ที! TC-CP 022/2560
1 ธันวาคม 2560
เรื อง

แจ้ งความคื บ หน้ าการทํ าคํ าเสนอซื อ" หลัก ทรั พ ย์ ทัง" หมดโดยสมัค รใจแบบมี เงื! อ นไข (Conditional
Voluntary Tender Offer) ในหุ้ น สามัญ ทัง" หมดของบริ ษั ท ซีเอส ล็อกซอิน โฟ จํ ากัด (มหาชน) โดย
บริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิงทีส่ งมาด้ วย

หนังสือแจ้ งการเสร็ จสิ "นสมบูรณ์ในเงื!อนไขบังคับก่อนของการทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทงหมด
ั"
โดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ฉบับลงวันที! 1 ธันวาคม
2560

บริ ษั ท ไทยคม จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) ขอแจ้ งให้ ท ราบว่า บริ ษัท และบริ ษัท ดี ที วี เซอร์ วิส จํ ากัด
(“DTV”) ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ท เวอร์ ค จํ ากัด (“AWN” หรื อ
“ผู้ทาํ คําเสนอซือ! ”) ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ว่าเงื!อนไข
บังคับ ก่ อนทัง" หมดของการคําเสนอซือ" หลักทรั พ ย์ ทัง" หมดโดยสมัค รใจแบบมีเงื! อนไข (Conditional Voluntary
Tender Offer) ในหุ้นสามัญทังหมดของบริ
"
ษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) (“การทําคําเสนอซือ!
หลักทรั พย์ ”) ได้ เสร็ จสิ "นสมบูรณ์แล้ ว เมื!อวันที! 1 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ!งที!สง่ มาด้ วย
ในการนี " AWN จะดําเนินการ (1) ยื!นแบบประกาศเจตนาในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื!อครอบงํากิจการ (แบบ
247-3) ภายในวัน ที! 7 ธั น วาคม 2560 ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื!นคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ ทงหมดโดยสมั
ั"
ครใจแบบมีเงื!อนไข
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามัญทังหมดของ
"
CSL (แบบ 247-4) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย CSL และผู้ถือหุ้นของ CSL ภายในวันที!
14 ธันวาคม 2560 โดยผู้ทําคําเสนอซื "อคาดว่าจะเริ! มรับซื "อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั"
CSL จากผู้ถือหุ้นของ CSL ตาม
คําเสนอซื "อหลักทรัพย์ในวันที! 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที! 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาทังสิ
" "น 25 วันทําการ
ทังนี
" " ภายใต้ สญ
ั ญาเสนอซื "อหุ้นสามัญระหว่าง AWN และ DTV เมื!อวันที! 6 ตุลาคม 2560 เมื!อเงื!อนไขบังคับ
ก่อนในการเข้ าทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์เสร็ จสมบูรณ์ หรื อได้ รับการยกเว้ นโดย AWN และเมื!อผู้ทําคําเสนอซื "อได้ มี
หน้ า 1 จาก 2

การทํ าคํ าเสนอซื อ" หลัก ทรั พ ย์ DTV มีห น้ าที! เสนอขายหุ้น ทัง" หมดที! ถื อใน CSL ในกระบวนการทํ าคํ าเสนอซื อ"
หลักทรัพย์ โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันที! AWN ได้ ทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์
จึงเรี ยนมาเพื!อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง )
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ
สํานักประธานกรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

หน้ า 2 จาก 2

สิงทีส่ งมาด้ วย
(คําแปล)

