
 

ท่ี TRUE-SEC 036/2557 

                  วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เรื่อง แจง้มตทิี่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 
 2. รายละเอียดของมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน 

และ การด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ตามท่ีบริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร ์

เลขท่ี 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมได้มีมติท่ีส าคัญ

ดงัต่อไปน้ี โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2557 

2. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็น

จ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยแบ่งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหมอ่อกเป็นสองส่วน  

(1) ส่วนแรก เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น  (Rights 

Offering) จ านวนทั้งส้ินไมเ่กิน 5,648,285,818 หุน้ ในอตัราส่วน 2.5725 หุน้

สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษท้ิง ใน

ราคาเสนอขายหุน้ละ 6.45 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต า่กว่ามูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้อง

บริษัทฯ โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอ

ขายในคราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้

สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ใหจ้ัดสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือน้ันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิทุกรายตามสดัส่วน

การถือหุ ้นเดิมของผู ้ถือหุ ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายน้ันเป็นรอบไป 

จนกระทัง่ไม่มีหุน้สามัญเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหผู้ ้ถือหุน้เดิมตาม

สดัส่วนการถือหุน้ไดอี้กต่อไป และ 

(2) ส่วนท่ีสอง เพ่ือการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน

ทั้งส้ินไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ ใหแ้ก่ China Mobile International Holdings 

Limited หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะไดก้ าหนด

ตามท่ีเห็นสมควร โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ใน

ราคาเสนอขายหุน้ละ 6.45 บาท ซ่ึงเท่ากับราคาท่ีเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน
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ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และเป็นราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้

ของบริษัทฯ แต่ไม่ต า่กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” 

หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

มีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ืออนุมติัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงคือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็นการเสนอขาย

ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจ านวน หรือ

เสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได ้

โดยมีรายละเอียดของมติท่ีประชุมเก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และ การด าเนินการตามขั้นตอน

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

3. อนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษัทฯ ขึ้ นอีกจ านวน 3 ท่าน จากเดิม 15 ท่าน เป็น

จ านวนทั้งหมด 18 ท่าน และอนุมติัการแต่งตั้ง นายนพปฎล เดชอุดม นายวิลเล่ียม แฮริส 

และ ดร. กนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา เป็นกรรมการใหมข่องบริษัทฯ 

 

ทั้งน้ี โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2557 เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2557 วนัก าหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ (Record Date) คือ วนัท่ี 

4 สิงหาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ 

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2557 โดยก าหนดระยะเวลาจองซ้ือส าหรบัการจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิม ระหวา่งวนัท่ี 22 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 

และ บริษัทฯ จะแจง้รายละเอียดการจองซ้ือหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                          (ศาสตราจารยพิ์เศษอธึก อศัวานันท)์ 

                           รองประธานกรรมการ และ 

                    หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นกฎหมาย 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

 

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 1/2557 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2557 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,142,343,700 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,142,343,700 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง   จ านวน  27,670 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท 

เป็นจ านวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามัญที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่

ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายจ านวน 802,991,767 หุน้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,143,415,584 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,143,384,314 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9997 
ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง   จ านวน  31,270 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เรือ่ง ทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,143,415,584 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,143,384,314 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9997 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสียง   จ านวน  31,270 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0003 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็น

จ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่ จ  านวน 10,077,712,886 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,538,702 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,144,028,913 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9950 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  467,014 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0046 

งดออกเสียง   จ านวน  42,775 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0004 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,642,703 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,137,195,414 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.9266 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  7,406,714 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0730 

งดออกเสียง   จ านวน  40,575 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  0.0004 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้ง

พิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุน้สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาที่ต  า่กว่า

มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,760,941 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  10,093,823,021 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.4979 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  50,937,920 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0.5021 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง   จ านวน  12,641 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตักิารเพ่ิมจ  านวนกรรมการและการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 

1) นายนพปฎล  เดชอุดม 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,403,216 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,813,484,018 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.7379 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  330,919,198 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  3.2621 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง   จ านวน  930,546 เสียง 

2) นายวิลเล่ียม  แฮริส 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,403,216 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,813,482,795 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.7379 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  330,920,421 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  3.2621 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง   จ านวน  930,546 เสียง 

3) ดร. กนัทิมา  กุญชร ณ อยุธยา 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 10,144,555,570 หุน้ 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,813,322,158 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.7349 

ไมเ่ห็นดว้ย   จ านวน  331,233,412 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  3.2651 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยมีผูถื้อหุน้งดออกเสียง   จ านวน  930,546 เสียง 

 

 



 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 

 

 

รายละเอียดของมตทิี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 1/2557 

เก่ียวกบัการเพ่ิมทุน และ การด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 ของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2557 ไดม้ีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 

145,302,152,660 บาท เป็นจ านวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จ านวน 

10,077,712,886 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ในเร่ืองดังกล่าว มีขั้นตอนทางกฎหมายท่ีตอ้งด าเนินการเป็นล าดับหลายประการ กล่าวคือ 

เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนและสามารถออกหุน้ใหม่เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและ

บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามแผนการเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ไดน้ั้น ตามกฎหมาย บริษัทฯ ตอ้งท าการลดทุน 

จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัทฯ ก่อน จึงจะท าการเพ่ิมทุนได ้ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขัน้ตอน

ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 153,332,070,330 บาท เป็นจ านวน 

145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามญัท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ แต่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย

จ านวน 802,991,767 หุน้ 

2. อนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 145,302,152,660 บาท 

(หน่ึงแสนส่ีหมื่นหา้พนัสามรอ้ยสองลา้นหน่ึงแสน

หา้หมื่นสองพนัหกรอ้ยหกสิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 14,530,215,266 หุน้ 

(หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน 

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 14,530,215,266 หุน้ 

(หน่ึงหมื่นส่ีพนัหา้รอ้ยสามสิบลา้นสองแสน 

หน่ึงหมื่นหา้พนัสองรอ้ยหกสิบหกหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-)” 
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3. อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 145,302,152,660 บาท เป็นจ านวน 

246,079,281,520 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 10,077,712,886 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 บาท  

4. อนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดงัน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 246,079,281,520 บาท 

(สองแสนส่ีหมื่นหกพนัเจ็ดสิบเกา้ลา้นสองแสน 

แปดหมื่นหน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบบาท) 

แบ่งออกเป็น 24,607,928,152 หุน้ 

(สองหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่น

แปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 10 บาท (สิบบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

หุน้สามญั 24,607,928,152 หุน้ 

(สองหมื่นส่ีพนัหกรอ้ยเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่น

แปดพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบสองหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)” 

5. อนุมัติการจัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนไม่เ กิน 

10,077,712,886 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมทั้งอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัใหม่

จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในราคาท่ีต า่กวา่มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ ดงัน้ี 

(ก) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวนไม่เกิน 5,648,285,818 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ให้จัดสรรไวส้ าหรับการเสนอขายใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุ ้น 

(Rights Offering) ในอตัราส่วน 2.5725 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ ใน

กรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษท้ิง โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 6.45 บาท ซ่ึงเป็นราคาท่ีต า่กว่า

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษัทฯ โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ

อาจเสนอขายในคราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีหุน้

สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ใหจ้ดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือน้ันใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิทุกราย ตามสัดส่วนการถือหุน้

เดิมของผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายน้ันเป็นรอบไปจนกระทัง่ไม่มีหุน้สามญัเพ่ิมทุน

เหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ไดอี้กต่อไป 

(ข) หุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ จ านวนไม่เกิน 4,429,427,068 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ใหจ้ดัสรรไวส้ าหรบัการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ใหแ้ก่ China Mobile 
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International Holdings Limited หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะไดก้ าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 

(รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 6.45 บาท ซ่ึงเท่ากบัราคาท่ี

เสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน และเป็นราคาท่ีต า่กว่ามลูค่าหุน้ท่ี

ตราไวข้องบริษัทฯ แต่เป็นราคาท่ีไมต่ า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งน้ี “ราคาตลาด” 

หมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุน้ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติใหเ้สนอวาระต่อท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2557 เพ่ืออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงคือวนัท่ี 

9 มิถุนายน 2557 โดยอาจเป็นการเสนอขายไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และอาจเสนอขาย

ในคราวเดียวกนัทั้งจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได ้

ในการน้ี การเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (ก) ขา้งตน้ อาจเกิดขึ้ นก่อน

หรือหลงัการเสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม (ข) ขา้งตน้ก็ได ้ โดยใหเ้ป็นอ านาจของ

คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือกรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ ในการก าหนดล าดบัการเสนอขายและ

การจดัสรร 

และอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผูม้ีอ านาจของบริษัทฯ 

มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ดังรายละเอียดข้างต้นได้ทุกประการ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด และ/หรือ แก้ไข

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการเสนอขาย วนัและเวลาในการเสนอขาย รายละเอียด

การจองซ้ือ ระยะเวลาการจองซ้ือ อตัราส่วนการจองซ้ือหุน้ การจองซ้ือเกินสิทธิ การจดัสรรหุน้ในแต่ละคราว 

ครั้งเดียวทั้งจ านวนหรือเป็นคราวๆ ไป วิธีการหรือเง่ือนไขในการช าระเงิน การก าหนดสดัส่วนจ านวน

หุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงตามความเหมาะสม จ านวนหุน้ท่ีจะจดัสรร

ในแต่ละคราวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้

ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามัญใหม่จากการเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขา้

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การติดต่อ และ/หรือ ยื่นค าขออนุญาตใดๆ ค าขอผ่อนผัน

ต่างๆ เอกสารและหลกัฐาน และ/หรือ ด าเนินการใดๆ กบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ใหม้ีอ านาจแต่งตั้งผูร้บัมอบอ านาจช่วงใหก้ระท าการดงักล่าวได ้


