้ 

ถึงแมว้่ำแนวโนม้กำรรบัชมโทรทศันใ์นปัจจบุนั พฤติกรรมผูบ้รโิภคจะเปล่ียนไปรบัชมผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตมำกขึน้
โดยกำรรบัชมผ่ำนมือถือสมำรท์โฟนและแทบเล็ต  แต่ควำมตอ้งกำรกำรใชง้ำนดำวเทียมยงัคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ตอ้งกำรในกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพของช่องโทรทศันจ์ำกควำมคมชดัแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็นควำม
คมชดัที่สงูขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทกุภมูิภำค นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ยงัมุ่งหำพนัธมิตรที่จะสำมำรถ
รองรบักำรใหบ้รกิำรแพรภ่ำพจำกกลุ่มประเทศอินโดจีนไปยงัทั่วโลกเพื่อใหบ้รกิำรครอบคลมุและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

แผนกลยทุธบ์รกิำรดำ้นบรอดแบนด ์ภำยใตค้วำมรว่มมือกบับรษิัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทฯ
มุ่งเนน้กำรขำยบริกำรแบนดว์ิธดำวเทียมไทยคม 4 โดยกำรผสมผสำนกำรใหบ้ริกำรแบนดว์ิธขนำดใหญ่แก่ผูป้ระกอบกำร
โครงข่ำย กลุ่มภำคธุรกิจ และกลุ่มภำครฐับำลในภูมิภำค กับกำรใหบ้ริกำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ตแก่ผูใ้ชง้ำนรำยย่อยใน
ประเทศที่มีศักยภำพ นอกจำกนี ้ บริษัทได้ร่วมมือทำงธุรกิจกับพันธมิตรในกำรด ำเนินโครงกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ 
รุน่ใหม่ ๆ (Next Generation High Throughput Satellite) ที่มีโครงสรำ้งตน้ทนุ และรำคำต่อหน่วยต ่ำเพื่อกำรใหบ้ริกำรดำ้น
บรอดแบนดใ์นอนำคตอนัใกล ้ส ำหรบัธุรกิจกำรใหบ้ริกำรส่ือสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคล่ือนที่ บริษัทมีแผนขยำย
แพลตฟอรม์บรกิำร NAVA ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ในกำรใหบ้รกิำรส่ือสำรควำมเรว็สงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคล่ือนที่ทำงทะเลแบบ
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ครบวงจร ไปยงักลุ่มเรือในตลำดเป้ำหมำยใหม่และในต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มยอดขำยตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำนอินเทอรเ์น็ต  
บรอดแบนดท์ำงทะเลท่ีเติบโตเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

อนึ่ง หำกผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีควำมประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรที่แตกต่ำงกับกำร
ประกอบธุรกิจของกิจกำรในปัจจุบันอย่ำงมีนัยส ำคัญ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวตำมเกณฑข์อง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง กำรด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนที่เป็นสำระส ำคญัซึ่งแตกต่ำงไป
จำกที่ระบุไว้ในค ำเสนอซือ้หลักทรัพยภ์ำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันที่สิน้สุดระยะเวลำรับซือ้หลักทรัพยน์ั้น จะ
สำมำรถท ำไดต้่อเมื่อไดร้บัอนมุตัิจำกกำรท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร รวมทัง้ไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบ 

2. ความเหน็เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของกิจการทีป่รากฏในค าเสนอซือ้ 

คณะกรรมกำรของกิจกำรไดพ้ิจำรณำขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวกบับรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่ำ 
“บริษัทฯ” หรือ “กิจการ” หรือ “THCOM”) ตำมที่ปรำกฏในค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจกำร (แบบ 247-4) โดยผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ ลงวนัท่ี 5 มกรำคม 2566 แลว้มีควำมเห็นว่ำขอ้มลูดงักล่ำวมีควำมถกูตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญั 

3. ความสัมพันธห์รือข้อตกลงใด ๆ ของกรรมการของบริษัทฯ กับผู้ท าค าเสนอซือ้ ทั้งในฐานะส่วนตัว ใน
ฐานะกรรมการของกิจการ หรือในฐานะตัวแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ และการมีสัญญาหรือข้อตกลงทีมี่
หรือจะมีระหว่างกันในด้านต่าง ๆ (เช่น การบริหาร ฯลฯ) 

3.1 สรุปสาระส าคัญของสัญญา/ ข้อตกลง/ บันทึกความเข้าใจ ที่ผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กระท าขึน้ก่อนการย่ืนค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการซื้อขายหลักทรัพยข์องกิจการ
อย่างมีนัยส าคัญ 

สัญญา สญัญำซือ้ขำยหุน้ 

ผู้ซือ้ บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั (“Gulf Ventures”)  

ผู้ขาย บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“INTUCH”) 

วันทีท่ าสัญญา 7 พฤศจิกำยน 2565 

หลักทรัพยท์ีซ่ือ้ขาย หุน้สำมญัของบริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) (“THCOM”) จ ำนวนทัง้สิน้ 450,870,934 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 
41.13 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ THCOM) 

ราคาซือ้ขาย 9.92 บำทต่อหุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมประมำณ 4,472.64 ลำ้นบำท 

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ กำรซือ้หุน้สำมญัของ THCOM จำก INTUCH จะเกิดขึน้ต่อเม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ส  ำคญัดงัต่อไปนี ้ไดส้  ำเรจ็
เสรจ็สิน้ หรือไดร้บักำรยกเวน้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนโดย Gulf Ventures 
(ก) กำรได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้ำท ำธุรกรรมกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญของ 

THCOM ใหแ้ก่ Gulf Ventures  
(ข) กำรไดร้บัอนุมัติจำกคู่สญัญำที่จ  ำเป็นของ THCOM และ/หรือบริษัทย่อยของ THCOM และ/หรือจำก

หน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เกี่ยวขอ้ง (หำกมี) 
(ค) ไม่มีเหตกุำรณท์ี่เป็นสำระส ำคญัเกิดขึน้ ซึ่งท ำให ้INTUCH ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ 

หรือจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อควำมสำมำรถของ INTUCH ในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำซือ้
ขำยหุน้  

(ง) ไม่มีกฎ กฎหมำย กฎเกณฑ ์ประกำศ หรือค ำสั่ง ซึ่งหำ้ม หรือสรำ้งขอ้จ ำกัดใหแ้ก่ INTUCH และ Gulf 
Ventures ในกำรด ำเนินกำรตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ หรือจะมีผลท ำใหก้ำรซือ้ขำยหุน้สำมญัของ THCOM 
ตำมสญัญำซือ้ขำยหุน้ เป็นกำรด ำเนินกำรที่ผิดกฎหมำยหรือค ำสั่งใด ๆ ดงักล่ำว 
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(จ) ไม่มีเหตกุำรณใ์ด ๆ เกิดขึน้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ THCOM บริษัทย่อยของ 
THCOM และ/หรือบริษัทรว่มทนุของ THCOM (โดยมีรำยละเอียดตำมที่ INTUCH และ Gulf Ventures 
จะไดต้กลงกนัต่อไป) 

ทีป่รึกษากฎหมายในการท า
สัญญาซือ้ขายหุ้น 

บริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพำรท์เนอรส์ จ ำกดั 

3.2 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยผู้ท าค าเสนอซื้อหรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค า
เสนอซือ้ (กรณีผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) ในกิจการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการ (กรณีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของกิจการเป็นนิติบุคคล) 

3.2.1 การถือหุน้โดยผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซือ้ในกิจการ 

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้ในกิจกำรรวมกนัทัง้สิน้ 450,870,934 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 41.13 ของหุน้สำมัญที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร นอกจำกนี ้ณ วันที่  
3 มกรำคม 2566 (วนัปิดสมดุล่ำสดุของกิจกำร) กรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีกำรถือหุน้ในกิจกำร 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญักำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้  

ณ วนัท่ี 3 มกรำคม 2566 (วนัปิดสมดุล่ำสดุของกิจกำร) GULF และกรรมกำรและผูบ้รหิำรของ GULF ไม่มี
กำรถือหุน้ในกิจกำร 

3.2.2 การถือหุ้นโดยผู้ท าค าเสนอซือ้หรือผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันผู้ท าค าเสนอซือ้ในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
กิจการ 

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้ในกิจกำรรวมกนัทัง้สิน้ 450,870,934 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 41.13 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จึงถือ
เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำร (นอกจำกนี ้อำ้งอิงถึงรำยชื่อผูถื้อหุน้ของกิจกำร ณ วนัท่ี 3 มกรำคม 2566 (วนัปิดสมดุล่ำสดุ
ของกิจกำร) ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดรำยหนึ่ง เวน้แต่เพียงผูท้  ำค ำเสนอซือ้ที่ถือหุน้ในกิจกำรเกินรอ้ยละ 10 ของหุน้สำมญัที่ออก
และจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร)  

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
- ไม่มี - 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญักำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ GULF ถือหุน้ในผูท้  ำค ำเสนอซือ้ (ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของกิจกำร) จ ำนวน 199,999,997 
หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ นอกจำกนี ้นำงพรทิพำ ชินเวชกิจวำนิชย ์นำยรฐัพล ชื่นสมจิตต ์และนำยรวิ กูรมะโรหิต ซึ่งเป็นกรรมกำร และ/
หรือผูบ้รหิำรของ GULF ถือหุน้คนละ 1 หุน้ ในผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
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3.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ ในผู้ท า
ค าเสนอซือ้ 

3.3.1 การถือหุน้โดยกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี - 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญักำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี – 

3.3.2 การถือหุน้โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้  

ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้ในกิจกำรรวมกันทัง้สิน้ 450,870,934 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
41.13 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จึงถือเป็นผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ของกิจกำร (นอกจำกนี ้อำ้งอิงถึงรำยชื่อผูถื้อหุน้ของกิจกำร ณ วันที่ 3 มกรำคม 2566 (วันปิดสมดุล่ำสดุของ
กิจกำร) ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดรำยหนึ่ง เวน้แต่เพียงผูท้  ำค ำเสนอซือ้ที่ถือหุน้ในกิจกำรเกินรอ้ยละ 10 ของหุน้สำมญัที่ออกและ
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร) 

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี - 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญั กำรบรหิำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี -  

3.3.3 การถือหุน้โดยกรรมการของกิจการในผู้ท าค าเสนอซือ้ 

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

- ไม่มี - 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญั กำรบรหิำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 (วนัปิดสมดุภำยในล่ำสดุของ GULF) กรรมกำรของกิจกำรถือหุน้ใน GULF 
รวมกนัทัง้สิน้จ ำนวน 3,078,350 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.03 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและ
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของ GULF ดงันี ้

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว

และสิทธิออกเสียงทัง้หมด (ร้อยละ) 
1. นำยบญุชยั ถิรำต ิ กรรมกำร 1,944,250 0.02 
2. นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร 1,134,100 0.01 

รวม 3,078,350 0.03 
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3.4 ความสัมพนัธอ์ื่น ๆ  

3.4.1 การมกีรรมการและ/หรือ ผู้บริหารร่วมกนั  

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 กรรมกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของกิจกำร มีดงันี ้

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งในผู้ท าค าเสนอซือ้ ต าแหน่งในกิจการ 
1 นำยบญุชยั ถิรำต ิ กรรมกำร รองประธำนคณะกรรมกำร 
2 นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร กรรมกำร 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  ำนำจควบคมุหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญั กำรบรหิำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 กรรมกำรและผูบ้รหิำรของ GULF ที่ด  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของกิจกำร มี
ดงันี ้

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่งใน GULF ต าแหน่งในกิจการ 
1 นำยสมประสงค ์บญุยะชยั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรดำ้นควำมยั่งยืน ก ำกบั

ดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนคณะกรรมกำร /  

กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2 นำยบญุชยั ถิรำต ิ กรรมกำร และผูบ้ริหำร 
(รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร) 

รองประธำนคณะกรรมกำร / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3 นำยสพุร หลกัมั่นคง ผูบ้ริหำร  
(รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยงำนองคก์รสมัพนัธ)์ 

กรรมกำร 

 

3.5 ข้อมูลอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งตอ่การตดัสินใจของผู้ถือหลกัทรัพย ์

3.5.1 หลักทรัพยใ์นบริษัทฯ ทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ถืออยู่ก่อนการท าค าเสนอซือ้ (ณ วนัทีย่ื่นท าค าเสนอซือ้) 

(1) หุน้สำมญั 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทยีบ 
กับจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้ว

ทัง้หมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทยีบ
กับสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจการ 

I.  ผู้ท าค าเสนอซือ้     
 บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 450,870,934 41.13 41.13 
II.  บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ท าค าเสนอซือ้ -    
III. บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II -    
IV. ข้อตกลงอ่ืนทีจ่ะท าให้บุคคลตาม I ถึง III ได้

หุ้นเพิ่มขึน้ 
-    

 รวม 450,870,934 41.13 41.13 

(2) หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ 
- ไม่มี - 
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3.5.2 แหล่งเงนิทนุทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้กิจการ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทุกรำยแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดตำมค ำเสนอซือ้ครัง้นีจ้  ำนวน 645,231,020 หุน้ 
(หกรอ้ยส่ีสิบหำ้ลำ้นสองแสนสำมหมื่นหนึ่งพนัยี่สิบหุน้) เงินทุนที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ ำหรบักำรเสนอซือ้หุน้สำมัญที่
เหลือทัง้หมดของกิจกำร จะมีจ ำนวนเงินเท่ำกบั 6,400,691,718.40 บำท (หกพนัส่ีรอ้ยลำ้นหกแสนเกำ้หมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ย
สิบแปดบำทส่ีสิบสตำงค)์  

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะใชเ้งินกูจ้ำก GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ในกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์น
ครั้งนี ้ โดย GULF ได้ออกจดหมำยยืนยันเก่ียวกับควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
6,400,691,718.40 บำท และ GULF ไดใ้หค้  ำรบัรองว่ำจะใหว้งเงินสินเชื่อ (Shareholder Loan) แก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยมี
ระยะเวลำครอบคลมุถึงวนัที่กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำรเสร็จสิน้ โดยรำยละเอียดของจดหมำย
ยืนยันกำรใหก้ำรสนับสนุนในกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทั้งหมดของกิจกำร ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ  1 ของค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) 

บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกัด (มหำชน) ในฐำนะผูจ้ดัเตรียมค ำเสนอซือ้ ไดส้อบทำนจดหมำยยืนยนัเก่ียวกับ
ควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนเพื่อให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินกับผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จำก GULF ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
6,400,691,718.40 บำท และสญัญำเงินใหกู้ย้ืมจำกผูถื้อหุ้น (Shareholder Loan) รวมถึงมติที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท
ของ GULF ในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง และไดพ้ิจำรณำฐำนะทำงกำรเงินของ GULF จำกขอ้มลูเก่ียวกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด และวงเงินสินเชื่อจำกสถำบนักำรเงินของ GULF  ณ วนัที่ 22 ธันวำคม 2565 ก่อนท ำค ำเสนอซือ้ ซึ่งเพียงพอส ำหรบั
ช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หุน้ทัง้หมดจ ำนวน 645,231,020 หุน้ เป็นเงินจ ำนวน 6,400,691,718.40 บำท ดงันัน้ ผูจ้ดัเตรียม
ค ำเสนอซือ้ จึงมีควำมเห็นว่ำผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีเงินทุนเพียงพอเพื่อใชใ้นกำรช ำระมลูค่ำของกำรเสนอซือ้หลกัทรพัยต์ำมค ำ
เสนอซือ้ครัง้นี ้

3.5.3 แผนการขายหุน้ของกิจการ  

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะขำยหรือโอนหลักทรพัยข์องกิจกำรในจ ำนวนที่มี
นยัส ำคญัในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้

1. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชใ้น
ขณะนัน้  

2. ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ขำย หรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย ์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ/หรือของ GULF 

3. กำรปรบัโครงสรำ้งกิจกำร ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำรในอนำคต  

4. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจขำยหลกัทรพัยข์องกิจกำรบำงส่วนตำมที่เห็นสมควร เพื่อลดภำระทำงกำรเงิน หรือเพรำะ
จ ำตอ้งช ำระเงินตน้ก่อนก ำหนด หรือถูกบังคับหลักประกันหำกไม่อำจปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำวงเงิน
สินเชื่อได ้(ถำ้มี) 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถือหลกัทรัพย ์

กิจกำรไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2566 เพื่อพิจำรณำค ำเสนอซือ้
หลักทรพัย ์(แบบ 247-4) ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และรำยงำนของ บริษัทหลักทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกัด (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระในกำรใหค้วำมเห็นต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของ
กิจกำร โดยมีกรรมกำรท่ีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียที่พิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในวำระที่เก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้จ ำนวน 5 ท่ำน ไดแ้ก่ 

ล าดับที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง การมีส่วนได้เสียกับผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1 พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

ไม่มี 

2 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและควำมเสี่ยง 

ไม่มี 

3 นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง 

ไม่มี 

4 นำยคณิต วลัยะเพ็ชร ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
และควำมเสี่ยง 

ไม่มี 

5 นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำร ไม่มี 

ทั้งนี ้กรรมกำรของกิจกำรซึ่งเป็นกรรมกำรที่มีส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ นำยบุญชยั ถิรำติ และ คุณสุพร หลักมั่นคง
ไม่ไดร้ว่มพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในวำระที่เก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ของผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ นอกจำกนี ้นำยสมประสงค ์บุญยะชยั ขอไม่ลงคะแนนเสียงเนื่องจำกด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระของ GULF 
และนำยคิมห ์สิรทิวีชยั ขอไม่เขำ้รว่มพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนนในวำระดงักล่ำว เนื่องจำกด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ 
INTUCH (ผูข้ำยหุน้ของ THCOM สดัส่วนรอ้ยละ 41.13 ให ้GULF เมื่อวนัท่ี 30 ธันวำคม 2565) 

โดย กรรมกำรที่ไม่มีส่วนไดเ้สีย มีควำมเห็นเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอแนะต่อผูถื้อหุน้ในกำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอ
ซือ้หลกัทรพัยด์งักล่ำว โดยมีเหตผุลดงันี ้ 

4.1 เหตุผลทีส่มควรจะตอบรับ และ/หรือเหตุผลทีส่มควรปฏิเสธค าเสนอซือ้ 

คณะกรรมกำรของกิจกำรไดพ้ิจำรณำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย ์(แบบ 247-4) ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ และรำยงำน
ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระของ บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกัด แลว้ มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระซึ่งไดใ้หค้วำมเห็นว่ำรำคำเสนอซือ้ที่รำคำ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นรำคำที่อยู่ในช่วงรำคำยตุิธรรมของ
กิจกำรที่ประเมินโดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุ้น เป็นราคาที่
เหมาะสม โดยกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมดงักล่ำว เป็นกำรประเมินภำยใตส้มมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจบุนั 
(แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมลู
สิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) จัดกำรประมลูดังกล่ำวในวนัที่ 15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วันที่
จดัท ำรำยงำนของ บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกัด กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักล่ำว ที่ยงัมีควำมไม่แน่นอน 
โดยขึน้อยู่กับปัจจัยที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำรลงทุนที่เก่ียวขอ้ง และ
ควำมเส่ียงในกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ยงัไม่มีควำมชดัเจน โดยผูถื้อหุน้อำจพิจำรณำถึงขอ้มลูและควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรดงักล่ำวในระหว่ำงระยะเวลำกำรรบั
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ซือ้หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจำกนีก้ำรประเมินไม่รวมผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียม เนื่องจำกบรษิัทฯ มี
ควำมเห็นว่ำ บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอด  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำร่วมกับรำคำซือ้ขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที่ 28 สิงหำคม 2565 
เป็นตน้มำนัน้ จะพบว่ำในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวหุน้ของกิจกำรมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ในครัง้นีท้ี่ 
9.92 บำทต่อหุน้มำโดยตลอด คณะกรรมกำรของกิจกำรจึงขอแนะน ำใหผู้ถื้อหุน้ของกิจกำรที่มีควำมประสงคจ์ะขำยหุน้ของ
กิจกำรท่ีตนถืออยู่พิจำรณำกำรด ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที ่1: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรปฏิเสธค ำเสนอซือ้ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ของตนสำมำรถขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งได้
รำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ควรค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำร
ดว้ย เนื่องจำกกำรขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปรมิำณที่มำก อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้มีควำมเส่ียงในกำรขำยหุน้ใน
ปรมิำณและรำคำที่ตอ้งกำรไดค้รบถว้น  

กรณีที ่2: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดต ่ากว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรตอบรับค ำเสนอซือ้ เนื่องจำกรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อยู่ในช่วงรำคำยตุิธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ทัง้นี ้กำรที่ผูถื้อหุน้จะตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้นัน้ ผูถื้อหุน้ควรที่จะวิเครำะหข์อ้มลูต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
พิจำรณำจำกควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ รวมถึงขอ้มลูจำกแหล่งอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนระยะเวลำกำรลงทนุ 
วัตถุประสงคก์ำรลงทุน ปัจจัยควำมเส่ียง ควำมผันผวนของผลประกอบกำร และรำคำหุน้ของกิจกำร ทั้งนี ้กำรตัดสินใจ
สดุทำ้ยในกำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของผูถื้อหุน้แต่ละรำยเป็นส ำคญั 

4.2 ความเหน็และเหตุผลของกรรมการของกิจการแตล่ะราย และจ านวนหุน้ทีก่รรมการแต่ละรายน้ันถืออยู่ 
(เฉพาะในกรณีทีค่วามเหน็ของคณะกรรมการของกิจการตาม 4.1 ไม่เป็นเอกฉันท)์ 

- ไม่มี เนื่องจำกควำมเห็นเป็นเอกฉนัท ์- 

4.3 ประโยชน ์หรือผลกระทบจากแผนงาน และนโยบายตามทีผู้่เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ รวมทัง้ความ
เป็นไปได้ของแผนงาน และนโยบายดังกล่าว 

จำกแผนกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ที่ระบไุวใ้นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรของกิจกำร (ไม่
รวมกรรมกำรท่ีไม่เขำ้รว่มประชมุ และ/หรือกรรมกำรท่ีงดออกเสียง) มีควำมเห็นถึงผลกระทบที่อำจจะเกดิขึน้จำกกำรท ำค ำ
เสนอซือ้ครัง้นี ้สรุปไดด้งันี ้ 

4.3.1 สถานภาพของกิจการ 

ค ำเสนอซือ้ระบุว่ำ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงค์ทีจ่ะเพกิถอนหลกัทรพัย์ของกิจกำรออกจำกกำร
เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำ
เสนอซือ้ เวน้แต่กรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ และกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้” 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ จำกที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงสถำนภำพของ
กิจกำรจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ฯ โดยกิจกำรยงัคงประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นส่ือสำร
ผ่ำนดำวเทียมครบวงจร และยงัคงสภำพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป ดงันัน้ กิจกำรและผูถื้อ
หุน้ของกิจกำรจะไม่ไดร้บัผลกระทบในเรื่องสถำนภำพของกิจกำรในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว อีกทั้งผูถื้อหุน้ของ
กิจกำรที่ไม่ไดต้อบรบัค ำเสนอซือ้หลักทรพัยใ์นครัง้นีจ้ะยังคงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป และยังคง
สำมำรถซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวไดเ้หมือนเดิม 

4.3.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ  

(1) วัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ 

ค ำเสนอซือ้ระบุว่ำ “ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนถดัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงคก์ำรด ำเนนิธุรกิจหลกัของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั” 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์
นโยบำยและแผนกำรบริหำร เนื่องจำกกำรที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะท ำกำรเปล่ียนแปลง
วตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัในช่วง 12 เดือน นบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

อย่ำงไรก็ตำม หำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีวตัถปุระสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร
อย่ำงมีนยัส ำคญั ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสั่ง 
และขอ้ก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

(2) แผนการบริหารกิจการ 

ค ำเสนอซือ้ระบุว่ำ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีจุดมุ่งหมำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรใหเ้ติบโตและด ำเนินธุรกิจ
ต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะพจิำรณำศึกษำแผนกำรด ำเนนิธุรกิจปัจจุบนัของกิจกำร
อย่ำงละเอยีด และอำจพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรด ำเนนิธุรกิจใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนัในปัจจุบนั และ
ในอนำคต นอกจำกนี ้หำกจะมีกำรเปลีย่นแปลงใด ๆ ผูท้ ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่
กรณี)” 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้อำจมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำร ตำมที่
จ ำเป็นและเหมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนัในปัจจบุนั และในอนำคต เพื่อเสรมิสรำ้งประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
ของกิจกำร รวมถึงเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งผู้ท  ำค ำเสนอซื ้ออำจใช้ประโยชน์จำกควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นกำรเป็นผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนและโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศไทย มำช่วย
สนบัสนนุกำรเติบโตของบรษิัทฯ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนร์ว่มทัง้แก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนที่เป็นสำระส ำคญั 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง และขอ้ก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 
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(3) แผนการขยายการลงทุน   

ค ำเสนอซือ้ระบวุ่ำ “ณ วนัทีย่ืน่ค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะขยำยกำรลงทุนเพิ่มเตมิอย่ำงมี
นยัส ำคญันอกเหนอืจำกกำรลงทนุตำมปกตแิละ/หรือกำรลงทนุซึ่งเป็นไปตำมแผนธุรกิจของกิจกำรในระยะเวลำ 12 
เดือนนบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้ในอนำคตผูท้ ำค ำเสนอซือ้อำจจะพิจำรณำขยำยกำร
ลงทนุเพิ่มเตมิหำกมีโอกำสทำงธุรกิจ หรือโอกำสทำงกำรลงทนุทีเ่หมำะสม อย่ำงไรก็ด ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะพจิำรณำ 
และศึกษำแผนกำรลงทุนปัจจุบนัของกิจกำรในรำยละเอียด และอำจพจิำรณำปรบัเปลีย่นแผนกำรลงทุนดงักล่ำว
ใหเ้หมำะสมต่อไป ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผูท้ ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่
กรณี)” 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินธุรกิจ จำกกำรท่ีผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยำยกำรลงทุนของกิจกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรลงทุนตำมปกติ และ/หรือกำรลงทนุ
ตำมแผนธุรกิจของบรษิัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนที่เป็นสำระส ำคญั 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง และขอ้ก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

(4) การปรับโครงสร้างองคก์ร การบริหาร การจ้างงาน 

ค ำเสนอซือ้ระบวุ่ำ “ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอชื่อบุคคลเพือ่กำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร และ/หรือกรรมกำร
อิสระตำมควำมเหมำะสมเพือ่ประโยชน์ทีด่ีทีส่ดุของกิจกำร ทัง้นี ้จะขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรถือหุน้ในกิจกำรหลงักำร
ท ำค ำเสนอซือ้ และเป็นไปตำมทีผู่ท้  ำค ำเสนอซือ้เห็นสมควรและเหมำะสม ภำยใตก้ฎระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง  

ณ วนัทีย่ืน่ค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะปรบัเปลีย่นโครงสรำ้งกำรบริหำรของกิจกำรในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรมีกำรปรับเปลี่ยน
โครงสรำ้งผูบ้ริหำร จะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนมุตัิจำกมติทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของกิจกำรและด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง” 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รของ
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ในบริษัทฯ เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งองคก์ร กำร
บรหิำร หรือ กำรจำ้งงำน ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

อย่ำงไรก็ตำม กำรที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจมีควำมประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรของกิจกำร และ/หรือกรรมกำรอิสระตำมเหมำะสม โดยขึน้อยู่กบัสดัส่วนกำรถือหุน้ในกิจกำรหลงัจำกกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ ทั้งนี ้กำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ของกิจกำรดังกล่ำว จะตอ้งค ำนึงถึงคุณสมบัติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม พรอ้มทัง้ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัของกิจกำร และเป็นไปตำมหลกัเกณฑต์่ำง ๆ 
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อแผนกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำร
โดยรวมของบรษิัทฯ นอกจำกนีย้งัตอ้งค ำนึงถึงผลประโยชนใ์นระยะยำวของบรษิัทฯ อีกดว้ย 



รำยงำนควำมเห็นของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 42/45 

(5) แผนการจ าหน่ายทรัพยส์นิหลกั 

ค ำเสนอซือ้ระบวุ่ำ “ณ วนัทีย่ืน่ค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนทีจ่ะด ำเนนิกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ทีม่ี
นยัส ำคญัของกิจกำรในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เวน้แต่เป็นกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย์จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ทัง้นีห้ำกมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ที่มีนยัส ำคัญจะต้องได้รับกำร
พจิำรณำอนมุตัอิย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร และด ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกฎเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ (ในกรณีทีบ่งัคบัใช)้”  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ไดร้ับผลกระทบจำก
แผนกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกัของกิจกำร เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกั
ของกิจกำร เวน้แต่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยจ์ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สุด
ระยะเวลำรบัซือ้  

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนที่เป็นนยัส ำคญั กำร
เปล่ียนแปลงดังกล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บังคับ ประกำศ 
ค ำสั่ง และขอ้ก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

(6) แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงนิ 

ค ำเสนอซือ้ระบุว่ำ “ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งทำง
กำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั นอกเหนือจำกกำรบริหำรกำรเงินตำมปกติของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 
เดอืนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้  ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลีย่นแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงนิของกิจกำร
อย่ำงมีนยัส ำคญั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรเพิ่ม/ลดทุน และ/หรือมีกำรจดัหำเงินกูเ้พิ่มเติมของกิจกำร กำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนมุตัจิำกมตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือมตทิีป่ระชมุ
ผูถ้ือหุ ้นของกิจกำร (แล้วแต่กรณี) อย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของกิจกำร และจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเฉพำะกฎเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ (ในกรณีทีบ่งัคบัใช)้” 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจำกแผนกำรเปล่ียนแปลง
โครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำร เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะ เปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำง
กำรเงินของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

ทั้งนี ้ หำกกิจกำรถูกนับเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
ภำยในประเทศ อำจมีกำรปรับเปล่ียนตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับลูกหนีร้ำยใหญ่ (Single Lending Limit) ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดหำเงินทุนของกิจกำร จำกสถำบันกำรเงินในประเทศ 
อย่ำงไรก็ตำมจำกสถำนะกำรเงินปัจจุบัน และกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์กิจกำรเชื่อว่ำจะ
สำมำรถจดัหำแหล่งเงินทนุท่ีเหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนได ้ 

นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ในส่วนที่เป็นนยัส ำคญั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวนัน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และกิจกำรจะตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง และขอ้ก ำหนดหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 
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(7) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ค ำเสนอซือ้ระบวุ่ำ “ณ วนัทีย่ืน่ค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล โดยคณะกรรมกำรบริษัท
อำจพจิำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัทฯ โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ เวน้แต่
เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนมุตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมือ่เห็น
ว่ำกิจกำรมีผลก ำไรสมควรทีจ่ะท ำเชน่นัน้ แลว้ใหร้ำยงำนใหท้ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ทรำบในกำรประชมุครัง้ต่อไป ปัจจุบนั 
กิจกำรมีนโยบำยทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลโดยพจิำรณำจำกงบกำรเงนิเฉพำะของกิจกำรไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไร
สุทธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย (ถำ้มี) และจะตอ้งไม่เกินก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของ
กิจกำร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อแผนกำรลงทุน และกำรด ำเนนิงำนปกตขิองกิจกำรอย่ำง
มีนยัส ำคญัและขึน้อยู่กบักระแสเงินสด รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ ๆ ในอนำคตของกิจกำรและ
บริษัทย่อย และเป็นไปตำมเงือ่นไขทีก่ิจกำรมีต่อสถำบนักำรเงนิ 

ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิ้นสุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะ
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกิจกำร ทัง้นี ้กำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลตำมจริงอำจขึน้อยู่กบัปัจจยั
หลำยดำ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งินตำมแผนกำร
ด ำเนินงำน กำรช ำระคืนเงินกู ้แผนธุรกิจ และ/หรือแผนกำรลงทุนของกิจกำรในอนำคต อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำร
เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของกิจกำรอย่ำงมนียัส ำคญั ผูท้ ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนนิกำรใหต้อ้งไดร้บักำร
อนมุตัิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร (ในกรณีทีบ่งัคบัใช)้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑ์ของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ” 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ไดร้ับผลกระทบจำก
แผนกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำร เนื่องจำกผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะ
เปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ ทัง้นีก้ำร
จ่ำยปันผลทุกครัง้ กิจกำรจะค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่อง กระแสเงินสด สถำนะทำงกำรเงินของกิจกำร 
ขอ้จ ำกดัและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่มีต่อสถำบนักำรเงิน แผนธุรกิจในอนำคต และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินลงทนุ รวมถึง
เรื่องอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นควร  

ทัง้นี ้หำกมีกำรแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยปันผลของกิจกำร จะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของกิจกำร รวมทัง้ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ
กิจกำร (แลว้แต่กรณี)  
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4.3.3 รายการระหว่างกนั 

ค ำเสนอซือ้ระบุว่ำ “ณ วนัทีย่ืน่ค ำเสนอซือ้ กิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตัแิละขัน้ตอน
กำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และส ำนกังำน ก.ล.ต. เพือ่ป้องกนัมิใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร กบับคุคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้  

ทัง้นี ้ส ำหรบังวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2565 ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำค ำเสนอซือ้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ไม่มีกำรท ำรำยกำร
ระหว่ำงกนักบักิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร  

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัทัง้หมดของ THCOM 
ในครัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้ ำค ำเสนอซือ้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ อำจมี
กำรท ำธุรกรรมกบักิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร ซึ่งรวมถึงรำยกำรธุรกิจปกต ิและ/หรือ รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจ
ปกติ เพือ่ประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร โดยหำกมีกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในลกัษณะดงักล่ำว ผูท้ ำค ำเสนอ
ซื ้อจะด ำเนินกำรให้กิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำน ก.ล.ต. 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ  รวมทัง้กฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคับ หรือระเบียบของ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทั้งนี ้หำกในอนำคตผู้ท ำค ำเสนอซื ้อและบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท ำค ำเสนอซื ้อ ภำยใต้
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์ มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบักิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร ผูท้ ำค ำเสนอซือ้จะ
ด ำเนินกำรใหก้ิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำรปฏิบตัติำมระเบียบขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ฯ  รวมทัง้กฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง” 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรของกิจกำรมีควำมเห็นว่ำ ณ ปัจจุบัน กิจกำรไม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ รวมทั้ง กิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนกำรอนุมัติ รำยกำรระหว่ำงกันตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ อย่ำงไรก็ตำม อำจมีแนวโนม้ที่กิจกำรจะมีรำยกำรระหว่ำงกนักับผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ในอนำคต ซึ่งรวมถึงรำยกำรธุรกิจปกติ และ/หรือ รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ
ของกิจกำร ซึ่งกิจกำรจะปฏิบัติตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมกฎระเบียบและขั้นตอนกำรอนุมัติ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมระเบียบและขัน้ตอนปฏิบตัิกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกันของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพยฯ์ และกฎระเบียบขอ้บังคับต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจว่ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่มีเงื่อนไขเสมือนกำรท ำ
รำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Arm’s Length Transaction) 
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5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่
ส านักงานให้ความเหน็ชอบ 

โปรดพิจำรณำควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท ไทยคม จ ำกัด 
(มหำชน) ตามเอกสารแนบ 1 





เอกสารแนบ 1 

รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอิสระต่อค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์
ของ  

 

 
 

 
บริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
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จดัท ำโดย 
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ค านิยาม 

ค าย่อ หมายถึง 
บรษิัทฯ หรือ กิจกำร หรือ THCOM บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
กลุ่มบรษิัท THCOM  บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั  
GULF บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 
INTUCH บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
แบบ 247-3 หรือ แบบประกำศเจตนำ แบบประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกจิกำรของ

บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) โดย บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั ลง
วนัท่ี 29 ธันวำคม 2565 

แบบ 247-4 หรือ ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) โดยบรษิัท 
บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั ลงวนัท่ี 5 มกรำคม 2566 

ผูแ้สดงเจตนำขำย ผูถื้อหุน้ท่ีตอบรบัค ำเสนอซือ้ 
ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ หรือ KTX หรือ IFA   บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั 
ผูจ้ดัเตรยีมค ำเสนอซือ้ หรือ ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน  บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือ SEC ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ หรือ SET  ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
EGM  ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ 

COVID-19  โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 
WHO  องคก์ำรอนำมยัโลก 

กำรท ำค ำเสนอซือ้  กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรในครัง้นี ้
รำคำเสนอซือ้  รำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัของกจิกำรหุน้ละ 9.92 บำท (รายละเอยีด

โปรดพจิารณา ส่วนที ่1: ทีม่าของรายการ ในหวัขอ้ 1.3 ขอ้มูลการ
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย)์ 

ประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำ
กิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

ประกำศที่ ทจ. 14/2554 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 14/2554 เรื่องกำร
กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรในประกำรท่ีนำ่จะมีผลต่อกำรท ำค ำ
เสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำร ลงวนัท่ี 25 กรกฎำคม 2554 (รวมทัง้ที่
ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 

รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
หรือ รำยงำนควำมเห็นฯ 

รำยงำนของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ เพื่อแสดงควำมเห็นต่อผูถื้อ
หุน้ของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 
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ที่ IB 001/2566 

       
 วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 

 
เรื่อง: ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระต่อค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 
เรียน:  คณะกรรมกำร และ ผูถื้อหุน้  

บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ตำมที่ เมื่อวนัท่ี 29 ธันวำคม 2565 บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บัส ำเนำแบบประกำศเจตนำ (แบบ 247-3) จำก
บริษัท กัลฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดีเวลลอปเมนท ์จ ำกัด (มหำชน) โดย GULF ถือหุน้
รอ้ยละ 100.00 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงของกัลฟ์ เวนเชอรส์ เนื่องดว้ย เมื่อวนัที่ 28 ธันวำคม 
2565 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ บรษิัท อินทชั โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อนเสรจ็สิน้ส ำหรบักำรเขำ้ซือ้หุน้
สำมญัของกิจกำรจ ำนวน 450,870,934 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.13 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออก
เสียงของกิจกำร ในรำคำ 9.92 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งสิน้ประมำณ 4,472.64 ลำ้นบำท ส่งผลให้ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มี
สดัส่วนกำรถือหุน้ในกิจกำรท่ีขำ้มจดุที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจกำรท่ีรอ้ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของกิจกำร ดว้ยเหตุนี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จึงมีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยท์ี่เหลือทั้งหมดของกิจกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร  

ทัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดด้  ำเนินกำรซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรดงักล่ำวจำก INTUCH เสร็จสิน้ เมื่อวนัท่ี 30 ธันวำคม 2565 
และกิจกำรได้รับส ำเนำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เมื่อวันที่  5 มกรำคม 2566 ในกำรนี ้ กิจกำรได้แต่งตั้ง บริษัท
หลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ำกัด ซึ่งเป็นที่ปรกึษำทำงกำรเงินที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อเป็นที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินอิสระในกำรแสดงควำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้ 

ในกำรจัดท ำรำยงำนควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดศ้ึกษำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ขอ้มลูและเอกสำรที่ไดร้บัจำกกิจกำร และ/หรือ ขอ้มลูที่ เผยแพร่ต่อสำธำรณะทั่วไป ไดแ้ก่ แบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) งบกำรเงินตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตของกิจกำร ประมำณกำร
ทำงกำรเงินและสมมติฐำนที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอื่น รวมถึงกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งของ
กิจกำร ทัง้นี ้ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำ ขอ้มลูและเอกสำรดงักล่ำวเป็นขอ้มลูที่ถูกตอ้งตำม
ควำมเป็นจริงและสมบูรณ์ และเป็นกำรพิจำรณำจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจและขอ้มลูที่สำมำรถรบัรูไ้ดใ้นปัจจุบนั ณ วนัที่จดัท ำ
รำยงำนฉบับนี ้ซึ่งหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเหตุกำรณใ์ด ที่ส่งผลใหปั้จจัยดังกล่ำวขำ้งตน้เปล่ียนแปลงไปจำกปัจจุบนั
อย่ำงมีนยัส ำคญั อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจประมำณกำรทำงกำรเงินของกิจกำร รวมถึงควำมเห็นของ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระฉบับนี ้ ทั้งนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่มีภำระผูกพันในกำรปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบัน ทบทวน หรือ
ยืนยนัถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ในภำยหนำ้ และกำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้ต่อค ำเสนอซือ้ดงักล่ำวได  ้