1 ธันวาคม 2560
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
สถานีไทยคม เลขที! 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
เรี ยน: นายไพบูลย์ ภานุวฒ
ั นวงศ์
ประธานเจ้ าหน้ าที!บริ หาร
บริษัท ดีทวี ี เซอร์ วิส จํากัด
สถานีไทยคม เลขที! 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
เรี ยน: นาย เอกชัย ภัคดุรงค์
กรรมการ
เรื อง: การเสร็ จสิน" สมบูรณ์ ในเงือนไขบังคับก่ อนของการทําคําเสนอซือ" หลักทรั พย์ ทงั " หมดโดยสมั ครใจ
แบบมีเงือนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)
อ้ างถึงสัญญาเสนอซื "อหุ้นสามัญ (Share Tender Agreement) ที!ทําขึ "นระหว่างบริ ษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส
เน็ทเวอร์ ค จํากัด (“AWN”) ซึ!งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) และ
บริ ษัท ดีทีวี เซอร์ วิส จํากัด (“DTV”) ซึง! เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (“THCOM”) ฉบับลงวันที! 6
ตุลาคม 2560 (“สัญญาเสนอซือ" หุ้นสามัญ”) ในการเข้ าซื "อหุ้นร้ อยละ 42.07 ของจํานวนหุ้นที!ออกและจําหน่ายแล้ ว
ทัง" หมดของบริ ษัท ซี เอส ล็อกซอินโฟ จํ ากัด (มหาชน) (“CSL”) ที! ถื อโดย DTV ผ่ านกระบวนการทํ าคํ าเสนอซื อ"
หลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั"
ครใจแบบมีเงื!อนไข (“การทําคําเสนอซือ" หลักทรั พย์ ”)
ด้ วยหนังสือฉบับนี " ข้ าพเจ้ ามีความยินดีที!จะแจ้ งให้ ทราบว่าเงื!อนไขบังคับก่อนของการคําเสนอซื "อหลักทรัพย์
ที!กําหนดไว้ ในสัญญาเสนอซื "อหุ้นสามัญได้ เสร็ จสิ "นสมบูรณ์ครบทุกข้ อแล้ ว โดยมีรายละเอียดประกอบคําชี "แจงดังนี "
ข้ อ
(1)

เงือนไขบังคับก่ อน

คําชีแ" จง

การได้ รั บ อนุ มั ติ ที! เ กี! ย วข้ องทั ง" หมดจาก Singapore Telecom- เงื! อ นไขในข้ อนี ส" ํ า เร็ จ ในการ
munication Limited (“SingTel”) ในการขายหุ้น สามัญ ทัง" หมดใน ประชุมคณะกรรมการบริ ห าร

1

สิงทีส่ งมาด้ วย

ข้ อ

เงือนไขบังคับก่ อน
คําชีแ" จง
CSL ที! ถือโดย SingTel ให้ กับ AWN ในกระบวนการทํ าคําเสนอซือ" ข อ ง SingTel เ มื! อ วั น ที! 24
หลั ก ทรั พ ย์ ทั ง" หมดโดยสมั ค รใจแบบมี เ งื! อ นไข ( Conditional ตุลาคม 2560
Voluntary Tender Offer) (ตามความจําเป็ น)

(2)

AWN และ SingTel ได้ เข้ าลงนามในสัญ ญาเสนอซื อ" หุ้น สามัญ ใน เงื! อนไขในข้ อนี ส" ําเร็ จเมื!อวันที!
CSL (Share Tender Agreement)
24 ตุลาคม 2560

(3)

การได้ รับอนุมัติที!เกี! ยวข้ องทัง" หมดจาก DTV ในการขายหุ้นสามัญ เงื! อ นไขในข้ อนี ส" ํ า เร็ จ ในการ
ทัง" หมดใน CSL ที! ถื อโดย DTV ให้ กับ AWN ในกระบวนการทํ าคํา ประชุมผู้ถื อหุ้น ของ DTV เมื!อ
เสนอซื "อหลักทรัพย์ทัง" หมดโดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional วันที! 1 ธันวาคม 2560
Voluntary Tender Offer) (ตามความจําเป็ น)

(4)

AWN และ DTV ได้ เข้ าลงนามในสัญญาเสนอซื "อหุ้นสามัญใน CSL เงื! อนไขในข้ อนี ส" ําเร็ จเมื!อวันที!
(Share Tender Agreement)
6 ตุลาคม 2560

(5)

การได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ THCOM ให้ ขาย เงื! อ นไขในข้ อนี ส" ํ า เร็ จ ในการ
หุ้ นสามั ญ ทั ง" หมดใน CSL ที! ถื อ โดย DTV ให้ กั บ AWN ภายใต้ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของ THCOM
หลักเกณฑ์ของประกาศรายการที!เกี!ยวโยงกัน
เมือ! วันที! 30 พฤศจิกายน 2560

(6)

AWN ได้ รับอนุมัติที!เกี! ย วข้ องจากสํ านัก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
"
CSL ใน
(“สํานั กงาน กสทช.”) ในการเข้ าซื "อหุ้นสามัญทังหมดของ
กระบวนการทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั"
CSL โดยสมัครใจ
แบบมี เ งื! อ นไข ตามประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื! องหลักเกณฑ์ และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทังที
" !มีการแก้ ไขเพิ!มเติม)

