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ที! TC-CP 022/2560 

 

1 ธนัวาคม 2560 

 

เรื อง แจ้งความคืบหน้าการทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทั "งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional 

Voluntary Tender Offer) ในหุ้ นสามัญทั "งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)  โดย
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากดั 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

สิ งที ส่งมาด้วย หนงัสือแจ้งการเสร็จสิ "นสมบรูณ์ในเงื!อนไขบงัคบัก่อนของการทําคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมด
โดยสมคัรใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ฉบับลงวนัที! 1 ธันวาคม 
2560 

  

บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท และบริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จํากัด 
(“DTV”) ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้รับแจ้งจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN” หรือ 
“ผู้ทาํคําเสนอซื !อ”) ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) ว่าเงื!อนไข
บังคับก่อนทั "งหมดของการคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทั "งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional Voluntary 

Tender Offer) ในหุ้นสามญัทั "งหมดของบริษัท ซีเอส ลอ็กซอินโฟ จํากดั (มหาชน) (“CSL”) (“การทาํคําเสนอซื !อ
หลักทรัพย์”) ได้เสร็จสิ "นสมบรูณ์แล้ว เมื!อวนัที! 1 ธนัวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ!งที!สง่มาด้วย 

ในการนี " AWN จะดําเนินการ (1) ยื!นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื!อครอบงํากิจการ (แบบ 
247-3) ภายในวันที!  7 ธันวาคม 2560 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื!นคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื!อนไข 
(Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นสามญัทั "งหมดของ CSL (แบบ 247-4) ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย CSL และผู้ ถือหุ้นของ CSL ภายในวนัที! 
14 ธนัวาคม 2560 โดยผู้ ทําคําเสนอซื "อคาดวา่จะเริ!มรับซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมดของ CSL จากผู้ ถือหุ้นของ CSL ตาม
คําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ในวนัที! 15 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที! 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาทั "งสิ "น 25 วนัทําการ 

ทั "งนี " ภายใต้สญัญาเสนอซื "อหุ้นสามญัระหวา่ง AWN และ DTV เมื!อวนัที! 6 ตลุาคม 2560 เมื!อเงื!อนไขบงัคบั
ก่อนในการเข้าทําคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์เสร็จสมบรูณ์ หรือได้รับการยกเว้นโดย AWN และเมื!อผู้ ทําคําเสนอซื "อได้มี
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การทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ DTV มีหน้าที!เสนอขายหุ้ นทั "งหมดที!ถือใน CSL ในกระบวนการทําคําเสนอซื "อ
หลกัทรัพย์ โดยปราศจากภาระผกูพนัใด ๆ ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัที! AWN ได้ทําคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ 

 

จงึเรียนมาเพื!อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                            ( นางสาวยพุาพรรณ ปานเคลือบทอง ) 
                                            ผู้ ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ                     

                                           สํานกัประธานกรรมการบริหารและเลขานกุารบริษัท 

                                            บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 
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(คาํแปล) 

 

1 ธนัวาคม 2560 

 

บริษัท ไทยคม จาํกัด (มหาชน) 
สถานีไทยคม เลขที! 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

จงัหวดันนทบรีุ ประเทศไทย 

 

เรียน: นายไพบลูย์ ภานวุฒันวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที!บริหาร 

 

บริษัท ดีทวีี เซอร์วิส จํากัด 

สถานีไทยคม เลขที! 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

จงัหวดันนทบรีุ ประเทศไทย 

 

เรียน: นาย เอกชยั ภคัดรุงค์ 

 กรรมการ 

 

เรื อง: การเสร็จสิ "นสมบูรณ์ในเงื อนไขบังคับก่อนของการทําคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ทั "งหมดโดยสมัครใจ
แบบมีเงื อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer)  

 

 อ้างถึงสญัญาเสนอซื "อหุ้นสามญั (Share Tender Agreement) ที!ทําขึ "นระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จํากัด (“AWN”) ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“AIS”) และ 
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จํากดั (“DTV”) ซึ!งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) (“THCOM”) ฉบบัลงวนัที! 6 
ตลุาคม 2560 (“สัญญาเสนอซื "อหุ้นสามัญ”) ในการเข้าซื "อหุ้นร้อยละ 42.07 ของจํานวนหุ้นที!ออกและจําหน่ายแล้ว
ทั "งหมดของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) (“CSL”) ที!ถือโดย DTV ผ่านกระบวนการทําคําเสนอซื "อ
หลกัทรัพย์ทั "งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื!อนไข (“การทาํคาํเสนอซื "อหลักทรัพย์”) 

 ด้วยหนงัสือฉบบันี " ข้าพเจ้ามีความยินดีที!จะแจ้งให้ทราบว่าเงื!อนไขบงัคบัก่อนของการคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์
ที!กําหนดไว้ในสญัญาเสนอซื "อหุ้นสามญัได้เสร็จสิ "นสมบรูณ์ครบทกุข้อแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบคําชี "แจงดงันี " 

ข้อ เงื อนไขบังคับก่อน คาํชี "แจง 

(1) การได้ รับอนุมัติ ที! เ กี! ยวข้องทั "งหมดจาก  Singapore Telecom-

munication Limited (“SingTel”)  ในการขายหุ้ นสามัญทั "งหมดใน 
เงื!อนไขในข้อนี "สําเร็จในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ข้อ เงื อนไขบังคับก่อน คาํชี "แจง 

