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ขอ้มูลเก่ียวกบั China Mobile International Holdings Limited และ 

รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่  

China Mobile International Holdings Limited 

 ช่ือบริษทัที่จะท าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนที่บริษทัฯ จะเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง  

China Mobile International Holdings Limited (“China Mobile”) 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ธุรกิจลงทุน 

 Ultimate shareholder 

China Mobile Communications Corporation (“CMCC”) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 CMCC เป็นผูถื้อหุน้โดยออ้มในสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 73.66 ของทุนช าระแลว้

ของ China Mobile Limited ซ่ึงเป็นบริษัทแมข่อง China Mobile 

 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกผูล้งทุน พรอ้มเหตุผลและประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการจดัสรรหุน้ใหก้ับ

บุคคลดงักล่าว 

บริษัทฯ พิจารณาเลือกผูล้งทุนจากความสามารถในการเสริมความแข็งแกร่งดา้นการเงิน และ ศกัยภาพ

ในการผสานความร่วมมือทางธุรกิจ 

China Mobile เป็นบริษัทยอ่ยของ China Mobile Limited โดย China Mobile Limited เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน

อยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งฮ่องกงและในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งนิวยอรก์ และเป็นผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

รายใหญ่ท่ีสุดของโลกเมื่อพิจารณาจากฐานลูกคา้ การเขา้มาของพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรค์รั้งน้ีของ 

China Mobile เป็นการเสริมความแข็งแกร่งดา้นการเงินและสรา้งศกัยภาพในการผสานความร่วมมือทางธุรกิจ

ครั้งส าคญัของกลุ่มบริษัทฯ  

 สาเหตทุี่ไม่เสนอขายหุน้ในส่วนน้ีใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมหรือประชาชนทัว่ไป 

เน่ืองจากไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนอีกส่วนหน่ึงส าหรบัเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุน้แลว้ 

 หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาเสนอขายและเหตผุลที่เลือกเกณฑก์ าหนดราคาดงักล่าว 

เป็นราคาท่ีเท่ากบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ เป็น

ราคาท่ีไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักจาก

ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในแต่ละวนั ยอ้นหลงั 

15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงคือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557  
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 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเรียกช าระค่าหุน้เพิ่มทุน 

ประมาณระหวา่งวนัท่ี 28  สิงหาคม - 2 กนัยายน 2557 ทั้งน้ี หากมีการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนโดย China 

Mobile การเสนอขายและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนโดยเฉพาะเจาะจงจะเสร็จส้ินพรอ้มกบัการเสนอขายและ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้เดิมที่อาจเกิดข้ึนจากการเพ่ิมทุนใหบุ้คคลเฉพาะเจาะจง  

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหมใ่นครั้งน้ี เป็นการจดัสรร 2 ส่วน คือ  

(1) จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนส าหรับการเสนอขายใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้  

จ านวนไมเ่กิน 5,648,285,818 หุน้ และ 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนส าหรบัการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จ านวนไมเ่กิน 

 4,429,427,068 หุน้  

ดงัน้ัน การพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ จะพิจารณาเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัททั้งจ านวน และ  

บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งจ านวน 

กรณีท่ี 2 ผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจ านวน  

แต่บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งจ านวน 

ทั้งน้ี สรุปผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไดด้งัน้ี 

1.  ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

 กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัททั้งจ านวน และบุคคลเฉพาะเจาะจง

จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = Qp / (Qo+Qr+Qp) 

Qo  คือ  จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 14,530,215,266 หุน้ 

Qr  คือ  จ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม    

  เท่ากบั 5,648,285,818 หุน้ 

Qp  คือ  จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจง  

  เท่ากบั 4,429,427,068 หุน้ 

 กรณีท่ี 2  ผูถื้อหุน้เดิมไมใ่ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ทั้งจ านวน แต่บุคคลเฉพาะเจาะจง

จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 

การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ = Qn1 / (Qo+Qn1) 

Qo  คือ  จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 14,530,215,266 หุน้ 

Qn1  คือ จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน          

                     4,429,427,068 หุน้ 
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 ผลกระทบดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  

กรณีท่ี 1 รอ้ยละ 18.00 

กรณีท่ี 2 รอ้ยละ 23.36 

 

2.  ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

Qo  คือ  จ านวนหุน้ท่ีมีอยูเ่ดิม เท่ากบั 14,530,215,266 หุน้ 

Po  คือ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้

เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ือขออนุมติัใหบ้ริษัทฯ เสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุน คือ ตั้งแต่ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2557 ถึง วนัท่ี 6 มิถุนายน 2557 

ซ่ึงเท่ากบั 7.1662 บาท 

Qr  คือ จ านวนหุน้ท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 5,648,285,818 หุน้ 

Pr  คือ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมเท่ากบัหุน้ละ 6.45 บาท 

Qp คือ จ านวนหุน้ท่ีเสนอขายใหบุ้คคลโดยเฉพาะเจาะจง เท่ากบั 

4,429,427,068 หุน้ 

Pp  คือ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากบั 

หุน้ละ 6.45 บาท 

กรณีท่ี 1  ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัททั้งจ านวน และบุคคลเฉพาะเจาะจง

จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 

 การลดลงดา้นราคา = (Po-Pn1) / Po 

Pn1 =  [QoPo+QrPr+QpPp]  / (Qo+Qr+Qp)  

  ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 6.8729 บาท 

กรณีท่ี 2  ผู ้ถือหุ ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ฯ ทั้ งจ านวน 

แต่บุคคลเฉพาะเจาะจงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 

 การลดลงดา้นราคา = (Po-Pn2) / Po 

Pn2  =  [QoPo+ QpPp]  / (Qo+ Qp)  

  ซ่ึงเท่ากบัหุน้ละ 6.9989 บาท 

 ผลกระทบดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

กรณีท่ี 1 รอ้ยละ 4.09 

กรณีท่ี 2 รอ้ยละ 2.33 
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 เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงอื่นใดกบับุคคลที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน 

การจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหมข่องบริษัทฯ โดย China Mobile อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั

บางประการตามท่ีก าหนดในสญัญาจองซ้ือหุน้ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี (1) การ

ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ขา้ท าสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การท่ีบริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานของรฐั และ/หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง (3) ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงหรือมีเหตุการณใ์ดๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อธุรกิจของบริษัทฯ (4) ความส าเร็จของ

การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ (5) ไม่มีการ

เปล่ียนแปลงกฎหมายใดๆ ซ่ึงท าใหก้ารจองซ้ือหุน้โดยเฉพาะเจาะจงไมอ่าจเกิดข้ึนได ้

เน่ืองจาก การเขา้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ของบริษัทฯ โดย China Mobile อยู่ภายใตเ้ง่ือนไข

บงัคบัก่อนดง้กล่าวขา้งตน้ ดงัน้ัน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทุนโปรดใชค้วามระมดัระวงัในการซ้ือขายหุน้

ของบริษัทฯ 