(7)

ตลอดระยะเวลานับแต่วันที! ของหนังสือแจ้ งความประสงค์ ฯ จนถึง เงื!อนไขในข้ อนี "ถือว่าสําเร็ จโดย
วัน ที! แ บบคํ าเสนอซื อ" หลัก ทรั พ ย์ (แบบ 247-4) ที! ยื! น ต่อสํ านัก งาน การปฏิ บั ติ ต ามเงื! อ นไขของ
CSL
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับ
(ก) CSL และบริ ษัทย่อยของ CSL จะต้ องดําเนินการจัดการกิจการ
ของบริ ษัทด้ วยความรอบคอบ และตัดสินใจดําเนินกิจการด้ วย
ความระมัดระวังเพื!อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ โดย
CSL และบริ ษัทย่อยของ CSL อาจดําเนินกิจการต่าง ๆ ต่อไป
เท่าที!จะถือว่าเป็ นการดําเนินธุรกิจตามปกติวิสยั และ

2

เงื! อนไขในข้ อนี ส" ํ า เร็ จเมื! อ
สํ า นั ก งาน กสทช. ได้ อนุ มั ติ
เ ป็ น ห นั ง สื อ เ มื! อ วั น ที! 28
พฤศจิกายน 2560

สิงทีส่ งมาด้ วย

ข้ อ

เงือนไขบังคับก่ อน

คําชีแ" จง

(ข) CSL และบริ ษัทย่อยของ CSL จะไม่ (1) ประกาศจ่ายและจะไม่
จ่ า ยเงิ น ปั นผล (ไม่ ว่ า ในรู ป เงิ น สดหรื อ ในรู ป แบบอื! น ใด)
(2) ไม่ดําเนิ น การอัน เป็ นผลให้ เกิ ด การแตกหุ้น หรื อการปรั บ
โครงสร้ างทุนในลักษณะอื!นใดที!คล้ ายคลึงกัน และ (3) ไม่เข้ าทํา
สัญ ญาที! สํ า คัญ อื! น ใดกั บ บุ ค คลอื! น หรื อ เปลี! ย นแปลงแก้ ไข
ข้ อกําหนดในสัญญาที!สําคัญใด ๆ ไม่ว่าการเข้ าทําสัญญาหรื อ
การเปลี!ยนแปลงดังกล่าวจะเป็ นผลให้ เกิดความรับผิดต่อบริ ษัท
หรื อไม่ เว้ นแต่การกระทําดังกล่าวเป็ นไปเพื!อการดําเนินธุรกิ จ
ตามปกติวิสยั ของ CSL และบริ ษัทย่อยของ CSL
(ค) CSL จะไม่ชักชวนให้ บุคคลอื!นเข้ าซือ" หรื อจองซือ" หุ้ นของ CSL
ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม หรื อดําเนิ นการควบรวม หรื อรวม
บริ ษัท หรื อเข้ าทํ ารายการซื อ" หรื อขายทรั พ ย์ สิ น ที! สํ าคัญ ของ
CSL
นอกจากนี " ข้ าพเจ้ าขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่า AWN จะดําเนินการ (1) ยื!นแบบประกาศเจตนาในการเข้ าถื อ
หลักทรั พย์ เพื! อครอบงํ ากิ จการ (แบบ 247-3) ภายในวันที! 7 ธันวาคม 2560 ต่อ สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื! นคําเสนอซือ" หลักทรั พย์
ทัง" หมดโดยสมัครใจแบบมี เงื! อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้ นสามัญทัง" หมดของ CSL (แบบ
247-4) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย CSL
และผู้ถือหุ้นของ CSL ภายในวันที! 14 ธันวาคม 2560 โดย AWN คาดว่าจะเริ! มรับซื "อหลักทรัพย์ทงหมดของ
ั"
CSL จาก
ผู้ถือหุ้นของ CSL ตามคําเสนอซื "อหลักทรั พย์ ในวันที! 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที! 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา
ทังสิ
" "น 25 วันทําการ
สุดท้ ายนี " ข้ าพเจ้ าขอขอบคุณอีกครั ง" ในความร่ วมมืออันดีของท่าน และหวังว่าท่านจะตอบรั บคํา เสนอซือ"
หลักทรัพย์ผ่านกระบวนการทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทงหมด
ั"
ขอแสดงความนับถือ
-ลายมื อชื 'อสุนิธยา ชินวัตร
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ ค จํากัด
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