นอกจำกนี ้ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ดัท ำควำมเห็นตน้ฉบับเป็นภำษำไทยและแปลเป็นภำษำองักฤษเพื่อควำม
เขำ้ใจของผูถื้อหุน้ที่เป็นชำวต่ำงชำติ ซึ่งหำกมีขอ้ควำมในฉบับภำษำอังกฤษไม่ตรงกับขอ้ควำมในตน้ฉบับภำษำไทยใหย้ึดถือ
ขอ้ควำมในตน้ฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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ทั้งนี ้กำรพิจำรณำตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยใ์นครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สำมำรถพิจำรณำ
เหตผุลและควำมเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ตำมที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ไดน้ ำเสนอในรำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ
อิสระ ซึ่งกำรตดัสินใจสดุทำ้ยในกำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้ถือหุน้แต่ละรำย
เป็นส ำคญั  
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บทสรุปผู้บริหาร 

ตำมที่ เมื่อวนัท่ี 29 ธันวำคม 2565 บริษัท ไทยคม จ ำกัด (มหำชน) ไดร้บัส ำเนำแบบประกำศเจตนำ (แบบ 247-3) จำก
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ เนื่องดว้ยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ INTUCH ไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อนเสรจ็สิน้ส ำหรบักำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ
กิจกำรจ ำนวน 450,870,934 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 41.13 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงของ
กิจกำรในรำคำ 9.92 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ประมำณ 4,472.64 ลำ้นบำท ส่งผลใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้ของกิจกำร
ขำ้มจุดรอ้ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ดว้ยเหตุนีผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้จึงมีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่
เหลือทัง้หมดของกิจกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ทัง้นี ้เมื่อวนัที่ 30 ธันวำคม 2565 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดด้  ำเนินกำรซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรดงักล่ำวจำก INTUCH เสรจ็สิน้แลว้ 

ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นี ้ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร จ ำนวน 645,231,020 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 58.87 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดและสิทธิออกเสียงของกิจกำร โดยผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไดย้ื่นแบบ
ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (แบบ 247-3) ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 29 ธันวำคม 2565 และ
กิจกำรไดร้บัส ำเนำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) เมื่อวนัท่ี 5 มกรำคม 2566 

ทัง้นี ้ค  ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ลงวนัท่ี 5 มกรำคม 2566 มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้ 

ตารางที ่1: สรุปค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์(แบบ 247-4)   

ผู้ท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์ บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 
จ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร จ ำนวน 645,231,020 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.87 

ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงของกิจกำร 
ราคาเสนอซือ้ 9.92 บำทต่อหุน้ 

ทั้งนี ้ผูแ้สดงเจตนำขำย มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว ในอตัรำ
ร้อยละ 0.25 ของรำคำเสนอซื ้อ และภำษีมูลค่ำเพิ่มในอัตรำร้อยละ 7.00 ของ
ค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุ้น ดังนั้น รำคำสุทธิที่ผู้แสดงเจตนำขำยจะได้รับ
เท่ำกับหุ้นละ 9.893464 บำทต่อหุ้น (เก้ำจุดแปดเก้ำสำมส่ีหกส่ีบำท) ทั้งนี ้หำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ THCOM (แลว้แต่กรณี) 
ไดม้ีมติเห็นชอบอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ของ THCOM โดยก ำหนดวนั 
Record Date เพื่อก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในช่วงระยะเวลำรบั
ซือ้ รำคำเสนอซือ้หุน้สำมัญจะมีกำรปรบัลดลงเท่ำกับเงินปันผล และรำคำสุทธิที่ผู้
แสดงเจตนำขำยจะไดร้บั ก็จะมีกำรปรบัลดลงตำมรำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่มีกำร
ปรบัลดลงจำกเงินปันผลเช่นกัน ซึ่งรำคำดังกล่ำวเป็นรำคำเสนอซือ้สุดทำ้ยที่จะไม่
เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) เวน้แต่หำกมีเหตุกำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์น
ของกิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ หรือมีบุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์อง
กิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้  

ระยะเวลารับซือ้ ระยะเวลำรบัซือ้ รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร เริ่มตัง้แต่วนัที่ 6 มกรำคม 2566 ถึงวนัที่ 9 
กุมภำพันธ์ 2566 ทุกวันท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซือ้หลักทรัพย ์เริ่มตัง้แต่เวลำ 
9.00 น. ถึง 16.00 น.  
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ทัง้นี ้หำกมีประกำศวนัหยุดรำชกำรเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ดงักล่ำว ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้จะขยำยระยะเวลำรบัซือ้เพื่อใหร้ะยะเวลำรบัซือ้ไม่นอ้ยกว่ำ 25 วนัท ำกำร ซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศที่ ทจ. 12/2554 

ระยะเวลารับซือ้ทีผู้่ถือ
หลักทรัพยส์ามารถยกเลกิการ
แสดงเจตนาขาย  

ตัง้แต่วนัท่ี 6 มกรำคม 2566 ถึงวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ ์2566 ทกุวนัท ำกำรของตวัแทนใน
กำรรบัซือ้หลกัทรพัย ์ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. รวม 20 วนัท ำกำร 

วันช าระราคา ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ จะช ำระรำคำค่ำหุน้ใหแ้ก่ผูแ้สดงเจตนำขำยแต่ละรำยที่น ำหุ้นมำ
เสนอขำยภำยในวนัท ำกำรที่ 2 ถัดจำกวนัสิน้สุดระยะเวลำรบัซือ้หลักทรพัย์ ซึ่งตรง
กบัภำยในวนัท่ี 13 กมุภำพนัธ ์2566 

แหล่งเงนิทนุทีใ่ช้ในการเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย ์

ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะใชเ้งินกูจ้ำก GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ใน
กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรพัยใ์นครัง้นี ้ โดย GULF ไดอ้อกจดหมำยยืนยันเก่ียวกับ
ควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 6,400,691,718.40 
บำท และ GULF ไดใ้หค้  ำรบัรองว่ำจะใหว้งเงินสินเชื่อ (Shareholder Loan) แก่ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้ โดยมีระยะเวลำครอบคลุมถึงวันที่กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมัญที่เหลือ
ทัง้หมดของกิจกำรเสรจ็สิน้ 

เงือ่นไขในการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าเสนอซือ้ 

▪ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ 
หำกมีเหตกุำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำรในระหว่ำงระยะเวลำรบั
ซือ้ 

▪ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจลดรำคำเสนอซือ้ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้ 
หำกกิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ. 14/2554 เรื่องกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้
กระท ำกำรในประกำรที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจกำร 
(“ประกาศที ่ทจ. 14/2554”) 

▪ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจแกไ้ขขอ้เสนอ และ/หรือขยำยระยะเวลำในกำรเสนอซือ้เพื่อ
แข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หำกมีบุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลักทรพัยข์องกิจกำรใน
ระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 

เงือ่นไขในการยกเลกิค าเสนอ
ซือ้ 

▪ มีเหตุกำรณ ์หรือกำรกระท ำใด ๆ เกิดขึน้ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอ
ซือ้ต่อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และยังไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้อันเป็นเหตุหรืออำจเป็น
เหตุใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำร โดยที่
เหตกุำรณห์รือกำรกระท ำดงักล่ำวมไิดเ้กิดจำกกำรกระท ำของผูท้  ำค ำเสนอซือ้หรอื
เป็นกำรกระท ำที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งรบัผิดชอบ หรือ 

▪ กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ภำยหลงัจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ยื่นค ำเสนอซือ้ต่อส ำนกังำน 
ก.ล.ต. และยังไม่พน้ระยะเวลำรบัซือ้ อันเป็นผลใหมู้ลค่ำหุน้สำมัญของกิจกำร
ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือ 

▪ กิจกำรกระท ำกำรใด ๆ ที่น่ำจะมีผลต่อกำรท ำค ำเสนอซือ้ตำมประกำศที่ ทจ. 
14/2554  
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สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ  

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์และขอ้มลูประกอบอื่น ๆ  ในกำร
ใหค้วำมเห็นต่อผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้รวมทัง้ควำมเป็นไปไดข้องแผนงำนและนโยบำยที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้ะบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ  
247-4) ลงวนัท่ี 5 มกรำคม 2566 ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ไดท้ ำกำรตรวจสอบ (Due Diligence) สญัญำซือ้ขำยระหว่ำง 
GULF กบั INTUCH โดยกำรใหค้วำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำขอ้มลูและเอกสำรดงักล่ำวมีควำม
ครบถว้น สมบรูณแ์ละถกูตอ้ง ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็น ดงันี ้

จำกกำรประเมินรำคำหุน้ของกิจกำรดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ในกำรประเมินมลูค่ำ
ยุติธรรมของหุน้ของกิจกำร ควรอำ้งอิงกำรประเมินรำคำหุน้โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งมีช่วงรำคำ
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุน้ของกิจกำรตำมวิธีดังกล่ำว เท่ำกับ 9.72 – 10.08 บำทต่อหุน้ เมื่อเปรียบเทียบกับรำคำเสนอซือ้
หลักทรัพยท์ี่ 9.92 บำทต่อหุ้น จะเห็นว่ำรำคำเสนอซือ้ดังกล่ำวอยู่ในช่วงรำคำยุติธรรม ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมี
ควำมเห็นว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นราคาที่เหมาะสม โดยกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมดงักล่ำว เป็นกำรประเมิน
ภำยใตส้มมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจบุนั (แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใช้
วงโคจรดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลสิทธิกำรเขำ้ใช้วงโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) จดักำรประมลูดงักล่ำวในวนัท่ี 
15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วนัที่จดัท ำรำยงำนฉบบันี ้กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักล่ำว ที่ยงัมีควำมไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่
กับปัจจยัที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำรลงทุนที่เก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงในกำร
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำรประมูลสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ยังไม่มีควำมชัดเจน ทำงที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่ไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกผลกำรประมูลดงักล่ำวเขำ้ไปในกำรก ำหนดของ
รำคำยุติธรรมครัง้นี ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อำจพิจำรณำถึงขอ้มลูและควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรดงักล่ำวในระหว่ำงระยะเวลำกำรรบัซือ้
หลักทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจำกนีก้ำรประเมินมูลค่ำดว้ยวิธีดังกล่ำวขำ้งตน้ ยังไม่รวมผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของ
ดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ได้ด  ำเนินกำรตำมสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำร
ภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอด  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำรว่มกบัรำคำซือ้ขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัท่ี 28 สิงหำคม 2565 ที่ผ่ำน
มำ โดยในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวหุน้ของกิจกำรมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ในครัง้นีท้ี่ 9.92 บำทต่อหุน้มำ
โดยตลอด ทำงที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงขอแนะน ำใหผู้ถื้อหุน้ของกิจกำรที่มีควำมประสงคจ์ะขำยหุน้ของกิจกำรที่ตนถืออยู่
พิจำรณำเพื่อกำรด ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที ่1: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรปฏิเสธค ำเสนอซือ้ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะขำยหุน้ของตนสำมำรถขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งไดร้ำคำที่
สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ควรค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำรดว้ย เนื่องจำก
กำรขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปรมิำณที่มำก อำจท ำให้ผูถื้อหุน้มีควำมเส่ียงในกำรขำยหุน้ในปรมิำณและรำคำที่
ตอ้งกำรไดค้รบถว้น  

กรณีที ่2: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดต ่ากว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรตอบรับค ำเสนอซือ้ เนื่องจำกรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ของกิจกำรควรพิจำรณำขอ้มลูต่ำง ๆ อำทิ ขอ้มลูค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ควำมเห็น
ของกิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 250-2) และควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระฉบบันี ้เพื่อใชป้ระกอบกำร
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พิจำรณำในกำรตดัสินใจส ำหรบักำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กำรพิจำรณำตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้แต่ละรำยของกิจกำรเป็นส ำคญั 
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ส่วนที ่1: ทีม่าของรายการ 

ตำมที่ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ และ INTUCH ไดป้ฏิบตัิตำมเงื่อนไขบงัคบัก่อนเสร็จสิน้ส ำหรบักำรเขำ้ซือ้หุน้สำมญั ของกิจกำร
จ ำนวน 450,870,934 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 41.13 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดและสิทธิออกเสียงของกิจกำรใน
รำคำ 9.92 บำทต่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ประมำณ 4,472.64 ลำ้นบำท เมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 และผูท้  ำค ำเสนอซือ้ได้
ด  ำเนินกำรซือ้หุน้สำมญัของกิจกำรดงักล่ำวจำก INTUCH เสรจ็สิน้แลว้ ในวนัท่ี 30 ธันวำคม 2565 ส่งผลใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้
ของกิจกำรขำ้มจุดรอ้ยละ 25.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร ดว้ยเหตุนีผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้จึงมีหนำ้ที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้
หลักทรพัยท์ี่เหลือทัง้หมดของกิจกำร (Mandatory Tender Offer) จำกผูถื้อหุน้ของกิจกำรทุกรำย ตำมประกำศที่ ทจ . 12/2554 
เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถึงหลกัทรพัย ์เพื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัที่ 13 พฤษภำคม 2554 (รวมทัง้ส่วนแกไ้ข
เพิ่มเติม) โดยจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถือครองโดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ตารางที่ 2: ข้อมูลสรุปของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือครองโดยผู้ท าค าเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ท าค า
เสนอซือ้ 

ช่ือ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ านวนหุ้นที ่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ 

I. ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั หุน้สำมญั 450,870,934 41.13 

II. บคุคลกลุ่มเดียวกบัผูป้ระกำศเจตนำ - - - 
III. บคุคลตำมมำตรำ 258 ของบคุคลตำม I และ II  - - - 
IV. ขอ้ตกลงอ่ืนที่จะท ำใหบ้คุคลตำม I ถึง III ไดหุ้น้

เพ่ิมขึน้ 
- - - 

 รวม 450,870,934 41.13 
ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ดังนั้น ในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครั้งนี ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้จะเสนอซือ้หุ้นสำมัญที่เหลือทั้งหมดของกิจกำร เป็นจ ำนวน 
645,231,020 หุ้นหรือคิดเป็นรอ้ยละ 58.87 ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดและสิทธิออกเสียงของกิจกำร โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้ 

ตารางที ่3: ข้อมูลสรุปของจ านวนหุ้นทีท่ าค าเสนอซือ้ 

ช่ือผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น                            

(หุ้น) 
ร้อยละเม่ือเทยีบกับจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของกิจการ 

1. หุน้สำมญัของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 450,870,934 41.13 

2. หุน้สำมญัที่ท  ำค ำเสนอซือ้ 645,231,020 58.87 

รวมหุ้นสามัญของกิจการ 1,096,101,954 100.00 

ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้  
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1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของกิจการ 

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ : บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน)  

ทีอ่ยู่ : เลขที่ 349 ชัน้ 28 อำคำรเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ ์ 

ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร  

 

ประเภทธุรกิจ : แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  
1. ธุรกิจดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง  
2. ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ  

3. ธุรกิจโทรศพัทใ์นตำ่งประเทศ 

 

โทรศัพท ์ : 02-596-5095  

เลขทีจ่ดทะเบียนบริษัท : 0107536000897  

วันทีก่อ่ตั้งบริษัท : 7 พฤศจกิำยน 2534  

ตลาดหลกัทรัพย ์ : ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

กลุ่มอตุสาหกรรม : เทคโนโลยี  

หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

ทุนจดทะเบียน : 5,499,884,200.00 บำท  

ทุนช าระแล้ว : 5,480,509,770.00 บำท  

เว็บไซตบ์ริษัท : www.thaicom.net  
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1.1.2 ภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกิจการ  

กลุ่มบรษิัท ไทยคม ประกอบธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 

ธุรกิจดาวเทยีมและบริการต่อเน่ือง 

1) บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่ เกี่ยวเ น่ือง  ด าเนินการโดย  บริษัท  ไทยคม  จ ากัด  (มหาชน)  
บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด (ทซีีบี) และบริษัทกลุ่มไอพีสตาร ์

ดำวเทียมไทยคม 

ดำวเทียมไทยคม แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท คือ ดำวเทียมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) และดำวเทียม 
บรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) 

o ดาวเทยีมแบบทั่วไป (Conventional Satellite) 

ดำวเทียมแบบทั่วไปเป็นดำวเทียมที่ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรประจ ำที่ (Fixed Satellite Service: FSS) โดย
สญัญำณจะถูกส่งจำกสถำนีภำคพืน้ดินขึน้สู่ดำวเทียมและส่งกลับมำยงัสถำนีรบัสญัญำณภำคพืน้ดิน ณ ต ำแหน่งใดๆ ภำยใต้
พืน้ที่ครอบคลุมบริเวณกว้ำง (Footprint) ของดำวเทียม คุณสมบัติดังกล่ำวช่วยให้ผู้ประกอบกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ และ
ผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคมสำมำรถส่งและรบัสญัญำณไดใ้นบรเิวณกวำ้งทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค 

o ดาวเทยีมบรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) 

ดำวเทียมบรอดแบนด ์(High Throughput Satellite, HTS) เป็นดำวเทียมที่ให้บริกำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต 
(แบบจุดต่อจุด) ดว้ยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใชก้ำรจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีขัน้สงูและกำรออกแบบพืน้ที่ใหบ้ริกำรเป็น
วงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกนัในลกัษณะรงัผึง้ ท ำใหด้ำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถจดัสรรคลื่นควำมถ่ีเพื่อเพิ่มขนำดควำม
จแุบนดว์ิธในกำรใหบ้รกิำรไดม้ำกกว่ำดำวเทียมแบบทั่วไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรลดตน้ทนุแบนดว์ิธต่อหน่วย 
(Mbps) ในกำรใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคญั นอกจำกนี ้ดำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถน ำเสนอบริกำรใหก้ับภำครฐับำล ภำค
ธุรกิจ รวมถึงผูป้ระกอบกำรเครือข่ำยโทรศพัทเ์คลื่อนที่อีกดว้ย 

สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ (“สัญญาสัมปทาน”) สิน้สดุลงเมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 
และรฐับำลไดม้อบหมำยให ้บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ เป็นผูบ้ริหำรจดักำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำสมัปทำน  ปัจจุบันบรษิัทฯ 
ด ำเนินกำรซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 บำงส่วนจำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ และ
บริษัทฯ มีช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 เป็นของบริษัทเอง โดยรำยละเอียดคุณสมบตัิของดำวเทียม
ไทยคมแต่ละดวงมีดงัต่อไปนี ้
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รายละเอียด ไทยคม 4 ไทยคม 6 ไทยคม 7 ไทยคม 8 

สถานะความเป็น
เจ้าของ 

ซือ้แบนดว์ิธบำงส่วน 
จำกบมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ 

ช่องสญัญำณดำวเทียมที่ไทยคมเป็นเจำ้ของ 

ชนิดของดาวเทยีม 
ดำวเทียมบรอดแบนด ์ 

High Throughput (HTS) 
ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป ดำวเทียมแบบทั่วไป 

ทีต่ั้งวงโคจร 119.5 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 120 องศำตะวนัออก 78.5 องศำตะวนัออก 

ผู้ผลิต 
(ประเทศ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Space Systems Loral 
(สหรฐัอเมริกำ) 

Orbital ATK 
(สหรฐัอเมริกำ) 

รุ่น LS-1300S Star 2.3 LS-1300 Star 2.4 

อายุดาวเทยีมตามการ
ออกแบบ* 

12 ปี 15 ปี 15 ปี 15 ปี 

จัดส่งสู่วงโคจร สิงหำคม 2548 มกรำคม 2557 กนัยำยน 2557 พฤษภำคม 2559 

ชนิดของ Beams  
ทีใ่ห้บริการ / 

ทรานสพอนเดอร ์

84 Ku-Spot Beams 
8 Ku-Spot Beams 

(Augment) 
3 Ku-Shaped Beams 

7 Ku-Broadcast Beams 

24 C-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

9 Ku-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

14 C-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

24 Ku-Band  
ทรำนสพอนเดอร ์

พืน้ทีใ่ห้บริการ 

14 ประเทศ: ออสเตรเลีย 
กมัพชูำ จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น มำเลเซีย 
เมียนม่ำร ์นิวซีแลนด ์

ฟิลิปปินส ์เกำหลีใต ้ไตห้วนั 
ไทย และเวียดนำม 

C-Band: ภูมิภำคเอเชีย
ใต ้

และทวปีแอฟริกำ  
Ku-band ภูมิภำคเอเชีย

ตะวนัออก 
เฉียงใต ้

C-Band: ประเทศไทย  
ภมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง 
และภมิูภำคเอเชีย 

Ku-Band:  
ประเทศไทย  

ภมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง 
 ภมิูภำคเอเชียใต ้
และทวปีแอฟริกำ 

หมำยเหต ุ*อำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ (Design Life) หมำยถึง อำยุของดำวเทียมซึ่งใชอ้ำ้งอิงในกำรออกแบบดำวเทียมตำมหลกัทำงวิศวกรรม อย่ำงไรก็ตำมอำยกุำรใชง้ำนจริง
ของดำวเทียมจะขึน้อยู่กบักำรใชเ้ชือ้เพลิง ซึ่งโดยปกติแลว้อำยกุำรใชง้ำนจริงของดำวเทียมจะยำวนำนกว่ำอำยดุำวเทียมตำมกำรออกแบบ 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(1) บรกิำรแพรภ่ำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบรกิำรส่ือ (Media) 

(1.1) บรกิำรส่งต่อช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมไปยงัสถำนีกระจำยสญัญำณปลำยทำง 

บริษัทฯ ให้บริกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร ทั้งในระบบควำมคมชัดปกติ  (Standard 
Definition)  และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) แก่ผู้ประกอบกำรสถำนีโทรทัศน์
ภำคพืน้ดิน สถำนีโทรทศันด์ำวเทียม และผูผ้ลิตส่ือโทรทศัน ์เพื่อส่งรำยกำรโทรทศันห์รือส่ือโทรทศัน์ ไม่ว่ำจะเป็นรำยกำรบนัเทิง 
รำยกำรกีฬำ หรือรำยกำรข่ำว ไปยังสถำนีปลำยทำงภำยใตพ้ืน้ที่ครอบคลุมของดำวเทียมไทยคม บริกำรนีจ้ึงเป็นทำงเลือกที่
สมบูรณแ์บบส ำหรบัผูป้ระกอบกำร ในกำรส่งช่องรำยกำรโทรทัศนห์รือส่ือโทรทัศนข์องตนไปยังสถำนีปลำยทำงทั่วประเทศใน
ภูมิภำค หรือในทวีปที่ตอ้งกำร เช่น สถำนีทวนสัญญำณโทรทัศนภ์ำคพืน้ดิน ผูใ้หบ้ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลั และผูป้ระกอบกำร
เคเบิลทีวี เป็นตน้ 

 

 

(1.2) กำรใหบ้รกิำรส่งสญัญำณโทรทศันบ์นแพลตฟอรม์ไทยคม (Multi-Channel Per Carrier (MCPC) Platform) 
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บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่งสญัญำณภำพและเสียงไปยงัผูร้บัชมปลำยทำงบนแพลตฟอรม์ที่มีประสิทธิภำพ ดว้ยบริกำรแบบ
ครบวงจร (One Stop Shop) เพื่อใหผู้บ้ริกำรโครงข่ำยทีวีดิจิทลัสำมำรถขยำยไปสู่ฐำนกลุ่มผูร้บัชม บริษัทฯ สำมำรถใหบ้ริกำรได้
อย่ำงต่อเนื่องครอบคลมุตลอดพืน้ท่ีเอเชีย ยโุรป ตะวนัออกกลำง และแอฟรกิำ ทัง้ย่ำนควำมถ่ี C-Band และ Ku-Band  

(1.3) บรกิำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรง 

บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรส่งช่องรำยกำรโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมถึงบำ้นผูร้บัโดยตรงแบบครบวงจร ทัง้ในระบบควำมคมชดัปกติ 
(Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง (High Definition และ Ultra-High Definition) ที่มีคุณภำพและมีควำมแรง
ของสญัญำณสงู เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรโทรทศันแ์บบบอกรับสมำชิก และผูป้ระกอบกำรสถำนีโทรทศันด์ำวเทียมสำมำรถเขำ้ถึง
ผูร้บัชมที่ติดตัง้จำนรบัสญัญำณดำวเทียมไทยคมที่มีขนำดเล็กไดโ้ดยตรง ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีควำมพรอ้มในกำรใหบ้ริกำรเสริมอื่น ๆ 
เพื่อเพิ่มศกัยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำร เช่น กำรรองรบัรำยกำรท่ีผูช้มตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยเมื่อรบัชม 
(Pay-Per-View) ระบบเรียกชมรำยกำรตำมสั่ ง  (Video-On-Demand) เมนูแนะน ำรำยกำรอิ เ ล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Programme Guides) รวมทัง้กำรรองรบัโฆษณำและรำยกำรโฮมชอปป้ิง (Home Shopping) เป็นตน้ 

(1.4) บรกิำรโครงขำ่ยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์ส ำหรบักิจกำรท่ีไมใ่ชค้ลื่นควำมถ่ี 

กำรใหบ้ริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์มีลกัษณะเป็นผูร้วบรวม (Multiplex) ข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำร 
หรือกลุ่มของข่ำวสำรสำธำรณะ หรือกลุ่มของรำยกำร ที่ส่งมำจำกผูใ้หบ้ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทัศน ์รวมถึงกำรใหบ้ริกำร
เขำ้รหสั (Encryption) ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริกำรกระจำยเสียงหรือโทรทศันม์ีควำมประสงคใ์นกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรรบัสญัญำณ 
เช่น กำรเขำ้รหสัแบบ Conditional Access (CA) หรือกำรเขำ้รหสัแบบ BISS Key ก่อนถ่ำยทอดสญัญำณเสียง หรือภำพที่ใชใ้น
กำรส่งข่ำวสำรสำธำรณะ หรือรำยกำรจำกสถำนีไปยงัเครื่องรบัผ่ำนทำงโครงข่ำยกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมที่ไดร้บัอนญุำต รวมทัง้
กำรใหบ้ริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียงหรือโทรทศัน ์ส ำหรบักิจกำรที่ไม่ใชค้ลื่นควำมถ่ีแบบบอกรบัสมำชิก เพื่อใหบ้ริกำรระบบไอพี
ทีวี (Transcoding & Streaming Service) โดยมีขอบเขตพืน้ท่ีกำรใหบ้รกิำรครอบคลมุทั่วทัง้ประเทศไทย 

(1.5) สถำนีบรกิำรภำคพืน้ดิน (Teleport and Digital Direct-to-Home (DTH) Center) 

สถำนีบริกำรภำคพืน้ดิน (Teleport หรือ Telecommunications Port) เป็นสถำนีศูนยก์ลำงที่ใหบ้ริกำรเสริมต่ำง ๆ ใน
ดำ้นธุรกิจกำรแพร่สัญญำณโทรทศันแ์ละโทรคมนำคม สถำนีบริกำรภำคพืน้ดินไทยคมเป็นสถำนีเทเลพอรต์ที่ไดร้บักำรรบัรอง
มำตรฐำน ISO 9002 และ 9001:2000 มีกำรติดตั้งอุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน  เพื่อให้บริกำรดำ้นกำรแพร่
สญัญำณโทรทศันผ่์ำนดำวเทียมแก่ผูป้ระกอบกำรทัง้ในและนอกประเทศ บรษิัทฯ ไดน้ ำเสนอกำรใหบ้รกิำรแบบครบวงจร โดยกำร
รวมแบนดว์ิธกับบริกำรเสริมเขำ้ดว้ยกัน เช่น กำรกระจำยสัญญำณโดยเทป  กำรบีบอัดสัญญำณโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล ทั้งใน
ระบบควำมคมชัดปกติ (Standard Definition) และในระบบควำมคมชัดสูง  (High Definition และ Ultra-High Definition) กำร
ถ่ำยทอดสญัญำณดำวเทียม กำรตรวจสอบสญัญำณ ตลอดจนกำรใหบ้รกิำรใหม่ คือ กำรใหบ้ริกำรส่งรำยกำรโทรทศันห์รือวีดีโอ
ผ่ำนโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ต (Over-The-Top, OTT) 

(2) กำรบรกิำรบรอดแบนด ์(Broadband) และกำรใหบ้รกิำรขอ้มลู (Data) 

(2.1)  ตลำดผูใ้ชบ้รกิำรรำยย่อย 

บริษัทฯ ช่วยใหผู้ใ้หบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนดค์วำมเร็วสงูแก่ผูใ้ชง้ำนกลุ่มผูอ้ยู่อำศยัและ
ธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบทห่ำงไกลในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก บริกำรดงักล่ำวไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูป้ระกอบกำรมำอย่ำง
ยำวนำนด้วยระบบควบคุมคุณภำพกำรให้บริกำรแบบ Uniform Quality of Service หรือ QoS ของไอพีสตำรท์ี่มีมำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศและมีควำมคุม้ค่ำดำ้นตน้ทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดำวเทียมแบบทั่วไป ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรอินเทอรเ์น็ตมี
ควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัและสำมำรถขยำยกำรใหบ้รกิำรไปยงัลกูคำ้ทัง้กลุ่มผูอ้ยู่อำศยัและธุรกิจขนำดย่อมทั่วประเทศ 
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 (2.2)  ตลำดผูใ้หบ้รกิำรโครงขำ่ย 

บริษัทฯ ให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนดแ์บบครบวงจรกับผู้ประกอบกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่เพื่อใช้ในกำรเชื่อมต่อ
โครงข่ำยโทรศพัทเ์คล่ือนที่ผ่ำนดำวเทียมในบรเิวณที่ระบบโครงข่ำยภำคพืน้ดินไม่สำมำรถเขำ้ถึงดว้ยตน้ทุนที่มีประสิทธิภำพ โดย
สำมำรถรองรับรูปแบบกำรใช้งำนสถำนีฐำนที่หลำกหลำย เช่น Macro Cells, Micro Cells, Small Cells และ IP-node-Bs 
โครงข่ำยไอพีสตำรส์ำมำรถใหบ้รกิำรเชื่อมต่อโทรศพัทเ์คลื่อนที่ครอบคลมุทั่วประเทศ เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของสงัคมเมืองและ
กำรใชง้ำนเสียงและขอ้มลูที่เพิ่มมำกขึน้อย่ำงรวดเรว็ 

 (2.3) ตลำดกลุ่มภำคธุรกิจ 

บริษัทฯ สรำ้งควำมเหนือกว่ำในกำรแข่งขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรภำคธุรกิจที่มีควำมตอ้งกำรใชเ้ครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตบ
รอดแบนดแ์ละกำรส่ือสำรแบบควำมเร็วสูงที่เชื่อถือไดเ้พื่อด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงเป็นระบบส ำรองเมื่อเครือข่ำย
ภำคพืน้ดินลม้เหลว ไม่ว่ำจะอยู่ในอุตสำหกรรมน ำ้มันและก๊ำซธรรมชำติที่มีสถำนีบริกำรทั่วประเทศ รำ้นคำ้ปลีกขนำดใหญ่ที่
ตอ้งกำรระบบส ำรองเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรใชง้ำนแอพลิเคชั่นออนไลน ์หรือธนำคำรที่ตอ้งกำรเครือข่ำยที่น่ำเชื่อถือส ำหรบักำร
ท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดผ่์ำนดำวเทียมไอพีสตำรเ์พื่อภำคธุรกิจสำมำรถให้บริกำรโดยไม่มี
ขอ้จ ำกดัดำ้นจ ำนวนสถำนีบรกิำร รำ้นคำ้ หรือธนำคำรท่ีเชื่อมต่อกบัเครือข่ำย  

(2.4)  ตลำดกลุ่มภำครฐับำล 

หน่วยงำนภำครฐัของประเทศในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกสำมำรถพึ่งพำประโยชนจ์ำกไอพีสตำรไ์ด ้บริกำรไอพีสตำรเ์พื่อ
ภำครฐับำลสำมำรถช่วยกระจำยกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครฐัใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ อีกทัง้ช่วยเพิ่มโอกำสกำรเขำ้ถึง
อินเทอรเ์น็ตควำมเร็วสูงและเชื่อมกำรส่ือสำรของภำครฐัดว้ยตน้ทุนที่มีประสิทธิภำพ ไอพีสตำรเ์ป็นบริกำรที่พิสูจนแ์ลว้ส ำหรบั
หน่วยงำนภำครฐัในกำรขยำยกำรเขำ้ถึงกำรรบัส่งขอ้มลูข่ำวสำรและกำรติดต่อส่ือสำรทั่วประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเชื่อมต่อกำร
ส่ือสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตภัยพิบัติในพืน้ที่ต่ำง ๆ กำรให้บริกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม กำรให้บริกำรเครือข่ำย
อินเทอรเ์น็ตชุมชน หรือกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดส์ ำหรบักำรใชง้ำนภำยในของหน่วยงำนภำครฐัและกำร
ใหบ้รกิำรอิเล็กทรอนิกสภ์ำครฐั 

(2.5)  บรกิำรส่ือสำรควำมเรว็สงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคล่ือนท่ี 

นำวำ (NAVA) คือแพลตฟอรม์ในกำรใหบ้ริกำรส่ือสำรควำมเร็วสงูผ่ำนดำวเทียมแบบเคลื่อนที่ทำงทะเลแบบครบวงจร 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรส่ือสำรแก่ผูป้ระกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเดินเรือและอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง (Offshore) เพื่อ
กำรรบัส่งขอ้มลู เชื่อมต่อกำรส่ือสำรใหก้บัลกูเรือและผูโ้ดยสำร และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนและสรำ้งควำมมั่นใจดำ้น
ควำมปลอดภยัใหก้บัผูป้ระกอบกำร  โดยแพลตฟอรม์บรกิำร NAVA สำมำรถรองรบักำรรบัส่งขอ้มลูควำมเรว็สงูในลกัษณะ Fiber-
To-The-Ship (FTTS) และรองรบัดิจิทลัโซลชูั่นที่หลำกหลำย เพื่อเตรียมควำมพรอ้มใหผู้ป้ระกอบกำรกำ้วสู่อุตสำหกรรมเดินเรือ
ดิจิทลัในอนำคต 

(2.6)  สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์

สถำนีควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรถ์ูกออกแบบใหม้ีควำมสำมำรถรองรบักำรใชง้ำนที่หลำกหลำย เช่น กำร
ให้บริกำรติดต่อส่ือสำรที่เข้ำถึงผู้ใช้บริกำรไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มลูกคำ้องคก์ร ผู้ให้บริกำรอินเทอรเ์น็ต  หรือผู้ใช้บริกำรทั่ วไป โดย
สำมำรถใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงู บรกิำรเครือข่ำยภำยในองคก์ร กำรประชมุทำงไกล กำรแพรภ่ำพและเสียง บรกิำรรบัส่ง
ขอ้มลูและบริกำรโทรศพัท ์สถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำรม์ีหนำ้ที่สนบัสนุนกำรส่ือสำรแบบ Wide Band จำกสถำนี
ควบคุมเครือข่ำยภำคพืน้ดินไปยงัอุปกรณร์บัส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำร ์และกำรส่ือสำรแบบ Narrow-Band จำกอุปกรณ์
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รบัส่งสญัญำณปลำยทำงไอพีสตำรก์ลบัไปยงัสถำนีควบคมุเครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์อนึ่ง ปัจจุบนับริษัทฯ มีสถำนีควบคมุ
เครือข่ำยภำคพืน้ดินไอพีสตำร ์15 สถำนีใน 10 ประเทศในภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

(3)  กำรบรกิำรดำ้นท่ีปรกึษำ และออกแบบระบบส่ือสำรดำวเทียม 

บริษัทฯ ยังคงให้บริกำรดำ้นที่ปรึกษำ และออกแบบระบบส่ือสำรดำวเทียมอย่ำงเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรดำวเทียม ภำคธุรกิจและภำครฐั ที่มีควำมตอ้งกำรที่จะเริ่มตน้ด ำเนินธุรกิจดำวเทียม โดยบริษัทฯ มี
กำรให้บริกำรแบบครบวงจรในส่วนของกำรเป็นที่ปรึกษำให้กับลูกคำ้ในทุก  ๆ เรื่อง เช่น กำรวำงแผนกำรใชง้ำนวงโคจร กำร
ประสำนงำนควำมถ่ี กำรขอใบอนุญำต กำรใหค้  ำปรกึษำเรื่องกำรออกแบบดำวเทียม รวมถึงกำรท ำกำรตลำด และกำรเงินกำร
ลงทุนในกำรท ำธุรกิจ ดว้ยประสบกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศของบริษัทฯ ที่มีมำอย่ำง
ยำวนำน บริษัทฯ มีควำมมั่นใจในศกัยภำพของกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำวแก่กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำย เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและ
ยกระดับควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินธุรกิจดำวเทียมให้กับลูกคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด บริษัทฯ ไดม้ีประสบกำรณ์ในกำร
ใหบ้ริกำรดำ้นที่ปรึกษำแก่ภำครฐัของประเทศบังกลำเทศ และก ำลงัศึกษำถึงโอกำสในกำรร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค
เอเชียใตอ้ีกดว้ย เช่น ประเทศเนปำล เป็นตน้ 
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ธุรกิจอนิเทอรเ์น็ตและสื่อ 

2) บริการอินเทอรเ์น็ตและบริการทีเ่กี่ยวข้อง ด าเนินการโดยบริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวชั่น จ ากัด (ไทยเอ
ไอ) 

ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

(1) บรกิำรแพลตฟอรม์ 

บรกิำรบอกรบัสมำชิก บรกิำรกำรจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำแพลตฟอรม์ หรือใหบ้รกิำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดเพื่อสนบัสนุน
กำรขำย เช่น IPTV/OTT Platform ซึ่งเป็นช่องโทรทศันบ์นเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต หรือ Multimedia Streaming Platform ซึ่งใชใ้น
กำรถ่ำยทอดเนื ้อหำอื่น ๆ ที่ เป็น Video หรือ Audio ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เช่น โทรทัศน์ ผ่ำนอินเทอร์เน็ต รวมถึง
แพลตฟอรม์สนนัสนนุกำรจดักำรแข่งขนัเกม eSport ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเขำ้รว่มกำรแข่งขนั eSport ใหก้บัทัง้ผูส้มคัร 
และผูจ้ัดกำรแข่งขัน ซึ่งแพลตฟอรม์และแอพพลิเคชั่นที่ไดพ้ัฒนำขึน้นีม้ีควำมเหมำะสมอย่ำงมำกกับกำรใชง้ำนร่วมกับบรอด
แบนดอ์ินเทอรเ์น็ต รวมทัง้กำรพฒันำบรกิำรตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะของลกูคำ้ 

(2) กำรบรกิำรหลงักำรขำยของกล่องสญัญำณดำวเทยีมดีทวีี 

ไทยเอไอ ใหบ้ริกำรหลงักำรขำยเพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรบัชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น เช่น ข่ำวสำรคดี ภำพยนตร ์
กำรต์นู เพลง และช่องกำรศกึษำ ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง  

(3) บรกิำรใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบัเครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร และเครือขำ่ยทีวีภำยในอำคำร 
(System Integration) 

เป็นกำรออกแบบและติดตัง้ระบบฯ ตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เนน้บริกำรที่ใชส่ื้อดำวเทียมและส่ืออินเทอรเ์น็ตอื่น ๆ 
เช่น กำรให้บริกำร Platform เช่น IPTV บริกำร VDO Conference, Data Transfer, Multimedia Online เป็นตน้ กำรให้บริกำร 
System Integration ซึ่งใหบ้รกิำร Network และ Software และกำรใหบ้รกิำรระบบ Smart Office เช่น ระบบกำรจองหอ้งประชุม 
ระบบกำรจองรถบรษิัท 

 บรกิำรส ำหรบัเครือขำ่ยบรอดแบนด ์

เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรเชื่อมตอ่เครือข่ำยส่งผ่ำนขอ้มลูหลำกหลำยเนือ้หำในรูปแบบต่ำง ๆ  ตำมที่ลกูคำ้ตอ้งกำร
ทัง้แบบ ONE WAY และ TWO WAY  

 บรกิำรส ำหรบัเครือขำ่ยทวีีภำยใน 

เพื่อตอบสนองลกูคำ้ในกำรติดตัง้ระบบเครือข่ำยทีวีภำยในส ำหรบัสถำนพกัอำศยัในอำคำร ทัง้แบบรบัชมฟรีโดยไม่
เสียค่ำใชจ้่ำย และแบบรบัชมโดยเสียค่ำบรกิำรรำยเดือน 
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ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

3) บริการด้านโทรคมนาคมในต่างประเทศ ด าเนินการโดยกลุ่มบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี  
ลิมิเต็ด (เชน) 

บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรดำ้นโทรคมนำคมในสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ผ่ำนกำรลงทนุใน บรษิัท เชน
นิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็น บริษัทโฮลดิง้ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร ์โดยบริษัทภำยใตก้ำรลงทุนของ 
เชน มีดงัต่อไปนี ้

บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหาชน (แอลทซีี) 

ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบรกิาร 

(1)  ลกัษณะกำรบรกิำร 

แอลทีซี ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรโทรคมนำคมครบวงจร ใน สปป.ลำว ส ำหรบักำรใหบ้รกิำรดงัต่อไปนี ้

 บริกำรโทรศัพท์เคล่ือนที่ดิจิตอล (Digital Phone Service (GSM 900/1800/ WCDMA 2100, LTE 1800, 2300 
และ 2600 MHz)) 

 บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) 
 บรกิำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำนไรส้ำย  (Fixed Wireless Local Loop – GSM) 
 บริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband Internet) ทั้งบริกำรบรอดแบนด์แบบคงที่ (Fixed Broadband 

Internet:- บรกิำรสำยวงจรเช่ำอินเทอรเ์น็ตและดำตำ้ (Leased Line service) ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ, 
IP Transit, Internet Fiber To The Home (FTTH) และ บรกิำรบรอดแบนดเ์คลื่อนที่ (Mobile Broadband Internet: 
อินเทอรเ์น็ตในบรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ทัง้แบบรำยเดือน และแบบเติมเงิน) 

 บรกิำรโทรขำ้มแดนอตัโนมตัิของบรกิำรโทรศพัทเ์คลื่อนที่ (International Roaming Service : IR) 
 บรกิำรเสรมิ (Value-Added Service) ส ำหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
 บรกิำรเทเลคอมโซลชูั่นสร์ะดบัองคก์ร (Telecom Enterprise Solutions Services) 

รำยไดข้อง แอลทีซี มำจำก ค่ำบริกำรโทรศพัทภ์ำยในประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำเช่ำบริกำรเลขหมำยต่อเดือน ค่ำขำย
เครื่องรับโทรศัพทพ์ืน้ฐำนไรส้ำยระบบ (Fixed Wireless Local Loop – GSM) และซิมกำรด์ ค่ำบริกำรรำยเดือนอินเทอรเ์น็ต 
ค่ำบริกำรสำยวงจรเช่ำ ค่ำบริกำรโทรขำ้มแดนอัตโนมัติ (IR) และค่ำส่วนแบ่งโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ 
(IC) รวมไปถึงค่ำบริกำรส ำหรับบริกำรเสริม (Value-Added Service) ต่ำง ๆ และค่ำบริกำรเทเลคอมโซลูชั่นสส์ ำหรับองคก์ร 
(Telecom Enterprise Solutions Services) 
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ธุรกิจร่วมทนุอืน่ 

ธุรกิจร่วมทุนอื่น ด ำเนินกำรโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด และ บริษัท  
เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกดั  

 บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกัด  เป็นบริษัทร่วมทุนภำยใตค้วำมร่วมมือของ บริษัท โทรคมนำคม
แห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ไดเ้ปิดตวับริกำร NAVA by NSAT หรือบริกำรดิจิทลัผ่ำนดำวเทียมเพื่อกำรส่ือสำรทำง
ทะเล ซึ่งเป็นกำรผนวกเทคโนโลยีกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมของบรษิัทไทยคมเขำ้กบัดิจิทลัโซลชูั่นที่หลำกหลำยของ 
บมจ. โทรคมนำคมแห่งชำติ  

 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนภำยใตค้วำมร่วมมือของ บริษัท เอไอ แอนด ์โรโบติกส ์เวน
เจอรส์ จ ำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท.ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน)) ด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยอำกำศยำนไรค้นขับหรือโดรน รวมถึงกำรให้บริกำรแบบครบวงจร โดยจะมุ่งช่วยเกษตรกรไทยเพื่อ
ยกระดบัผลผลิตดำ้นกำรเกษตร 
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1.1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในธุรกิจหลกั  คือ (1) ธุรกิจดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ (3) ธุรกิจโทรศพัทใ์นต่ำงประเทศ และ 

(4) ธุรกิจร่วมทนุอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะเนน้กำรลงทุนระยะยำว โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนของธุรกิจที่จะเขำ้ไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนัน้ ๆ เป็นส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีนโยบำย
กำรลงทนุในสดัส่วนที่มำกพอเพื่อใหส้ำมำรถมีอ ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มนัน้ ๆ 

1. ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่กี่ยวเน่ือง 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม และกิจกำรรว่มคำ้ขึน้ เพื่อใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องต่ำง ๆ ดงันี ้ 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ธุรกิจดาวเทยีมและบริการทีเ่ก่ียวเน่ือง 
บริษัท ไอพีสตาร ์จ ากัด (ไอพีสตาร)์ 

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 2,000,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

200,000,000 
หุน้ 

0.01 
ดอลลำรส์หรฐั 

2,000,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์นิวซีแลนด ์จ ากัด (ไอพีเอ็นแซด) 
24 Unity Drive North, Abany, Auckland 0757, New 
Zealand 
โทรศพัท ์(649) 414 5920 
โทรสำร (649) 414 5922 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศนิวซีแลนด ์

3,196,133  
ดอลลำรน์ิวซแีลนด ์

3,196,133 
หุน้ 

1  
ดอลลำรน์ิวซแีลนด ์

 

3,196,133  
ดอลลำรน์ิวซแีลนด ์

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์ออสเตรเลีย พีทีวาย จ ากัด (ไอพีเอ) 
5 George Place, Artarmon, NSW 2064, Australia 
โทรศพัท ์(612) 8458 0500 
โทรสำร  (612) 8006 5592 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศออสเตรเลีย 

6,950,000 
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

6,950,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

6,950,000  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

100.00 

บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท ์ซิสเทม พีทีวาย จ ากัด 
(โอเอสเอส) (ถือหุ้นโดยไอพีเอร้อยละ 100.00) 

Level 2, 231 Adelaide Terrace, 
Perth, WA 6000, Australia 
โทรศพัท ์(61) 8 9225 7800 
โทรสำร (61) 8 9225 7811 

ใหบ้ริกำรดำ้นกำรสื่อสำรขอ้มลูผ่ำนดำวเทียม
และโซลชูั่นเพ่ือธุรกิจ 

13,374,571  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

1 
หุน้ 

5,960,354 
หุน้ 

7,414,217 
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

1 
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

13,374,571  
ดอลลำรอ์อสเตรเลีย 

100.00 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 20/98 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษัท ไอพีสตาร ์อินเตอรเ์นช่ันแนล พีทอีี จ ากัด  
(ไอพีไอเอ็น) 
8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial 
Centre, Singapore 018981 
โทรศพัท ์(65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 

20,000 
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

20,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

20,000  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์โกลเบิล เซอรว์ิส จ ากัด (ไอพีจีเอส) 
Intercontinental Trust Limited. Level 3,, Alexander 
House, 35, Cybercity, Ebene, Mauritius 
โทรศพัท ์(230) 213 9800 
โทรสำร (230) 210 9168 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4  20,00 
ดอลลำรส์หรฐั 

20,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

20,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์เจแปน จ ากัด (ไอพีเจ) 

1231-1 Hio, Oganomachi, Chichibu-gun,Saitama, 
Japan 
โทรศพัท ์+813-6279-0933 
โทรสำร +813-6279-0934 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 
และอปุกรณร์บัสญัญำณดำวเทียมไทยคม 4 ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 

100,000,000 
เยน 

10,000 
หุน้ 

10,000  
เยน 

100,000,000  
เยน 

100.00 

บริษัท ไอพีสตาร ์(อินเดีย) ไพรเวท จ ากัด (ไอพีไอ) 
408-409, IV FLOOR, ABW TOWER,, M.G. ROAD, 
IFFCO CHOWK, GURGAON - 122002,  
Haryana, INDIA 

ใหบ้ริกำรค ำปรกึษำดำ้นเทคนคิที่เกี่ยวขอ้งกบั
ระบบโครงข่ำยของดำวเทียม 

30,000,000 
รูปี 

30,000,000 
หุน้ 

1 
รูปี 

30,000,000 
รูปี 

100.00 

บริษัท สตาร ์นิวเคลียส จ ากัด (สตาร)์ 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortolar, 
British Virgin Islands 

ใหบ้ริกำรดำ้นวิศวกรรมพฒันำเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส ์

50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

10 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

10 
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี บรอดคาสติง้ จ ากัด (ทีซีบี)  
เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(66) 2596 5060 

ใหบ้ริกำรดำ้นธุรกิจกระจำยเสียงและกจิกำร
โทรทศัน ์ 
 

1,000,000 
บำท 

100,000 
หุน้ 

10  
บำท 

250,000  
บำท1/   

99.99 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 21/98 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษัท อินเตอรเ์นช่ันแนล แซทเทลไลท ์จ ากัด  
(ไอเอสซี) 

Intercontinental Trust Limited, Level 3, Alexander 
House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius 

จดัจ ำหน่ำยช่องสญัญำณดำวเทียมไทยคม 7 
และไทยคม 8 

50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี โกลเบิล เซอรว์ิส จ ากัด (ทซีีจีเอส) 
12th Floor, Standard Chartered Tower, 19, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

ใหบ้ริกำรดำ้นเทคโนโลย ี 50,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000 
หุน้ 

1 
ดอลลำรส์หรฐั 

50,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

100.00 

บริษัท ทซีี สเปซ คอนเน็ค จ ากัด (ทซีีเอสซี) 
เลขที่ 349 อำคำรเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์
ชัน้ที่ 28 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 596-5095 ต่อ 6900 

ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทยีมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

100,000,000  
บำท 

10,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

25,000,000  
บำท1/   

99.99 

บริษัท สเปซ เทค อินโนเวช่ัน จ ากัด (สเปซเทค) 
เลขที่ 349 อำคำรเอสเจ อินฟินิทวนั บิสสิเนส คอมเพล็กซ ์
ชัน้ที่ 28 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร
กรุงเทพมหำนคร 

ธุรกิจสื่อสำรโทรคมนำคม ธุรกิจดำวเทยีมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

100,000,000  
บำท 

10,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

25,000,000  
บำท1/   

100.00 

 หมำยเหต:ุ 1/   บริษัทท่ียงัเรียกช ำระค่ำหุน้ไม่เต็มมลูค่ำ 
  

 

 

 

 

 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 22/98 

2. ธุรกิจอนิเทอรเ์น็ตและสื่อ 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

บริษัท ไทย แอดวานซ ์อินโนเวช่ัน จ ากัด (ไทยเอไอ) 

เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 950-5005 
โทรสำร (662) 591-0708 
เว็บไซต ์www.thaiai.co.th 

จดัจ ำหน่ำยอปุกรณร์บัสญัญำณโทรทศัน ์
บริกำรใหค้ ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบั
เครือข่ำย 
บรอดแบนดแ์บบครบวงจร  

398,791,470  
บำท 

39,879,147 
หุน้ 

10  
บำท 

398,791,470  
บำท 

99.99 

3. ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 

บรษิัทฯ เป็นผูใ้หบ้รกิำรธุรกิจโทรศพัทผ่์ำน บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) ซึ่งเป็นกิจกำรรว่มคำ้ของบรษิทั ประกอบธุรกิจหลกัโดยกำรถือหุน้ในบรษิทัอืน่ 
(Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนำคมในต่ำงประเทศ ปัจจุบันลงทุนใน บริษัท ลำว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส ์มหำชน ซึ่งเป็นกิจกำรร่วมคำ้กับรฐับำลขอ งประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว โดยไดร้บัสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวเป็นเวลำ 25 ปี สิน้สดุปี 2564 นอกจำกนี ้รฐับำลลำวและเชน ยงัไดล้งนำมสญัญำร่วมทนุฉบบัใหม่
เพื่อต่อสิทธิในกำรด ำเนินธุรกิจโทรคมนำคมในประเทศลำวอีก 25 ปี โดยเริ่มจำกปี 2565 ถึงปี 2589 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ธุรกิจโทรศัพทใ์นต่างประเทศ 
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นทส์ พีทอีี ลิมิเต็ด (เชน)  
8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial 
Centre, Singapore 018981 
โทรศพัท ์(65) 6338 1888 
โทรสำร (65) 6337 5100 

ประกอบธุรกิจหลกัในกำรลงทนุดำ้นกำรสื่อสำร
โทรคมนำคมในระดบันำนำชำติ 

14,658,000 
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

14,658,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

14,658,000  
ดอลลำรส์ิงคโปร ์

51.00 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 23/98 

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคช่ันส ์มหาชน (แอลทซีี)  
(ถือหุ้นโดยเชนร้อยละ 49.00) 
Lanexang Avenue 0100, Vientiane, Lao People’s 
Democratic Republic 
โทรศพัท ์(856) 2121 6465-6 
โทรสำร (856) 2121 9690 

ใหบ้ริกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน โทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
โทรศพัทส์ำธำรณะ โทรศพัทร์ะหวำ่งประเทศ 
และอินเทอรเ์น็ตใน สปป.ลำว 

96,840,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

96,840,000 
หุน้ 

1  
ดอลลำรส์หรฐั 

96,840,000  
ดอลลำรส์หรฐั 

24.99 

บริษัท ทพีลัส ดิจิทัล จ ากัด (ทพีลัส) 

(ถือหุ้นโดยแอลทซีีร้อยละ 100.00) 
23 Singha Road, Phonexay Village, Saysettha 
District, Vientiane Capital 
โทรศพัท ์(020) 7780 0700 
โทรสำร (020) 7780 0701 

ใหบ้ริกำรโทรศพัทพ์ืน้ฐำน โทรศพัทเ์คลื่อนที่ใน 
สปป.ลำว 

500,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

500,000 
หุน้ 

1 
ดอลลำรส์หรฐั 

500,000 
ดอลลำรส์หรฐั 

24.99 

บริษัท ลาว โมบายมันน่ี โซล จ ากัด 
(ถือหุ้นโดยแอลทซีีร้อยละ 100.00) 
Saylom Village, Saylom Road, Chanthaboury District, 
Vientiane, Lao People’s Democratic Republic  

ใหบ้ริกำรช ำระเงินและโอนเงินดิจิทลัใน สปป.
ลำว โดยท ำกำรตลำดในชื่อแบรนด ์M-Money   

10,000,000,000 
กีบ 

1,000,000 
หุน้ 

10,000 
กีบ 

10,000,000,000 
กีบ 

24.99 

4. ธุรกิจร่วมทุนอื่น 

บรษิัทรว่มทนุกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจที่มีศกัยภำพ โดยจดัตัง้ 2 บรษิัทย่อยดงันี ้

ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ธุรกิจร่วมทุนอ่ืน 
บริษัท เนช่ัน สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ากัด 
(เนช่ันสเปซ) 
เลขที่ 72 อำคำรแคท ทำวเวอร ์ซอยวดัม่วงแค ถนนเจริญ
กรุง แขวงบำงรกั เขตบำงรกักรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท ์(662) 104-2220 

ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมสื่อสำร และ
บริกำรอื่นใดที่เกี่ยวกบัธุรกิจดำวเทียม 

10,000,000  
บำท 

1,000,000 
หุน้ 

10  
บำท 

10,000,000  
บำท 

75.00 
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ข้อมูลบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน 
จ านวนหุ้นที่
ออก จ าหน่าย 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อ
หุ้น 

ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
บริษัท เอทไีอ เทคโนโลยีส ์จ ากัด (เอทไีอ) 
(ถือหุ้นโดยไทยเอไอร้อยละ 50.00) 
เลขที่ 50 หมู่ 1 ซอยวดัเจดียห์อย 
ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอลำดหลมุแกว้ ปทมุธำนี 
โทรศพัท ์(662) 593-3000 

ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย ใหบ้ริกำรและพฒันำ
สินคำ้เกี่ยวกบัอำกำศยำนไรค้นขบั (โดรน) เพ่ือ
กำรเกษตร และใหบ้ริกำรแพลตฟอรม์วิเครำะห์
ขอ้มลูดำ้นกำรเกษตร 

20,000,000 
บำท 

4,000,000 
หุน้ 

5  
บำท 

20,000,000  
บำท 

50.00 

หมำยเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 
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1.1.4 โครงสร้างรายได้ของกิจการ 

โครงสรำ้งรำยไดต้ำมลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบรกิำร สำมำรถจ ำแนกไดด้งันี ้

ผลิตภัณฑ ์/ บริการ ด าเนินการโดย 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งวด 9 เดือน  
ปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บริกำรสื่อสำรดำวเทียม
และบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง 
  

THCOM, ทีซี บรอดคำสติง้ 
และบรษิัทในกลุ่มธุรกิจไอ
พีสตำร ์

4,594 95.71 3,548 83.92 3,297 97.63 2,184 79.97 

บริกำรอินเทอรเ์น็ตและ
สื่อ 

ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น  122 2.54 32 0.76 30 0.89 25 0.90 

ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (53) (1.10) (24) (0.57) (24) (0.71) (20) (0.72) 

รายได้จากการขายและบริการ 4,663 97.15 3,557 84.13 3,303 97.81 2,189 80.15 

รำยไดอ่ื้น  136 2.83 671 15.87 74 2.19 542 19.85 

รายได้รวม 4,800 100.00 4,228 100.00 3,377 100.00 2,731 100.00 

ท่ีมำ: ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 

1.1.5 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกิจการ  
ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของกิจกำร ประจ ำปี 2562 – 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 

2565 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

(หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
สินทรัพย ์     
สินทรัพยห์มุนเวียน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,621,710 2,298,895 1,780,489 3,793,696 
เงินลงทนุชั่วครำว 3,080,846 - - - 
ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 1,889,980 1,832,295 2,070,559 1,464,432 
ลกูหนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,850 34,800 7,012 17,396 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัที่ถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

630,635 853,013 1,002,943 57,750 

สินคำ้คงเหลือ 124,028 55,434 7,342 11,848 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 78,805 40,553 46,289 6,909 
สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น - 4,320,271 3,121,781 1,994,151 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 28,189 37,512 13,149 14,606 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,460,042 9,472,774 8,049,564 7,360,788 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     

เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ 1,408,769 1,392,677 1,249,465 884,868 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,127,499 898,710 750,299 1,938,865 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,312,616 3,091,012 2,778,276 2,311,204 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ - 151,005 1,434,327 1,696,331 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนภำยใตส้ญัญำอนญุำตใหด้ ำเนินกำร 1,365,689 559,685 - - 
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(หน่วย: พันบาท) 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2565 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 228,076 88,085 61,681 57,576 
สินทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 797,296 727,995 690,006 650,401 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 299,196 294,336 326,014 366,480 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 8,539,140 7,203,504 7,290,069 7,905,725 
รวมสินทรัพย ์ 16,999,182 16,676,277 15,339,632 15,266,513 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสิ้นหมุนเวียน     
เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีห้มนุเวียนอื่น 554,717 424,128 462,137 339,385 
เจำ้หนีก้ิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,029 - 4 32 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 392,002 2,624,366 424,487 481,034 
ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

- 79,866 227,846 227,163 

เงินรบัล่วงหนำ้คำ่บริกำรจำกลกูคำ้ 349,788 191,056 205,031 529,355 
ผลประโยชนต์อบแทนคำ้งจ่ำย 171,655 117,411 - - 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 140 4,193 21,455 35,012 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 56,578  61,128 81,222 136,877 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,525,909  3,502,150 1,422,182 1,748,858 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้ืมระยะยำว 3,799,127  1,135,519 841,412 474,981 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ - 68,389 1,223,505 1,101,373 
เจำ้หนี ้- อำคำรและอปุกรณร์ะยะยำว 209,286  208,427 231,791 262,669 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมนุเวียนส ำหรบัผลประโยชน์
พนกังำน 

231,766 283,241 279,459 285,276 

หนีส้ินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัช ี - 6,358 - - 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น 238,135 225,114 212,001 496,488 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,478,313 1,927,049 2,788,168 2,620,787 
รวมหนี้สิน 6,004,222 5,429,199 4,210,349 4,369,645 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ทนุเรือนหุน้     
 ทนุจดทะเบียน 5,499,884  5,499,884  5,499,884 5,499,884 
 ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 5,480,510  5,480,510  5,480,510 5,480,510 
ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 4,325,271  4,325,271  4,325,271 4,325,271 
ก ำไรสะสม     
   จดัสรรแลว้     
       ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 549,988  549,988  549,988 549,988 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 873,555  1,127,223 1,068,464 1,220,368 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (234,365) (235,913) (294,951) (679,269) 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 10,994,960  11,247,079 11,129,283 10,896,868 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,994,960  11,247,079 11,129,283 10,896,868 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 16,999,182 16,676,277 15,339,632 15,266,513 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินส าหรับงวดปี สิน้สุดวันที่ 

งบการเงิน
ส าหรับงวดเก้า

เดือน  
สิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2562 
(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2563 
(ตรวจสอบ) 

31 ธ.ค. 2564 
(ตรวจสอบ) 

30 ก.ย. 2565 
(สอบทาน) 

รายได้     
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 4,663,285  3,556,796 3,302,772 2,188,831 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ                 -    - 368,942 519,560 
รำยไดอ่ื้น 136,408  671,025 73,749 22,390 
รายได้รวม 4,799,694  4,227,821 3,745,463 2,730,781 
ค่าใช้จ่าย      
ตน้ทนุขำยและตน้ทนุกำรใหบ้ริกำร 2,968,072  2,072,533 1,998,317 1,092,890 
ตน้ทนุค่ำอนญุำตใหด้ ำเนินกำร 702,809  505,839 351,276 11 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย 42,335  20,068 16,856 16,047 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 871,796  838,740 800,597 554,915 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรพัย ์ 1,622,700  - - 259,000 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 59,951  66,689 66,535 44,591 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนสทุธิ 128,327  58,559 - - 

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทย่อย 28,543  - - - 
รวมค่าใช้จ่าย 6,424,533  3,564,428 3,233,581 1,967,454 
ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,624,840) 663,393 511,882 763,327 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 200,658 140,515  129,146 111,703 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (299,742) (188,229)   (155,291) (87,124) 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู  (65,867) - -   
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9) 

- 8,565 12,934 71,824 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในบรษิัทยอ่ยและกำรรว่มคำ้ (116,448) 3,743 (266,756) (251,651) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,906,239) 627,987 231,915 608,079 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ (343,710) (114,204) (88,279) (127,351) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,249,949) 513,782 143,636 480,728 
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทนุ) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (2,249,949) 513,782  143,636 480,728 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,249,949) 513,782  143,636 480,728 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) (2.05) 0.47 0.13 0.44 

ท่ีมำ: งบกำรเงินของกิจกำรปี 2562 – 2564 และไตรมำสท่ี 3 ปี 2565 
 

ผูถื้อหลกัทรพัยส์ำมำรถดงูบกำรเงินและขอ้มลูอื่น ๆ  ของกิจกำรไดจ้ำกเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) หรือจำกเว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  
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1.1.6 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของกิจการ 

รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมในปี 2563 มีจ ำนวนทั้งสิน้ 3,557 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 23.7 จำก 
4,663 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง และ
ธุรกิจอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำรรวมในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,303 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 7.1 จำก 3,557 
ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยไดข้องธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง  

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 2,189 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 
12.8 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 2,509 ลำ้นบำท สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของบริกำรดำวเทียมและ
บรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือนแรก

ของปี 2564 
งวด 9 เดือนแรก

ของปี 2565 

ดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง 4,594 3,548 3,297 2,505 2,185 
อินเทอรเ์น็ตและสื่อ 122 32 30 22 24 
ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (53) (24) (24) (18) (20) 
รวม 4,663 3,557 3,303 2,509 2,189 

หลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ (สญัญำสมัปทำน) รำยไดจ้ำกธุรกิจ
ใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องของบริษัทฯ ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ซึ่งเป็นดำวเทียมที่บริษัทฯ ใหบ้ริกำรภำยใตใ้บอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
แบนดว์ิธ (ช่องสญัญำณดำวเทียม) ที่บรษิัทฯ ซือ้จำกผูใ้หบ้รกิำรดำวเทียมรำยอื่น เช่น แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 
4 และดำวเทียมไทยคม 6 จำกบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) รวมไปถึงกำรซือ้แบนดว์ิธจำกผู้ใหบ้ริกำร
ต่ำงประเทศ โดยบรษิัทฯ ยงัคงใหบ้รกิำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องทัง้กำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสตแ์ละบรอดแบนด ์

ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องในปี 2564 อยู่ที่ระดบั 3,297 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ย
ละ 7.1 จำก 3,548 ลำ้นบำท ในปี 2563 ในขณะท่ี รำยไดจ้ำกธุรกิจใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่องในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2565 อยู่ที่ระดบั 2,185 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 12.8 จำก 2,505 ลำ้นบำท ในงวดเดียวกนัของปี 2564 เป็นผลมำ
จำก 

 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดคำสต ์เนื่องมำจำกกำรลดลงของลกูคำ้ในประเทศ  
 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นบรอดแบนดข์องลกูคำ้ต่ำงประเทศ เนื่องมำจำกดำวเทียมไทยคม 4 

ใกลสิ้น้สดุอำยกุำรใชง้ำน ประกอบกบัควำมไม่แน่นอนของดำวเทียมทดแทน 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวน 32 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 73.7 เมื่อเทียบกบั 
122 ลำ้นบำทในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทั แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค์ จ ำกดั (ซีดีเอ็น) ในปี 2562 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.8 เมื่อเทียบกบั 
32 ลำ้นบำทในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรลดลงจำกรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำและติดตั้งระบบส ำหรับ
เครือข่ำยบรอดแบนดแ์ละทีวีภำยในอำคำร (System Integration) 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 29/98 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวน 24 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก
งวดเดียวกนัของปี 2564 ที่ 22 ลำ้นบำท สำเหตหุลกัจำกรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเช่ำแพลตฟอรม์ eSport ที่เพิ่มขึน้  

ต้นทุนขายและการให้บริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในปี 2563 ทัง้สิน้ 2,578 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 29.8 จำก 3,671 ลำ้นบำท 
ในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้และของตน้ทนุค่ำเส่ือมรำคำจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยใ์นปี 2562 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในปี 2564 ทัง้สิน้ 2,350 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8.9 จำก 2,578 ลำ้นบำท 
ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยได ้และของตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำหลังจำกกำรสิน้สุดของสัญญำด ำเนินกิจกำร
ดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและกำรใหบ้ริกำรในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ 1,093 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 44.1 เมื่อ
เทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 1,955 ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรควบคุมค่ำใชจ้่ำย และกำรลดลงของตน้ทุน
ผลประโยชนต์อบแทนแก่กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมหลงัจำกกำรสิน้สดุ
ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

ต้นทุนขายและการให้บริการ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2564 

งวด 9 เดือนแรก
ของปี 2565 

บริกำรดำวเทียมและเกี่ยวเนื่อง 3,613 2,587 2,355 1,959 1,100 
บริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 112 15 17 13 12 
ตดัรำยกำรระหวำ่งส่วนงำน (54) (24) (23) (17) (19) 
รวม 3,671 2,578 2,350 1,955 1,093 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,587 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 28 
จำก 3,613 ลำ้นบำทในปี 2562 สำเหตุหลกัจำกกำรลดลงของตน้ทุนตำมรำยไดท้ี่ลดลง และ ตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำจำกกำร
ดอ้ยค่ำของดำวเทียมและอุปกรณใ์นปี 2562 ทัง้นี ้ตน้ทุนกำรบริกำรดำวเทียมและบริกำรท่ีเก่ียวเนื่องโดยรวมในปี 2563 ถูก
ปรบัปรุงดว้ยรำยกำรพิเศษจำกกำรปรบัโครงสรำ้งสญัญำลกูคำ้และอื่น ๆ โดยตน้ทุนจำกกำรด ำเนินงำนปกติ อยู่ที่ประมำณ 
2,763 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24 จำกปี 2562 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 2,355 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 9 
จำก 2,587 ลำ้นบำทในปี 2563 สำเหตุหลักจำกกำรลดลงตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำของดำวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 
และตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDE) หลงัสิน้สดุสมัปทำน เนื่องจำกบรษิัทฯ 
ไดส่้งมอบกำรครอบครองดำวเทียมและทรพัยสิ์นทัง้หมดคืนใหแ้ก่ MDE ครบถว้นแลว้เมื่อวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่องในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,100 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ 44 จำก 1,959 ลำ้นบำทในงวดเดียวกนัของปี 2564 สำเหตหุลกัจำกกำรควบคมุค่ำใชจ้่ำย และกำรลดลง
ของตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE และตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมหลังจำกกำรสิน้สุดของสัญญำด ำเนิน
กิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2563 มีจ ำนวนทั้งสิน้ 15 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 86 จำก 112 
ลำ้นบำท ในปี 2562 จำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในซีดีเอ็น 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 30/98 

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 17 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.3 จำก 15 
ลำ้นบำท ในปี 2563 เป็นผลมำจำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือในส่วนวีดีโอออนไลนแ์ละกำรถ่ำยทอดสด โดยเป็นกำร
จำ้งเหมำบรกิำรแรงงำนบคุคลภำยนอกเพื่อประกอบกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ ส่งผลใหต้น้ทนุกำรใหบ้รกิำรเพิ่มสงูขึน้ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 12 ลำ้นบำท ใกลเ้คียง
กบังวด 9 เดือนแรกของปี 2564  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 927 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ 4.8 จำก 974 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำดและค่ำ
เดินทำง สทุธิกบักำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทำงกฎหมำย 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในปี 2564 รวมทัง้สิน้ 884 ลำ้น
บำท ลดลงรอ้ยละ 4.7 จำก 927 ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยทำงกำรตลำด และ
กำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยขำยและบรหิำรทั่วไปสอดคลอ้งกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรท่ีลดลง 

บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 
รวมทัง้สิน้ 616 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5.6 จำก 652 ลำ้นบำท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัในปี 2564 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก
กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำย และกำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรทั่วไปจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยที่มี
ประสิทธิภำพ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทั้งสิน้ 188 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 37.2 จำก 300 ลำ้นบำทในปี 2562 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2562 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม
ก ำหนด 

ในปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทั้งสิน้ 155 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 17.5 จำก 188 ลำ้นบำทในปี 2563 
เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2564 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท รวมทั้งกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำม
ก ำหนด 

ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงินทัง้สิน้ 87 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.9 จำก 126 
ลำ้นบำทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2564 เนื่องจำกกำรช ำระคืนหุน้กูใ้นช่วงไตรมำสที่ 4/2564 จ ำนวน 2,275 ลำ้นบำท 
รวมทัง้กำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวตำมก ำหนด 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนใน แอลทีซี รวมทัง้สิน้ 4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำก (116) 
ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยส่วนแบ่งก ำไรรวมที่เพิ่มขึน้เป็นผลเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนแบ่งกำรตลำดของ แอลทีซี และ
ผลจำกกำรผ่อนคลำยกำรแข่งขนัดำ้นรำคำ สทุธิกับกำรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่เกิดจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำร์
สหรฐัเมื่อเทียบกบัเงินกีบลำวจำกรำยกำรเงินปันผลคำ้งจ่ำย 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ มีจ ำนวน (267) ลำ้นบำทในปี 2564 ลดลงจำกส่วนแบ่งก ำไร 
4 ลำ้นบำทในปี 2563  โดยส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) ดงักล่ำวประกอบดว้ย ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในกำรร่วม
คำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำว ส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกบรษิัท เนชั่น สเปซ แอนด ์เทคโนโลยี จ ำกดั และ บรษิัท  
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เอทีไอ เทคโนโลยีส ์จ ำกัด จ ำนวน (262.6) ลำ้นบำท (4.5) ลำ้นบำท และ 0.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสำเหตุหลกัที่ส่วน
แบ่งก ำไรจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของเงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ
เมื่อเทียบกับเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทุนจำกกำรปรบัมลูค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรบัเงินปันผลคำ้งจ่ำย
และเงินกูย้ืมสกลุดอลล่ำรส์หรฐัฯ ของแอลทีซี 

ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2565 ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรรว่มคำ้ มีจ ำนวน (252) ลำ้นบำท ขำดทนุ
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2564 ที่มีส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จ ำนวน (38) ลำ้นบำท สำเหตุ
หลกัมำจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้จำกธุรกิจโทรศพัทใ์นประเทศลำวลดลง เนื่องมำจำกกำรแข็งค่ำของ
เงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ เมื่อเทียบกบัเงินกีบลำว ส่งผลต่อกำรขำดทนุจำกกำรปรบัมลูค่ำตำมผลกระทบอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรบั
เงินปันผลคำ้งจ่ำยและเงินกูย้ืมสกลุดอลล่ำรส์หรฐัฯ ของแอลทีซี 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีผลก ำไรสุทธิในปี 2563 เป็นจ ำนวน 514 ล้ำนบำท ก ำไรส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ซึ่ง
ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกเงินชดเชย รำยกำรพิเศษจำกกำรปรบัโครงสรำ้งสญัญำลกูคำ้และรำยกำรอื่น ๆ สทุธิกับผลขำดทุน
จำกอัตรำแลกเปล่ียน โดยบริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนปกติส ำหรบัปี 2563 และปี 2562 เป็นจ ำนวน 
(135) ลำ้นบำท และ (304) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บรษิัทฯ มีผลก ำไรสทุธิในปี 2564 เป็นจ ำนวน 144 ลำ้นบำท ก ำไรส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยกำรพิเศษ ไดแ้ก่ ก ำไร
จำกอัตรำแลกเปล่ียน จำกกำรแข็งค่ำเงินดอลล่ำร์สหรฐัเมื่อเทียบกับเงินบำท โดยบริษัทฯ มีผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำร
ด ำเนินงำนปกติส ำหรบัปี 2564 และปี 2563 เป็นจ ำนวน (225) ลำ้นบำท และ (135) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ผลก ำไร(ขำดทุน)สุทธิส ำหรบักำรด ำเนินงำนปกติโดยไม่รวมผลจำกส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนจำกกำรร่วมคำ้ 
ส ำหรบัปี 2564 มีจ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2563 จ ำนวน (139) ลำ้นบำท เป็นผลมำจำกกำรลดลงของตน้ทุนกำร
บริกำรดำวเทียมจำกตน้ทุนของค่ำเส่ือมรำคำของดำวเทียมและตน้ทุนผลประโยชนต์อบแทนแก่ MDE หลังจำกกำรสิน้สดุ
ของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศ  

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 บรษิัทฯ มีก ำไรสทุธิที่ 481 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 122.8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนหนำ้ และมีก ำไรจำกธุรกิจหลกัที่ 528 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้อย่ำงมีนยัส ำคญัจำกผลขำดทนุ (88) ลำ้นบำท ส ำหรบังวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ สำเหตุหลกัจำกตน้ทุนค่ำเส่ือมรำคำดำวเทียมและค่ำสมัปทำนที่ลดลง ชดเชยกับรำยไดท้ี่ลดลงจำก
ลกูคำ้บรอดคำสต ์
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1.1.7  การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิของกิจการ 

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 – 2564 และ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 

ส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ละคณุภำพของสินทรพัย ์

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 16,676 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1.9 จำก 16,999 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2562 มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำเส่ือมรำคำและตัดจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนภำยใตส้ญัญำ
อนญุำตใหด้ ำเนินกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 15,340 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 8 จำก 16,676 ลำ้นบำท ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมทัง้สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
เนื่องจำกกำรใชเ้งินสดในกำรช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 15,267 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 0.5 จำก 15,340 ลำ้นบำท ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงของลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น จำกกำรเก็บหนีค้ำ้งนำนได้
จำกลกูคำ้ต่ำงประเทศประกอบกับกำรลดลงของเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ จำกกำรรบัรูส่้วนแบ่งขำดทนุจำกธุรกิจโทรศพัทใ์น
ประเทศลำว 

ส่วนประกอบหลกัของสินทรพัย ์

 
สินทรัพย ์
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ 
สินทรัพย์
รวม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 8,460 49.8 9,473 56.8 8,050 52.5 7,361 48.2 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ 3,313 19.5 3,091 18.5 2,778 18.1 2,311 15.1 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน
ภำยใตส้ญัญำอนญุำต
ใหด้ ำเนินกำร 

1,366 8.0 560 3.4 - - - - 

สินทรพัยส์ิทธิกำรใช้1/ - - 151 0.9 1,434 9.4 1,696 11.1 
หมำยเหต:ุ 1/  สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย สิทธิกำรใชช้่องสญัญำณดำวเทียม ท่ีดิน อำคำร และยำนพำหนะ 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 1,832 ลำ้นบำท ลดลง
รอ้ยละ 3.1 จำก 1,890 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระหนีค้ืนของลกูคำ้ โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย
ส ำหรบัปี 2563 เท่ำกับ 154 วนั เพิ่มขึน้จำก 119 วนั ส ำหรบัปี 2562 ทัง้นี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสูญ 
ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมีจ ำนวน 66 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบริกำรจดักำรลกูหนีท้ี่ดีขึน้ โดยหำกพิจำรณำลกูหนีก้ำรคำ้
ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 2,179 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 
4 ลำ้นบำท และ ลูกหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นจ ำนวน 2,175 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.2 และรอ้ยละ 99.8 ของลูกหนี ้
กำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวยีนอื่นเป็นจ ำนวน 2,071 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้
รอ้ยละ 13 จำก 1,832 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัมูลค่ำหนีต้ำมอตัรำกำรอ่อนค่ำ
ของเงินบำทเทียบเงนิดอลล่ำรส์หรฐัฯ โดยระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรบัปี 2564 เทำ่กบั 176 วนั เพิ่มขึน้จำก 154 วนั ส ำหรบั
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ปี 2563 โดยหำกพิจำรณำลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันและกิจกำรอื่นจ ำนวนรวม 1,699 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย 
ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 9 ลำ้นบำท และลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นจ ำนวน 1,689 ลำ้นบำท  คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 0.6 และรอ้ยละ 99.4 ของลกูหนีก้ำรคำ้ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรอื่น ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทฯ มียอดลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเป็นจ ำนวน 1,464 ลำ้นบำท ลดลง
รอ้ยละ 29.3 จำก 2,071 ล้ำนบำท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 สำเหตุหลักมำจำกกำรเก็บหนี ้ค้ำงช ำระได้จำกลูกค้ำ
ต่ำงประเทศ โดยกำรวิเครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ แสดงรำยละเอียดต่อไปนี ้

กำรวเิครำะหอ์ำยลุกูหนีก้ำรคำ้ 

 
รายละเอียดลูกหนี้
การค้า 
หน่วย: ล้านบาท 
  

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 30 กันยายน 2565 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละของ
สินทรัพย์
รวม 

ลกูหนีก้ำรคำ้ยงัไม่ครบ
ก ำหนดช ำระ 

98 0.6 158 0.9 157 1.0 88 0.6 

เกินก ำหนดช ำระ:         

   นอ้ยกว่ำ 3 เดือน 150 0.9 98 0.6 170 1.1 295 1.9 

   3 - 6 เดือน 188 1.1 240 1.4 25 0.2 30 0.2 

   6 - 12 เดือน 526 3.1 496 3.0 14 0.1 511 3.3 

   มำกกว่ำ 12 เดือน 957 5.6 1,187 7.1 1,332 8.7 491 3.2 

หกั ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู (812) (4.8) (873) (5.2) (653) (4.3) (518) (3.4) 

รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 1,108 6.5 1,306 7.8 1,046 6.8 897 5.9 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคำ้ของกลุ่มบริษัทส ำหรบัลกูคำ้ทั่วไป มีระยะเวลำตัง้แต่ 15 วนั ถึง 120 วนั 
บริษัทฯ มีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียส ำหรบัปี 2564 เท่ำกับ 176 วนั  เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยมุำกกว่ำ 12 เดือน ณ สิน้ปี  
2564 จ ำนวน 1,332 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้รำชกำร ซึ่งบริษัทฯ มองว่ำควำมเส่ียงในกำรไม่ช ำระเงินคืนของลกูคำ้
รำชกำรอยู่ในระดบัต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ลกูหนีก้ำรคำ้ที่มีอำยมุำกกว่ำ 12 
เดือนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.2 จำก 1,187 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรปรบัมลูค่ำหนีต้ำมอตัรำกำรอ่อนค่ำของเงินบำท
เทียบเงินดอลล่ำรส์หรฐัฯ 

บริษัทฯ มีกำรสอบทำนควำมสำมำรถในกำรเก็บเงินของฝ่ำยติดตำมหนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำค่ำเผ่ือ
หนีส้งสัยจะสูญซึ่งบันทึกจำกกำรวิเครำะหล์ูกหนีแ้ต่ละรำยนั้นเพียงพอต่อหนีส้งสัยจะสูญ ภำยหลังจำกกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนี ้
สงสัยจะสูญแลว้ ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัทฯ จะเริ่มกระบวนกำรทำงกฎหมำยในกำรติดตำมทวงหนีใ้หจ้นถึงที่สุดก่อนจะ
พิจำรณำตดัจ ำหน่ำยลกูหนีก้ำรคำ้และค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่เรียกเก็บไม่ได ้

สินคำ้คงเหลือ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 55 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 55.3 จำกจ ำนวน 124 
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษัทฯ คิดเป็น 71 วนั ในปี 2563 ลดลงจำก 84 วนั ในปี 2562 โดย
บริษัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีค่ำเผ่ือสินคำ้
ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 81 ลำ้นบำท ลดลงจำก 87 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 7 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 86.8 จำกจ ำนวน 55 ลำ้น
บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษัทฯ คิดเป็น 30 วัน ในปี 2564 ลดลงจำก 71 วัน ในปี 
2563 โดยบริษัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคุณภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีค่ำ
เผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 73 ลำ้นบำท ลดลงจำก 81 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีสินคำ้คงเหลือสทุธิทัง้สิน้ 124 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1,589 จำกจ ำนวน 7 
ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ียของบริษัทฯ คิดเป็น 4 วัน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 
ลดลงจำก 30 วนั ในปี 2564 โดยบรษิัทฯ ไดท้ ำกำรตรวจสอบคณุภำพของสินทรพัยอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2564 บรษิัทฯ มีค่ำเผ่ือสินคำ้ลำ้สมยั เป็นจ ำนวน 57 ลำ้นบำท ลดลงจำก 73 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

