ที่ TRUE-SEC 036/2557
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
2. รายละเอียดของมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
และ การดาเนิ นการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดั ให้มีการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ที่ ประชุ มได้มี มติ ที่ ส าคัญ
ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
1.

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557

2.

อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ทฯ จากจานวน 145,302,152,660 บาท เป็ น
จานวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยแบ่งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ออกเป็ นสองส่วน
(1)

ส่ ว นแรก เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น (Rights
Offering) จานวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ ในอัตราส่วน 2.5725 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษทิ้ ง ใน
ราคาเสนอขายหุ น้ ละ 6.45 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ ตา่ กว่ามูลค่าหุ น้ ที่ ตราไว้ของ
บริษัทฯ โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอ
ขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุน้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน ให้จัดสรรหุ น้
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือนั้นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิทธิ ทุกรายตามสัดส่วน
การถื อหุ ้น เดิ ม ของผู ้ถื อ หุ ้น ที่ จ องซื้ อเกิ น กว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะรายนั้ น เป็ นรอบไป
จนกระทัง่ ไม่มีหุ น้ สามัญเพิ่มทุ นเหลื อเพี ยงพอที่ จะจัดสรรให้ผู ้ถือหุ น้ เดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ได้อีกต่อไป และ

(2)

ส่วนที่ สอง เพื่อการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน
ทั้งสิ้ นไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ ให้แก่ China Mobile International Holdings
Limited หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้กาหนด
ตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 6.45 บาท ซึ่ งเท่ากับราคาที่เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุ น

ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริ ษั ท ฯ แต่ ไ ม่ ต า่ กว่ า ร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้ง นี้ “ราคาตลาด”
หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
มีมติ ให้เสนอวาระต่อที่ ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุ มตั ิ การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งคือวันที่ 9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็ นการเสนอขาย
ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือ
เสนอขายเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
โดยมีรายละเอียดของมติที่ประชุมเกี่ ยวกับการเพิ่มทุน และ การดาเนิ นการตามขั้นตอน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
3.

อนุ มัติการเพิ่ มจานวนกรรมการบริษั ทฯ ขึ้ นอีกจานวน 3 ท่าน จากเดิ ม 15 ท่าน เป็ น
จานวนทั้งหมด 18 ท่าน และอนุ มตั ิการแต่งตั้ง นายนพปฎล เดชอุดม นายวิลเลี่ยม แฮริส
และ ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา เป็ นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ (Record Date) คือ วันที่
4 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดระยะเวลาจองซื้ อสาหรับการจองซื้ อหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิม ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557
และ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการจองซื้ อหุน้ ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์)
รองประธานกรรมการ และ
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านกฎหมาย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

10,142,343,700 หุน้

ที่ประชุมมีมติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,142,343,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
27,670 เสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการลดทุ นจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 153,332,070,330 บาท
เป็ นจานวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่
ยังไม่ได้ออกจาหน่ายจานวน 802,991,767 หุน้
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,143,415,584หุน้
ที่ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,143,384,314 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
31,270 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อ 4. เรือ่ ง ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,143,415,584หุน้
ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ น้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,143,384,314 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
31,270 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0003
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 145,302,152,660 บาท เป็ น
จานวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 10,077,712,886 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ ้ ละ 10 บาท
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,538,702หุน้
ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้ถือหุ น้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,144,028,913 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9950
ไม่เห็นด้วย
จานวน
467,014 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0046
งดออกเสียง
จานวน
42,775 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น 10,144,642,703หุน้
ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู ้ถือหุ น้
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,137,195,414 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9266
ไม่เห็นด้วย
จานวน
7,406,714 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0730
งดออกเสียง
จานวน
40,575 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0004
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุน้ สามัญ ใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้ง
พิจารณาอนุ มัติการเสนอขายหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาที่ตา่ กว่า
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

10,144,760,941 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 10,093,823,021 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.4979
ไม่เห็นด้วย
จานวน
50,937,920 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.5021
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
12,641 เสียง
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิ่มจานวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
1) นายนพปฎล เดชอุดม
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

10,144,403,216 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
9,813,484,018 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7379
ไม่เห็นด้วย
จานวน
330,919,198 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2621
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
2) นายวิลเลี่ยม แฮริส
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

10,144,403,216 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
9,813,482,795 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7379
ไม่เห็นด้วย
จานวน
330,920,421 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2621
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
3) ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา
ในวาระนี้ มีผถู้ ือหุน้ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้ น