CSL ที!ถือโดย SingTel ให้กับ AWN ในกระบวนการทําคําเสนอซื "อ
หลักท รัพย์ทั "งหมดโดยสมัครใจแบบมีเ งื! อนไข  ( Conditional 

Voluntary Tender Offer) (ตามความจําเป็น) 

ข อ ง  SingTel เ มื! อ วั น ที!  24 
ตลุาคม 2560 

(2) AWN และ SingTel ได้เข้าลงนามในสัญญาเสนอซื "อหุ้ นสามัญใน 
CSL (Share Tender Agreement) 

เงื!อนไขในข้อนี "สําเร็จเมื!อวนัที! 
24 ตลุาคม 2560 

(3) การได้รับอนุมัติที!เกี!ยวข้องทั "งหมดจาก DTV ในการขายหุ้นสามญั
ทั "งหมดใน CSL ที!ถือโดย DTV ให้กับ AWN ในกระบวนการทําคํา
เสนอซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมดโดยสมคัรใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional 

Voluntary Tender Offer) (ตามความจําเป็น) 

เงื!อนไขในข้อนี "สําเร็จในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ DTV เมื!อ
วนัที! 1 ธนัวาคม 2560 

(4) AWN และ DTV ได้เข้าลงนามในสญัญาเสนอซื "อหุ้นสามญัใน CSL 

(Share Tender Agreement)   

เงื!อนไขในข้อนี "สําเร็จเมื!อวนัที! 
6 ตลุาคม 2560 

(5) การได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นของ THCOM ให้ขาย
หุ้ นสามัญทั "งหมดใน CSL ที! ถือโดย DTV ให้กับ  AWN ภายใต้
หลกัเกณฑ์ของประกาศรายการที!เกี!ยวโยงกนั 

เงื!อนไขในข้อนี "สําเร็จในการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ นของ THCOM 

เมื!อวนัที! 30 พฤศจิกายน 2560 

(6) AWN ได้รับอนุมัติที!เกี!ยวข้องจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(“สํานักงาน กสทช.”) ในการเข้าซื "อหุ้นสามญัทั "งหมดของ CSL ใน
กระบวนการทําคําเสนอซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมดของ CSL โดยสมคัรใจ
แบบมีเงื!อนไข ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื!องหลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (รวมทั "งที!มีการแก้ไขเพิ!มเติม) 

เ งื! อ น ไ ข ใ น ข้ อ นี "สํ า เ ร็ จ เ มื! อ
สํานักงาน กสทช. ได้อนุมัติ 

เ ป็ น ห นั ง สื อ เ มื! อ วั น ที!  28 
พฤศจิกายน 2560 

(7) ตลอดระยะเวลานับแต่วันที!ของหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ จนถึง
วันที!แบบคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ที!ยื!นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มีผลใช้บงัคบั 

(ก) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะต้องดําเนินการจดัการกิจการ
ของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตดัสินใจดําเนินกิจการด้วย
ความระมดัระวงัเพื!อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั โดย 
CSL และบริษัทย่อยของ CSL อาจดําเนินกิจการต่าง ๆ ต่อไป
เท่าที!จะถือว่าเป็นการดําเนินธุรกิจตามปกติวิสยั และ 

เงื!อนไขในข้อนี "ถือว่าสําเร็จโดย
การปฏิบัติตามเงื!อนไขของ 
CSL  
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ข้อ เงื อนไขบังคับก่อน คาํชี "แจง 

(ข) CSL และบริษัทย่อยของ CSL จะไม ่(1) ประกาศจ่ายและจะไม่
จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื!นใด)  
(2) ไม่ดําเนินการอันเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้ นหรือการปรับ
โครงสร้างทนุในลกัษณะอื!นใดที!คล้ายคลงึกนั และ (3) ไมเ่ข้าทํา
สัญญาที!สําคัญอื!นใดกับบุคคลอื!น หรือเปลี!ยนแปลงแก้ไข
ข้อกําหนดในสญัญาที!สําคญัใด ๆ ไม่ว่าการเข้าทําสญัญาหรือ
การเปลี!ยนแปลงดงักล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดต่อบริษัท
หรือไม่ เว้นแต่การกระทําดงักล่าวเป็นไปเพื!อการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติวิสยัของ CSL และบริษัทย่อยของ CSL 

(ค) CSL จะไม่ชักชวนให้บุคคลอื!นเข้าซื "อหรือจองซื "อหุ้ นของ CSL 

ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือดําเนินการควบรวม หรือรวม
บริษัท หรือเข้าทํารายการซื "อหรือขายทรัพย์สินที!สําคัญของ 
CSL 

นอกจากนี " ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบว่า AWN จะดําเนินการ (1) ยื!นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื!อครอบงํากิจการ (แบบ 247-3) ภายในวันที! 7 ธันวาคม 2560 ต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ CSL และ (2) ยื!นคําเสนอซื "อหลักทรัพย์
ทั "งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื!อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้ นสามัญทั "งหมดของ CSL (แบบ  
247-4) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย CSL  
และผู้ ถือหุ้นของ CSL ภายในวนัที! 14  ธนัวาคม 2560 โดย AWN คาดวา่จะเริ!มรับซื "อหลกัทรัพย์ทั "งหมดของ CSL จาก
ผู้ ถือหุ้นของ CSL ตามคําเสนอซื "อหลักทรัพย์ในวนัที! 15 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที! 22 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา
ทั "งสิ "น 25 วนัทําการ 

สุดท้ายนี " ข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกครั "งในความร่วมมืออนัดีของท่าน และหวงัว่าท่านจะตอบรับคําเสนอซื "อ
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