เงินใหกู้ย้ืมแก่กำรรว่มคำ้และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,753 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ 1,758 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้ืม
แก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวข้องกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,753 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.1 เมื่อเทียบกบั 1,752 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วนใหญ่
เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีกำรใหเ้งินกูย้ืมแก่กำรร่วมคำ้และกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกันเป็นจ ำนวนทั้งสิน้ 
1,997 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.88 เมื่อเทียบกับ 1,753 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวส่วน
ใหญ่เป็นเงินกูย้ืมแก่ บรษิัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด 

ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอุปกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 3,091 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.7 จำก 
3,313 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณใ์นปี 2563 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 2,778 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 10.1 จำก 
3,091 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอปุกรณใ์นปี 2564 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 บรษิัทฯ มีที่ดิน อำคำรและอปุกรณส์ทุธิ ทัง้สิน้ 2,311 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 16.8 จำก 
2,778 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีสำเหตหุลกัจำกค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณใ์นช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2565 

สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 151 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.9 ของ
สินทรพัยร์วม เนื่องจำกบริษัทฯ เริ่มบันทึกสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชใ้นวันที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินของไทย ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญำเช่ำ (TFRS 16) โดยประกอบดว้ยสิทธิกำรใชอ้ำคำรส ำนกังำน และสิทธิกำรเช่ำอื่น ๆ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  บรษิัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 1,434 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.3 ของ
สินทรพัยร์วม เพิ่มขึน้ จำก 151 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของขอ้ตกลงเพื่อซือ้
แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลงัจำกกำรสิน้สดุของสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียม
ส่ือสำรภำยในประเทศ 
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565  บริษัทฯ มีสินทรพัยสิ์ทธิกำรใช ้จ ำนวน 1,696 ลำ้นบำท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 11.1 
ของสินทรพัยร์วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชข้องขอ้ตกลงเพื่อซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 และ
ดำวเทียมไทยคม 6 ภำยหลังจำกกำรสิน้สุดของสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ รวมทัง้สิทธิกำรใช้
ดำวเทียมต่ำงประเทศเพื่อกำรใหบ้รกิำรลูกคำ้ของบรษิัทฯ โดยสินทรพัยสิ์ทธิกำรใชเ้พิ่มขึน้รอ้ยละ 18.3 จำก 1,434 ลำ้นบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของสิทธิกำรใชข้องดำวเทียมต่ำงประเทศ 

สภาพคลอ่งและความเพียงพอของเงนิทนุของบริษทั 

แหล่งที่มำและใชไ้ปของเงินทนุ 

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2563 จ ำนวน 1,769 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.7 จำก 
1,658 ลำ้นบำท ในปี 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเพิ่มขึน้ 

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 3,908 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 6.8 จำก 4,191 
ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำรดำวเทียมตำม
ก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 11,247 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.3 จำก 
10,995 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกผลก ำไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อส่วนทุน 0.35 เท่ำ ลดลงจำก 0.38 เท่ำ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อส่วนทนุ 0.11 เท่ำ ลดลงจำก 0.33 เท่ำ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2563  

บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน ในปี 2564 จ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 30.8 จำก 
1,769 ลำ้นบำท ในปี 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนท่ีลดลง  

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 1,266 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 66.3 จำก 3,760 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระและเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบั
โครงกำรดำวเทียมตำมก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีจ ำนวนทั้งสิน้ 11,129 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1 จำก 
11,247  ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรลดลงของก ำไรสะสมเนื่องจำกเงินปันผลจ่ำยระหว่ำง
งวด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อสว่นทนุ 0.11 เทำ่ ลดลงจำก 0.33 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563  

เงินกูย้ืมสทุธิของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 956 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 24.5 จำก 1,266 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวส ำหรบัโครงกำรดำวเทียมก ำหนด 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 10,897 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2.1 จำก 
11,129 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงขององคป์ระกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
เนื่องจำกผลขำดทนุจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงงวด 
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บรษิัทฯ มีอตัรำส่วนเงินกูย้ืมสทุธิต่อส่วนทนุ 0.09 เท่ำ ลดลงจำก 0.11 เทำ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 

รำยจ่ำยลงทนุ 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทุนในปี 2563 มีจ ำนวน (1,164) ลำ้นบำท ส่วนใหญ่เนื่องมำจำกกำรน ำ
เงินสดในกิจกำรไปลงทนุทำงกำรเงินต่ำง ๆ เพื่อสรำ้งผลตอบแทน 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ ในปี 2564 มีจ ำนวน 1,224 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรขำยเงินลงทนุเพื่อ
ใชใ้นกำรช ำระคืนหุน้กูค้รบก ำหนดช ำระในไตรมำสที่ 4/2564 

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทุนในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีจ ำนวน 1,167 ลำ้นบำท เนื่องจำก
กำรขำยสินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียน 

ควำมเพียงพอของสภำพคล่อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 2.73 เท่ำ ลดลงจำก 5.54 
เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระใน 1 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บรษิทัฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 5.66 เท่ำ เพิ่มขึน้จำก 2.70 
เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตหุลกัจำกกำรช ำระคืนหุน้กูท้ี่ครบก ำหนดช ำระในปี 2564 

 ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีอตัรำส่วนสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนีสิ้นหมนุเวียน 4.21 เท่ำ ลดลงจำก 5.66 
เท่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรลดลงของสินทรัพยห์มุนเวียน ไดแ้ก่ ลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนี ้
หมนุเวียนอื่น สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น และส่วนของเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปีที่ลดลง ในขณะท่ีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

 บริษัทฯ มีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรกัษำระดบัของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัท รวมทัง้กำรจดัหำวงเงนิสินเชื่อระยะสัน้จำกธนำคำรต่ำง ๆ  เพื่อส ำรองในกรณี
ที่มีควำมจ ำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 
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1.1.8  ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีจ่ะมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

  อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และมีกำรด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโทรศัพท์ใน
ต่ำงประเทศ บรษิัทฯ จึงมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เนื่องจำกกำรมีรำยรบั รำยจ่ำย รวมถึงกำรกูย้ืมเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จึงส่งผลกระทบต่องบกำรเงินและกระแสเงินสดของบรษิัทฯ 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรที่บรษิัทฯ ท ำธุรกรรมบำงส่วนผ่ำน
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่อำจก่อใหเ้กิดผลก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน ซึ่งรวมถึงผลจำกกำรใชอ้นุพนัธท์ำงกำรเงินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนที่ส  ำคญัไดแ้ก่ 

1. กำรเปล่ียนแปลงภำวะเศรษฐกิจโลก  

2. กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรเงินกำรคลงัทัง้ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรและป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะสทุธิของรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ กล่ำวคือบริหำรโครงสรำ้งรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำย
ใหม้ีควำมสมดุลกัน ในกรณีที่เกิดควำมไม่สมดุล บริษัทอำจใชว้ิธีกำรป้องกันควำมเส่ียงดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ  เช่น กำรท ำสญัญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Foreign Exchange Forward หรือ Forward Contract) กำรท ำสญัญำสิทธิในกำรซือ้หรือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศในอนำคต (Options)  กำรท ำสญัญำแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัรำดอกเบีย้ล่วงหนำ้ (Cross Currency and 
Interest Rate Swap) และกำรบัญชีเพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Hedge Accounting) รวมถึงกำรช ำระคืนเงิน
กูย้ืมที่เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีที่บรษิัทมีสภำพคล่องที่เพียงพอ เป็นตน้ 

  สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 

ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลกต่ำงประปัญหำกำรหยุดชะงักทำงดำ้นเศรษฐกิจเนื่องจำก
วิกฤติกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 

อย่ำงไรก็ดี เมื่อพิจำรณำผลกระทบต่อบริษัท ควำมเส่ียงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำด COVID-19 ยงัคงมิไดม้ีผลกระทบ
ต่อผลประกอบกำรของบริษัทฯ ปี 2563 2564 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 โดยจ ำนวนช่องสัญญำณดำวเทียมที่ขำยใหก้ับ
ผูป้ระกอบกำรช่องโทรทัศนแ์ละอินเทอรเ์น็ตไม่ไดล้ดลงจำกเหตุกำรณน์ี ้อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัทฯ อำจไดร้บัผลกระทบ
ทำงออ้มหำกสถำนกำรณย์ืดเยือ้จนส่งผลต่อธุรกิจของลกูคำ้ของบรษิัท  

  ข้อพิพาททางกฏหมาย  

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 บรษิัทฯ มีขอ้พิพำททำงกฏหมำยที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันี ้ 

ขอ้เรียกรอ้งของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เก่ียวกบัดำวเทียมไทยคม 5 

สืบเนื่องจำกกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตใุหต้อ้งปลดระวำงไปเมื่อวนัที่ 26 กมุภำพนัธ ์2563 โดยมี
กำรใชง้ำนเกินกว่ำอำยกุำรใชง้ำนตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะจดัสรำ้ง ต่อมำ เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือแจง้
ใหเ้ขำ้กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำรและค ำเสนอขอ้พิพำทของดำวเทียมไทยคม 5 จำกกระทรวงฯ ซึ่งเรียกรอ้ง
ใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรดงันี ้

ใหด้  ำเนินกำร (1) สรำ้งและส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หำกไม่ส่งมอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทย
คม 5 ใหใ้ชร้ำคำดำวเทียมเป็นเงิน 7,790,097,900 บำท พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอัตรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี ตัง้แต่วนัที่ 30 ตุลำคม 2563
เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จ (2) ช ำระค่ำปรับเป็นเงิน 4,980,000 บำท (ค ำนวนจำกวันท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2563 ถึงวันท่ี 30 
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ตลุำคม 2563) พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในอตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี และ (3) ค่ำปรบัตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะส่ง
มอบดำวเทียมทดแทนดำวเทียมไทยคม 5 หรือช ำระเงินค่ำเสียหำยครบถว้น 

เนื่องจำกสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ ลงวันที่ 11 กันยำยน 2534 (สัญญำฯ) ระหว่ำง
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (กระทรวงฯ) และบรษิัทฯ มีกำรก ำหนดเงื่อนไขเป็นกรอบกำรด ำเนินกำร  และมีกำรอำ้งอิง
กับแผนด ำเนินกำรที่บริษัทฯ เสนอและกระทรวงฯ ใหค้วำมเห็นชอบ โดยเนน้ควำมต่อเนื่องของบริกำรดำวเทียมตลอดอำยุสญัญำ  
ในแผนด ำเนินกำรที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญำฯ ก ำหนดใหบ้ริษัทจดัสรำ้งดำวเทียม 2 ชุดรวม 4 ดวง โดยแต่ละชุดประกอบดว้ย
ดำวเทียมหลกัและดำวเทียมส ำรอง ซึ่งเมื่อยิงดำวเทียมขึน้สู่วงโคจรแลว้บริษัทก็จะตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิในดำวเทียมดงักล่ำวใหก้ับ
กระทรวงฯ  และเมื่อสญัญำฯ สิน้สดุลง ดำวเทียมที่ยงัมีอำยุวิศวกรรมเหลือใชง้ำนไดอ้ยู่ บริษัทก็จะมอบกำรครอบครองดำวเทียม
กลบัไปยงักระทรวงฯ ใหส้ำมำรถน ำไปบริหำรจดักำรต่อไป  ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำฯ บริษัทฯ ไดม้ีกำรจดัสรำ้งและโอน
กรรมสิทธ์ิดำวเทียมใหร้ฐัไปแลว้ 2 ชุด กรณีกำรขัดขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นเหตุใหต้อ้งปลดระวำงไปนั้น กระทรวงฯ 
ทรำบถึงอำยุกำรใชง้ำนของดำวเทียมไทยคม 5 ตำมที่ออกแบบไวใ้นขณะที่ขออนุมตัิจดัส่งว่ำ ดำวเทียมไทยคม 5 จะครบอำยุกำร
ใชง้ำนตำมที่ออกแบบไว ้และเมื่อเกิดกรณีกำรขดัขอ้งของดำวเทียมไทยคม 5 และตอ้งปลดระวำง โดยมีกำรใชง้ำนเกินกว่ำอำยุกำร
ใชง้ำนตำมที่ออกแบบไว ้บรษิัทฯ มีกำรหำรือกับกระทรวงฯ และ กสทช. ล่วงหนำ้ และแจง้แผนกำรปลดระวำงใหทุ้กฝ่ำยทรำบและ
ขออนุมตัิก่อน นอกจำกนัน้ บริษัทฯ ยงัไดน้ ำส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกลูกคำ้ที่ไดร้บัผลกระทบ น ำส่งกระทรวงฯ เป็นค่ำชดเชย รวมถึง
เจรจำกับบริษัทประกันภัยเพื่อน ำเงินสินไหมทดแทนส่งมอบกระทรวงฯ ต่อไป และบริษัทฯ  ยังคงมีดำวเทียมไทยคม 4 และ
ดำวเทียมไทยคม 6 สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุสัญญำฯ และเมื่อสัญญำสิน้สุดลง กระทรวงฯ ก็สำมำรถน ำ
ดำวเทียมทัง้สองดวงไปบรหิำรจดักำรต่อไป ซึ่งบรษิัทเห็นว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถกูตอ้งครบถว้นตำมสญัญำฯ แลว้ 

เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำ บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำฯ ครบถว้นถูกตอ้งมำโดยตลอดแลว้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร
คดัคำ้นตำมกระบวนกำรต่อไป  ทัง้นี ้ขอ้พิพำทนีเ้พิ่งเขำ้สู่กระบวนกำรระงบัขอ้พิพำทและยงัอยู่ในกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน  ใน
ระหว่ำงนี ้บริษัทฯ ยงัไม่มีหนำ้ที่ใด ๆ  ในกำรปฏิบตัิตำมที่กระทรวงฯ ไดเ้รียกรอ้งมำขำ้งตน้จนกว่ำจะจบสิน้กระบวนกำรพิจำรณำ
และมีกำรชีข้ำดของคณะอนญุำโตตลุำกำร 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมของกิจการ 

ภำวะอตุสำหกรรมบรกิำรแพรภ่ำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบรกิำรส่ือ (Media) 

ถึงแมว้่ำแนวโนม้กำรรบัชมโทรทศันใ์นปัจจบุนั พฤติกรรมผูบ้รโิภคจะเปล่ียนไปรบัชมผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตมำกขึน้
โดยกำรรบัชมผ่ำนมือถือสมำรท์โฟนและแทบเล็ต  แต่ควำมตอ้งกำรกำรใชง้ำนดำวเทียมยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่องจำกควำม
ตอ้งกำรในกำรเปล่ียนแปลงคุณภำพของช่องโทรทศันจ์ำกควำมคมชดัแบบมำตรฐำน (Standard Definition) ไปเป็นควำม
คมชดัที่สงูขึน้ (High Definition และ Ultra High Definition) ในทกุภมูิภำค นอกจำกนีบ้รษิัทฯ ยงัมุ่งหำพนัธมิตรที่จะสำมำรถ
รองรบักำรใหบ้รกิำรแพรภ่ำพจำกกลุ่มประเทศอินโดจีนไปยงัทั่วโลกเพื่อใหบ้รกิำรคลอบคลมุและมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

ภำวะอุตสำหกรรมนัน้มีอตัรำกำรเติบโตของตลำดดำวเทียมอย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศอินเดีย 
และภมูิภำคอินโดจีนถือว่ำมีอตัรำกำรเติบโตอย่ำงมีนยัส ำคญั 

ประเทศอินเดียมีควำมตอ้งกำรใช้งำนดำวเทียมส ำหรับบริกำรแพร่ภำพสัญญำณโทรทัศน์  (Broadcast) โดย 
บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนำควำมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีควำมแข็งแกร่งในกำรให้บริกำรส่งสัญญำณโทรทัศนผ่์ำนดำวเทียม 
(Teleport Operators) เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรใหบ้ริกำรในประเทศอินเดีย โดยมีทัง้ในรูปแบบกำรขำยเหมำ (Wholesale) 
และกำรขำยปลีก (Retail) เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรท่ีจะเพิ่มขึน้ดงักล่ำว 

ในส่วนของภมูิภำคอินโดจีนนัน้ ควำมตอ้งกำรใชด้ำวเทียมที่เพิ่มขึน้เกิดจำกควำมตอ้งกำรใชง้ำนเพื่อสนบัสนุนกำร
ส่ือสำรของประชำกร โดยเฉพำะในพื ้นที่ชนบทที่ห่ำงไกล อีกทั้งมีกำรใช้งำนเพื่อขยำยบริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ และขบัเคล่ือนใหร้ะบบ 4G, 5G สำมำรถใชง้ำนไดค้รอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของภมูิภำค 

จำกขอ้ไดเ้ปรียบขำ้งตน้ท ำใหค้วำมตอ้งกำรใชง้ำนดำวเทียมในภูมิภำคนีย้งัคงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง แมจ้ะประสบ
ปัญหำกำรหยดุชะงกัทำงดำ้นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึงวิกฤติกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ก็ตำม 

ภำวะอตุสำหกรรมบรกิำรบรอดแบนด ์(Broadband) และกำรรบัส่งขอ้มลู (Data) 

อุตสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนดท์ัง้ในส่วนของ GEO และ Non-GEO High Throughput Satellite (HTS) ยงัคง
มีแนวโนม้เติบโตอย่ำงมำก ถึงแมว้่ำจะมีอปุสรรคในระยะสัน้จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 เนื่องจำกปัจจยั
หลกั 2 ประกำร คือปรมิำณกำรใชง้ำนต่อจดุที่เพิ่มขึน้และพฒันำกำรของเทคโนโลยีโครงข่ำยดำวเทียม โดยตลำดผูใ้ชบ้รกิำร
รำยย่อย (แบบใชง้ำนตำมบำ้นและผ่ำน Wi-Fi Hotspot) และตลำดผูใ้หบ้รกิำรโครงข่ำยซึ่งมีควำมจ ำเป็นตอ้งอพัเกรดระบบ
โครงข่ำย 2G, 3G, 4G และ 5G เป็นสองตลำดหลักที่เร่งใหเ้กิดกำรเติบโตของควำมตอ้งกำรใชง้ำนดงักล่ำว  จำกรำยงำน 
Satcom for Universal Broadband Access ปี 2564 ของ Euroconsult พบว่ำในปี 2563 ประมำณรอ้ยละ 46 ของประชำกร
โลก 7.8 พันล้ำนคนยังไม่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้งำนอินเทอรเ์น็ตได้ และมีประชำกร 43 ล้ำนคนทั่วโลกที่มีกำรใช้งำน
อินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดผ่์ำนดำวเทียม โดยคำดว่ำจ ำนวนผูใ้ชง้ำนอินเทอรเ์น็ตผ่ำนดำวเทียมดงักล่ำวจะเติบโตขึน้ 2.5 เท่ำ
ภำยในปี 2572 

อตุสำหกรรมดำวเทียมบรอดแบนดก์ ำลงัอยู่ในช่วงกำรเปล่ียนผ่ำนท่ำมกลำงพฒันำกำรหลำกหลำยที่เกิดขึน้พรอ้ม
กัน อำทิเช่น กำรขยำยพืน้ที่ให้บริกำรของผู้ประกอบกำรดำวเทียมรำยใหญ่ กำรเริ่มให้บริกำรของกลุ่มผู้ประกอบกำร
ดำวเทียมบรอดแบนด์รำยใหม่ในวงโคจรคำ้งฟ้ำ (GEO) วงโคจรระยะปำนกลำง (MEO) และวงโคจรระยะต ่ำ (LEO) 
นวตักรรมกำรออกแบบดำวเทียมและอุปกรณร์ะบบภำคพืน้ดิน ตลอดจนโมเดลธุรกิจและโซลชูั่นใหม่ ส่งผลใหก้ำรแข่งขัน
โดยรวมของอตุสำหกรรมเพิ่มสงูขึน้  
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1.1.9  รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการ 

 รำยชื่อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 รำยแรก ตำมรำยชื่อในทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุของกิจกำร ณ วนัท่ี 3 มกรำคม 2566 ซึ่งเป็น
วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ล่ำสดุ 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น/1 จ านวนหุ้น 
ร้อยละของจ านวนหุ้น

ทัง้หมด 
1. บริษัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 450,870,934 41.13 
2. นำยชวลิต วสิรำญกลุ 30,287,700  2.76 
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 28,420,513  2.59 
4. นำงสำว กลุสิรำ กำระ 22,108,600  2.02 
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 21,469,400 1.96 
6. นำยณฤทธิ์ เจียอำภำ 18,693,000  1.71  
7. นำยวชิระ ทยำนำรำพร 14,000,000  1.28 
8. นำยกิตติ งำมมหรตัน ์ 13,930,000   1.27 
9. นำยณฐัภณ นิธิธนตักลุ 10,000,000  0.91  
10. นำยทวีศกัดิ์ วีระประเสริฐ 9,800,000  0.89 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 619,580,147 56.53 
ผูถ้ือหุน้รำยอ่ืน 476,521,807 43.47 
รวมทัง้สิน้ 1,096,101,954 100.00 

ท่ีมำ: บญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของกิจกำร  
หมำยเหต:ุ /1 ไม่ไดม้กีำรจดักลุ่มโดยผูถ้ือหุน้นำมสกลุเดียวกนัหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

1.1.10   รายชื่อคณะกรรมการของกิจการ 
รำยชื่อคณะกรรมกำรของกิจกำร ณ วนัท่ี 16 มกรำคม 2566 มีจ ำนวน 9 ท่ำนดงันี ้

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั ประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยบญุชยั ถิรำต ิ รองประธำนกรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร 
4. นำยคิมห ์สิริทวีชยั กรรมกำร 
5. พลอำกำศเอก มำนตั วงษ์วำทย ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
6. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
7. นำยสมชำย จิณโณวำท กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
8. นำยคณิต วลัยะเพ็ชร ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและควำมเสี่ยง 
9. นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่ริหำร และกรรมกำร 

ท่ีมำ:  เว็บไซตข์องตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็ปไซตข์องกิจกำร 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัทฯ คือ นำยสพุร หลกัมั่นคง หรือ นำยบญุชยั ถิรำติ คนใดคนหนึ่ง ลงลำยมือ
ชื่อรว่มกบั นำยปฐมภพ สวุรรณศิร ิหรือ นำยคิมห ์สิรทิวีชยั คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบรษิัทฯ 
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1.2 ข้อมูลของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ : บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 

ทีอ่ยู่ : 87 อำคำรเอม็ไทย ทำวเวอร ์ชัน้ 11 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทย ุแขวง
ลมุพิน ีเขตปทมุวนั กทม. 10330 

โทรศัพท ์ : 02-080-4499 

โทรสาร : 02-080-4455 

เลขทีจ่ดทะเบียนบริษัท : 0105557188761 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) 

1.2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ท าค าเสนอซือ้  

(1) ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

บริษัท กัลฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกัด (เดิมชื่อบริษัท เทพำ คลีน เอ็นเนอรจ์ี จ ำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอรว์ิสเซส จ ำกดั) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบรษิัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ GULF ถือหุน้รอ้ยละ 
100.00 ของหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่  29 
ธันวำคม 2557 และ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้จ ำนวน 2,000.00 ลำ้นบำท 

(2) GULF ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายส าคัญ การ
บริหารงาน และการด าเนินกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

GULF ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ด  ำเนินธุรกิจดำ้นพลงังำนและ
โครงสรำ้งพืน้ฐำน ซึ่งแบ่งกำรด ำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจพลงังำน ซึ่งประกอบดว้ยธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำก
ก๊ำซธรรมชำติ และธุรกิจใหบ้ริกำรที่เก่ียวขอ้งของกลุ่ม GULF ธุรกิจพลังงำนหมนุเวียน และธุรกิจก๊ำซ 2) ธุรกิจโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนและสำธำรณปูโภค และ 3) ธุรกิจดิจิทลั 
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การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจของ GULF  

  

หมำยเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 และโปรดพิจำรณำค ำนิยำมใน One Report และเว็บไซตข์อง GULF ไดท่ี้ www.set.or.th และ www.gulf.co.th โดย บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอร ์จ ำกดั เดิมชื่อ บริษัท กลัฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอรว์ิสเซส จ ำกดั
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1) ธุรกิจพลังงาน 

GULF ประกอบธุรกิจพลงังำน โดยกำรลงทุน พฒันำ ก่อสรำ้ง และด ำเนินกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำ ทัง้โรงไฟฟ้ำก๊ำซ
ธรรมชำติ โรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียน ซึ่งมีสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำวกบัภำครฐั หรือผูร้บัซือ้ไฟเอกชนท่ีมีควำมมั่นคง ทัง้
ในและต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรลงทนุ พฒันำ ก่อสรำ้ง และด ำเนินกำรธุรกิจก๊ำซ ซึ่งเป็นเชือ้เพลิงหลกัที่มีควำมส ำคญั
ต่อกำรผลิตไฟฟ้ำของ GULF รวมถึงของประเทศไทย ถือเป็นกำรต่อยอดธุรกิจไปยงัอุตสำหกรรมตน้น ำ้ต่อเนื่องจำกธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ำ โดยธุรกิจก๊ำซ ภำยใตก้ลุ่มของ GULF ประกอบดว้ย ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ ธุรกิจจดัหำและคำ้ส่ง
ก๊ำซธรรมชำติ และธุรกิจสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Terminal) 

1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 โครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่ม GULF ที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ มีก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้รวม 8,731 เมกะวตัต ์คิดเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ตำมสัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของของ GULF 4,512 เมกะ
วตัต ์นอกจำกนี ้GULF ยงัด ำเนินกำรพฒันำและก่อสรำ้งโครงกำรโรงไฟฟ้ำเพิ่มเติม ซึ่ง GULF คำดว่ำจะท ำใหก้ลุ่ม GULF มี
ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวมเพิ่มขึน้อีก 7,145 เมกะวตัต ์คิดเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของ
ของ GULF 4,054 เมกะวัตต ์ทั้งนี ้เมื่อโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง/เตรียมกำรก่อสรำ้งและอยู่ระหว่ำงพัฒนำ
ทัง้หมดเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยภ์ำยในปี 2570 รวมกบัโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ กลุ่ม GULF จะ
มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวมทัง้สิน้ 15,875 เมกะวตัต ์คิดเป็นก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ตำมสดัส่วนควำมเป็นเจำ้ของของ 
GULF ทัง้สิน้ 8,567 เมกะวตัต ์

1.1.1) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติภำยใตก้ลุ่ม GULF สำมำรถแบ่งตำมลกัษณะสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 

(ก)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดใหญ่ ( Independent Power Producer: IPP) ทั้งสิน้ 6 
โครงกำร โดยเป็นโรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย ผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. ตำมสัญญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำระยะยำว 25 ปี นบัจำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์โดยมีจ ำนวน 3 โครงกำรไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ และ 
3 โครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกอ่สรำ้ง/พฒันำ (ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้: เปิดด ำเนินกำรแลว้ 5,408 เมกะวตัต ์และก ำลงัก่อสรำ้ง/
พฒันำ 5,453 เมกะวตัต)์ 

(ข)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนขนำดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ก๊ำซธรรมชำติ 
ทัง้สิน้ 19 โครงกำรในประเทศไทย โดยทุกโครงกำรไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ ซึ่งผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำประมำณ
รอ้ยละ 70 ถึง 80 ให้แก่ กฟผ. ตำมสัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวันเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์
นอกจำกนี ้โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP ก๊ำซธรรมชำติยงัผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ไอน ำ้ และน ำ้เย็นใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้อุตสำหกรรม 
ตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำกบักลุ่มลกูคำ้ดงักล่ำวอีกดว้ย (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 2,474 เมกะวตัต)์ 

(ค)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำ Captive ก๊ำซธรรมชำติของกลุ่ม GULF เป็นโรงไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วมที่ใชก้ังหนัก๊ำซ
เป็นตน้ก ำลงั โดยตัง้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm (Duqm Special Economic Zone: Duqm SEZ) ประเทศโอมำน โดย
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำ และน ำ้จืดใหแ้ก่โรงกลั่นน ำ้มนัขนำดใหญ่ DRPIC ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและน ำ้จืดระยะยำว 25 ปี นบั
จำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์อีกทัง้ ไดร้บัสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรด ำเนินธุรกิจสำธำรณูปโภคในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Duqm ดว้ย โดยมีก ำหนดเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยท์ัง้โครงกำรในปี 2566 (ก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้: เปิดด ำเนินกำรแลว้ 
52 เมกะวตัต ์และก ำลงัก่อสรำ้ง 274 เมกะวตัต ์ก ำลงักำรผลิตน ำ้จืด: เปิดด ำเนินกำรแลว้ ประมำณ 400 ลกูบำศกเ์มตรต่อ
ชั่วโมง และก ำลงัก่อสรำ้ง ประมำณ 1,267 ลกูบำศกเ์มตรต่อชั่วโมง) 
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ง) โครงกำรโรงไฟฟ้ำตลำดซือ้ขำยไฟฟ้ำแบบเสรี (Merchant Market) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรซือ้หุน้ ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้ำก๊ำซธรรมชำติ Jackson Generation ตัง้อยู่ในเขตวิลล ์รฐัอิลลินอยส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ซึ่งปัจจุบนัเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ และจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้ับโครงข่ำยระหว่ำงเพนซิลเวเนีย -นิวเจอรซ์ีย-์แมริแลนด ์
(Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection: PJM) ซึ่งเป็นตลำดซือ้ขำยไฟฟ้ำแบบเสรี (Merchant Market) ที่
มีควำมมั่นคงและมีควำมตอ้งกำรใชไ้ฟฟ้ำสงูที่สดุในประเทศสหรฐัอเมริกำ ทัง้นี ้กลุ่ม GULF คำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำร
ช ำระค่ำหุน้และโอนหุน้ภำยหลงักำรด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขในสญัญำเสร็จสิน้ ภำยในช่วงตน้ปี 2566 (ก ำลงักำรผลิตติดตัง้
รวม 1,200 เมกะวตัต)์ 

1.1.2) ธุรกิจให้บริการทีเ่กี่ยวข้องของกลุ่ม GULF 

GULF ยงัใหบ้รกิำรบรหิำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำต่ำง ๆ ภำยในกลุ่ม GULF ซึ่งเริ่มตัง้แต่กระบวนกำรพฒันำและ
ก่อสรำ้งโครงกำร ไปจนถึงกำรบริหำรจัดกำรภำยหลังจำกที่โครงกำรเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ โดยกลุ่มงำนบริหำร
โครงกำรของ GULF ใหบ้ริกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่อยู่ระหว่ำงก่อสรำ้ง/เตรียมกำรก่อสรำ้งและอยู่ระหว่ำง
พัฒนำ เช่น กำรจัดหำผูร้บัเหมำและบริหำรจัดกำรสัญญำก่อสรำ้ง ในขณะที่ กลุ่มงำนบริหำรธุรกิจโรงไฟฟ้ำของ  GULF 
ใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรโครงกำรโรงไฟฟ้ำที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ เช่น กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรบริหำรจัดกำร กำร
วำงแผนงำนและนโยบำยในดำ้นกำรเดินเครื่องและซ่อมบ ำรุง บัญชี  กำรเงิน และงำนธุรกำรอื่น ๆ แก่โครงกำรโรงไฟฟ้ำ 
ภำยใตส้ญัญำใหบ้รกิำรดำ้นกำรบรหิำรจดักำร สญัญำกำรจดัส่งบคุลำกรไปปฏิบตัิงำนชั่วครำว (Secondment Agreement) 
และสญัญำจดัหำเงินทนุระยะสัน้ เป็นตน้ 

1.2) ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

GULF ไดม้ีกำรลงทนุและด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวียนหลำกหลำยรูปแบบ ไดแ้ก่ 

(ก)  โครงกำรโรงไฟฟ้ำ SPP ชีวมวลที่ใชเ้ศษไมเ้ป็นเชือ้เพลิง จ ำนวน 1 โครงกำรในประเทศไทย มีก ำลงักำรผลิต
ไฟฟ้ำติดตัง้ประมำณ 25 เมกะวตัต ์โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำแบบ Non-Firm ซึ่งโครงกำร
โรงไฟฟ้ำชีวมวลนี ้ไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ 

(ข) โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตย ์(Solar) 

กลุ่ม GULF มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศไทย ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้ ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 2565 รวม 6.39 เมกะวตัต ์โดยประกอบดว้ยโครงกำรโรงไฟฟ้ำประเภทผูผ้ลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (Very Small 
Power Producer: VSPP) ที่จ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟภ. ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว 25 ปี ซึ่งไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชยแ์ลว้ทัง้หมด และธุรกิจพลงังำนหมนุเวียนจำกพลงังำนแสงอำทิตยใ์นประเทศไทย ทัง้แบบติดตัง้บนพืน้ดิน (Solar 
Farm) แบบลอยน ำ้ (Floating Solar Farm) และแบบติดตัง้บนหลงัคำ (Solar Rooftop) ที่จ  ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ลกูคำ้ภำยใต้
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยร์ะยะยำวประมำณ 16-17 ปีนบัจำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ ซึ่งก ำลงัทยอย
เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และยงัมีกำรขยำยฐำนลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี ้กลุ่ม GULF มีกำรลงทนุในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทิตยต์ิดตัง้บนพืน้ดิน (Solar Farm) 
จ ำนวน 2 โครงกำรท่ีประเทศเวียดนำม มีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวมประมำณ 118.8 เมกะวตัต ์โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่
กำรไฟฟ้ำเวียดนำม (Vietnam Electricity หรือ “EVN”) ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว 20 ปี ซึ่งทัง้สองโครงกำรไดเ้ปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ 
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(ค) โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม (Wind Farm) 

กลุ่ม GULF มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมภำยใตก้ลุ่ม GULF ประกอบไปดว้ยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ลมในทะเล (Offshore Wind Farm) จ ำนวน 2 โครงกำร และโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมบนฝ่ัง (Onshore Wind Farm) 
จ ำนวน 3 โครงกำร ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 647 เมกะวตัต ์โดยประกอบดว้ย โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมใน
ทะเลในประเทศเวียดนำมโดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่ EVN ภำยใต้สัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว 20 ปีนับจำกวันเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์โดยปัจจุบนั เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ 4 เมกะวตัต ์ และอยู่ระหว่ำงเตรียมเปิดด ำเนินกำรอีก 
124 เมกะวตัต ์รวมถึงมีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมในทะเลในประเทศเยอรมนี ขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้รวม 465 
เมกะวัตต ์ซึ่งเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ทั้งหมด โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้แก่กลุ่มบริษัท Ørsted Salg & Service A/S 
ภำยใตส้ัญญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว 20 ปีนับจำกวันที่เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์และโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมบนฝ่ังใน
ประเทศไทย ภำยใตก้ำรร่วมคำ้ บริษัท กัลฟ์ กันกุล คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกัด  จ ำนวน 3 โครงกำร ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำติดตัง้
รวม 177.5 เมกะวตัต ์และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ทัง้หมด โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำใหแ้ก่ กฟผ. ตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
เป็นระยะเวลำ 25 ปี นบัจำกวนัเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์

(ง) โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ (Hydroelectric Power Plant) 

GULF ก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรพฒันำโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้บนลุ่มแม่น ำ้โขงใน
สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) ตำมกรอบควำมร่วมมือ (MOU) ซือ้ขำยไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศไทยกบั
สปป.ลำว โดยโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำเป็นโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้แบบน ำ้ไหลผ่ำนตลอดปี (Run-of-the-river) หรือ
เขื่อนแบบน ำ้ไหลผ่ำนท่ีไม่มีกำรสรำ้งอ่ำงเก็บน ำ้ขนำดใหญ่ และไม่มีกำรเบี่ยงน ำ้ออกจำกแม่น ำ้โขง โดยจะใชก้ำรไหลของน ำ้
ตำมธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ ท ำใหป้รมิำณน ำ้ที่ไหลเขำ้เท่ำกบัน ำ้ไหลออก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปรมิำณน ำ้ในแม่น ำ้โขง 

1.3) ธุรกิจก๊าซ 

ธุรกิจก๊ำซของ GULF สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

(ก)  โครงกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ 

GULF ด ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทำงท่อใหก้ับลูกคำ้อุตสำหกรรมในนิคมอุตสำหกรรมของ
บรษิัทในกลุ่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 2 โครงกำร ตัง้อยู่ที่จงัหวดัชลบรุี และระยอง มี
ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรรวมประมำณ 4,000,000 mmbtu ต่อปี ภำยใตส้ญัญำซือ้ขำยก๊ำซระยะยำว 10 ปีนบัจำกวนั
เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์ซึ่งทัง้สองโครงกำรดงักล่ำวไดเ้ปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจำกนี ้GULF ยงัถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 42.00 ในบรษิัท ปตท. จ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้
ด  ำเนินธุรกิจจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ โดยลงทุนสรำ้งระบบท่อจัดจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติ (Distribution Pipeline) ไปยัง
ลกูคำ้ในพืน้ที่อุตสำหกรรม 13 แห่ง ในกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และจงัหวดัระยอง โดยในปี 2564 PTT NGD มีปริมำณ
จดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติรวมประมำณ 32,000,000 mmbtu 

(ข)  โครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ 3 และโครงกำรท่ำเรือก๊ำซและสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติเหลว (LNG Terminal) 

GULF ถือหุน้รอ้ยละ 70.00 ในบรษิัท กลัฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรม์ินอล จ ำกดั ซึ่งเป็นผูพ้ฒันำและด ำเนิน
โครงกำรพฒันำท่ำเรืออตุสำหกรรมมำบตำพดุ ระยะที่ 3 และโครงกำรท่ำเรือก๊ำซและสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG 
Terminal) ซึ่งตัง้อยู่ในเขตนิคมอตุสำหกรรมมำบตำพุด จงัหวดัระยอง ภำยใตส้ญัญำรว่มทนุระหว่ำงภำครฐัและเอกชน เป็น
ระยะเวลำ 30 ปี กับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) โดยโครงกำรแบ่งเป็น (1) งำนออกแบบและก่อสรำ้ง
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โครงสรำ้งพืน้ฐำน (Infrastructure) คือ งำนขุดลอกและถมทะเลในพืน้ที่ประมำณ 1,000 ไร่ ซึ่งคำดว่ำจะใชเ้วลำก่อสรำ้ง
ประมำณ 3 ปี หรือแลว้เสร็จภำยในปี 2567 และ (2) งำนออกแบบ ก่อสรำ้ง และประกอบกิจกำรท่ำเทียบเรือก๊ำซและสถำนี
รับ-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลว (Superstructure) บนพืน้ที่ถมทะเลประมำณ 200 ไร่ เพื่อรองรับปริมำณกำรขนถ่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติเหลวไม่ต ่ำกว่ำ 5 ลำ้นตนัต่อปี (ส ำหรบัท่ำเรือก๊ำซส่วนแรก) และส่วนขยำยไปจนถึง 10.8 ลำ้นตนัต่อปี ซึ่งคำดว่ำ
ท่ำเรือก๊ำซส่วนแรกจะพรอ้มเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยป์ระมำณปี 2570 โดยปัจจบุนั โครงกำรดงักล่ำวไดร้บักำรบรรจุอยู่ใน
แผนโครงสรำ้งพืน้ฐำนก๊ำซธรรมชำติของประเทศแลว้ 

(ค)  โครงกำรจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติ 

GULF ด ำเนินธุรกิจจดัหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติผ่ำนบริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จ ำกัด (“Gulf LNG”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่  GULF ถือหุ้นในสัดส่วนรอ้ยละ 100.00 โดยปัจจุบัน Gulf LNG ได้รับใบอนุญำตให้จัดหำและค้ำส่งก๊ำซ
ธรรมชำติจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบักจิกำรพลงังำน (“กกพ.”) เพื่อจดัหำก๊ำซธรรมชำตเิหลวจำกผูจ้  ำหน่ำย LNG ใน
ตลำดโลก และใชบ้รกิำรสถำนีรบั-จ่ำยก๊ำซธรรมชำติเหลวเพื่อจดัเก็บและแปรสภำพก๊ำซธรรมชำติเหลวเป็นก๊ำซ ก่อนส่งก๊ำซ
ธรรมชำติเหลวที่แปรสภำพแลว้ผ่ำนระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติของปตท. เพื่อจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติใหก้ับโรงไฟฟ้ำ IPP 
โรงไฟฟ้ำ SPP และผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติทำงท่อ ที่อยู่ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ GULF จ ำนวน 24 
รำย ในปรมิำณไม่เกิน 6.4 ลำ้นตนัต่อปี 

นอกจำกนี ้GULF ยงัถือหุน้ในบริษัท หินกองเพำเวอรโ์ฮลดิง้ จ ำกัด (“HKH”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 49.00 โดย 
HKH ไดร้ับใบอนุญำตจัดหำและคำ้ส่งก๊ำซธรรมชำติจำก กกพ. ในปริมำณไม่เกิน 1.4 ลำ้นตันต่อปี เพื่อจ ำหน่ำยก๊ำซ
ธรรมชำติให้กับโรงไฟฟ้ำ HKP โดย HKH จะเริ่มจัดส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับโครงกำรโรงไฟฟ้ำ HKP ณ วันที่  HKP เปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชย ์

2) ธุรกิจโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

โครงกำรโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสำธำรณูปโภคภำยใตก้ลุ่ม GULF นัน้ มีสญัญำร่วมทุนระยะยำวกับภำครฐั และมี
สญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำและน ำ้เย็นระยะยำวกบัภำคเอกชนท่ีมีควำมมั่นคง ไดแ้ก่ 

ก) โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ (M6) และสำยบำงใหญ่-กำญจนบุรี 
(M81) ในส่วนของกำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรกัษำ (Operation and Maintenance: O&M)  

GULF ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 ในบริษัท บีจีเอสอำร ์6 จ ำกัด และบริษัท บีจีเอสอำร ์81 จ ำกัด ซึ่งเป็นผูด้  ำเนิน
โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 6 สำยบำงปะอิน – นครรำชสีมำ (M6) ระยะทำง 196 กิโลเมตร และ
โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองหมำยเลข 81 สำยบำงใหญ่ - กำญจนบุรี ระยะทำง 96 กิโลเมตร ตำมล ำดบั ภำยใต้
สญัญำร่วมทุนระหว่ำงภำครฐัและเอกชน เป็นระยะเวลำ 33 ปี กับกรมทำงหลวง โดยแบ่งงำนออกเป็น 2 ระยะคือ (1) งำน
ออกแบบและก่อสรำ้งงำนระบบและองคป์ระกอบอื่นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งคำดว่ำจะใชเ้วลำก่อสรำ้งประมำณ 3 ปี นับตัง้แต่วนั
เริ่มต้นงำน และ (2) กำรด ำเนินงำนและบ ำรุงรักษำ (Operation and Maintenance: O&M) รวมถึงบริหำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง บริหำรจดักำรและควบคุมกำรจรำจร และองคป์ระกอบอื่นที่เก่ียวขอ้ง จดัหำและดูแลรกัษำอุปกรณ์
และวัสดุต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งทั้งหมดของโครงกำร ทั้งในส่วนงำนโยธำที่รฐัเป็นผูล้งทุน และในส่วนงำนที่เอกชนเป็นผูล้งทุน 
รวมถึงกำรใหบ้รกิำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง เป็นระยะเวลำ 30 ปี นบัตัง้แต่วนัเปิดด ำเนินกำรเชงิพำณิชย ์โดยมีก ำหนด
เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2567 
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ข) โครงกำรระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำและระบบผลิตน ำ้เย็นแบบรวมศนูย ์ 

บริษัท แบงค็อก สมำรท์ เอ็นเนอรจ์ี จ ำกัด (“BSE”) เป็นกิจกำรร่วมคำ้ซึ่ง GULF ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 
33.33 โดย BSE ไดล้งทุนในบริษัท แบงค็อก สมำรท์ เพำเวอร ์จ ำกัด (“BSP”) และบริษัท แบงค็อก สมำรท์ ดีซีเอส จ ำกัด 
(“BSD”) มีรำยละเอียดดงันี ้

- โครงกำรระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ BSP  

BSE ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 ใน BSP ซึ่งเป็นผูด้  ำเนินโครงกำรระบบจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำใหก้บัโครงกำร 
One Bangkok โดยกำรรบัซือ้ไฟฟ้ำแรงสงู 115/69 กิโลโวลต ์จำก กฟน. และแปลงก ำลงัไฟใหเ้ป็น 11.0 กิโลโวลต ์และ 24.0 
กิโลโวลต ์ผ่ำนสถำนีไฟฟ้ำย่อย (Substation) ที่ตัง้อยู่ในอำคำรโรงผลิตสำธำรณูปกำร (Central Utility Plant) เพื่อจ ำหน่ำย
ไฟฟ้ำใหก้ับอำคำรต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร โดย BSP มีขนำดก ำลงัผลิตติดตัง้ประมำณ 240.0 เมกะวตัต ์ภำยใตส้ญัญำซือ้
ขำยไฟฟ้ำระยะยำว (Utility Development Agreement (Electricity)) เป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยมีก ำหนดวันเริ่มตน้ซือ้ขำย
ไฟฟ้ำในปี 2566 

- โครงกำรระบบผลิตน ำ้เย็นแบบรวมศนูย ์BSD  

BSE ถือหุน้รอ้ยละ 49.00 ใน BSD ซึ่งเป็นผูด้  ำเนินโครงกำรระบบผลิตน ำ้เย็นแบบรวมศูนย ์(District 
Cooling System) ใหก้ับโครงกำร One Bangkok เพื่อใหบ้ริกำรเก่ียวกับระบบท ำควำมเย็นและกระจำยไอเย็น และติดตัง้
ระบบผลิตน ำ้เย็นแบบรวมศูนย ์โดย BSD รบัซือ้ไฟฟ้ำจำก BSP และรบัซือ้น ำ้ที่ผ่ำนกำรบ ำบัดจำก Central Utility Plant 
ร่วมกับกำรรบัซือ้น ำ้ประปำจำกกำรประปำนครหลวง เพื่อใชใ้นระบบหอหล่อเย็นของกำรผลิตน ำ้เย็น ของโครงกำร One 
Bangkok ก่อนจะจ ำหน่ำยน ำ้เย็นใหอ้ำคำรต่ำง ๆ ในโครงกำร ผ่ำนระบบท่อส่งจ่ำยน ำ้เย็น และมีแนวท่อเพื่อรบัน ำ้ที่ผ่ำนกำร
แลกเปล่ียนควำมพลงังำนรอ้นแลว้กลบัมำยงัระบบสำธำรณปูโภคส่วนกลำง เพื่อเขำ้กระบวนกำรผลิตน ำ้เย็นต่อไป โดย BSD 
มีขนำดก ำลังผลิตติดตั้งประมำณ 36,000 ตันควำมเย็น และมีสัญญำซือ้ขำยน ้ำเย็นระยะยำว (Utility Development 
Agreement (District Cooling)) เป็นระยะเวลำ 30 ปี โดยมีก ำหนดวนัเริ่มตน้ซือ้ขำยน ำ้เย็นในปี 2566 

ค) โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 ในส่วนของท่ำเทียบเรือ F 

GULF ถือหุน้รอ้ยละ 40.00 ในบริษัท จีพีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล เทอรม์ินอล จ ำกัด (“GPC”) ซึ่งเป็นผูด้  ำเนิน
โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงั ระยะที่ 3 ในส่วนของท่ำเทียบเรือ F ภำยใตส้ญัญำร่วมทุนระหว่ำงภำครฐัและเอกชน เป็น
ระยะเวลำ 35 ปี กับกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ทัง้นี ้กทท. จะเป็นผูด้  ำเนินกำรถมทะเล ในขณะที่ GPC จะเป็น
ผูอ้อกแบบ ก่อสรำ้ง ด ำเนินงำน และบ ำรุงรกัษำท่ำเทียบเรือ F1 และ F2 เพื่อรองรบักำรขนถ่ำยตูสิ้นคำ้ดว้ยระบบจัดกำรตู้
สินคำ้แบบอตัโนมตัิ ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรรองรบักำรขนถ่ำยตูสิ้นคำ้ไดอ้ย่ำงนอ้ย 4,000,000 ทีอียูต่อปี โดยมีควำมยำว
หน้ำท่ำรวม 2,000 เมตร และควำมกวำ้ง 550 เมตร คำดว่ำท่ำเทียบเรือ F1 จะเริ่มก่อสรำ้งในปี 2566 โดยมีก ำหนดเปิด
ด ำเนินกำรเชิงพำณิชยไ์ดใ้นปี 2568 และท่ำเทียบเรือ F2 จะเริ่มก่อสรำ้งในปี 2570 โดยมีก ำหนดเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์
ไดใ้นปี 2572 

3) ธุรกิจดิจิทัล 

GULF เล็งเห็นถึงกำรเติบโตอย่ำงกำ้วกระโดดของโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นดิจิทลัในประเทศไทย จำกกำรท่ีเศรษฐกิจ
ถูกขับเคล่ือนดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีมำกขึน้ ส่งผลใหค้วำมตอ้งกำรในกำรจดักำรและจัดเก็บขอ้มูลเติบโตขึน้อย่ำง
รวดเรว็ ทัง้จำกองคก์รในประเทศ และผูใ้หบ้รกิำรรำยใหญ่จำกต่ำงประเทศอย่ำงไฮเปอรส์เกลเลอร ์(Hyperscalers) ที่เขำ้มำ
ท ำธุรกิจในประเทศไทย  
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นอกจำกนี ้ภำยใตก้ระแสกำรน ำเอำเทคโนโลยีดำ้นดิจิทัลเขำ้มำเป็นเครื่องมือที่ส  ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจใน
ประเทศ ท ำให้ GULF เล็งเห็นถึงควำมน่ำสนใจที่จะลงทุนและประกอบกิจกำรในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวข้องกับโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนดำ้นดิจิทลัมำกขึน้เพื่อตอบรบักระแสของกำรด ำเนินธุรกิจ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 GULF มีอตัรำส่วนกำรถือ
ครองหุน้ของ INTUCH อยู่ที่รอ้ยละ 46.27 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ INTUCH และ GULF ก ำลงั
อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำธุรกิจศูนยข์้อมูล (Data Center) ในประเทศไทยร่วมกับ บริษัท แอดวำนซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ำกัด 
(มหำชน) และ Singapore Telecommunications Limited นอกจำกนี ้GULF ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำธุรกิจศูนยซ์ือ้ขำย
สินทรพัยด์ิจิทลั (Digital Asset Exchange) ในประเทศไทย รว่มกบั Binance Capital Management อีกดว้ย 

1.2.3  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

(1) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้มีทุนจดทะเบียน 2,000,000,000.00 บำท (สองพันล้ำนบำท) 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000,000 หุน้ (สองรอ้ยลำ้นหุน้) มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท (สิบบำท) และมีทุนท่ี
ออกและช ำระแลว้ 2,000,000,000.00 บำท (สองพันลำ้นบำท) ประกบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 200,000,000 หุน้ (สองรอ้ย
ลำ้นหุน้) มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท (สิบบำท) 

(2) GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีอ  ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญั กำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินกิจกำรของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้ GULF มีทุนจดทะเบียน 11,733,150,000 บำท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสำมสิบ
สำมลำ้นหนึ่งแสนหำ้หมื่นบำท) ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 11,733,150,000 หุน้ (หน่ึงหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสำมสิบสำม
ลำ้นหนึ่งแสนหำ้หมื่นหุน้) มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) และมีทุนที่ออกและช ำระแลว้ 11,733,149,998 บำท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสำมสิบสำมลำ้นหนึ่งแสนส่ีหมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบแปดบำท) ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 
11,733,149,998 หุน้ (หนึ่งหมื่นหน่ึงพนัเจ็ดรอ้ยสำมสิบสำมลำ้นหน่ึงแสนส่ีหมื่นเกำ้พนัเกำ้รอ้ยเกำ้สิบแปดหุน้) มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 1.00 บำท (หน่ึงบำท)  

1.2.4  โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

รำยชื่อผูถื้อหุน้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัท่ียื่นค ำเสนอซือ้ มีดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
ช าระแล้วและสิทธิออก

เสียงทัง้หมด  
(ร้อยละ) 

1. บรษิัท กลัฟ์ เอ็นเนอรจ์ี ดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั (มหำชน) 199,999,997 100.00 
2. นำงพรทิพำ ชินเวชกจิวำนิชย ์ 1 0.00 
3. นำยรฐัพล ชื่นสมจติต ์ 1 0.00 
4. นำยรวิ กรูมะโรหิต 1 0.00 

รวมทัง้หมด 200,000,000 100.00 
  ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
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1.2.5 รายชื่อคณะกรรมการของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัทของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ณ วนัท่ี 23 ธันวำคม 2565 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสำรชัถ ์รตันำวะดี กรรมกำร / ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบญุชยั ถิรำติ กรรมกำร 
3. นำงสำวบงัอร สทุธิพฒันกิจ กรรมกำร 
4. นำยสพุร หลกัมั่นคง กรรมกำร 
5. นำยสิตมน รตันำวะดี กรรมกำร 

ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 

1.2.6 สรุปฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของผู้ท าค าเสนอซือ้ 

ขอ้มลูสรุปของงบกำรเงินที่ตรวจสอบแลว้ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวำคม 2562, 2563 และ 
2564 มีรำยละเอียดดงันี ้

  หน่วย: ลำ้นบำท 

งบการเงิน 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
สินทรพัยร์วม 0.53 0.51 0.42 
หนีส้ินรวม 0.02 0.02 0.02 
ทนุจดทะเบียน 2.00 2.00 2.00 
ทนุที่ออกและช ำระแลว้ 2.00 2.00 2.00 
ส่วนของผูถ้ือหุน้ 0.51 0.49 0.40 
รำยไดร้วม 0.002 0.0004 0.0002 
ค่ำใชจ้่ำยรวม 0.04 0.02 0.09 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ (0.04) (0.02) (0.09) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ต่อหุน้พืน้ฐำน (บำท) (0.19) (0.10) (0.45) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บำท) - - - 
มลูค่ำตำมบญัชตี่อหุน้ (บำท) 2.57 2.47 2.02 

ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
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1.2.7  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GULF 

รำยชื่อกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ GULF 10 รำยแรก ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 (วันปิดสมุดภำยในล่ำสุดของ 
GULF) มีดงันี ้

ล าดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้น (หุ้น) 
ร้อยละของจ านวนหุ้น
ช าระแล้วและสิทธิออก

เสียงทัง้หมด (%) 

1. กลุ่มนำยสำรชัถ ์รตันำวะด ี 8,632,434,119 73.57 
- นายสารชัถ์ รตันาวะด ี 4,171,077,797 35.55 
- นางนลิน ีรตันาวะดี /1 23,100,000 0.20 
- Gulf Capital Holdings Limited /2 2,626,240,498 22.38 
- Gulf Investment and Trading Pte. Ltd./3 1,241,961,047 10.59 
- บริษัท กลัฟ์ โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั /4 570,054,777 4.86 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 487,819,197 4.16 
3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนดค์อนสตรคัชั่น จ ำกดั (มหำชน) 220,000,000 1.88 
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  145,627,374 1.24 
5. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 145,539,022 1.24 
6. บริษัท สวนอตุสำหกรรมโรจนะ จ ำกดั (มหำชน) 101,271,300 0.86 
7. ส ำนกังำนประกนัสงัคม 89,905,100 0.77 
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 75,783,073 0.65 
9. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพทิสโกม้ำสเตอรร์่วมทนุ ซึ่งจดทะเบียนแลว้ 33,886,380 0.29 
10. กองทนุรวมวำยภุกัษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน)  33,625,075 0.29 
11. กองทนุรวมวำยภุกัษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 33,625,075 0.29 
12. อ่ืน ๆ 1,733,634,283 14.78 

รวมทัง้หมด 11,733,149,998 100.00 
ท่ีมำ: แบบ 247-4 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ 
หมำยเหต:ุ  /1 นำงนลินี รตันำวะดี เป็นคู่สมรสของนำยสำรชัถ ์รตันำวะดี 

 /2 เป็นบรษิัทจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยฮ่องกง โดยนำยสำรชัถ ์รตันำวะดี เป็นผูร้บัผลประโยชน ์(Beneficiary) 
 /3 เป็นบรษิัทจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยสิงคโปร ์โดยนำยสำรชัถ ์รตันำวะดี เป็นผูร้ับผลประโยชน ์(Beneficiary) 
 /4 เป็นบรษิัทจ ำกดัภำยใตก้ฎหมำยไทยถือหุน้โดยนำยสำรชัถ ์รตันำวะดี รอ้ยละ 100.00 
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1.2.8  รายชื่อคณะกรรมการของ GULF 

รำยชื่อคณะกรรมกำรบรษิัทของ GULF ณ วนัท่ี 23 ธันวำคม 2565 

ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยวิเศษ จภูิบำล กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเกษม สนิทวงศ ์ณ อยธุยำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสมหมำย ภำษี กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรดำ้นควำมยั่งยืน ก ำกับดูแลกิจกำร และ

บริหำรควำมเสี่ยง 
4. ดร. รวีพร คหูิรญั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสมประสงค ์บญุยะชยั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรดำ้นควำมยั่งยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง 
6. นำยปรีดี ดำวฉำย กรรมกำรอิสระ 
7. นำยสนัติ บญุประคบั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรดำ้นควำมยั่งยืน ก ำกบัดแูลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง 
8. นำยสำรชัถ ์รตันำวะดี กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
9. นำงพรทิพำ ชินเวชกิจวำนิชย ์ กรรมกำร / กรรมกำรดำ้นควำมยั่งยืน ก ำกับดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง / รองประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำร 
10. นำยบญุชยั ถิรำต ิ กรรมกำร / รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
11. นำงสำวยพุำพิน วงัวิวฒัน ์ กรรมกำร / กรรมกำรด้ำนควำมยั่งยืน ก ำกับดูแลกิจกำร และบริหำรควำมเสี่ยง / ประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำรดำ้นกำรเงิน 
12. นำงโชติกลุ สขุภิรมยเ์กษม กรรมกำร 

ที่มำ: เว็บไซตบ์ริษัทของ GULF 
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1.3 ข้อมูลการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย ์ 

ผู้ท าค าเสนอซือ้ : บรษิัท กลัฟ์ เวนเชอรส์ จ ำกดั 
ผู้จัดท าค าเสนอซือ้ : บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  
ตัวแทนในการรับค าเสนอซือ้ : บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
จ านวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอซือ้ : หุ้นสำมัญที่เหลือทั้งหมดของกิจกำร จ ำนวน 645,231,020 หุ้น คิดเป็น

รอ้ยละ 58.87 ของหุน้สำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกิจกำร 
ราคาเสนอซือ้ : 9.92 บำทต่อหุน้ 

ทัง้นี ้ผูแ้สดงเจตนำขำย มีภำระค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ดงักล่ำว 
ในอตัรำรอ้ยละ 0.25 ของรำคำเสนอซือ้ และภำษีมลูค่ำเพิ่มในอตัรำรอ้ย
ละ 7.00 ของค่ำธรรมเนียมในกำรเสนอขำยหุน้ ดงันัน้ รำคำสทุธิที่ผูแ้สดง
เจตนำขำยจะไดร้บัเท่ำกับหุน้ละ 9.893464 บำทต่อหุน้ (เกำ้จุดแปดเกำ้
สำมส่ีหกส่ีบำท) ทั้งนี ้ หำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของ THCOM (แลว้แต่กรณี) ไดม้ีมติเห็นชอบอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ของ THCOM โดยก ำหนดวัน Record Date 
เพื่อก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล ในช่วงระยะเวลำรบัซือ้ 
รำคำเสนอซือ้หุ้นสำมัญจะมีกำรปรับลดลงเท่ำกับเงินปันผล และรำคำ
สทุธิที่ผูแ้สดงเจตนำขำยจะไดร้บั ก็จะมีกำรปรบัลดลงตำมรำคำเสนอซือ้
หุน้สำมัญที่มีกำรปรบัลดลงจำกเงินปันผลเช่นกัน ซึ่งรำคำดังกล่ำวเป็น
รำคำเสนอซือ้สุดทำ้ยที่จะไม่เปล่ียนแปลงอีก (Final Offer) เวน้แต่หำกมี
เหตุกำรณร์ำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรพัยสิ์นของกิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำ
รับซือ้ หรือมีบุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกิจกำร ในระหว่ำง
ระยะเวลำรบัซือ้ 

 

ระยะเวลารับซือ้ : ระยะเวลำรบัซือ้ รวมทัง้สิน้ 25 วนัท ำกำร เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 6 มกรำคม 2566 
ถึงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2566 ทุกวันท ำกำรของตัวแทนในกำรรับซื ้อ
หลักทรัพย ์เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยระยะเวลำดังกล่ำวเป็น
ระยะเวลำรบัซือ้สุดทำ้ยที่จะไม่ขยำยระยะเวลำรบัซือ้อีก (Final Period) 
เว้นแต่หำกมีเหตุกำรณ์รำ้ยแรงต่อฐำนะหรือทรัพย์สินของกิจกำร ใน
ระหว่ำงระยะเวลำรับซือ้ หรือมีบุคคลอื่นยื่นค ำเสนอซือ้หลักทรัพยข์อง
กิจกำร ในระหว่ำงระยะเวลำรบัซือ้ 
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ส่วนที ่2: ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อราคาเสนอซือ้หลักทรัพย ์ 

ในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของรำคำเสนอซือ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระพิจำรณำข้อมูลจำกงบกำรเงิน
ยอ้นหลงั 3 ปี ที่ตรวจสอบโดยบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ำกัด และงบกำรเงินไตรมำสที่ 3 ส ำหรบังวด
สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2565 ที่สอบทำนโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ
กิจกำร ประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรที่ไดร้ับจำกกิจกำร กำรสัมภำษณผ์ูบ้ริหำรของกิจกำร และเจำ้หนำ้ที่  
ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลอื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้ง และกำรศึกษำขอ้มลูทำงธุรกิจและกำรเงินของบริษัทที่เทียบเคียงได ้ตลอดจน
ขอ้มลูที่เผยแพรต่่อสำธำรณะทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระ ตัง้อยู่บนสมมติฐำนว่ำขอ้มลูและ
เอกสำรส ำคญัดงักล่ำวเป็นขอ้มลูที่สมบรูณ ์ครบถว้น และถกูตอ้ง รวมทัง้ พิจำรณำจำกสถำนกำรณ ์และขอ้มลูที่สำมำรถรบัรู ้
ไดใ้นปัจจบุนั ซึ่งหำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กำรประเมินมลูค่ำหุน้ของ
กิจกำรรวมถึงกำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้ในกำรพิจำรณำรำคำยตุิธรรมของมลูค่ำรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลง  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดท้ ำกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร ดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 6 วิธี ไดแ้ก่ 

1. วิธีมลูค่ำหุน้ตำมบญัชี (Book Value Approach) 

2. วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (Volume Weighted Average Price Approach: VWAP 
Approach) 

3. วิธีเปรียบเทียบกบับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั (Market Comparable Approach) 
3.1.  วิธีอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี (Price to Book Value Approach: P/BV Ratio) 
3.2.  วิธีอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) 
3.3.  วิธีอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหักดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้และค่ำเส่ือม

รำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) 

4. วิธีเปรียบเทียบกบัรำยกำรซือ้ขำยกิจกำรท่ีผ่ำนมำ (Precedent Transaction Approach) 

5. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF Approach) 

6. วิ ธีกำรเปรียบเทียบมูลค่ำหุ้นเป้ำหมำยที่ประเมินโดยนักวิเครำะห์หลักทรัพย์  (Research Analysts 
Consensus) 
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2.1  วิธีมูลค่าหุน้ตามบัญชี (Book Value Approach) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้โดยใชม้ลูค่ำของกิจกำรท่ีปรำกฏตำมบญัชี (สินทรพัยร์วมหักหนีสิ้นรวม) ณ ขณะใดขณะหนึง่ 
ในที่นีเ้ป็นกำรประเมินจำกมลูค่ำตำมบญัชีของ THCOM ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 ซึ่งเป็นงบกำรเงิน
ฉบบัล่ำสดุ ที่ผ่ำนกำรสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้สำมญัโดยวิธีดงักล่ำวจะค ำนวณจำกส่วนของผูถื้อหุน้ตำมงบกำรเงินรวมของ THCOM หำร
ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัของกิจกำรที่ออกและจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยจ ำนวนหุน้ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำหุน้ของ THCOM 
ในครัง้นีเ้ท่ำกบั 1,096,101,954 หุน้ ซึ่งสำมำรถแสดงวิธีค ำนวณไดด้งันี ้ 

ตารางที ่2-1: การค านวณมูลค่าของกิจการตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี   

ล าดับ รายการ มูลค่า (ล้านบาท) 
1 ทนุจดทะเบียนที่ช  ำระแลว้  5,480.51  
2 ส่วนเกินมลูคำ่หุน้สำมญั 4,325.27  
3 ก ำไรสะสม - ส ำรองตำมกฎหมำย 549.99 
4 ก ำไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร 1,220.37 
5 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุน้ (679.27) 
6 รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)  10,896.87 
7 จ ำนวนหุน้ที่ช  ำระแลว้ทัง้หมดของบริษทัฯ (ลำ้นหุน้)  1,096.10 
8 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (6) / (7) 9.94  

ท่ีมำ: งบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 สอบทำนโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

จำกกำรประเมินรำคำหุ้นดว้ยวิธีมูลค่ำหุ้นตำมบัญชี จะไดมู้ลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ THCOM เท่ำกับ 
10,896.87 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูค่ำทำงบญัชีต่อหุน้เท่ำกบั 9.94 บำทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ 0.02 
บำทต่อหุน้ หรือสงูกว่ำดว้ยอตัรำรอ้ยละ 0.20 ของรำคำเสนอซือ้ 

ทัง้นีก้ำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้สำมญั ดว้ยวิธีมลูค่ำหุน้ตำมบญัชีเป็นกำรแสดงมลูค่ำทำงบญัชีของกิจกำร 
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น และแนวโนม้กำรเติบโตใน
อนำคตของกิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีมลูค่ำหุน้ตำมบญัชีอำจเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำร
ประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร  

2.2  วิธีเปรียบเทยีบราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Volume Weighted Average Price Approach: VWAP) 

 กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ย VWAP เป็นกำรประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้ โดยพิจำรณำถึงอปุสงค ์อปุทำน ของกำร
ซือ้ขำยหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยในช่วง 360 วนัท ำกำร ระหว่ำงวนัที่ 5 กรกฏำคม 2564 ถึงวนัที่ 28 ธันวำคม 2565 หุน้
ของกิจกำรมีกำรเคล่ือนไหวของรำคำซือ้ขำยอยู่ระหว่ำง 8.35 ถึง 14.40 บำทต่อหุน้ โดยมีรำคำต ่ำสดุที่ 8.35 บำท ณ วนัท่ี 8 
มีนำคม 2565 และรำคำสงูสดุที่ 14.40 บำท ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565  

กำรประเมินมลูค่ำวิธีนี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัของหุน้ของกิจกำร (มลูค่ำ
กำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำร / ปรมิำณกำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำร) ยอ้นหลงัในช่วงเวลำ 7 วนัท ำกำร 15 วนัท ำกำร 30 วนัท ำกำร 
60 วนัท ำกำร 90 วนัท ำกำร 120 วนัท ำกำร 180 วนัท ำกำร และ 360 วนัท ำกำร จำกวนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 (หน่ึงวนัท ำกำร
ก่อนวันที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลักทรัพยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร (แบบ 247-3)) เนื่องจำกที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ช่วงเวลำดงักล่ำวน่ำจะสะทอ้นใหเ้ห็นแนวโนม้และกำรเคล่ือนไหวของมลูค่ำตำมรำคำตลำด
อย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งควำมเป็นจรงิในกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรในปัจจบุนั 
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กราฟแสดงราคาปิดและปริมาณการซือ้ขายหุ้นของกิจการย้อนหลัง 360 วันท าการ (5 ก.ค. 2564 - 28 ธ.ค. 2565)   

 
ท่ีมำ: SETSMART ขอ้มลูรำคำปิดและกำรซือ้ขำยยอ้นหลงัจำกวนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำรถึง 360 วนัท ำกำร 
หมำยเหต:ุ 1/ ณ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2565 กสทช. ประกำศเรื่องกำรรบัฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียและประชำชนทั่วไป ต่อรำ่งหลกัเกณฑแ์ละ

กำรอนญุำตใหส้ิทธิใชว้งโคจรดำวเทียม 
 2/  ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2565 กสทช. จดัรบัฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียและประชำชนทั่วไป 
 3/  ณ วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2565 ประกำศบงัคบัใชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรอนญุำตใหใ้ชส้ิทธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลกัษณะจดัชดุ 

(Package) ผ่ำนรำชกิจจำนเุบกษำ 
 4/  ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2565 GULF และผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ประกำศเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของ THCOM จำก INTUCH และท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัท่ี

เหลือทัง้หมดของ THCOM ท่ีรำคำ 9.92 บำท/หุน้ 
 5/  ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน ถึง 30 พฤศจิกำยน 2565 ระยะเวลำกำรเขำ้รบัเอกสำรคดัเลือกส ำหรบักำรประมลูสิทธิในกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม 
 6/  ณ วนัท่ี 1 ธันวำคม 2565 กสทช. แจง้ว่ำมผีูเ้ขำ้รบัเอกสำรกำรประมลูทัง้หมด 5 รำย 
 7/  ณ วนัท่ี 27 ธันวำคม 2565 กสทช. เปิดเผยรำยชื่อบริษัท 3 แห่งที่ยื่นขอรบัอนญุำตใหใ้ชส้ิทธิในกำรใชว้งโคจรในลกัษณะจดัชดุ (Package) โดย

บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ THCOM เป็นหน่ึงในสำมรำยดงักล่ำว  
 

ตารางที ่2-2: ข้อมูลราคาปิดและราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  

ข้อมูลราคาปิดย้อนหลังจากวันที ่28 ธันวาคม 2565 
ปริมาณซือ้ขาย
เฉล่ียต่อวัน  
(หุ้นต่อวัน) 

มูลค่าซือ้ขาย
เฉล่ียต่อวัน  

(ล้านบาทต่อวัน) 

VWAP 
(บาทต่อหุ้น) 

Turnover 
Ratio1/ 

(ร้อยละ) 
ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำร  26,011,858 356.39 13.70 2.37 
ยอ้นหลงั 15 วนัท ำกำร  26,487,943 351.79 13.28 2.42 
ยอ้นหลงั 30 วนัท ำกำร  20,769,487 268.63 12.93 1.89 

ยอ้นหลงั 60 วนัท ำกำร  18,040,548 224.18 12.43 1.65 
ยอ้นหลงั 90 วนัท ำกำร  15,615,326 190.07 12.17 1.42 
ยอ้นหลงั 120 วนัท ำกำร 12,151,942 146.72 12.07 1.11 
ยอ้นหลงั 180 วนัท ำกำร 8,753,983 103.79 11.86 0.80 
ยอ้นหลงั 360 วนัท ำกำร 8,396,440 95.44 11.37 0.77 
ท่ีมำ: SETSMART ขอ้มลูรำคำปิดและกำรซือ้ขำยยอ้นหลงัจำกวนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 ยอ้นหลงั 7 วนัท ำกำรถึง 360 วนัท ำกำร 
หมำยเหตุ: 1/ Turnover Ratio คืออัตรำหมุนเวียนกำรซือ้ขำยเฉลี่ย ค ำนวณจำกปริมำณกำรซือ้ขำยหำรดว้ยปริมำณหุน้จดทะเบียนกับตลำดหลกัทรพัยฯ์ ณ 

วนัท่ีน ำมำค ำนวณ 
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จำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมตำมตำรำงข้ำงตน้ หุ้นสำมัญของกิจกำรจะมีมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของ
กิจกำรอยู่ในช่วง 11.37 ถึง 13.70 บำทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เท่ำกับ 1.45 ถึง 3.78 บำทต่อหุน้ 
หรือสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 14.62 ถึง 38.10 ของรำคำเสนอซือ้  

ทัง้นี ้เมื่อพิจำรณำปริมำณหุน้ของกิจกำร มีปริมำณซือ้ขำยเฉล่ียต่อวนัในช่วงดงักล่ำวเท่ำกบั 8,396,440 หุน้ต่อวนั 
ถึง 26,011,858 หุน้ต่อวนั โดยเมื่อน ำอตัรำหมนุเวียนเฉล่ียยอ้นหลงั 360 วนัท ำกำร รอ้ยละ 0.77 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของ
กิจกำร ถือไดว้่ำหุน้ของกิจกำร มีสภำพคล่องในระดบัต ่ำ ดงันัน้ รำคำหุน้ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ จึงไม่สำมำรถสะทอ้นอปุสงค์
และอปุทำนของนกัลงทนุ รวมถึงมมุมองของนกัลงทนุต่อผลกำรด ำเนินงำน กำรเติบโตในอนำคต และปัจจยัอื่น ๆ ของกิจกำร
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

จำกเหตผุลที่กล่ำวมำขำ้งตน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวธีิเปรียบเทียบรำคำถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัอำจเป็นวธีิ
ที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร  
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2.3  วิธีเปรียบเทยีบกับบริษทัทีป่ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกนั (Market Comparable Approach) 

กำรประเมินโดยวิธีกำรเปรียบเทียบกบับรษิัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนั เป็นกำรประเมินมลูค่ำของกิจกำร โดยเทียบเคียงอตัรำส่วนรำคำที่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยท์ัง้ในไทยและ
ต่ำงประเทศแทนบนสมมติฐำนว่ำ บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน ควรจะมีอตัรำส่วนมลูค่ำตลำดที่ใกลเ้คียงกัน โดยในกำร เลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ใกลเ้คียงกันเพื่อประเมินมลูค่ำของกิจกำรนัน้ แต่ละบริษัทที่น ำมำเปรียบเทียบนัน้อำจมีควำมแตกต่ำงกัน อำทิ นโยบำยกำรลงทุน นโยบำยทำงบญัชี แผนธุรกิจในอนำคต ขนำดของกิจกำร 
โครงสรำ้งรำยได ้ตน้ทุนทำงกำรเงิน โครงสรำ้งเงินทุน แหล่งที่มำของรำยได ้และคุณภำพของบรษิัท เป็นตน้ ดว้ยขอ้จ ำกดัที่กล่ำวมำ กำรน ำบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกันมำเปรียบเทียบ
กนันัน้อำจไม่สำมำรถสะทอ้นมลูค่ำของกิจกำรไดค้รบถว้นในทกุมิติ  

อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำและคดัเลือกบริษัทเทียบเคียงที่ประกอบธุรกิจโดยใชบ้ริษัทท่ีอยู่ในอุตสำหกรรมดำวเทียมเพื่อสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รวมถึง
เป็นผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นเจำ้ของดำวเทียม มำใชป้ระกอบเพื่อควำมเหมำะสม เนื่องจำกกิจกำรไม่มีบรษิทัท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัในประเทศไทย ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไดเ้ลือกบรษิทั
ในต่ำงประเทศแทน  

โดยขอ้มลูของบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจใกลเ้คียงกนัสำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 

ตารางที ่2-3: ข้อมูลบริษัททีป่ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน 

บริษัท ช่ือย่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาด

หลักทรัพย ์
(ประเทศ) 

มูลค่า
หลักทรัพย์
ตามราคา
ตลาด 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 

APT Satellite Holdings 
Limited  

1045.HK บริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ที่ลงทุนในกิจกำรที่เป็นเจ้ำของดำวเทียมและให้บริกำร
ช่องสญัญำณดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวขอ้ง บริกำรกระจำยสญัญำณโทรทศันแ์ละสญัญำณ
โทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม รวมถึงใหบ้ริกำรศูนยจ์ัดเก็บขอ้มูล (Data Centre Services) และ
บริกำรดำวเทียมที่เกี่ยวขอ้ง โดยมีดำวเทียมปัจจบุนัที่อยู่ในวงโคจรทัง้หมด 5 ดวง คือ APSTAR-
6D, APSTAR-7, APSTAR-9, APSTAR-5C และ APSTAR-6C 

เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง 

8,791 4,336 31,871 

SKY Perfect JSAT Holdings 9412.T บริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ที่ลงทุนในกิจกำรที่เป็นเจำ้ของดำวเทียมและใหบ้ริกำรกำร
สื่อสำรผ่ำนช่องสญัญำณดำวเทียมหลำกหลำยรูปแบบ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัด ำเนินธุรกิจดำ้นสื่อ 
ทั้งผ่ำนกำรกระจำยสญัญำณโทรทัศนผ์่ำนดำวเทียม และโครงข่ำยเสน้ใยแก้ว (Fiber To The 
Home) ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทมีดำวเทียมภำยใตก้ำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 16 ดวง 

ญ่ีปุ่ น 37,313 36,924 107,774 
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บริษัท ช่ือย่อ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาด

หลักทรัพย ์
(ประเทศ) 

มูลค่า
หลักทรัพย์
ตามราคา
ตลาด 

(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สินทรัพย ์
(ล้านบาท) 

Eutelsat Communication SA ETL.PA บริษัทเป็นเจ้ำของดำวเทียมและใหบ้ริกำรช่องสัญญำณดำวเทียมครอบคลุมภูมิภำค ยุโรป 
แอฟริกำ ตะวนัออกกลำง และพืน้ที่ส่วนใหญ่ของเอเชียและอเมริกำ โดยใหบ้ริกำรทุกรูปแบบซึ่ง
รวมถึง บริกำรกระจำยสัญญำณโทรทัศน์และสัญญำณโทรคมนำคมผ่ำนดำวเทียม บริกำร
กระจำยสญัญำณอินเทอรเ์น็ต และบริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัดำวเทียม 

ฝรั่งเศส 63,948 44,998 275,248 

Telesat Corporation TSAT.O บริษัทเป็นเจำ้ของดำวเทียมและเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมรำยใหญ่ของโลก ใหบ้ริกำรรบัและ
กระจำยสญัญำณโทรคมนำคม โดยใหบ้ริกำรดำวเทียมแก่ลกูคำ้ทั่วโลก 

สหรฐัอเมริกำ 12,165 20,101 163,949 

China Satellite 
Communications Co., Ltd. 

601698.SS บริษัทเป็นเจำ้ของดำวเทียมและเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียม โดยใหเ้ช่ำช่องสญัญำณดำวเทียม ทัง้
ระยะยำวและระยะสัน้แก่ลกูคำ้ อีกทัง้ บริษัทยงัเป็นผูใ้หบ้ริกำรดำวเทียมต่ำงประเทศใหป้ระเทศ
ใกลเ้คียง 

สำธำรณรฐั
ประชำชนจีน 

239,483 4,336 31,871 

ที่มำ: Refinitiv ขอ้มลู ณ วนัที่ 28 ธันวำคม 2565 โดยขอ้มลูทำงกำรเงินเป็นขอ้มลูจำกงบกำรเงินสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 
 

ทัง้นี ้อตัรำส่วนมลูค่ำตลำดที่ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระน ำมำพิจำรณในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร ไดแ้ก่ 

2.3.1 อตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี (Price to Book Value Approach: P/BV Ratio) 
2.3.2 อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) 
2.3.3 อตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (Enterprise Value to Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciation, and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) 

โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี ้
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2.3.1  วิธีเปรียบเทยีบอัตราสว่นราคาต่อมูลคา่ตามบัญชี (Price to Book Value Approach: P/BV Ratio) 

เป็นวิธีประเมินมูลค่ำหุน้สำมัญ โดยกำรน ำมูลค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมบัญชีของ THCOM ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2565 ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงนิรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยนกับญัชีที่ไดร้บัอนญุำต และเป็นงบกำรเงินฉบบั
ล่ำสดุคณูดว้ยค่ำมธัยฐำน (Median) ของอตัรำส่วน P/BV ของบรษิัทท่ีประกอบธุรกิจเทียบเคียงกบั THCOM   

ทัง้นี ้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชอ้ตัรำส่วนของ P/BV ของบริษัทเทียบเคียงยอ้นหลงัในช่วงเวลำ 7 วนัท ำกำร 15 
วนัท ำกำร 30 วนัท ำกำร 60 วนัท ำกำร 90 วนัท ำกำร 120 วนัท ำกำร 180 วนัท ำกำร และ 360 วนัท ำกำร นบัยอ้นหลงัตัง้แต่
วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 (หน่ึงวนัท ำกำรก่อนวนัท่ีผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 
(แบบ 247-3)) โดยรำยละเอียดตำมตำรำงดำ้นล่ำง  

ตารางที ่2-4: ตารางมูลค่าหุ้นตามวิธีอัตราส่วน P/BV  

บริษัท 
อัตราส่วน P/BV ย้อนหลัง (เท่า)  

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

APT Satellite Holdings Limited  0.32 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.32 0.34 
SKY Perfect JSAT Holdings 0.56 0.56 0.57 0.59 0.61 0.62 0.60 0.56 
Eutelsat Communication SA 0.58 0.59 0.63 0.69 0.70 0.72 0.80 0.87 
Telesat Corporation 1.00 1.03 1.14 1.15 1.23 1.36 1.59 1.56 
China Satellite 
Communications Co., Ltd. 