10,144,555,570 หุน้

ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
9,813,322,158 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 96.7349
ไม่เห็นด้วย
จานวน
331,233,412 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 3.2651
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผูถ้ ือหุน้ งดออกเสียง จานวน
930,546 เสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
รายละเอียดของมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และ การดาเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน
145,302,152,660 บาท เป็ นจานวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน
10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ในเรื่องดังกล่าว มีข้นั ตอนทางกฎหมายที่ ตอ้ งดาเนิ นการเป็ นลาดับหลายประการ กล่าวคือ
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุ นจดทะเบียนและสามารถออกหุน้ ใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิ มและ
บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้น้ัน ตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องทาการลดทุน
จดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจาหน่ ายของบริษัทฯ ก่อน จึงจะทาการเพิ่มทุนได้
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 จึงมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทฯ ดาเนิ นการตามขัน้ ตอน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นลาดับดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจานวน 153,332,070,330 บาท เป็ นจานวน
145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้ สามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ าย
จานวน 802,991,767 หุน้
2. อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

145,302,152,660 บาท
(หนึ่ งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสองล้านหนึ่ งแสน
ห้าหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

14,530,215,266 หุน้
(หนึ่ งหมื่นสี่พนั ห้าร้อยสามสิบล้านสองแสน
หนึ่ งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบหกหุน้ )

หุน้ บุริมสิทธิ

- หุน้ (-)”

3. อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากจานวน 145,302,152,660 บาท เป็ นจานวน
246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จานวน 10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
4. อนุ มตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

246,079,281,520 บาท
(สองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าล้านสองแสน
แปดหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยยี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็ น

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั หกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
แปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ

10 บาท (สิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

หุน้ บุริมสิทธิ -

24,607,928,152 หุน้
(สองหมื่นสี่พนั หกร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
แปดพันหนึ่ งร้อยห้าสิบสองหุน้ )
หุน้ (-)”

5. อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ ้น สามั ญ ใหม่ จ ากการเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จ านวนไม่ เ กิ น
10,077,712,886 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท รวมทั้งอนุ มตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญใหม่
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ดังนี้
(ก)

หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ให้จัด สรรไว้ส าหรับ การเสนอขายให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ น้ เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น
(Rights Offering) ในอัตราส่วน 2.5725 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ ใน
กรณีที่มีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษทิ้ ง โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 6.45 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตา่ กว่า
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ
อาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุน้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ให้จดั สรรหุน้
สามัญเพิ่มทุ นที่เหลือนั้ นให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่ จองซื้ อเกินกว่าสิทธิ ทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูถ้ ือหุน้ ที่จองซื้ อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นเป็ นรอบไปจนกระทัง่ ไม่มีหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้อีกต่อไป

(ข)

หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จานวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ให้จดั สรรไว้สาหรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการ
อนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ให้แก่ China Mobile
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International Holdings Limited หรือบุคคลหรือนิ ติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
จะได้กาหนดตามที่เห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 6.45 บาท ซึ่งเท่ากับราคาที่
เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน และเป็ นราคาที่ตา่ กว่ามูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ของบริษัทฯ แต่เป็ นราคาที่ไม่ตา่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ “ราคาตลาด”
หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุ มตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งคือวันที่
9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็ นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขาย
ในคราวเดียวกันทั้งจานวน หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
ในการนี้ การเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ก) ข้างต้น อาจเกิดขึ้ นก่อน
หรือหลังการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตาม (ข) ข้างต้นก็ได้ โดยให้เป็ นอานาจของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ ในการกาหนดลาดับการเสนอขายและ
การจัดสรร
และอนุ มตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ
มีอานาจในการดาเนิ นการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ดัง รายละเอี ย ดข้า งต้น ได้ทุ ก ประการ ซึ่ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย ง การก าหนด และ/หรื อ แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วันและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียด
การจองซื้ อ ระยะเวลาการจองซื้ อ อัตราส่วนการจองซื้ อหุน้ การจองซื้ อเกินสิทธิ การจัดสรรหุน้ ในแต่ละคราว
ครั้งเดียวทั้งจานวนหรือเป็ นคราวๆ ไป วิธีการหรือเงื่อนไขในการชาระเงิน การกาหนดสัดส่วนจานวน
หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสม จานวนหุน้ ที่จะจัดสรร
ในแต่ละคราวให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ที่มีสิทธิในการจองซื้ อหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การติดต่อ และ/หรือ ยื่นคาขออนุ ญาตใดๆ คาขอผ่อนผัน
ต่างๆ เอกสารและหลักฐาน และ/หรือ ดาเนิ นการใดๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่ วยงานราชการ หรือหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ
ให้มีอานาจแต่งตั้งผูร้ บั มอบอานาจช่วงให้กระทาการดังกล่าวได้
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