3.04 3.14 3.20 3.25 3.39 3.46 3.49 4.16 

ค่ามัธยฐาน (Median) 0.58 0.59 0.63 0.69 0.70 0.72 0.80 0.87 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตาม

บัญชีของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)  
9.94 

มูลค่าหุ้น THCOM (บาทต่อหุ้น) 5.76 5.85 6.22 6.83 6.96 7.12 7.92 8.68 
ท่ีมำ: Refinitiv ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 

ค่ำมธัยฐำนของอตัรำส่วน P/BV ของบรษิัทเทียบเคียงตำมตำรำงขำ้งตน้อยู่ในช่วง 0.58 - 0.87 เท่ำ ส่งผลใหม้ลูค่ำ
ส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยวิธี P/BV อยู่ในช่วงรำคำ 5.76 - 8.68 บำทต่อหุน้ ซึ่งต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวน
เท่ำกบั 1.24 - 4.16 บำทต่อหุน้ หรือต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 12.50 - 41.94 

อย่ำงไรก็ดี วิธีดังกล่ำวไม่ได้ค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของปัจจัยพื ้นฐำนในแต่ละบริษัท รวมถึงไม่ได้สะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต ส่งผลใหก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีนี ้อำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของ
กิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนรำคำต่อมลูค่ำตำมบญัชี อำจเป็นวิธีที่ไม่
เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร 
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2.3.2  วิธีเปรียบเทยีบอัตราสว่นราคาต่อก าไรสุทธิ (Price to Earnings Approach: P/E Ratio) 

กำรประเมินมูลค่ำหุ้นโดยกำรน ำผลรวมของก ำไรสุทธิของกิจกำร ส ำหรับงวด 12 เดือนย้อนหลังของกิจกำร           
(1 ตุลำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน 2565) ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยนกับัญชีที่
ไดร้บัอนุญำต และเป็นงบกำรเงินฉบบัล่ำสดุคูณดว้ยค่ำมธัยฐำน (Median) ของอตัรำส่วน P/E ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
เทียบเคียงกบั THCOM 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชอ้ตัรำส่วน P/E ของบริษัทเทียบเคียงยอ้นหลงัในช่วงเวลำ 7 วนัท ำกำร 15 วนัท ำ
กำร 30 วนัท ำกำร 60 วนัท ำกำร 90 วนัท ำกำร 120 วนัท ำกำร 180 วนัท ำกำร และ 360 วนัท ำกำร นบัยอ้นหลงัตัง้แต่วนัท่ี 28 
ธันวำคม 2565 (หนึ่งวนัท ำกำรก่อนวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่ อครอบง ำกิจกำร (แบบ 
247-3)) โดยรำยละเอียดตำมตำรำงดำ้นล่ำง  

ตารางที ่2-5: ตารางมูลค่าหุ้นตามวิธีอัตราส่วน P/E  

บริษัท 
อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง (เท่า)  

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

APT Satellite Holdings Limited  6.96 6.95 6.77 6.61 6.91 7.04 7.35 7.84 
SKY Perfect JSAT Holdings n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Eutelsat Communication SA 6.97 7.08 7.53 8.26 8.43 8.52 9.10 10.21 
Telesat Corporation 17.44 17.44 17.44 16.59 17.41 16.38 14.15 10.37 
China Satellite 
Communications Co., Ltd. 

62.45 64.57 65.68 66.63 69.35 70.79 71.98 89.68 

ค่ามัธยฐาน (Median) 12.20 12.26 12.48 12.42 12.92 12.45 11.63 10.29 
ก าไรสุทธิของบริษัทฯ  

(บาทต่อหุ้น)  
0.37 

มูลค่าหุ้น THCOM (บาทต่อหุ้น) 4.55 4.57 4.65 4.63 4.82 4.64 4.33 3.84 
ท่ีมำ: Refinitiv ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 

ค่ำมธัยฐำนของอตัรำส่วน P/E ของบรษิัทเทียบเคียงตำมตำรำงขำ้งตน้อยูใ่นชว่ง 10.29 - 12.92 เท่ำ ส่งผลใหม้ลูค่ำ
ส่วนของผูถื้อหุน้ดว้ยวิธี P/E Ratio อยู่ในช่วงรำคำ 3.84 - 4.82 บำทต่อหุน้ ซึ่งต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็น
จ ำนวนเท่ำกบั 5.10 - 6.08 บำทต่อหุน้ หรือต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 51.41 - 61.29 

อย่ำงไรก็ดี วิธีดังกล่ำวไม่ได้ค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของปัจจัยพื ้นฐำนในแต่ละบริษัท รวมถึงไม่ได้สะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต ส่งผลใหก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีนี ้อำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของ
บริษัทฯ ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิอำจเป็นวิธีที่ไม่
เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร  
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2.3.3  วิธีเปรียบเทยีบอัตราสว่นมูลคา่กิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ และ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Enterprise Value to Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, 
and Amortization Approach: EV/EBITDA Ratio) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้โดยกำรน ำผลรวมของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้และค่ำเส่ือม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรบังวด 12 เดือนยอ้นหลงัของกิจกำร (1 ตลุำคม 2564 ถึง 30 กนัยำยน 2565) ตำมที่ปรำกฏใน
งบกำรเงินรวมซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยนักบัญชีที่ไดร้บัอนุญำต และเป็นงบกำรเงินฉบับล่ำสุดคูณดว้ยค่ำ  
มัธยฐำน (Median) ของอัตรำส่วน EV/EBITDA ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเทียบเคียงกับ THCOM บวกดว้ยเงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของกิจกำร และหกัออกดว้ยหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระใชอ้ตัรำส่วน EV/EBITDA ของบริษัทเทียบเคียงยอ้นหลงัในช่วงเวลำ 7 วนัท ำกำร 
15 วันท ำกำร 30 วันท ำกำร 60 วันท ำกำร 90 วันท ำกำร 120 วันท ำกำร 180 วันท ำกำร และ 360 วันท ำกำร นับยอ้นหลัง
ตัง้แต่วนัที่ 28 ธันวำคม 2565 (หนึ่งวนัท ำกำรก่อนวนัที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ประกำศเจตนำในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำ
กิจกำร (แบบ 247-3)) โดยรำยละเอียดตำมตำรำงดำ้นล่ำง  

ตารางที ่2-6: ตารางมูลค่าหุ้นตามวิธีอัตราส่วน EV/EBITDA  

บริษัท 
อัตราส่วน EV/EBITDA ย้อนหลัง (เท่า)  

7 
วันท าการ 

15 
วันท าการ 

30 
วันท าการ 

60 
วันท าการ 

90 
วันท าการ 

120 
วันท าการ 

180 
วันท าการ 

360 
วันท าการ 

APT Satellite Holdings Limited  0.94 0.94 0.87 0.82 0.91 0.94 1.06 1.38 
SKY Perfect JSAT Holdings 3.03 3.04 3.09 3.20 3.32 3.45 3.45 3.36 
Eutelsat Communication SA 4.90 4.86 4.93 5.10 5.13 5.20 5.51 5.81 
Telesat Corporation 6.89 6.91 7.00 6.97 7.01 7.10 7.22 6.96 
China Satellite Communications  
Co., Ltd. 

55.37 57.37 58.41 56.34 55.59 55.05 54.12 64.85 

ค่ามัธยฐาน (Median) 4.90 4.86 4.93 5.10 5.13 5.20 5.51 5.81 
EBITDA ของบริษัทฯ (ล้านบาท) 1,482.06 
มูลค่าของบริษัทฯ (ล้านบาท) 7,256 7,200 7,311 7,556 7,609 7,705 8,170 8,609 

บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 
(ลำ้นบำท) 

3,793.70 

บวก: สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น1/ 
(ลำ้นบำท) 

1,994.15 

หกั: หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้2/  
(ลำ้นบำท) 

2,284.55 

หกั: ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  
(ลำ้นบำท) 

- 

มูลค่าหุ้น THCOM (ล้านบาท)  10,760 10,704 10,814 11,059 11,113 11,209 11,673 12,112 
มูลค่าหุ้น THCOM (บาทต่อหุ้น) 9.82 9.77 9.87 10.09 10.14 10.23 10.65 11.05 

ท่ีมำ: Refinitiv ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 
หมำยเหต:ุ  1/  สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินฝำกระยะสัน้ และเงินลงทนุในตรำสำรหนีท่ี้วดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสรจ็อ่ืน 
2/ หนีส้ินท่ีมีภำระผูกพันดอกเบีย้ ประกอบดว้ย ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เงินกูย้ืมระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 
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บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 62/98 

ค่ำมธัยฐำนของอตัรำส่วน EV/EBITDA ของบรษิัทเทียบเคียงตำมตำรำงขำ้งตน้อยูใ่นชว่ง 4.86 - 5.81 เท่ำ ส่งผลให้
มลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้จำกวิธี EV/EBITDA อยู่ในช่วงรำคำ 9.77 - 11.05 บำทต่อหุน้ ซึ่งรำคำต ่ำสดุต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 
9.92 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเท่ำกับ 0.15 บำทต่อหุน้ หรือต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 1.51 และรำคำสูงสุดสูงกว่ำรำคำ
เสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเท่ำกบั 1.13 บำทต่อหุน้ หรือสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 11.39  

อย่ำงไรก็ดี วิธีดังกล่ำวไม่ได้ค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของปัจจัยพื ้นฐำนในแต่ละบริษัท รวมถึงไม่ได้สะท้อน
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต ส่งผลใหก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีนี ้อำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของ
กิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนมลูค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย อำจเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมูลค่ำหุน้
ของกิจกำร  



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 63/98 

2.4  วิธีเปรียบเทยีบกับรายการซือ้ขายกิจการทีผ่่านมา (Transaction Comparable Approach)  

กำรประเมินมลูค่ำหุน้โดยวิธีเปรียบเทียบกบัรำยกำรซือ้ขำยกิจกำรท่ีผ่ำนมำเป็นวธีิที่ใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำหลกัทรพัยข์องบรษิัท ดว้ยกำรเปรียบเทียบกบัรำยกำรซือ้ขำยของบรษิัทอืน่
ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัในอุตสำหกรรมดำวเทียมเพื่อสำรสนเทศและกำรส่ือสำร อย่ำงไรก็ดี ควำมแตกต่ำงของมลูค่ำรำคำซือ้ขำยบริษัทในแต่ละรำยกำรสะทอ้นถึงปัจจยัที่มีลกัษณะเฉพำะ
ของบรษิัทฯ สภำวะอตุสำหกรรม รวมถึงสภำวะแวดลอ้ม ณ ขณะนัน้ เช่น อ ำนำจในกำรเขำ้ควบคมุกิจกำร สดัส่วนกำรเขำ้ท ำธุรกรรม คณุภำพของกิจกำร และโอกำสในกำรผนึกก ำลงักับผูซ้ือ้
ภำยหลงักำรซือ้ขำยกิจกำร ซึ่งอำจไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง  

ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระเมินมลูค่ำหุน้สำมญั โดยกำรน ำผลรวมของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้และค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
ส ำหรบังวด 12 เดือนยอ้นหลงัของกิจกำร (1 ตลุำคม 2564 ถึง 30 กนัยำยน 2565) ของ THCOM ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงนิรวมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยนกับญัชีที่ไดร้บัอนญุำต 
และเป็นงบกำรเงินฉบบัล่ำสุดคูณดว้ย ค่ำมัธยฐำน (Median) ของอัตรำส่วน EV/EBITDA ของรำยกำรซือ้ขำยกิจกำรในอดีต บวกดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และหักออกดว้ย
หนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ ตำมที่ปรำกฏในงบกำรเงินรวมของกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดค้ดัเลือกรำยกำรซือ้ขำยที่อยู่ในอุตสำหกรรมดำวเทียมเพื่อสำรสนเทศและกำรส่ือสำร รวมถึงเป็นผูป้ระกอบกำรที่มีดำวเทียมเป็นของตนเอง โดยก ำหนด
ช่วงเวลำใหค้รอบคลมุ 10 ปียอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2555 - 2565 รำยละเอียดของรำยกำรซือ้ขำยสำมำรถสรุปไดด้งัตำรำงต่อไปนี ้

ตารางที ่2-7: ตารางรายการซือ้ขายกิจการในอดีตทีป่ระกอบธุรกิจเทยีบเคียง  

วันที ่ บริษัททีถู่กซือ้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศ 
สัดส่วนการซือ้ 

(ร้อยละ) 
มูลค่าการซือ้ขาย 

(ล้านดอลลารส์หรัฐ) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA 

(เท่า) 
ก.ย. 2562 Asia Satellite 

Telecommunications 
Holdings Limited 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฮ์่องกง ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิง
พำณิชยแ์ก่ผูป้ระกอบกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ และผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคม โดยมี
ดำวเทียมปัจจบุนัที่อยู่ในวงโคจรทัง้หมด 5 ดวง คือ ASIASAT 5, ASIASAT 6, ASIASAT 
7, ASIASAT 8, และ ASIASAT 9 

เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง 

25.57 130.84 6.07 

เม.ย. 2562 Hispasat S.A. ประกอบธุรกิจให้บริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิงพำณิชย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้น  ำตลำดของ
ประเทศสเปนและโปรตุเกส ปัจจุบันให้บริกำรผ่ำนดำวเทียมทั้งหมด 9 ดวง ได้แก่ 
Hispasat 30W-5, Hispasat 30W-6, Hispasat 36W-1, Amazonas 2, Amazonas 3, 
Amazonas 5, Hispasat 74W-1, Xtar-Eur, และ Spainsat 

สเปน 89.70 1,471.43 8.76 
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วันที ่ บริษัททีถู่กซือ้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประเทศ 
สัดส่วนการซือ้ 

(ร้อยละ) 
มูลค่าการซือ้ขาย 

(ล้านดอลลารส์หรัฐ) 

อัตราส่วน 
EV/EBITDA 

(เท่า) 
เม.ย. 2561 Hispasat S.A. ประกอบธุรกิจให้บริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิงพำณิชย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้น  ำตลำดของ

ประเทศสเปนและโปรตุเกส ปัจจุบันให้บริกำรผ่ำนดำวเทียมทั้งหมด 9 ดวง ได้แก่ 
Hispasat 30W-5, Hispasat 30W-6, Hispasat 36W-1, Amazonas 2, Amazonas 3, 
Amazonas 5, Hispasat 74W-1, Xtar-Eur, และ Spainsat 

สเปน 33.69 336.73 7.10 

มิ.ย. 2558 Asia Satellite 
Telecommunications 
Holdings Limited 

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฮ์่องกง ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิง
พำณิชยแ์ก่ผูป้ระกอบกำรช่องรำยกำรโทรทัศน์ และผูป้ระกอบกำรโทรคมนำคม โดยมี
ดำวเทียมปัจจบุนัที่อยู่ในวงโคจรทัง้หมด 5 ดวง คือ ASIASAT 5, ASIASAT 6, ASIASAT 
7, ASIASAT 8, และ ASIASAT 9 

เขตบริหำร
พิเศษฮ่องกง 

41.11 539.04 6.40 

ม.ค. 2557 Eutelsat Americas ประกอบธุรกิจให้บริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิงพำณิชย์โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยคือ
ผูป้ระกอบกำรช่องรำยกำรโทรทศันแ์ละหน่วยงำนภำครฐั โดยมีดำวเทียมปัจจบุนัอยู่ในวง
โคจรทัง้หมด 35 ดวง ครอบคลมุทวีปอเมริกำ ยโุรป แอฟริกำ ตะวนัออกกลำง และเอเชีย 

เม็กซิโก 100.00 1,129.18 11.90 

พ.ย. 2556 Hispasat S.A. ประกอบธุรกิจให้บริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิงพำณิชย์ โดยเป็นหนึ่งในผู้น  ำตลำดของ
ประเทศสเปนและโปรตุเกส ปัจจุบันให้บริกำรผ่ำนดำวเทียมทั้งหมด 9 ดวง ได้แก่ 
Hispasat 30W-5, Hispasat 30W-6, Hispasat 36W-1, Amazonas 2, Amazonas 3, 
Amazonas 5, Hispasat 74W-1, Xtar-Eur, และ Spainsat 

สเปน 16.42 228.18 8.32 

เม.ย. 2556 Hellas Sat ประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรธุรกิจดำวเทียมเชิงพำณิชยแ์ก่ผูป้ระกอบกำรช่องรำยกำรโทรทศัน ์
โดยเฉพำะข่ำว รำยกำรกีฬำ และรำยกำรบันเทิง โดยปัจจุบันใหบ้ริกำรผ่ำนดำวเทียม
ทัง้หมด 2 ดวง ไดแ้ก่ Hellas Sat 3 และ Hellas Sat 4 

กรีซ 99.05 207.18 6.99 

ค่ามัธยฐาน 7.10 
ท่ีมำ: Mergermarket ขอ้มลู ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 
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ตารางที ่2-8: ตารางค านวณมูลค่าหุ้นจากการเปรียบเทยีบรายการซือ้ขายกิจการทีผ่่านมา  

รายการ หน่วย: ล้านบาท 
ค่ำมธัยฐำน (Median) ของอตัรำส่วน EV/EBITDA (เท่ำ) 7.10 
EBITDA ของบริษัทฯ  1,482.06 
มูลค่าของบริษัทฯ  10,522.64 
บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  3,793.70 
บวก: สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น1/  1,994.15 
หกั: หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้2/  2,284.55 
หกั: ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย  - 
มูลค่าหุ้น THCOM  14,025.93 
มูลค่าหุ้น THCOM (บาทต่อหุ้น) 12.80 

หมำยเหต:ุ  งบกำรเงินรวมสอบทำนของกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 
 1/  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินฝำกระยะสั้น และเงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 
 2/  หนีส้ินท่ีมีภำระผูกพนัดอกเบีย้ ประกอบดว้ย ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เงินกูย้ืมระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 

ค่ำมธัยฐำน (Median) ของอตัรำส่วน EV/EBITDA ของกิจกำรในอดีตที่ประกอบธุรกิจเทียบเคียงเท่ำกบั 7.10 เท่ำ 
ส่งผลใหม้ลูค่ำส่วนของผูถื้อหุน้ตำมวิธีเปรียบเทียบกับรำยกำรซือ้ขำยกิจกำรที่ผ่ำนมำ เท่ำกับ 12.80 บำทต่อหุน้ ซึ่งสงูกว่ำ
รำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นจ ำนวนเท่ำกบั 2.88 บำทต่อหุน้หรือสงูกว่ำ รำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 29.03 

อย่ำงไรก็ดี วิธีดงักล่ำวไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงของมลูค่ำรำคำซือ้ขำยบรษิัทในแต่ละรำยกำรและไม่ไดส้ะทอ้น
ถึงปัจจัยที่มีลักษณะเฉพำะของบริษัทฯ สภำวะอุตสำหกรรม รวมถึงสภำวะแวดลอ้ม ณ ขณะนั้น เช่น อ ำนำจในกำรเขำ้
ควบคุมกิจกำร สัดส่วนกำรเขำ้ท ำธุรกรรม คุณภำพของกิจกำร และโอกำสในกำรผนึกก ำลังกับผูซ้ือ้ภำยหลังกำรซือ้ขำย
กิจกำร ซึ่งอำจไม่สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยตรง ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นวำ่วธีิเปรียบเทียบกบัรำยกำร
ซือ้ขำยกิจกำรท่ีผ่ำนมำอำจเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร
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2.5  วิธีคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

กำรประเมินมลูค่ำหุน้โดยวิธีคิดลดกระแสเงนิสดเป็นวธีิที่ค  ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของกิจกำรในอนำคต โดยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรกระแสเงินสดสุทธิที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้ับจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำร (Free Cash Flow to Firm หรือ FCFF) กลับมำเป็นมูลค่ำ ณ ปัจจุบัน โดยใชต้น้ทุนทำงกำรเงินถัว
เฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก (Weighted Average Cost of Capital หรือ WACC) เป็นอัตรำคิดลด โดยมีสมมติฐำนที่ก ำหนดขึน้จำก
กำรวิเครำะหข์อ้มลูผลกำรด ำเนินงำนในอดีตรวมกบักำรพิจำรณำนโยบำยและแผนงำนในอนำคตของกิจกำร โดยไดค้  ำนึงถึง
ปัจจยัต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต สภำพตลำด สภำวะกำรแข่งขนั โอกำสและอุปสรรคทำงธุรกิจ 
แนวโนม้ภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมโดยรวมที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ อีกทั้งยังมีสมมติฐำนที่ส  ำคัญว่ำธุรกิจจะคงด ำเนิน
ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ภำยใตภ้ำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณปั์จจุบนั รวมถึงไม่มีกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงมีนยัส ำคญัเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลำประมำณกำร 

ทั้งนี ้กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดว้ยวิธี DCF ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดจ้ัดท ำประมำณกำรของกิจกำร โดย
อำ้งอิงขอ้มลูและสมมติฐำนจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีกำรปรบัสมมติฐำนบำงประกำรให้
สะทอ้นตำมหลักกำรระมัดระวงั (Conservative Basis) เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรพิจำรณำหำมลูค่ำยุติธรรมของหุน้สำมญั
ของกิจกำร เพื่อใหค้วำมเห็นในกำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีเ้ท่ำนัน้ โดยไม่สำมำรถใชเ้ป็นรำคำอำ้งอิงนอกเหนือจำกวตัถปุระสงค์
ที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ นอกจำกนี ้หำกภำวะทำงเศรษฐกิจ และปัจจยัภำยนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
รวมทัง้สถำนกำรณภ์ำยในของกิจกำร มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกสมมติฐำนที่ก ำหนด มลูค่ำหุน้ท่ีประเมินได้
ตำมวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

โดยระยะเวลำประมำณกำรของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ อำ้งอิงจำกขอ้มลูระยะเวลำกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
ธุรกิจที่ไดร้บัจำกบริษัทฯ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้(1) แบนดว์ิธบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 4 ที่ซือ้จำกบมจ.โทรคมนำคม
แห่งชำติ ประมำณกำรตำมอำยุกำรใช้งำนของดำวเทียม โดยจะหมดอำยุกำรใช้งำน ณ วันที่  31 ธันวำคม 2567 (2) 
ดำวเทียมไทยคม 7-8 ซึ่งเป็นดำวเทียมของบริษัทฯ รวมถึง กำรใหบ้ริกำรทรำนสพ์อนเดอรบ์ำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 6 ที่
ซือ้จำกบมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ และบนดำวเทียมอื่นที่ซือ้จำกบคุคลภำยนอก ประมำณกำรจนถึงวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 
ซึ่งเป็นวนัท่ีใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 ของบรษิัทฯ หมดอำย ุ และ (3) กระแสเงินสดจำกเชน ประมำณ
กำรจนถึงปี 2589 ตำมอำยสิุทธิในกำรใหบ้รกิำรทำงดำ้นโทรคมนำคมในสปป. ลำว อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกรำยไดจ้ำกบรกิำร
เสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย เป็นบริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งอำยุกำรใชง้ำนของดำวเทียมของ
บริษัทฯ และระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงตัง้สมมติฐำนให้
รำยไดส่้วนดงักล่ำวเป็นธุรกิจที่จะด ำเนินต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ทัง้นี ้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็น
ว่ำระยะเวลำประมำณกำรถึงปี 2589 เพียงพอท่ีจะแสดงกระแสเงินสดในระยะยำวของบรษิัทฯ และประมำณกำรกระแสเงิน
สดในปี 2589 ที่ไม่รวมกระแสเงินสดจำกเชน มีควำมเหมำะสมที่จะน ำมำค ำนวณ มลูค่ำกิจกำรภำยหลงัระยะเวลำประมำณ
กำร (Terminal Value) เนื่องจำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำจะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อในกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรระมดัระวงั (Concervative Basis)  

ทั้งนี ้ทำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไม่ไดป้ระเมินผลกระทบที่อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร
ดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลกัษณะจดัชุด (Package) โดย กสทช. จดักำร
ประมลูดงักล่ำวในวนัที่ 15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วนัที่จดัท ำรำยงำนฉบบันี ้กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักล่ำว ยงัมี
ควำมไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กับปัจจยัที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำรลงทุนที่
เก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงในกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร รวมถึงกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ยังไม่มีควำมชัดเจน ทำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่ไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกผลกำร
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ประมลูดงักล่ำวเขำ้ไปในกำรก ำหนดของรำคำยตุิธรรมครัง้นี ้นนอกจำกนีก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ ยงัไม่รวม
ผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำม
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อว่ำผลของขอ้
พิพำทดงักล่ำวไม่น่ำมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ 

สมมติฐำนหลกัที่ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงินของกิจกำร สำมำรถสรุปไดด้ังนี ้ 

1. รายได้ 

รำยไดข้อง THCOM แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักไดแ้ก่ (1) รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรส่ือสำรดำวเทียมและบริกำรที่
เก่ียวเนื่อง (2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ  และ (3) รำยได้อื่น โดยมีสมมติฐำนในกำรประมำณกำร
ดงัต่อไปนี ้

1.1 รายได้จากการให้บริการสื่อสารดาวเทยีมและบริการทีเ่กี่ยวเน่ือง 

บริษัทฯ ใหบ้ริกำรส่ือสำรผ่ำนดำวเทียมแบบครบวงจร แก่ ผูใ้หบ้ริกำรกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน ์ผูป้ระกอบกำร
โทรคมนำคม ผูใ้หบ้ริกำรเครือข่ำยโทรศัพทม์ือถือ หน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนภำครฐั โดยรำยไดก้ำรใหบ้ริกำรแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนด ์(2) รำยไดจ้ำกดำวเทียมแบบทั่วไป และ (3) รำยไดอ้ื่นที่
เก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียม  

1.1.1 รายได้จากดาวเทยีมบรอดแบนด ์

รำยไดจ้ำกดำวเทียมบรอดแบนดเ์กิดจำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ิธและบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งของดำวเทียมไทยคม 4 
ซึ่งเป็นดำวเทียมที่ใหบ้รกิำรบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต (แบบจดุตอ่จดุ) ดว้ยเทคโนโลยีกำรออกแบบดำวเทียมโดยใชก้ำรจดัสรร
คล่ืนควำมถ่ีขั้นสูงและกำรออกแบบพืน้ที่ให้บริกำรเป็นวงกลมแคบ ๆ หลำย ๆ วงเรียงติดกันในลักษณะรังผึง้  ท ำให้
ดำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถจดัสรรคล่ืนควำมถ่ีเพื่อเพิ่มขนำดควำมจุแบนดว์ิธในกำรใหบ้ริกำรไดม้ำกกว่ำดำวเทียมแบบ
ทั่วไปหลำยเท่ำ จึงสำมำรถช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรลดตน้ทุนแบนดว์ิธต่อหน่วย (Mbps) ในกำรใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงมีนยัส ำคญั 
นอกจำกนี ้ดำวเทียมบรอดแบนดส์ำมำรถน ำเสนอบริกำรให้กับภำครัฐบำล ภำคธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบกำรเครือข่ำย
โทรศพัทเ์คลื่อนที่อีกดว้ย 

เมื่อสัญญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศ (สัญญำสัมปทำน) ได้สิน้สุดลงแล้วเมื่อวันที่  10 
กันยำยน 2564 รฐับำลไดม้อบหมำยให ้บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) (บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ) เป็น
ผูบ้รหิำรจดักำรดำวเทียมภำยใตส้ญัญำสมัปทำน โดยปัจจบุนั THCOM ด ำเนินกำรซือ้แบนดว์ธิบำงส่วนบนดำวเทียมไทยคม 
4 จำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ิธจำกผลคณูระหว่ำงรำคำของแบนดว์ิธ
ต่อหน่วย และจ ำนวนแบนดว์ิธที่ใหบ้ริกำรต่อหน่วย (Mbps) ส่วนรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งค ำนวณจำกสดัส่วนของ
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรบรอดแบนด ์นอกจำกนีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดข้องไทยคม 4 บนสมมติฐำน
ว่ำดำวเทียมไทยคม 4 จะสำมำรถใหบ้ริกำรไดจ้นถึงปี 2567 ตำมอำยกุำรใชง้ำนจรงิของดำวเทียม อำ้งอิงขอ้มลูจำกบรษิัทฯ 
และบริษัทฯ สำมำรถด ำเนินกำรซือ้แบนดว์ิธบำงส่วนของดำวเทียมไทยคม 4 จำก NT จนถึงปี 2567 ตำมประมำณกำรอำยุ
กำรใชง้ำนของดำวเทียม โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ิธ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรแบนด์วิธ เกิดจำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำสัญญำกับลูกค้ำเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริกำร
อินเทอรเ์น็ตสำมำรถน ำเสนอบริกำรบรอดแบนดค์วำมเร็วสงูแก่ผูใ้ช้งำนกลุ่มผูอ้ยู่อำศยัและธุรกิจขนำดย่อมในพืน้ที่ชนบท
ห่ำงไกลในภมูิภำคเอเชีย-แปซิฟิก 

ตารางที ่2-9: ตารางรายได้จากการให้บริการแบนดว์ิธ 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F1/ 
อัตรำกำรใชบ้ริกำรของลูกคำ้แบนดว์ิธ (Bandwidth 
Utilization Rate) (รอ้ยละ) 

22.48 18.52 16.22 17.90 16.72 15.62 

อตัรำกำรเติบโตของกำรใชแ้บนดว์ิธ (รอ้ยละ) (24.72) (17.61) (12.44) 10.35 (6.57) (6.57) 
อตัรำกำรเติบโตของรำคำแบนดว์ิธเฉลี่ย (รอ้ยละ) 22.41 (17.49) 0.52 (22.01) (12.99) (12.99) 
รำคำแบนดว์ิธเฉลี่ยต่อปี (ดอลลำรส์หรฐัต่อ Mbps) 5,726.45 4,725.13 4,749.65 3,704.40 3,223.15 2,804.42 
รายได้จากการให้บริการแบนดว์ิธ (ล้านบาท)2/ 1,548.16 1,048.13 939.81 880.47 718.07 583.74 

หมำยเหต:ุ 1/   ดำวเทียมไทยคม 4 จะหมดอำยกุำรใชง้ำนจริง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2567 
2/   ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ ไดอ้ำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรเท่ำกบั 34.672 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั โดยอำ้งอิงจำกธนำคำร
แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565  

ในปี 2565 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรจ ำนวนแบนดว์ิธที่ใหบ้ริกำรต่อหน่วย และรำคำแบนดว์ิธ
เฉล่ียต่อปี โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปี แลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized)  

ในปี 2566 - 2567 ปริมำณแบนดว์ิธที่ใหบ้ริกำรต่อหน่วย ไดถู้กประมำณกำรจำกกำรหำค่ำเฉล่ียของอัตรำกำร
เติบโตของกำรใชแ้บนดว์ิธระหว่ำงปี 2563 - 2565 ซึ่งเท่ำกับรอ้ยละ (6.57) ท ำให ้Bandwidth Utilization Rate ในปี 2566 
และ ปี 2567 เท่ำกบัรอ้ยละ 16.72 และรอ้ยละ 15.62 ตำมล ำดบั นอกจำกนีร้ำคำแบนดว์ิธเฉล่ีย ไดถ้กูประมำณกำรจำกกำร
หำค่ำเฉล่ียของอตัรำกำรเติบโตของรำคำแบนดว์ิธเฉล่ียที่ระหว่ำงปี 2563 – 2565 ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ (12.99)  

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง 

รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้ง เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณร์บัสญัญำณหรือบริกำรเสริม เป็นตน้ ที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง 
ยกเวน้ประเทศออสเตรเลีย และ (2) รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจำกรำยไดใ้นประเทศ
ออสเตรเลียเป็นกำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส่ือสำรขอ้มูลผ่ำนดำวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ  แก่หน่วยงำนรฐับำลในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบัอำยขุองดำวเทียมไทยคม 4 และ ใบอนญุำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 

ตารางที ่2-10: ตารางรายได้จากบริการเสริมทีเ่กี่ยวข้อง ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 
สดัสว่นรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งยกเวน้ประเทศ
ออสเตรเลีย ต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรแบนดว์ิธ (รอ้ยละ) 

19.20 10.17 8.64 5.47 8.09 8.09 

รายได้จากบริการเสริมทีเ่ก่ียวข้อง ยกเว้นประเทศ
ออสเตรเลีย (ล้านบาท) 

297.18 106.62 81.16 48.17 58.11 23.62 

 
ในปี 2565 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ประเทศออสเตรเลีย 

โดยอำ้งอิงจำกรำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ประเทศออสเตรเลีย ที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปีแลว้ปรบัเป็นเตม็
ปี (Annualized)  
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ในปี 2566 – 2567 สัดส่วนรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวข้อง ยกเว้นประเทศออสเตรเลีย ต่อรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้ริกำรแบนดว์ิธ ไดถู้กประมำณกำรจำกกำรหำค่ำเฉล่ียของสัดส่วนรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้ง ยกเวน้ประเทศ
ออสเตรเลีย ต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรแบนดว์ิธ ระหว่ำงปี 2563 - 2565 ซึ่งมีสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 8.09 
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ตารางที ่2-11: ตารางรายได้จากบริการเสริมทีเ่กี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่
เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย (รอ้ยละ) 

18.75 24.42 22.14 15.74 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

รายได้จากบริการเสริมทีเ่ก่ียวข้องใน
ประเทศออสเตรเลีย (ล้านบาท) 

209.55 260.71 318.42 368.54 372.19 375.87  379.59  383.35  387.15  390.98  394.85  398.76  402.71  406.70  

 
รายการ 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

อตัรำกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่
เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย (รอ้ยละ) 

0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

รายได้จากบริการเสริมทีเ่ก่ียวข้องใน
ประเทศออสเตรเลีย (ล้านบาท) 

410.73 414.79  418.90  423.05  427.24  431.47  435.74  440.06  444.41  448.81  453.26  457.75  462.28  466.86  

ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระตัง้สมมติฐำนให ้รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลียเป็นธุรกิจที่จะด ำเนินต่อไปอย่ำงตอ่เนื่อง (Going Concern Basis) จึงไดป้ระมำณ
กำรรำยไดด้งักล่ำวเป็นระยะเวลำ 25 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลำทัง้หมดในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของกิจกำร เนื่องจำกรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศ
ออสเตรเลีย เป็นกำรใหบ้ริกำรแก่หน่วยงำนรฐับำลในประเทศออสเตรเลีย จึงไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกับอำยุกำรใชง้ำนของดำวเทียมไทยคม 4 และระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่ 3  

ในปี 2565 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวข้องในประเทศออสเตรเลีย โดยอ้ำงอิงจำกรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวข้องในประเทศ
ออสเตรเลีย ที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปีแลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized)  

ในปี 2566 - 2589 รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรใหเ้ติบโตดว้ยอตัรำรอ้ยละ 0.99 อำ้งอิงจำกอตัรำกำรเติบโต
เฉล่ียต่อปีแบบทบตน้ (CAGR) ยอ้นหลงั 10 ปี ตัง้แต่ปี 2554 - 2564 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศออสเตรเลีย (Gross Domestic Product) จำกขอ้มลูของธนำคำรโลก (World Bank) 
เนื่องจำกที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระคำดว่ำรำยไดค้่ำบรกิำรจะเติบโตตำมกำรเติบโตของประเทศออสเตรเลีย 
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1.1.2 รายได้จากดาวเทยีมแบบทั่วไป 

รำยไดจ้ำกดำวเทียมแบบทั่วไปเกิดจำกกำรใหบ้ริกำรแพร่ภำพสญัญำณโทรทศัน ์(Broadcast) ผ่ำนกำรใหบ้ริกำร 
ทรำนสพ์อนเดอร ์(ช่องรบัส่งสัญญำณดำวเทียมจำกสถำนีภำคพืน้ดินผ่ำนจำนสำยอำกำศและน ำสัญญำณนั้นมำแปลง
ควำมถ่ีใหต้  ่ำลง และขยำยสญัญำณใหม้ีก ำลงัแรงขึน้เพื่อส่งสัญญำณกลับมำสู่สถำนีรบัสัญญำณปลำยทำงบนโลก) และ
บริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งบนดำวเทียมไทยคม 7 ดำวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดำวเทียมของบริษัทฯ และบนทรำนสพ์อนเดอร์
บำงส่วนของดำวเทียมไทยคม 6 ที่ซือ้จำก บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ และบนดำวเทียมอื่นที่ซือ้จำกบุคคลภำยนอก โดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทรำนสพ์อนเดอรจ์ำกผลคณูระหว่ำงรำคำของทรำนสพ์อน
เดอรต์่อหน่วย และจ ำนวนทรำนสพ์อนเดอรท์ี่ถูกใชง้ำนจริง ส่วนรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งค ำนวณจำกสดัส่วนของ
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทรำนสพ์อนเดอร ์นอกจำกนีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรว่ำดำวเทียมแบบทั่วไปทัง้หมด
จะสำมำรถด ำเนินกำรได้จนถึงวันที่  25 มิถุนำยน 2575 โดยอ้ำงอิงจำกระยะเวลำของใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่ 3 ของบรษิัทฯ ที่จะหมดอำยใุน วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575  

ในกำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกดำวเทียมแบบทั่วไป ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระอำ้งอิงขอ้มลูในอดีต โดยสมมติฐำน
ที่ส  ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี ้

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทรำนสพ์อนเดอร ์ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรทรำนส์พอนเดอร ์เกิดจำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ท ำสัญญำระยะยำวกับลูกค้ำ เพื่อ
ใหบ้ริกำรแพร่ภำพสญัญำโทรทศัน ์(Broadcast) และกำรบริกำรส่ือ (Media) โดยอตัรำกำรใชบ้ริกำรของลกูคำ้ทรำนสพ์อน
เดอร ์(Transponder Utilization Rate) ของดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ค ำนวณจำกจ ำนวนทรำนสพ์อน
เดอรท์ี่ถูกใชง้ำนจริง นอกจำกนีท้ี่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระยังไดป้ระมำณกำรอตัรำกำรใชง้ำนจริงของดำวเทียมไทยคม 6 
และดำวเทียมที่เช่ำจำกบุคคลภำยนอก ในอตัรำรอ้ยละ 100.00 ตลอดระยะเวลำกำรประมำณกำร โดยอำ้งอิงจำกสญัญำ
ระหว่ำงบรษิัทฯ กบัลกูคำ้ในปัจจบุนั  
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ตารางที ่2-12: ตารางรายได้จากการให้บริการทรานสพ์อนเดอร ์

รายการ   2562A   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570F   2571F   2572F   2573F   2574F 2575F1/ 
อตัรำกำรใชบ้ริกำรของลกูคำ้ทรำนสพ์อนเดอร ์
(Utilization Rate) (รอ้ยละ) 

82.14 66.95 59.86 51.21 51.61 52.02 52.43 52.85 53.28 53.71 54.15 54.60 55.05 26.62 

อตัรำกำรเติบโตของกำรใชท้รำนสพ์อนเดอร ์(รอ้ยละ) (6.10) (18.48) (10.59) (14.45) 0.78 0.79 0.80 0.80 0.81 0.81 0.82 0.82 0.83 0.00 
อัตรำกำรเติบโตของรำคำเฉลี่ยต่อทรำนส์พอนเดอร์ 
(รอ้ยละ) 

(24.38) (12.28) (1.75) (0.88) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) (0.08) 

รำคำเฉลี่ยต่อทรำนสพ์อนเดอรต์่อปี 
(ลำ้นดอลลำรส์หรฐัต่อทรำนสพ์อนเดอร)์ 

0.95  0.83  0.82  0.81  0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 

รายได้จากการให้บริการทรานสพ์อนเดอร ์ 
(ล้านบาท)2/ 

1,822.54  1,339.86  1,225.14  1,015.82  1,089.17  1,097.85  1,104.63  1,112.54  1,120.57  1,128.71  1,136.98  1,145.37  1,153.89  558.03  

หมำยเหต:ุ 1/   ดำวเทียมแบบทั่วไปจะใหบ้ริกำรถึง วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 
2/   อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรคือ 34.672 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั โดยอำ้งอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 

ในปี 2565 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรจ ำนวนทรำนสพ์อนเดอรท์ี่ใหบ้รกิำรและรำคำเฉล่ียต่อทรำนสพ์อนเดอร ์โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปีแลว้
ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized)  

ในปี 2566 - 2575 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรใหจ้ ำนวนทรำนสพ์อนเดอรท์ี่ใชบ้ริกำรปรบัขึน้ในช่วงอตัรำรอ้ยละ 0.00 – 0.83 โดยค ำนวณจำก (1) อตัรำกำรเติบโตของ
จ ำนวนทรำนสพ์อนเดอรท์ี่ใชบ้รกิำรของดำวเทียมที่บรษิัทฯ เป็นเจำ้ของ (ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8) ที่รอ้ยละ 1.50 โดยอำ้งอิงจำกสญัญำระยะยำวที่มีอยู่จรงิระหว่ำงบรษิัทฯ 
กับลกูคำ้ ประมำณกำรยอดสั่งสะสมคงเหลือ (Backlog) และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่คำดกำรณว์่ำจะมีกำรใชง้ำนเพิ่มเติมในต่ำงประเทศตำมบนัทึกควำมเขำ้ใจที่ไดล้งนำมไวก้บั
ลกูคำ้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหส้ะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวงั (Conservative Basis) ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระก ำหนดอตัรำกำรใชบ้ริกำรของลกูคำ้ทรำนสพ์อนเดอรข์องดำวเทียมที่บรษิัทฯ 
เป็นเจำ้ของไวส้งูสดุที่ประมำณรอ้ยละ 60.00 ซึ่งสอดคลอ้งกบัอตัรำกำรใชง้ำนในอนำคตที่ผูบ้รหิำรคำดกำรณ ์และ (2) อตัรำกำรเติบโตของดำวเทียมที่บรษิัทฯ ไม่ไดเ้ป็นเจำ้ของ (ดำวเทียมไทย
คม 6 และดำวเทียมที่เช่ำจำกบุคคลภำยนอก) ซึ่งถูกประมำณกำรใหม้ีค่ำคงที่ เพื่อใหส้ะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวัง (Conservative Basis) ประมำณกำรยอดสั่งสะสมคงเหลือ (Backlog) 
และแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ นอกจำกนีร้ำคำเฉล่ียต่อทรำนสพ์อนเดอรต์่อปีไดถ้กูก ำหนดใหค้งที่ ตำมกำรคำดกำรณข์องผูบ้รหิำร และสะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวงั (Conservative 
Basis)  
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รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง 

รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณจ์ำนรบัสญัญำณดำวเทียมหรืออปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง และบรกิำรเสรมิอื่น ๆ เป็นตน้  

ตารางที ่2-13: ตารางรายได้จากบริการเสริมทีเ่กี่ยวข้องของดาวเทยีมแบบทั่วไป 

รายการ   2562A   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570F   2571F   2572F   2573F   2574F   2575F1/ 
สัดส่วนรำยได้บริกำรเสริมของดำวเทียมไทยคม 6 ต่อ
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทรำนสพ์อนเดอร ์(รอ้ยละ) 

25.73 33.12 38.66 44.42 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 41.54 

สัดส่วนรำยไดบ้ริกำรเสริมของดำวเทียมไทยคม 7 และ
ไทยคม 8 ต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทรำนสพ์อนเดอร ์
(รอ้ยละ) 

5.48 41.85 39.18 44.19 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 

อตัรำกำรเติบโตรำยไดบ้ริกำรเสริมของดำวเทียมที่เช่ำจำก
บคุคลภำยนอก (รอ้ยละ) 

(23.54) (49.57) (3.93) (28.57) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายได้จากบริการเสริมทีเ่ก่ียวข้อง (ล้านบาท) 711.54 711.05 715.54 601.54 606.56  609.76  613.01  616.30  619.65  623.04  626.49  629.99  633.54  306.38  
หมำยเหต:ุ 1/   ดำวเทียมแบบทั่วไปจะใหบ้ริกำรถึง วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 

ในปี 2565 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรรำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้ง โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปีแลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized)  

ในปี 2566 – 2575 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งส ำหรบัดำวเทียมไทยคม 6 ดำวเทียมไทยคม 7 และดำวเทียมไทยคม 8 ตำมสดัส่วน
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรทรำนสพ์อนเดอรข์องดำวเทียมแต่ละดวง โดยอำ้งอิงจำกค่ำเฉล่ียของสดัส่วนรำยไดใ้นอดีตในปี 2564 - 2565 โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไม่ไดน้ ำสดัส่วนดงักล่ำว
ของปี 2563 มำค ำนวณเนื่องจำกเป็นสดัส่วนที่ผิดไปจำกกำรด ำเนินงำนปกติ (Outlier) นอกจำกนีร้ำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งของดำวเทียมที่เช่ำจำกบคุคลภำยนอก ถกูประมำณกำรให้
มีค่ำคงที่ เนื่องจำกบรกิำรเสรมิของดำวเทียมที่เช่ำจำกบคุคลภำยนอกจะสอดคลอ้งกบัอตัรำกำรใชท้รำนพอนเดอรข์องดำวเทียมกลุ่มดงักล่ำว  

1.1.3 รายได้อื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการสื่อสารดาวเทยีม 

รำยไดอ้ื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียม ที่ด  ำเนินกำรโดย THCOM บรษิัท ทีซี บรอดคำสติง้ จ ำกดั และบรษิัทกลุ่มไอพีสตำร ์เช่น รำยไดบ้รกิำรใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้
ระบบหรืออปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบักำรส่ือสำรดำวเทียม หรือรำยไดค้่ำปรบัจำกลกูคำ้ เป็นตน้ 

ตารางที ่2-14: ตารางรายได้อื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการสื่อสารดาวเทยีม 

รายการ   2562A   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570F 
รำยไดอ่ื้นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรสือ่สำรดำวเทียม (ลำ้นบำท) 4.76 82.40 17.10 144.29 86.68 86.68 86.68 86.68 57.79 
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ในปี 2565 - 2575 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดอ้ื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียมใหส้ะทอ้นรำยไดค้่ำชดเชยจำกลกูคำ้รำยหน่ึง จ ำนวนปีละ 2.50 ลำ้น
ดอลลำรส์หรฐั ตัง้แต่เดือนสิงหำคม 2565 จนถึงเดือนกรกฎำคม 2570 โดยไม่มีกำรประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจำกในปี 2565 ที่มีรำยไดอ้ื่นเพิ่มเติมจำก
ลกูคำ้รำยอื่นท่ีเกิดขึน้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 

1.2 รายได้จากการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

บรษิัทฯ ใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ ที่ด  ำเนินกำรโดยบรษิัท ไทย แอดวำนซ ์อินโนเวชั่น จ ำกดั เช่น บรกิำรจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำแพลตฟอรม์ บรกิำรท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด
เพื่อสนบัสนุนกำรขำย บริกำรหลงักำรขำยเพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรบัชมรำยกำรน่ำสนใจและโดดเด่น และบริกำรใหค้  ำปรกึษำและติดตัง้ระบบส ำหรบั เครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบ
วงจร และเครือข่ำยทีวีภำยในอำคำร (System Integration) เป็นตน้  

ตารางที ่2-15: ตารางรายได้จากการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

รายการ   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570F   2571F   2572F   2573F   2574F   2575F1/ 
อัตรำกำรเติบโตรำยได้จำกกำรให้บริกำรอินเทอรเ์น็ต
และสื่อ (รอ้ยละ) 

(88.49) (30.03) 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 

รายได้จากการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและส่ือ  
(ล้านบาท)2/ 

8.01 5.60 5.78 5.96 6.15 6.34 6.54 6.75 6.96 7.18 7.41 7.64 3.81 

หมำยเหต:ุ 1/   บริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อจะใหบ้ริกำรถึง วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 สอดคลอ้งกบักำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไป 
 2/ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อตำมงบกำรเงินของบริษัทฯ หลงัหกัรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในปี 2565 - 2575 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ ไดถ้กูประมำณกำรใหเ้ติบโตดว้ยอตัรำรอ้ยละ 3.16 อำ้งอิงจำกอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ยอ้นหลงั 10 ปี ตัง้แต่ปี 
2554 - 2564 ของผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศไทย (Gross Domestic Product) จำกข้อมูลของธนำคำรโลก (World Bank) เนื่องจำกที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระคำดว่ำค่ำใชจ้่ำยของ
ผูบ้รโิภค จะเติบโตตำมกำรเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 

1.3 รายได้อื่น 

รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกเงินชดเชยตำมกรมธรรมป์ระกันภยั รำยไดค้่ำที่ปรกึษำและบริหำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ ์รำยไดค้่ำเบีย้
ปรบัจำกลกูคำ้ และอื่น ๆ  

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรรำยไดอ้ื่นซึ่งไม่รวมรำยไดท้ี่เป็นรำยกำรพิเศษ (Non-recurring items) เช่น รำยไดจ้ำกเงินชดเชยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั รำยไดค้่ำที่ปรกึษำ
และบรหิำร ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ ์และรำยไดค้่ำเบีย้ปรบัจำกลกูคำ้ โดยกำรประมำณกำรจะคิดเป็นสดัส่วนของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและ
บรกิำรท่ีเก่ียวขอ้ง อำ้งอิงจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่2-16: ตารางรายได้อื่น 

รายการ   2562A   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570A   2571F   2572F   2573F   2574F   2575F 
สัดส่วนรำยไดอ่ื้น (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) ต่อรำยไดก้ำร
ใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่เกี่ยวเนื่อง (รอ้ยละ) 

0.22 0.26 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

รำยไดอ่ื้น (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) (ลำ้นบำท) 9.90 9.10 7.60 7.16 6.86  6.50  5.11  5.15  5.12  5.02  5.05 5.09  5.13  2.98  
รำยกำรพิเศษ (ลำ้นบำท)  126.51 661.92 66.15 18.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รายได้อ่ืนทัง้หมด (ล้านบาท) 136.41 671.03 73.75 25.45 6.86  6.50  5.12  5.15  5.12  5.02  5.05  5.09  5.13  2.98  

 ในปี 2565 - 2575 สดัส่วนรำยไดอ้ื่น (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) ต่อรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง ไดถ้กูประมำณกำรจำกกำรหำค่ำเฉล่ียของสดัส่วนรำยไดอ้ื่น (ไม่
รวมรำยกำรพิเศษ) ต่อรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรดำวเทียมและบรกิำรท่ีเก่ียวเนื่อง ระหว่ำงปี 2562 - 2564 ซึ่งมีสดัส่วนเท่ำกบัรอ้ยละ 0.23  

▪ จำกสมมติฐำนและกำรประมำณกำรรำยไดข้องบรษิัทฯ ทัง้หมด สำมำรถสรุปกำรประมำณกำรดงัต่อไปนี ้

ตารางที ่2-17: ตารางสรุปประมาณการของบริษัทฯ 

หน่วย: ล้านบาท 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่
เกี่ยวขอ้ง 

4,593.72  3,548.79  3,297.17  3,058.83  2,930.78  2,776.52  2,183.92  2,198.88  2,185.15  2,142.74  2,158.32  2,174.12  2,190.14  1,271.11  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต 69.56  8.01  5.60  5.78  5.96  6.15  6.34  6.54  6.75  6.96  7.18  7.41  7.64  3.81  
รำยไดอ่ื้น 136.41  671.03  442.69  25.45  6.86  6.50  5.11  5.15  5.12  5.02  5.05  5.09  5.13  2.98  
รายได้รวม 4,799.69 4,227.82 3,745.46 3,090.06  2,943.61  2,789.17  2,195.37  2,210.57  2,197.02  2,154.72  2,170.56  2,186.62  2,202.91  1,277.90  

 
หน่วย: ล้านบาท 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมและบริกำรที่
เกี่ยวขอ้ง 

410.73  414.79  418.90  423.05  427.24  431.47  435.74  440.06  444.41  448.81  453.26  457.75  462.28  466.86  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ต - - - - - - - - - - - - - - 
รำยไดอ่ื้น - - - - - - - - - - - - - - 
รายได้รวม 410.73  414.79  418.90  423.05  427.24  431.47  435.74  440.06  444.41  448.81  453.26  457.75  462.28  466.86  
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2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  แบ่งออกเป็น (1) ต้นทุนกำรให้บริกำรส่ือสำรดำวเทียมและบริกำรที่
เก่ียวเนื่อง และ (2) ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ โดยมีสมมติฐำนในกำรประมำณกำรดงัต่อไปนี ้

2.1 ต้นทุนการให้บริการสื่อสารดาวเทยีมและบริการทีเ่กี่ยวเน่ือง 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรส่ือสำรดำวเทียมและบริกำรที่เก่ียวเนื่อง แบ่งออกเป็น (1) ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอด
แบนด ์และ (2) ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมแบบทั่วไป  

2.1.1 ต้นทุนการให้บริการดาวเทยีมบรอดแบนด ์

ตน้ทุนกำรให้บริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ ประกอบดว้ย ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรด ำเนินกำรและค่ำ
สมัปทำน และตน้ทนุท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของดำวเทียมไทยคม 4  

ตารางที ่2-18:  ตารางค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้นทุนการให้บริการของดาวเทยีมบรอดแบนด์ ยกเว้นต้นทุน
การให้บริการเสริมทีเ่กี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F1/ 
ค่ำสัมปทำนและค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำร
ด ำเนินกำร (ลำ้นบำท) 

351.65  279.59  191.34  7.98  6.67  5.22  

ตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรดำวเทียมบรอดแบนด์ ยกเวน้รำยได้
จำกบริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย  
(ลำ้นบำท)  

594.63 245.83 315.71 282.79 236.36 184.95 

ต้นทุนการให้บริการดาวเทยีมบรอดแบนด ์ 
ยกเว้นต้นทุนการใหบ้ริการเสริมทีเ่ก่ียวข้องใน
ประเทศออสเตรเลีย (ล้านบาท) 

946.29 525.42 507.04 290.77 243.03 190.17 

หมำยเหต:ุ 1/   ดำวเทียมไทยคม 4 จะหมดอำยกุำรใชง้ำนจริง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2567 
 2/ ไม่นบัรวมรำยกำรพิเศษ เช่น ค่ำใชจ้่ำยประกนั หรือค่ำสิทธิกำรใช ้เป็นตน้ 

เนื่องจำกกำรหมดอำยุสัญญำสัมปทำนกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันที่ 10 กันยำยน 2564 
ส่งผลใหข้อ้มลูในอดีต ตัง้แต่ปี 2562 - 2564 ไม่สะทอ้นค่ำใชจ้่ำยในปัจจุบัน ดังนั้นที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณ
กำรค่ำสมัปทำนและค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำรและตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนด ์ยกเวน้ตน้ทนุ
กำรใหบ้รกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปี 2565 แลว้ปรบั
เป็นเต็มปี (Annualized)  

ดังนั้นในปี 2565 - 2567 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรด ำเนินกำร 
(ยกเวน้ค่ำสมัปทำนเนื่องจำกกำรหมดอำยขุองสญัญำสมัปทำน ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564) เท่ำกบัรอ้ยละ 0.86 ของรำยได้
ของดำวเทียมบรอดแบนด ์ยกเวน้รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย และประมำณกำรตน้ทุนกำร
ใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนด ์ยกเวน้ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย เท่ำกบัรอ้ยละ 30.45 ของ
รำยไดข้องดำวเทียมบรอดแบนด ์ยกเวน้รำยไดจ้ำกบรกิำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย 
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ตารางที ่2-19:  ตารางต้นทุนการให้บริการดาวเทยีมบรอดแบนดใ์นประเทศออสเตรเลีย 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2069F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
สดัส่วนของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลียต่อ
รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย (รอ้ยละ) 

34.30 56.27 50.28 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 

ต้นทุนการให้บริการเสริมทีเ่ก่ียวข้องในประเทศออสเตรเลีย  
(ล้านบาท) 

71.87 146.71 160.10 169.62 171.30 173.00 174.71 176.44 178.19  179.95  181.74  183.54  185.35  187.19  

 
รายการ 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

สดัส่วนของตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลียต่อ
รำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เกี่ยวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย (รอ้ยละ) 

46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 46.03 

ต้นทุนการให้บริการเสริมทีเ่ก่ียวข้องในประเทศออสเตรเลีย  
(ล้านบาท) 

189.04  190.91  192.80  194.71  196.64  198.59  200.55  202.54  204.55  206.57  208.62  210.68  212.77  214.87  

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปี 2565 แลว้ปรบัเป็นเต็มปี 
(Annualized) ซึ่งเท่ำกบั รอ้ยละ 46.03 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิธีกำรคิดตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนดอ์ื่น 

ดังนั้นในปี 2565 - 2589 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย เท่ำกับรอ้ยละ 46.03 ของรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่
เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย 

2.1.2 ต้นทุนการให้บริการดาวเทยีมแบบทั่วไป 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมแบบทั่วไป ประกอบดว้ย ค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำรและค่ำสมัปทำน ตน้ทนุท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของดำวเทียมไทยคม 6 ดำวเทียมไทย
คม 7 ดำวเทียมไทยคม 8 และดำวเทียมที่เช่ำจำกบคุคลภำยนอก 

ตารางที ่2-20:  ตารางต้นทุนการให้บริการของดาวเทยีมแบบทั่วไป 

รายการ 2562A 2563A 2564A 2565F 2566F 2567F 2568F 2069F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F/1 
ค่ำสมัปทำนและค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำร (ลำ้นบำท) 367.89  242.59  186.79  49.56  50.89  51.04  51.20  51.35  51.51  51.67  51.84  52.00  52.17  25.23  
ตน้ทนุกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมแบบทั่วไป (ลำ้นบำท) 456.63  388.62  422.54  361.60  368.58  371.88  375.22  378.61  382.05  385.55  389.10  392.70  396.35  191.68  
ต้นทุนการให้บริการดาวเทยีมแบบท่ัวไป (ล้านบาท) 824.52  631.21  609.33  411.15  419.48  422.92  426.42  429.97  433.57  437.22  440.93  444.70  448.52  216.91  

หมำยเหต:ุ 1/ ดำวเทียมแบบทั่วไปจะใหบ้ริกำรถึง วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 
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เนื่องจำกกำรหมดอำยสุญัญำสมัปทำนกับกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในวนัที่ 10 กันยำยน 2564 และกำรยำ้ยฐำนลกูคำ้มำจำกกำรปลดระวำงของดำวเทียมไทยคม 5  
ส่งผลใหข้อ้มลูในอดีต ตัง้แต่ปี 2562 - 2564 ไม่สะทอ้นค่ำใชจ้่ำยในปัจจบุนัของดำวเทียมแบบทั่วไป ดงันัน้ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจงึประมำณกำรค่ำธรรมเนียมใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำร
และตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรแบบทั่วไป โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จรงิ 9 เดือนแรกของปี 2565 แลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized)  

ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมใบอนญุำตในกำรด ำเนินกำร (ยกเวน้ค่ำสมัปทำนเนื่องจำกกำรหมดอำยขุองสญัญำสมัปทำน ในวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564) 
ของดำวเทียมแต่ละดวง ตำมสดัส่วนรำยไดข้องดำวเทียมดวงนัน้ท่ีเกิดขึน้จรงิใน 9 เดือนแรกของปี 2565 แลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized) โดยมีช่วงระหว่ำงรอ้ยละ 2.90 - 3.10 และประมำณ
กำรตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรของดำวเทียมแต่ละดวง ตำมสดัส่วนรำยไดข้องดำวเทียมดวงนัน้ที่เกิดขึน้จริงใน 9 เดือนแรกของปี 2565 แลว้ปรบัเป็นเต็มปี (Annualized) โดยมีช่วงระหว่ำงรอ้ยละ 
21.70 - 22.40 

2.2 ต้นทุนการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ ประกอบดว้ย ค่ำอปุกรณ ์ตน้ทนุกำรติดตัง้ระบบส ำหรบัเครือข่ำยบรอดแบนดแ์บบครบวงจร เป็นตน้ 

ตารางที ่2-21:  ตารางต้นทุนการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและสื่อ 

รายการ   2562A   2563A   2564A   2565F   2566F   2567F   2568F   2569F   2570A   2571F   2572F   2573F   2574F   2575F1/ 
สัดส่วนต้นทุนกำรให้บริกำรต่อรำยได้จำกกำร
ใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อ (รอ้ยละ) 

76.11 32.78 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 39.23 

ต้นทุนการให้บริการอินเทอรเ์น็ตและส่ือ  
(ล้านบาท) 

52.94  2.62  2.20  2.27  2.34  2.41  2.49  2.57  2.65  2.73  2.82  2.91  3.00  1.50  

หมำยเหต:ุ 1/   บริกำรอินเทอรเ์น็ตและสื่อจะใหบ้ริกำรถึง วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 สอดคลอ้งกบักำรใหบ้ริกำรดำวเทียมแบบทั่วไป 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือ โดยอำ้งอิงจำกสดัส่วนตน้ทุนต่อรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอินเทอรเ์น็ตและส่ือในปี 2564 ซึ่งเท่ำกบั 
รอ้ยละ 39.23 เพื่อใหส้ะทอ้นค่ำใชจ้่ำยในปัจจบุนัและสอดคลอ้งกบัวิธีกำรคิดตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรดำวเทียมบรอดแบนดแ์ละดำวเทียมทั่วไป  
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3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร แบ่งออกเป็น (1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร และ (3) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย ประกอบดว้ย ค่ำโฆษณำ ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำวสัดสุ่งเสรมิกำรขำย หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโปรโมชั่น เป็นตน้ 

ตารางที ่2-22:  ตารางค่าใช้จ่ายในการขาย 

รายการ 2562A 2563A 2564A 9M2565 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดร้วม (รอ้ยละ) 0.88 0.47 0.50 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 42.34  20.07  16.86  16.05  22.42  21.36  20.24  15.93  16.04  15.94  15.64  15.75  15.87  15.99  9.27  

 
รายการ 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดร้วม (รอ้ยละ) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท) 2.98  3.01  3.04  3.07  3.10  3.13  3.16  3.19  3.23  3.26  3.29  3.32  3.35  3.39  

เนื่องจำกกำรหมดอำยุสญัญำสมัปทำนกับกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในวนัที่  10 กันยำยน 2564 และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำย
ในกำรขำยยอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2562 - งวด 9 เดือนของปี 2565 มีควำมผนัผวนสงู ดงันัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยต่อรำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 0.73 
โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูล่ำสดุหรือ งวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยนปี 2565 เพื่อใหส้ะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวงั (Conservative Basis) และโครงสรำ้งค่ำใชจ้่ำยในปัจจบุนั 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร ประกอบดว้ย ค่ำพนกังำน ค่ำที่ปรกึษำ ค่ำเช่ำส ำนกังำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรซ่อมบ ำรุง หรือ ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณปูโภค เป็นตน้ 

ตารางที ่2-23: ตารางค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รายการ 2562A 2563A 2564A 9M2565 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดร้วม (รอ้ยละ) 17.39 18.70 22.51 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 834.45  790.61  760.15  531.20  742.32  707.14  670.04  527.39  531.04  527.78  517.62  521.43  525.29  529.20  306.99  

 
รายการ 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดร้วม (รอ้ยละ) 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 24.02 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท) 98.67  99.64  100.63  101.63  102.63  103.65  104.68  105.71  106.76  107.82  108.88  109.96  111.05  112.15 

เนื่องจำกกำรหมดอำยุสญัญำสมัปทำนกับกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในวนัที่  10 กันยำยน 2564 และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำย
ในกำรบรหิำรยอ้นหลงั ตัง้แต่ปี 2562 - งวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยนของปี 2565 มีควำมผนัผวนสงู ดงันัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
ต่อรำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 24.02 โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูล่ำสดุหรือ งวดสะสม 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยนปี 2565 เพื่อใหส้ะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวงั (Conservative Basis) และ
โครงสรำ้งค่ำใชจ้่ำยในปัจจบุนั 

3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ตารางที ่2-24:  ตารางค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

รายการ 2562A 2563A 2564A 9M2565 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
สดัสว่นค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อรำยไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

1.25 1.62 1.97 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท) 59.95  68.69  66.53  44.59  62.31  59.36  56.25  44.27  44.58  44.30  43.45  43.77  44.09  44.42  25.77  

 
รายการ 2576F 2577F 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

สดัสว่นค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อรำยไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ล้านบาท) 8.28  8.36  8.45  8.53  8.62  8.70  8.79  8.87  8.96  9.05  9.14  9.23  9.32  9.41  
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ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร บนสมมติฐำนว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรสมควรที่จะแปรผันตำมรำยไดร้วมของบริษัทฯ 
ดงันัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรสดัส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรต่อรำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 2.02 โดยอำ้งอิงจำกขอ้มลูล่ำสดุหรือ งวด 9 เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 
กนัยำยนปี 2565 เพื่อใหส้ะทอ้นตำมหลกักำรระมดัระวงั (Conservative Basis) และโครงสรำ้งค่ำใชจ้่ำยในปัจจบุนั 

4. ต้นทุนทางการเงนิ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรตน้ทนุทำงกำรเงิน โดยอำ้งอิงจำกตำรำงผ่อนช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวและหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ (Repayment Schedule) และแผนกำรคืน
เงินกูย้ืมและหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำจำกประมำณกำรภำยในของรษิัทฯ และกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

ตารางที ่2-25:  ตารางต้นทุนทางการเงนิ 

รายการ 2562A 2563A 2564A 9M2565 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (ลำ้นบำท)1/ 299.74 188.23 155.29 87.12 139.30 101.92  61.38  39.97  35.31  30.55  25.60  20.42  14.99  9.30  3.34  
หมำยเหต:ุ 1/   อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรคือ 34.672 บำทต่อดอลลำรส์หรฐั โดยอำ้งอิงจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 28 ธันวำคม 2565 

5. ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

อตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคลเท่ำกบัรอ้ยละ 20.00 ตลอดระยะเวลำประมำณกำร อำ้งอิงจำกอตัรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคลของประเทศไทย 

6. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure)  

ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุในระยะเวลำประมำณกำรคือกำรลงทนุส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอปุกรณข์องธุรกิจในปัจจบุนัเท่ำนัน้ ไม่มีกำรลงทนุเพื่อขยำยธุรกิจอื่น 

ตารางที ่2-26: ตารางค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

รายการ 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (ลำ้นบำท) 40.41 70.00 40.41 40.41 40.41 40.41 40.41 40.41 40.41 40.41 20.20 5.00 5.00 

 
รายการ 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (ลำ้นบำท) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ในปี 2565 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอปุกรณเ์ท่ำกบั 40.41 ลำ้นบำท โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุจรงิ ส ำหรบังวด 
9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั 30.30 ลำ้นบำท และสอดคลอ้งกบัระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจของดำวเทียมแบบทั่วไป 
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ในปี 2566 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณเ์ท่ำกบั 70.00 ลำ้นบำท โดยอำ้งอิงจำกงบประมำณในปี 2566 ซึ่งมีกำรลงทนุ
ที่เป็นรำยกำรพิเศษท ำใหม้ีมลูค่ำกำรลงทนุสงูกว่ำปี 2565 โดยอำ้งอิงจำกจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

ในปี 2567 – 2574 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณเ์ท่ำกับ 40.41 ลำ้นบำท โดยอำ้งอิงจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนจริง 
ส ำหรบังวด 9 เดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 ซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบั 30.30 ลำ้นบำท และสอดคลอ้งกบัระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจของดำวเทียมแบบทั่วไป 

ในปี 2575 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ลดลงรอ้ยละ 50.00 หรือเท่ำกับ 20.20 ลำ้นบำท โดยอำ้งอิงจำกใบอนญุำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่ 3 ของบรษิัทฯ ที่จะหมดอำย ุณ วนัท่ี 25 มิถนุำยน 2575 

ในปี 2576 - 2589 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนส ำหรบักำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เท่ำกับ 5.00 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรลงทุนส ำหรบัรำยไดจ้ำกบริกำร
เสรมิที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย อำ้งอิงจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง
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7. อัตราการหมุนเวียนสินทรัพยแ์ละหนีส้ินหมุนเวียน 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำกำรหมนุเวียนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นหมนุเวียน โดยอำ้งอิงจำกค่ำเฉล่ีย
อตัรำกำรหมนุเวียนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นหมนุเวียนในปี 2562 – 2564 และกำรสมัภำษณผ์ูบ้รหิำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกูหนีก้ำรคำ้ เท่ำกบั 168 วนั 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ เท่ำกบั 94 วนั 

8. อัตราการการเติบโตระยะยาว (Terminal Growth Rate)  

เนื่องจำกรำยไดต้ัง้แต่ปี 2589 เป็นตน้ไป คือรำยไดจ้ำกบริกำรเสริมที่เก่ียวขอ้งในประเทศออสเตรเลีย ในประเทศ
ออสเตรเลียเท่ำนัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงประมำณกำรอตัรำกำรกำรเติบโตระยะยำว เท่ำกบัรอ้ยละ 0.99 โดยอำ้งอิง
จำกอตัรำกำรเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ยอ้นหลงั 10 ปี ตัง้แต่ปี 2554 - 2564 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศออสเตรเลีย 
(Gross Domestic Product) จำกขอ้มลูของธนำคำรโลก (World Bank) เนื่องจำกที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระคำดว่ำกระแส
เงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจะเติบโตตำมกำรเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศออสเตรเลีย 

9. อัตราคิดลด (Discount Rate)  

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอัตรำคิดลดจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก (Weighted 
Average Cost of Capital หรือ WACC) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

WACC = Ke x (E/V) + Kd x (1-t) x (D/V) 

โดยที่ 

Ke = อัตรำผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ค ำนวณจำกทฤษฏี Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  ซึ่งเท่ำกบั รอ้ยละ 10.55 
E/V   =            อตัรำส่วนของผูถื้อหุน้ต่อเงินทนุรวม ซึ่งเท่ำกบั รอ้ยละ 82.67 
Kd = อตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมของบรษิัทฯ ซึ่งเท่ำกบั รอ้ยละ 5.82 
t = ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล ซึ่งเท่ำกบั รอ้ยละ 20.00 
D/V = อตัรำส่วนของหนีสิ้นท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อเงินทนุรวม ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ รอ้ยละ 17.33 

วิธีกำรค ำนวณอตัรำผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (Ke) 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอัตรำผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (Ke) จำกทฤษฏี Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

Ke = Rf + β x (Rm - Rf) 

โดยที่ 
Rf = อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ปรำศจำกควำมเส่ียง อ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบีย้พันธบัตร

รฐับำลอำย ุ20 ปี ของประเทศไทย ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 3.41 

β = ค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงผลตอบแทนของตลำดหลักทรัพยก์ับรำคำหุ้นของบริษัท  โดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระประมำณกำร Beta (β) จำกขอ้มลูของบรษิัทจดทะเบียนท่ีด ำเนินธรุกจิ
เทียบเคียง ตำมตำรำงดงัต่อไปนี ้
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ตารางที ่2-27:  ตารางข้อมูลของบริษัทเทยีบเคียง 

บริษัท Levered Beta Debt / Equity (D/E) Unlevered Beta 
APT Satellite Holdings Ltd. 0.68 0.03 0.66 
SKY Perfect JSAT Holdings 0.80 0.35 0.64 
Eutelsat Communications SA 0.35 1.24 0.17 
Telesat Corporation  2.02 9.12 0.29 
China Satellite Communications Co., Ltd. 0.99 0.02 0.97 

ค่ามัธยฐาน 0.64 
ที่มำ:  Refinitiv ณ วนัที่ 28 ธันวำคม 2565 

  ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดน้ ำค่ำมัธยฐำนของ Unlevered Beta จำกบริษัทเทียบเคียง หรือ
เท่ำกับ 0.64 มำท ำกำรปรับให้กลำยเป็นค่ำ Levered Beta จำกสมกำร Levered Beta = 
Unlevered Beta (1 + (1 – t) x (D/E)) ดว้ยโครงสรำ้งทำงกำรเงินของบรษิัทฯ ซึ่งเท่ำกบั 0.74 

Rm = อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียของกำรลงทุนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ยอ้นหลงั 20 
ปี ซึ่งสอดคลอ้งกับระยะเวลำในกำรค ำนวณอตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีปรำศจำกควำม
เส่ียง ซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 13.03 

ดงันัน้ 

Ke = Rf + β x (Rm - Rf) 
 = 3.41% + 0.74 x (13.03% - 3.41%) 
 = 10.55% 

วิธีกำรค ำนวณอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมของบรษิัทฯ (Kd) 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมของบริษัทฯ โดยอำ้งอิงจำกอตัรำตน้ทุน
ทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 ซึ่งเท่ำกับ 
รอ้ยละ 5.82  

วิธีกำรค ำนวณอตัรำตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณอัตรำคิดลดจำกตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก (Weighted 
Average Cost of Capital หรือ WACC) ของ THCOM โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

WACC = Ke x (E/V) + Kd x (1-t) x (D/V) 
 = [10.55% x (86.27%)] + [5.82% x (1 – 20.00%) x 17.33%] 
 = 9.53% 
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10. ประมาณการกระแสเงนิสดรับของบริษัทฯ  

ตารางที ่2-28: ตารางประมาณการกระแสเงนิสดรับของบริษัทฯ 

หน่วย: ล้านบาท 4Q25651/ 2566F 2567F 2568F 2569F 2570F 2571F 2572F 2573F 2574F 2575F 2576F 2577F 
EBIT x (1 - Tax rate) 95.94  544.94  512.25  339.29  401.63  396.37  374.72  379.54  384.43  389.38  188.01  65.97  72.53  
กระแสเงินสดรบัจำกเชน2/ 39.06  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย3/ 114.76  543.39  427.39  368.61  385.84  375.22  366.02  365.73  365.73  365.73  253.08  29.29  22.20  
กำรเปลี่ยนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน 173.49  22.11  74.40  190.64  (27.53) 7.13  19.71  (6.57) (4.89) (4.96) 290.17  278.85  (1.11) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (10.10) (70.00) (40.41) (40.41) (40.41) (40.41) (40.41) (40.41) (40.41) (40.41) (20.20) (5.00) (5.00) 
มลูค่ำ ณ ปีสดุทำ้ยของประมำณกำร (Terminal Value) - - - - - - - - - - - - - 
กระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (FCFF)  413.14  1,200.23  1,133.42  1,017.92  879.33  898.11  879.83  858.09  864.66  869.54  870.86  528.91  248.41  

 
หน่วย: ล้านบาท 2578F 2579F 2580F 2581F 2582F 2583F 2584F 2585F 2586F 2587F 2588F 2589F 
EBIT x (1 - Tax rate) 79.09  85.65  89.00  89.92  90.85  91.79  92.74  93.69  94.66  95.64  96.62  97.62  
กระแสเงินสดรบัจำกเชน2/ / 159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  159.79  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหนำ่ย3/ 15.12  8.04  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  5.00  
กำรเปลี่ยนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน (1.12) (0.82) (1.46) (1.16) (1.17) (0.85) (1.52) (1.21) (1.22) (0.89) (1.58) (1.25) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทนุ (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) 
มลูค่ำ ณ ปีสดุทำ้ยของประมำณกำร (Terminal Value) - - - - - - - - - - - 1,139.71  
กระแสเงินสดสุทธิของกิจการ (FCFF)  247.87  247.67  247.33  248.55  249.47  250.73  251.01  252.28  253.24  254.54  254.83  1,395.87  

หมำยเหต:ุ 1/   ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระค ำนวณกระแสเงินสดสทุธิของกิจกำร (FCFF) ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุำคม 2565 เป็นตน้ไป 
2/   ท่ีปรกึษำทำงกำรเงินอิสระประมำณกำรกระแสเงินสดรบัจำกบริษัท เชนนิงตนั อินเวสเมน้ทส์ พีทีอี ลิมิเต็ด (เชน) โดยอำ้งอิงจำกค่ำเฉล่ียของกระแสเงินสดรบัจำกเชน ทัง้หมด ไดแ้ก่ (1) เงินปันผลรบัจำกเชน (2) ดอกเบีย้รบัจำก 
เชน และ (3) เงินสดรบัจำกเงินใหกู้ย้ืมแก่เชน ซึ่งค ำนวณยอ้นหลงัตัง้แต่ปี 2558 - 2564 เน่ืองจำกบริษัทฯ ใหเ้งินกูย้ืมระหว่ำงกนัแก่เชน ในปี 2558 โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระมำณกำรกระแสเงินสดรบัจำกเชน จนถึงปี 
2589 ตำมอำยสุิทธิในกำรใหบ้ริกำรทำงดำ้นโทรคมนำคมในสปป. ลำว 

3/ ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกผลรวมของ (1) ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรพัย์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 อำ้งอิงจำกตำรำงค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และ (2) ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดั
จ ำหน่ำยของสินทรพัยท่ี์ลงทนุในระยะเวลำประมำณกำร ซึ่งมีอำยกุำรใชง้ำน 5 ปี อำ้งอิงจำกกำรสมัภำษณผ์ูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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กำรค ำนวณมลูค่ำที่แทจ้รงิต่อหุน้ของบรษิัทฯ มีรำยละเอียดดงันี ้

ตารางที ่2-29: ตารางผลการประเมินมูลค่าทีแ่ท้จริงต่อหุ้นของบริษัทฯ  

หน่วย: ล้านบาท ณ วันที ่30 กันยายน 2565 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรวม หรือ มูลค่าของกิจการ (Enterprise Value)1/ 7,341.75  
บวก: เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 3,793.70 
บวก: สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น2/ 1,994.15 
หกั: หนีส้ินที่มีภำระผกูพนัดอกเบีย้3/ (2,284.55) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 10,845.04 
จ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมดของ THCOM (ลำ้นหุน้) 1,096.10 
มูลค่าหุ้นของ THCOM (บาท/หุ้น) 9.89 
หมำยเหต:ุ 1/   ค ำนวณจำกอตัรำคิดลดท่ีรอ้ยละ 9.53 

2/   สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอื่น ประกอบดว้ย เงินฝำกระยะสัน้ และเงินลงทุนในตรำสำรหนีท่ี้วัดมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

3/ หนีส้ินท่ีมีภำระผูกพันดอกเบีย้ ประกอบดว้ย ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ส่วนของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึ ง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เงินกูย้ืมระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 

11. การวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของอัตราคิดลด (Sensitivity Analysis) 

เนื่องจำกตน้ทุนทำงกำรเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั (WACC) เป็นปัจจยัส ำคญัต่อกำรค ำนวณมลูค่ำหุน้ของ THCOM 
ดงันัน้ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงท ำกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวของ WACC (Sensitivity Analysis) เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง โดยกำรปรบั WACC ขึน้หรือลดลงรอ้ยละ 5.00 ซึ่งจะได ้WACC อยู่ที่รอ้ยละ 9.05 และ รอ้ย
ละ 10.01 

ทัง้นีจ้ำกกำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหวของตน้ทนุทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกัดงักล่ำว สำมำรถสรุปผลกระทบต่อ
มลูค่ำหุน้ของ THCOM ไดด้งันี ้

ตารางที ่2-30:  ตารางผลการวิเคราะหค์วามอ่อนไหวของ WACC 

หน่วย: บาท/หุ้น 
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (WACC) 

ร้อยละ 10.01 
(ต ่าสุด) 

ร้อยละ 9.53 
(มูลค่าฐาน) 

ร้อยละ 9.05 
(สูงสุด) 

มลูค่ำหุน้ของ THCOM 9.72 9.89 10.08 

จำกกำรประเมินมูลค่ำหุ้นด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) จะได้มูลค่ำหุ้นของ THCOM ต่อหุ้น ระหว่ำง  
9.72 - 10.09 บำทต่อหุ้น ทั้งนีเ้นื่องจำกกำรประเมินมูลค่ำดว้ยวิธี DCF เป็นกำรประเมินที่สำมำรถสะท้อนแผนงำนและ
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนในอนำคตไดอ้ย่ำงชดัเจน โดยกำรประเมินมลูค่ำยุติธรรมดงักล่ำว เป็นกำรประเมินภำยใต้
สมมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจบุนั (แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้ง
โคจรดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมูลสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) โดย กสทช. 
จดักำรประมลูดงักล่ำวในวนัท่ี 15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วนัท่ีจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักลำ่ว
ยงัมีควำมไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำรลงทนุ
ที่เก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงในกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร รวมถึงกำรด ำเนินกำร
ต่ำง ๆ ยังไม่มีควำมชัดเจน ทำงที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่ไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกผลกำร
ประมูลดังกล่ำวเขำ้ไปในกำรก ำหนดของรำคำยุติธรรมครัง้นี ้ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้อำจพิจำรณำถึงขอ้มูลและควำมเป็นไปไดข้อง
โครงกำรดงักล่ำวในระหว่ำงระยะเวลำกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจำกนีก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวยงัไม่รวม
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ผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำม
สญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมสื่อสำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอด ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เชื่อว่ำผลของขอ้
พิพำทดงักล่ำวไม่น่ำมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระเห็นว่ำวธีิคดิลด
กระแสเงินสดอำจเป็นวิธีที่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร  

ทัง้นี ้กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีดงักล่ำว อำ้งอิงขอ้มลูในอดีตที่ไดร้บัจำกบรษิัทฯ รวมถึงขอ้มลูจำกกำรสมัภำษณ์
ผูบ้ริหำรและเจำ้หนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำรประเมินรำคำยตุิธรรมของบรษิัทฯ เพื่อใชใ้นกำรเปรียบเทียบกบั
รำคำเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยหำกภำวะทำงเศรษฐกิจ และปัจจัยภำยนอกอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
รวมทัง้สถำนกำรณภ์ำยในของกิจกำร มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกสมมติฐำนที่ก ำหนด มลูค่ำหุน้ท่ีประเมินได้
ตำมวิธีนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั  

2.6  วิธีเปรียบเทยีบมูลค่าหุ้นเป้าหมายทีป่ระเมินโดยนักวิเคราะหห์ลกัทรัพย ์

เป็นวิธีประเมินเปรียบเทียบโดยรวบรวมประมำณกำรมูลค่ำหุ้นเป้ำหมำยของบริษัทฯ จำกบทวิเครำะหท์ี่ออก
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึง ธันวำคม 2565   

ตารางที ่2-31: ตารางสรุปราคาหุ้นเป้าหมายของนักวิเคราะห ์ 

วันที ่ บริษัททีอ่อกบทวิเคราะห ์
มูลค่ายุติธรรม 
(บาทต่อหุ้น) 

28 ธันวำคม 2565 A 9.92 
28 ธันวำคม 2565 B 13.80 
28 ธันวำคม 2565 C 10.90 
23 ธันวำคม 2565 D 14.00 
9 ธันวำคม 2565 E 9.40 
6 ธันวำคม 2565 F 12.20 

7 พฤศจิกำยน 2565 G 11.00 

ที่มำ: Settrade ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 ธันวำคม 2565 

จำกกำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีเปรียบเทียบมลูค่ำหุน้เป้ำหมำยที่ประเมินโดยนกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์จะไดม้ลูค่ำ
หุ้นของ THCOM ต่อหุ้น ระหว่ำง 9.40 - 14.00  บำทต่อหุ้น ซึ่งรำคำสูงสุดสูงกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่  9.92 บำทต่อหุ้น เป็น
จ ำนวนเท่ำกบั 4.08 บำทต่อหุน้ หรือสงูกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 41.13 และรำคำต ่ำสดุต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อ
หุน้ เป็นจ ำนวนเท่ำกบั 0.52 บำทต่อหุน้ หรือต ่ำกว่ำรำคำเสนอซือ้รอ้ยละ 5.24 

เนื่องจำกบทวิเครำะหม์ีวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย รวมทัง้อำจไม่สำมำรถสะทอ้นแผนธุรกิจในอนำคตไดอ้ย่ำง
ครบถว้น ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำวิธีเปรียบเทียบมูลค่ำหุน้เป้ำหมำยที่ประเมินโดยนกัวิเครำะหห์ลกัทรัพย์
อำจเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำหุน้ของกิจกำร 

 

 

 

 

 



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 88/98 

2.7  สรุปผลการประเมินช่วงราคายุติธรรมของหลักทรัพยข์องกจิการ  

 ตำรำงสรุปเปรียบเทียบมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้ของกิจกำร ตำมกำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีกำรต่ำง ๆ เปรียบเทียบกับ
รำคำเสนอซือ้หุน้ของ THCOM สรุปไดด้งัต่อไปนี ้

ตารางที ่2-32: สรุปการประเมินผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของกิจการ  

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 
มูลค่ายุติธรรม
ของหุ้น THCOM 
(บาทต่อหุ้น) 

ราคา 
เสนอซือ้ 

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาประเมินสูงกว่า (ต ่ากว่า) ราคา
เสนอซือ้ 

ความ
เหมาะสมของ

วิธีการ
ประเมินมูลค่า 

บาทต่อหุ้น ร้อยละ 

1) วิธีมลูค่ำหุน้ตำมบญัชี 9.94 9.92 0.02 0.22 ไม่เหมำะสม 
2) วิธีมลูค่ำตำมรำคำตลำด 11.37 - 13.70 9.92 1.45 - 3.78 14.62 - 38.10 ไม่เหมำะสม 
3) วิธีเปรียบเทียบอตัรำสว่นในตลำด       

3.1)  วิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนรำคำต่อมลูคำ่ทำง
บญัชี (P/BV) 

5.76 - 8.68 9.92 (1.24) - (4.16) (41.94) - (12.50) ไม่เหมำะสม 

3.2)  วิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไร (P/E)  3.84 - 4.82 9.92 (5.10 - (6.08)  (61.29) - (51.41)  ไม่เหมำะสม 
3.3)  วิธีเปรียบเทียบอตัรำส่วนมลูกิจกำรต่อก ำไร

จำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัค่ำเสื่อมรำคำและ
ค่ำตดัจ ำหนำ่ย (EV/EBITDA) 

9.77 - 11.05 9.92 (0.15) - 1.13 (1.51) - 11.39 ไม่เหมำะสม 

4) วิธีเปรียบเทียบกบัรำยกำรซือ้ขำยกจิกำรที่ผ่ำนมำ 12.80 9.92 2.88 29.03 ไม่เหมำะสม 
5) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) 9.72 - 10.08 9.92 (0.20) - 0.16 (2.05) - 1.64 เหมาะสม 

6) วิธีเปรียบเทียบมลูค่ำหุน้เป้ำหมำยที่ประเมินโดย
นกัวิเครำะหห์ลกัทรพัย ์

9.40 - 14.00 9.92 (0.52) - 4.08 (5.24) - 41.13 ไม่เหมำะสม 

ท่ีมำ: ประมำณกำรโดยที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ทัง้นี ้กำรประเมินรำคำหุน้แต่ละวิธีมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ยแตกต่ำงกัน ซึ่งสะทอ้นถึงควำมเหมำะสมของรำคำหุน้จำก
กำรประเมินรำคำที่แตกต่ำงกนัไป ดงันี ้ 

1. วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี 

เป็นวิธีที่สะท้อนถึงฐำนะกำรเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565) เท่ำนั้น โดยมิได้
สะทอ้นมูลค่ำตลำดของสินทรพัยปั์จจุบันและเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนทำงกำรเงินที่มีนัยส ำคัญต่องบ
กำรเงิน รวมทัง้ยงัไม่ไดส้ะทอ้นถึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอนำคต และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของกิจกำรในอนำคต ดังนั้น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีประเมินมูลค่ำดังกล่ำวไม่เหมำะสมที่จะใช้
ประเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร เนื่องจำกไม่สำมำรถสะทอ้นมลูค่ำที่ยตุิธรรมของหุน้ของกิจกำร 

2. วิธีมูลค่าตามราคาตลาด 

เป็นวิธีอำ้งอิงตำมรำคำตลำดของกจิกำร ซึ่งถือว่ำเป็นรำคำที่ถกูก ำหนดโดยกลไกอปุสงค ์อปุทำน ของนกั
ลงทุนในตลำดที่มีต่อกิจกำร รวมทัง้สะทอ้นถึงปัจจยัพืน้ฐำน และควำมตอ้งกำรของนกัลงทุนทั่วไปที่มีต่อศกัยภำพและกำร
เติบโตของกิจกำรในอนำคตไดด้ีพอสมควร อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกอตัรำหมนุเวียนกำรซือ้ขำยเฉล่ีย (Turnover Ratio) ของ
หุน้จดทะเบียนของกิจกำรอยู่ที่รอ้ยละ 0.77 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดบัท่ีมีสภำพคล่องระดบัต ่ำ ดงันัน้ รำคำ
หุ้นในตลำดหลักทรัพยฯ์ จึงไม่สำมำรถสะทอ้นอุปสงคแ์ละอุปทำนของนักลงทุน รวมถึงมุมมองของนักลงทุนต่อผลกำร
ด ำเนินงำน กำรเติบโตในอนำคต และปัจจยัอื่น ๆ ของกิจกำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม จำกเหตผุลดงักล่ำว ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำร
เงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีประเมินมลูค่ำดงักล่ำวไม่เหมำะสมที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 
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3. วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนในตลาด 

3.1  วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) 

เป็นวิธีที่ค  ำนึงถึงฐำนะทำงกำรเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับค่ำเฉล่ียของอัตรำส่วน
ดงักล่ำวของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้ำ้งอิง อย่ำงไรก็ตำม วิธีนีเ้ป็นเพียงกำรประเมินโดยใชม้ลูค่ำทำงบญัชี ซึ่งไม่ไดค้  ำนึงถึง
ควำมแตกต่ำงของปัจจยัพืน้ฐำนในแต่ละบรษิัท รวมถึงไม่ไดส้ะทอ้นควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนในของกิจกำรในอนำคต 
ส่งผลใหก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวธีินี ้อำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของกิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิอิสระจึงมคีวำมเหน็
ว่ำวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 

3.2  วิธีเปรียบเทยีบอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) 

เป็นวิธีที่ใชก้ ำไรสุทธิ 12 เดือนยอ้นหลังของกิจกำร ซึ่งเป็นขอ้มลูในอดีตของกิจกำร มำเปรียบเทียบกับ
อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้ำ้งอิง อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินดว้ยวิธีนีเ้ป็นกำรประเมินจำกก ำไรใน
ระยะสัน้เท่ำนัน้ โดยไม่ไดค้  ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกิจกำรในอนำคต นอกจำกนี ้อตัรำส่วนเปรียบเทียบท่ีใช้
อำ้งอิง สะทอ้นถึงควำมคำดหวงัของนกัลงทนุต่อกำรเติบโตของก ำไรของบรษิัทดงักล่ำวเท่ำนัน้ ซึ่งอำจมีกำรเติบโตหรือควำม
คำดหวงัที่แตกต่ำงจำกกิจกำร ท ำใหม้ลูค่ำที่ไดอ้ำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้รงิของกิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึง
มีควำมเห็นว่ำวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 

3.3  วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี
เงนิได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA) 

เป็นวิธีที่ใชก้ ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย
ส ำหรบังวด 12 เดือนยอ้นหลังของกิจกำร มำเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนมูลค่ำกิจกำรต่อก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกั
ดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้ำ้งอิง  หักออกดว้ยผลกระทบจำก
โครงสรำ้งเงินทุน ภำระหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้สทุธิของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม วิธีนีเ้ป็นกำรประเมินจำกก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน
ก่อนหักดอกเบี ้ยจ่ำย ภำษีเงินได้ ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยที่ ผ่ำนมำในระยะสั้นเท่ำนั้น โดยไม่ได้ค  ำนึงถึง
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำร นอกจำกนี ้อัตรำส่วนเปรียบเทียบที่ใชอ้ำ้งอิง 
สะทอ้นถึงควำมคำดหวงัของนกัลงทุนต่อกำรเติบโตของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษีเงินได ้ค่ำเส่ือม
รำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ของบรษิัทดงักล่ำวเท่ำนัน้ ซึ่งอำจมีกำรเติบโตหรือควำมคำดหวงัที่แตกต่ำงจำกกิจกำร ท ำใหม้ลูค่ำ
ที่ไดอ้ำจไม่สะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้ริงของกิจกำร ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำวิธีนีเ้ป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมใน
กำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 

4. วิธีเปรียบเทยีบกับรายการซือ้ขายกิจการทีผ่่านมา  

เป็นวิธีประเมินเปรียบเทียบกบัรำยกำรซือ้ขำยกิจกำรท่ีผ่ำนมำเป็นวิธีที่ใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำหลกัทรพัย์
ของบริษัท ดว้ยกำรเปรียบเทียบกับรำยกำรซือ้ขำยของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกลเ้คียงกันในอุตสำหกรรมดำวเทียมเพื่อ
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร อย่ำงไรก็ดี ควำมแตกต่ำงของมูลค่ำรำคำซือ้ขำยบริษัทในแต่ละรำยกำรสะทอ้นถึงปัจจัยที่มี
ลกัษณะเฉพำะของบริษัทฯ สภำวะอุตสำหกรรม รวมถึงสภำวะแวดลอ้ม ณ ขณะนัน้ เช่น อ ำนำจในกำรเขำ้ควบคุมกิจกำร 
สัดส่วนกำรเขำ้ท ำธุรกรรม คุณภำพของกิจกำร และโอกำสในกำรผนึกก ำลังกับผูซ้ือ้ภำยหลังกำรซือ้ขำยกิจกำร ซึ่งอำจไม่
สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกันไดโ้ดยตรง ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ จึงมีควำมเห็นว่ำวิธีเปรียบเทียบกับรำยกำรซือ้
ขำยกิจกำรท่ีผ่ำนมำเป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 
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5. วิธีคิดลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)  

เป็นวิธีที่สะทอ้นแผนกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรสรำ้งกระแสเงินสดและ
ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกิจกำร ซึ่งไดพ้ิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร เช่น 
นโยบำยและแผนธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั โครงสรำ้งรำยได ้เป็นตน้ โดยมีสมมติฐำนท่ีก ำหนดขึน้จำกกำรวิเครำะห ์
โดยอำ้งอิงจำกกำรวิเครำะหข์อ้มลูผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรในอดีต รว่มกบักำรพิจำรณำนโยบำยและแผนงำนในอนำคต
ของกิจกำรและผูบ้ริหำร โดยไดค้  ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระจึงมี
ควำมเห็นว่ำวิธีนีเ้ป็นวิธีที่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 

อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินมลูค่ำหุน้ดว้ยวิธีนี ้ตัง้อยู่บนสมมติฐำนต่ำง ๆ ที่ไดร้บัจำกกิจกำรและก ำหนด
ขึน้มำภำยใต้เศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน หำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึน้ในอนำคตอันมีผลกระทบต่อ
สมมติฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้อย่ำงมีนยัส ำคญั อำจส่งผลกระทบใหป้ระมำณในอนำคตของบริษัทไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์
หรือท ำใหต้วัแปรต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรประเมินมลูค่ำเปล่ียนแปลงไป และส่งผลใหม้ลูค่ำหุน้ของกิจกำรท่ีประเมินเปล่ียนแปลงไป
เช่นกนั  

6. วิธีเปรียบเทยีบมูลค่าหุ้นเป้าหมายทีป่ระเมินโดยนักวิเคราะหห์ลักทรัพย ์ 

เป็นวิธีที่รวบรวมประมำณกำรของนกัวเิครำะหห์ลกัทรพัยจ์ำกบรษิัทหลกัทรพัยต์่ำง ๆ  เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรประเมินรำคำยุติธรรมของหลกัทรพัย ์อย่ำงไรก็ตำม กำรประมำณกำรของนกัวิเครำะหแ์ต่ละรำยมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกนั 
รวมทัง้ขอ้มลูอำจไม่สะทอ้นแผนธุรกิจของกิจกำร ในอนำคตไดท้ัง้หมด ดงันัน้ ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ จึงมีควำมเห็นว่ำวธีิ
นีเ้ป็นวิธีที่ไม่เหมำะสมในกำรประเมินมลูค่ำที่จะใชป้ระเมินรำคำยตุิธรรมของหุน้สำมญัของกิจกำร 

 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ มลูค่ำยตุิธรรมของกิจกำรควรอำ้งอิงจำกกำรประเมินโดยวิธีคิดลดกระแส
เงินสด โดยมีช่วงรำคำประเมินหุ้นของกิจกำรตำมวิธีดังกล่ำว เท่ำกับ 9.72 - 10.08 บำทต่อหุ้น โดยกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมดงักล่ำว เป็นกำรประเมินภำยใตส้มมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจุบนั (แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่
อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม ท่ีกิจกำรไดเ้ขำ้รว่มกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมใน
ลกัษณะจดัชุด (Package) โดย กสทช. จดักำรประมลูดงักล่ำวในวนัที่ 15 มกรำคม 2566 นอกจำกนีก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ย
วิธีดงักล่ำวยงัไม่รวมผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียมไทยคม 5 ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกับรำคำเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ี่ 9.92 บำทต่อหุน้ จะเห็นว่ำอยู่ในช่วงรำคำยุติธรรม ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 
9.92 บำทต่อหุน้ เป็นรำคำที่เหมำะสม  
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ส่วนที ่3: เหตุผลทีส่มควรตอบรับ และ/หรือสมควรปฏิเสธค าเสนอซือ้   

 ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ไดพ้ิจำรณำค ำเสนอซือ้หลักทรพัย์ (แบบ 247-4) รำคำเสนอซือ้ และขอ้มูลประกอบ 
อื่น ๆ โดยไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรำคำเสนอซือ้ รวมถึงเหตผุลสนบัสนนุต่ำง ๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรตดัสินใจที่จะ
ตอบรบัหรือปฏิเสธ ดงัต่อไปนี ้ 

3.1  ราคาเสนอซือ้หุ้น 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดป้ระเมินรำคำหุน้ของกิจกำรโดยวิธีกำรประเมินต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ และมี
ควำมเห็นว่ำ กำรประเมินรำคำหุน้ของกิจกำรดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นวิธีที่สะทอ้นถึงกำร
ด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกิจกำรในอนำคต โดยไดพ้ิจำรณำนโยบำยและแผนงำนในอนำคตของ
กิจกำร ที่ไดค้  ำนึงถึงปัจจยัต่ำง ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร  

 รำคำยุติธรรมของหุน้สำมัญของ THCOM อยู่ระหว่ำง 9.72 - 10.08 บำทต่อหุน้ โดยกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมดงักล่ำว เป็นกำรประเมินภำยใตส้มมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจุบนั (แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่
อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้รว่มกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมใน
ลกัษณะจดัชุด (Package) โดย กสทช. จดักำรประมลูดงักล่ำวในวนัที่ 15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วนัที่จดัท ำรำยงำน
ฉบบันี ้กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักล่ำว ที่ยงัมีควำมไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กับปัจจยัที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนิน
ธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำรลงทุนที่เก่ียวข้อง และควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำร
ประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร รวมถึงกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ  ยงัไม่มีควำมชดัเจน ทำงที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่ไดร้วม
ผลกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำกผลกำรประมลูดงักล่ำวเขำ้ไปในกำรก ำหนดของรำคำยุติธรรมครัง้นี ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
อำจพิจำรณำถึงขอ้มลูและควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรดงักล่ำวในระหว่ำงระยะเวลำกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์พิ่มเตมิ นอกจำกนี ้
กำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ ยงัไม่รวมผลกระทบของขอ้พิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำก
บริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ไดด้  ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำ
โดยตลอด ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกับรำคำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่ 9.92 บำทต่อหุน้ จะเห็นว่ำอยู่ในช่วงรำคำยตุิธรรม ดงันัน้ ที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงมีควำมเห็นว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ เป็นรำคำที่เหมำะสม  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำร่วมกบัรำคำซือ้ขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตัง้แต่วนัที่ 28 สิงหำคม 2565 
ที่ผ่ำนมำ โดยในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวหุน้ของกิจกำรมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ในครัง้นีท้ี่ 9.92 บำท
ต่อหุน้มำโดยตลอด ทำงที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงขอแนะน ำใหผู้ถื้อหุน้ของกิจกำรท่ีมีควำมประสงคจ์ะขำยหุน้ของกจิกำร
ที่ตนถืออยู่พิจำรณำเพื่อกำรด ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที ่1: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรปฏิเสธค ำเสนอซือ้ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ของตนสำมำรถขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งได้
รำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ควรค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำร
ดว้ย เนื่องจำกกำรขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปรมิำณที่มำก อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้มีควำมเส่ียงในกำรขำยหุน้ใน
ปรมิำณและรำคำที่ตอ้งกำรไดค้รบถว้น  

กรณีที ่2: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดต ่ากว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรตอบรับค ำเสนอซือ้ เนื่องจำกรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อยู่ในช่วงรำคำยตุิธรรมที่ประเมินโดยที่
ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
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3.2  แหล่งทีม่าของเงนิทนุของผู้ท าค าเสนอซือ้   

เงินทุนที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งใชส้ ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ทุกรำยของกิจกำรแสดงเจตนำขำยหุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดจ ำนวน 645,231,020 หุน้ ตำมค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นีท้ี่
รำคำเสนอซือ้เท่ำกับ 9.92 บำทต่อหุน้ มีมูลค่ำรวมทั้งหมดเท่ำกับ 6,400,691,718.40 บำท (หกพันส่ีรอ้ยลำ้นหกแสนเกำ้
หมื่นหนึ่งพนัเจ็ดรอ้ยสิบแปดบำทสี่สิบสตำงค)์ 

โดยแหล่งเงินทนุที่ใชจ้ะมำจำกกำรกูย้ืมจำก GULF ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ในกำรท ำค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้GULF ไดอ้อกจดหมำยยืนยนัเก่ียวกับควำมเพียงพอของแหล่งเงินทุนของ GULF ในจ ำนวนเงินไม่เกิน 
6,400,691,718.40 บำท และ GULF ไดใ้หค้  ำรบัรองว่ำจะใหว้งเงินสินเชื่อ (Shareholder Loan) แก่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ โดยมี
ระยะเวลำครอบคลมุถึงวนัที่กำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำรเสร็จสิน้ โดยรำยละเอียดของจดหมำย
ยืนยนักำรใหก้ำรสนบัสนุนในกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมญัที่เหลือทัง้หมดของกิจกำร ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบ 1 ของแบบ 
247-4 

ทั้งนี ้จำกข้อมูลที่ผู้ท  ำค ำเสนอซื ้อเ ปิดเผยในแบบ 247-4 ซึ่ง  GULF จะให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ 
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ พิจำรณำแหล่งเงินทุนที่ใชใ้นกำรท ำค ำเสนอซือ้ พบว่ำ ณ วันที่ยื่นค ำเสนอซือ้
หลกัทรพัย ์ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีแหล่งเงินทนุเพียงพอส ำหรบักำรท ำค ำเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 

3.3  การถ่วงดุลอ านาจและการควบคุมกิจการ  

เนื่องจำก ณ วันที่ 5 มกรำคม 2566 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ถือหุน้ของบริษัทฯ จ ำนวนทั้งสิน้ 450,870,934 หุน้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 41.13 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร หำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดหุ้น้จำกกำรเสนอซือ้ครัง้นี ้
เพิ่มจนเกินกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะกลำยเป็นเสียง
ขำ้งมำกของบรษิัทฯ ซี่งมีอ  ำนำจควบคมุทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และมติทั่วไปของที่ประชมุผูถื้อหุน้ที่ตอ้งไดร้ับเสียงขำ้งมำก
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน เช่น กำรอนมุตัิกำรจ่ำยปันผล กำรอนมุตัิงบกำรเงนิ 
กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี กำรแต่งตัง้กรรมกำร เป็นตน้  

ตำมที่กล่ำวมำขำ้งตน้ หำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัหุน้ ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ครัง้นีเ้กินกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของ
จ ำนวนหุน้ที่ออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยย่อยอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุล
อ ำนำจและตรวจสอบกำรควบคมุของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ได ้
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ส่วนที ่4: ประโยชนห์รือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายทีผู้่ท าค าเสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้รวมทัง้ความ
เป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว 

 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำแผนธุรกิจและนโยบำยที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ระบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) 
รวมถึงข้อมูลประกอบต่ำง ๆ ของบริษัทฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ มีควำมเห็นต่อผลประโยชน์และ
ผลกระทบจำกแผนงำนและนโยบำยของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ดงันี ้ 

4.1  สถานภาพของกิจการ 

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4 ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอซือ้เสร็จสิน้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะเพิกถอน
หลกัทรพัยข์องกิจกำรออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่
สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นใหผู้ท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้  

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรยงัคงสถำนะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป ท ำ
ใหก้ิจกำรและผูถื้อหุน้ของกิจกำร จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสถำนะกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือจำกกำร
เพิกถอนหลกัทรพัยข์องกิจกำรท่ีเกิดจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้แต่อย่ำงใดในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบั
ซือ้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีหนำ้ที่ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและมี
ผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้  

4.2 นโยบายและแผนการบริหารกจิการ  

4.2.1 วัตถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจ  

ตำมที่ระบใุนแบบ 247-4 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคใ์นกำรประกอบธรุกจิ
และบริษัทย่อยอย่ำงมีนยัส ำคญัในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ เวน้แต่กรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้มี
หนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ ์และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใชใ้นขณะนัน้ 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผูถื้อหุน้ของกิจกำรจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
วัตถุประสงคใ์นกำรประกอบธุรกิจของกิจกำรตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ระบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) เนื่องจำก ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ำรด ำเนินธุรกิจหลกัของกิจกำร ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำก
สิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

หำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้มีกำรเปล่ียนแปลง หรือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัที่แตกต่ำงไปจำกที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
ไดร้ะบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ (เวน้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำรมีมติ
เป็นประกำรอื่น) ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะตอ้งด ำเนินกำรใหก้ิจกำรขออนุมัติต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำรก่อนกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว และตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และไดแ้จง้ใหส้ ำนกังำนก.ล.ต. ทรำบแลว้ โดยเป็นไปตำมประกำศกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร  
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4.2.2 แผนการบริหารกิจการ  

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4 ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัที่สิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอ
ซือ้มีจดุมุ่งหมำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรใหเ้ตบิโตและด ำเนินธุรกิจต่อไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยั่งยืน โดยจะ
พิจำรณำศึกษำแผนกำรด ำเนินธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ อย่ำงละเอียด และอำจพิจำรณำปรบัเปล่ียนแผนกำรด ำเนินธุรกิจ
ใหค้วำมเหมำะสมกบัสภำพกำรแข่งขนัในปัจจบุนั และในอนำคต นอกจำกนี ้หำกจะมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้อำจมีส่วนร่วมในบริหำรกิจกำร ตำมที่จ ำเป็นและ
เหมำะสม เพื่อเสริมสรำ้งประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร รวมถึงเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทฯ อีกทัง้ผูท้  ำ
ค ำเสนอซือ้อำจใชป้ระโยชนจ์ำกควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นกำรเป็นผูน้  ำธุรกิจดำ้นพลงังำนและโครงสรำ้ง
พืน้ฐำนของประเทศไทย มำช่วยสนบัสนุนกำรเติบโตของบริษัทฯ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมทัง้แก่บริษัทฯ และผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯ  

ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะมีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นสำระส ำคญั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยและหลักเกณฑข์อง  
บรษิัทฯ และกฎหมำยเก่ียวขอ้ง (แลว้แต่กรณี) 

4.2.3 แผนการขยายการลงทุน  

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4  ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะขยำยกำรลงทุนของบริษัทฯ เพิ่มเติมอย่ำงมีนัยส ำคัญ
นอกเหนือจำกกำรลงทุนตำมปกติและ/หรือกำรลงทุนซึ่งเป็นไปตำมแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะเวลำ 12 เดือน นบัจำก
สิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้ในอนำคตผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจจะพิจำรณำขยำยกำรลงทนุเพิ่มเติมหำกมีโอกำสทำง
ธุรกิจ หรือโอกำสทำงกำรลงทุนที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะพิจำรณำ และศึกษำแผนกำรลงทุนปัจจุบนัของ
กิจกำรในรำยละเอียด และอำจพิจำรณำปรบัเปล่ียนแผนกำรลงทุนดงักล่ำวใหเ้หมำะสมต่อไป ทัง้นี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ใด ๆ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงมติที่ประชมุคณะกรรมกำร 
และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผูถื้อหุน้ของกิจกำรจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
แผนกำรขยำยกำรลงทุนตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ระบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) เนื่องจำก ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือ
นโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงแผนกำรขยำยกำรลงทนุ ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้  

ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะมีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นสำระส ำคญั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมนโยบำยและหลักเกณฑข์อง  
บรษิัทฯ และกฎหมำยเก่ียวขอ้ง  

4.2.4 การปรับโครงสร้างองคก์ร การบริหาร และการจ้างงาน 

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4  ผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำร และ/หรือ กรรมกำรอิสระ 
ตำมควำมเหมำะสมเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทฯ ทัง้นี ้จะขึน้อยู่กับสดัส่วนกำรถือหุน้ในกิจกำรหลงักำรท ำค ำเสนอซือ้ 
โดยกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะเป็นไปตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้เห็นสมควรและเหมำะสม ภำยใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง   
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ณ วนัที่ยื่นค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีควำมประสงคท์ี่จะปรบัเปล่ียนโครงสรำ้งกำรบริหำรของกิจกำรในช่วง
ระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกวันสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ อย่ำงไรก็ดี หำกกิจกำรมีกำรปรับเปล่ียนโครงสรำ้ง
ผูบ้ริหำร จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำรและด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย
และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผู้ถือหุ้นของกิจกำรจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับ
โครงสรำ้งองคก์ร กำรบริหำร และกำรจำ้งงำนตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ระบุไวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) เนื่องจำก ผูท้  ำค ำ
เสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งกำรบรหิำรในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ 

ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะมีกำรเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นสำระส ำคญั กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุน้  (แลว้แต่กรณี) ตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑข์องบริษัทฯ และกฎหมำยเก่ียวขอ้ง อีกทั้ง ท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระเห็นว่ำ กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร และ/หรือ 
ผูบ้รหิำร จะตอ้งด ำเนินกำรภำยใตก้ฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งนโยบำยของกิจกำร ที่ประชมุคณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจกำร (แล้วแต่กรณี) ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ระยะยำวของกิจกำรเป็นหลัก รวมถึงบริษัทฯ มี
หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ และพิจำรณำคณุสมบตัิของผูท้ี่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำร เพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
และเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของกิจกำร และ/หรือกฎระเบียบ ขอ้บงัคับ ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องดงักล่ำว รวมถึงหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี (Corporate Governance)  

4.2.5 แผนการจ าหน่ายทรัพยส์ินหลัก  

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4  ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท์ี่มีนัยส ำคัญของกิจกำร
ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ เวน้แต่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยจ์ำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจปกติ ทั้งนีห้ำกมีกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยท์ี่มีนัยส ำคัญจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมัติอย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของ
กิจกำร และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกฎเกณฑข์อง
ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ (ในกรณีที่บงัคบัใช)้ 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผูถื้อหุน้ของกิจกำรจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกแผนกำรจ ำหน่ำย
ทรพัยสิ์นหลกั ตำมที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ระบไุวใ้นค ำเสนอซือ้ (แบบ 247-4) เนื่องจำก ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนหรือนโยบำยที่จะ
จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นหลกั ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ 

ทั้งนี ้หำกกิจกำรจะด ำเนินกำรให้มีกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัยข์องกิจกำรที่มีนัยส ำคัญ กิจกำรก็ตอ้ง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งหำกกฎหมำยดงักล่ำวก ำหนดใหก้ำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่
ประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อื่นของกิจกำรย่อมสำมำรถใชสิ้ทธิออกเสียงเพื่ออนมุตัิหรือไม่อนมุตัิกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ 

4.2.6 แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงนิ 

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4 ผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมี
นยัส ำคญั นอกเหนือจำกกำรบริหำรกำรเงินตำมปกติของกิจกำร ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
ท ำค ำเสนอซือ้ ทัง้นี ้หำกมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำร
เพิ่ม/ลดทุน และ/หรือมีกำรจดัหำเงินกูเ้พิ่มเติมของกิจกำร กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำอนุมตัิจำกมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรของกิจกำร และ/หรือมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) อย่ำงถูกตอ้งตำมนโยบำยของ
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กิจกำร และจะตอ้งปฏิบัติตำมกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะกฎเกณฑข์องส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ (ในกรณีที่บงัคบัใช)้ 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของ
กิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันัน้ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ กิจกำรไม่น่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง
โครงสรำ้งทำงกำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งหำกมีกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินของกิจกำร น่ำจะเป็นกำร
เปล่ียนแปลงโครงสรำ้งทำงกำรเงินตำมกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิัทฯ  

ทัง้นี ้หำกบริษัทฯ ถูกนบัเป็นกลุ่มเดียวกบัผูท้  ำค ำเสนอซือ้ วงเงินสินเชื่อที่ไดร้บัจำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศ 
อำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมหลักเกณฑก์ำรก ำกับลูกหนีร้ำยใหญ่ (Single Lending Limit) ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อกำรจดัหำเงินทุนของบริษัทฯ จำกสถำบนักำรเงินในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมจำกสถำนะกำรเงินปัจจุบัน 
และกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ เชื่อว่ำจะสำมำรถจัดหำแหล่งเงินทุนที่เหมำะสมต่อกำร
ด ำเนินงำนได ้ 

4.2.7 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4  กิจกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยคณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำกำรจ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปีของบรษิัทฯ โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึง่
คณะกรรมกำรบรษิัทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้ครำวเมื่อเห็นว่ำกิจกำรมีผลก ำไรสมควรที่จะท ำเช่นนัน้  แลว้
ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุครัง้ต่อไป ปัจจุบนั กิจกำรมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลโดยพิจำรณำจำก
งบกำรเงินเฉพำะของกิจกำรไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย (ถำ้มี) และจะตอ้งไม่เกิน
ก ำไรสะสมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะของกิจกำร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อแผนกำรลงทนุ และ
กำรด ำเนินงำนปกติของกจิกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัและขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่น ๆ  ใน
อนำคตของกิจกำรและบรษิัทย่อย และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กิจกำรมีต่อสถำบนักำรเงิน 

ในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำร ทัง้นี ้กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมจริงอำจขึน้อยู่กบัปัจจยัหลำยดำ้น ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ำกดัเพียง ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งินตำมแผนกำรด ำเนินงำน กำรช ำระคืนเงินกู ้แผนธุรกจิ 
และ/หรือแผนกำรลงทนุของกิจกำรในอนำคต อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกิจกำรอย่ำง
มีนัยส ำคัญ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหต้อ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร  (ในกรณีที่บังคบัใช)้ เพื่อให้
เป็นไปตำมขอ้บงัคบั กฎหมำย และกฎเกณฑข์องส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ กิจกำรและผูถื้อหุน้ของกิจกำรยงัจะไม่ไดร้บัผลกระทบในเรื่องกำรจ่ำยเงนิ
ปันผล ภำยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำรบัซือ้ เนื่องจำกผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรจ่ำยปันผลของกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ อย่ำงมีนยัส ำคญั  กิจกำรจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิ
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขำ้ท ำรำยกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ กฎหมำย และหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

ในกรณีที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ไดร้บัหุน้ภำยหลงักำรเสนอซือ้เกินกว่ำรอ้ยละ 50.00 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและช ำระแลว้
ของบริษัทฯ ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งอำจเสนอใหม้ีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
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เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้นีก้ำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งเป็นไปตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดในกำรจ่ำยปัน
ผล และจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของกิจกำร รวมทัง้จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของ
กิจกำร และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของกิจกำร (แลว้แต่กรณี) 

4.2.8 รายการระหว่างกัน  

ตำมที่ระบุในแบบ 247-4 กิจกำรมีกำรก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำง
กนัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนัของกิจกำรและบรษิัทย่อยของกิจกำร กบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้  

ทัง้นี ้ส ำหรบังวดปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2565 ผูท้  ำค ำเสนอซือ้
และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัยไ์ม่มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบักิจกำร
และบรษิัทย่อยของกิจกำร  

ภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนับจำกสิน้สุดระยะเวลำกำรท ำค ำเสนอซือ้หุน้สำมัญทั้งหมดของ THCOM ในครัง้นี ้
ผูท้  ำค ำเสนอซือ้และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ภำยใตพ้ระรำชบญัญัติหลกัทรพัย ์อำจมีกำรท ำธุรกรรมกบั
กิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร ซึ่งรวมถึงรำยกำรธุรกิจปกติ และ/หรือ รำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ เพื่อประโยชนใ์นกำร
ด ำเนินธุรกิจของกิจกำร โดยหำกมีกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในลกัษณะดงักล่ำว ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหก้ิจกำรและบรษิัท
ย่อยของกิจกำรปฏิบัติตำมระเบียบขอ้บังคบัของส ำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรพัยฯ์  
รวมทัง้กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งนี ้หำกในอนำคตผู้ท  ำค ำเสนอซือ้และบุคคลตำมมำตรำ 258 ของผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ ภำยใตพ้ระรำชบัญญัติ
หลักทรพัย ์มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรและบริษัทย่อยของกิจกำร ผูท้  ำค ำเสนอซือ้จะด ำเนินกำรใหก้ิจกำรและ
บรษิัทย่อยของกิจกำรปฏิบตัิตำมระเบียบขอ้บงัคบัของส ำนกังำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรพัย์
ฯ  รวมทัง้กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกผู้ท  ำค ำเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปล่ียนแปลงแก้ไขอย่ำงมี
นยัส ำคญัซึ่งนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงเห็นว่ำ จะไม่มีผลกระทบต่อกิจกำรและผูถื้อหุน้
ของกิจกำรอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้กิจกำรในครัง้นี ้อย่ำงไรก็ตำม หำกมีรำยกำรระหว่ำงกนัเกิดขึน้ในอนำคต 
บริษัทฯ จะพิจำรณำอย่ำงระมัดระวัง เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ำ บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตำมขอ้บังคับของกิจกำร และเป็นไปตำม
ระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรระหว่ำงกนัตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต.  

4.3 ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะได้รับ และผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้ต่อผู้ถือหุ้นในกรณีทีผู้่ถือหุ้นปฏิเสธค าเสนอซือ้ 
(เฉพาะกรณีทีค่ าเสนอซือ้น้ันเป็นค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน)  

-ไม่มี-  

เนื่องจำกกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นีไ้ม่ไดเ้ป็นกำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ำก
กำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน  

  



รำยงำนควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ บรษิัท ไทยคม จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ำกดั หนำ้ 98/98 

ส่วนที ่5: สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 

 ที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระไดพ้ิจำรณำและวิเครำะหข์อ้มลูต่ำง ๆ ภำยใตข้อบเขต เงื่อนไข และขอ้จ ำกดั 
ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วในส่วนต่ำง ๆ ของรำยงำนควำมเห็นฯ ฉบับนี ้ ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเห็นว่ำ รำคำเสนอซือ้
หลักทรัพยท์ี่ 9.92 บำทต่อหุ้นเป็นราคาที่เหมาะสม โดยกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำว เป็นกำรประเมินภำยใต้
สมมติฐำนกำรด ำเนินธุรกิจตำมสถำนะปัจจุบนั (แบบ As-is) ไม่รวมผลกระทบที่อำจเกิดจำกผลกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใช้ 
วงโคจรดำวเทียม ที่กิจกำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรประมลูสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจรดำวเทียมในลกัษณะจดัชดุ (Package) โดย กสทช.
จดักำรประมลูดงักล่ำวในวนัท่ี 15 มกรำคม 2566 เนื่องจำก ณ วนัท่ีจดัท ำรำยงำนฉบบันี ้กำรรบัรูผ้ลกระทบของส่วนดงักลำ่ว
ที่ยังมีควำมไม่แน่นอน โดยขึน้อยู่กับปัจจยัที่หลำกหลำย อำทิ แผนกำรด ำเนินธุรกิจ แนวโนม้ธุรกิจ สภำวะเศรษฐกิจ กำร
ลงทุนที่เก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกรณีเป็นผูช้นะกำรประมูลสิทธิกำรเขำ้ใชว้งโคจร รวมถึงกำร
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ  ยงัไม่มีควำมชดัเจน ทำงที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระจึงไม่ไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้จำก
ผลกำรประมลูดงักล่ำวเขำ้ไปในกำรก ำหนดของรำคำยุติธรรมครัง้นี ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้อำจพิจำรณำถึงขอ้มลูและควำมเป็นไปได้
ของโครงกำรดงักล่ำวในระหว่ำงระยะเวลำกำรรบัซือ้หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจำกนีก้ำรประเมินมลูค่ำดว้ยวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ 
ยังไม่รวมผลกระทบของข้อพิพำททำงกฎหมำยของดำวเทียมไทยคม 5 เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ ได้
ด  ำเนินกำรตำมสญัญำด ำเนินกิจกำรดำวเทียมส่ือสำรภำยในประเทศครบถว้นถกูตอ้งมำโดยตลอด ทัง้นี ้รำคำเสนอซือ้เป็น
รำคำที่อยู่ในช่วงรำคำยุติธรรมที่ประเมินโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งมีช่วงรำคำประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของหุน้ของกิจกำร
ตำมวิธีดงักล่ำว เท่ำกบั 9.72 - 10.08 บำทต่อหุน้  

 อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ควรพิจำรณำรำคำเสนอซือ้ร่วมกับรำคำซือ้ขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลักทรพัยฯ์ ตัง้แต่
วนัท่ี 28 สิงหำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ โดยในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวหุน้ของกิจกำรมีกำรซือ้ขำยในระดบัรำคำที่สงูกวำ่รำคำเสนอ
ซือ้ในครัง้นีท้ี่ 9.92 บำท ทำงที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ จึงขอแนะน ำใหผู้ถื้อหุน้ของกิจกำรที่มีควำมประสงคจ์ะขำยหุน้ของ
กิจกำรท่ีตนถืออยู่พิจำรณำกำรด ำเนินกำรเป็น 2 กรณี ดงันี ้

กรณีที ่1: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรปฏิเสธค ำเสนอซือ้ ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะขำยหุน้ของตนสำมำรถขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งได้
รำคำที่สงูกว่ำรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหุน้ควรค ำนึงถึงสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของกิจกำร
ดว้ย เนื่องจำกกำรขำยหุน้ของกิจกำรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ในปรมิำณที่มำก อำจท ำใหผู้ถื้อหุน้มีควำมเส่ียงในกำรขำยหุน้ใน
ปรมิำณและรำคำที่ตอ้งกำรไดค้รบถว้น  

กรณีที ่2: กรณีทีใ่นระหว่างระยะเวลาการรับซือ้หลักทรัพย ์ราคาตลาดต ่ากว่าราคาเสนอซือ้  

ผูถื้อหุน้ควรตอบรับค ำเสนอซือ้ เนื่องจำกรำคำเสนอซือ้ที่ 9.92 บำทต่อหุน้ อยู่ในช่วงรำคำยตุิธรรม  

อย่ำงไรก็ดี กำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องผูท้  ำค ำเสนอซือ้ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้แต่ละ
รำยเป็นส ำคญั ผูถื้อหุน้ของกิจกำรควรพิจำรณำขอ้มลูต่ำง ๆ อำทิ ขอ้มลูค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 247-4) ควำมเห็นของ
กิจกำรเก่ียวกบัค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แบบ 250-2) และควำมเห็นของที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระฉบบันี ้เพื่อใชป้ระกอบกำร
พิจำรณำในกำรตดัสินใจส ำหรบักำรตอบรบัหรือปฏิเสธค ำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์




