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1 ภำพรวมของธุรกรรมกำรควบบริษัท 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“dtac”) มีจุดมุ่งหมายในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อก้าวไปสูก่ารเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology 
Company) อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเผชิญหน้ากบัความท้าทายของตลาดระดบัโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เพิ่มขีดความสามารถในการลงทนุในโครงขา่ยยคุใหม ่ตลอดจนก้าวไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบการหลกั (Key Player) ในการ
พฒันาด้านดิจิทลัของประเทศไทยโดยการส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิเวศทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุน
ธุรกิจสตาร์ทอพัในประเทศไทย 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยจะขึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล  
โดยปัจจัยที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วและความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนดังกล่าวขึน้อยู่กับการริเร่ิมจาก
ภาคเอกชนซึ่งมีความสามารถในการระดมเงินทนุเพื่อน าไปลงทนุในธุรกิจสตาร์ทอพัทางด้านดิจิทลัที่มีศกัยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนักบัผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มชัน้น ารายใหญ่ระหว่างประเทศ เช่น Line Meta Google และ 
Tencent เป็นต้น 

แนวโน้มการผสาน (ConvergenceTrends) การให้บริการโทรคมนาคมแบบประจ าที่ (Fixed) แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile) และการให้บริการผา่นอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT (over-the-top) ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของการแขง่ขนั
ในตลาดจากเดิมทีม่ีแตก่ารแขง่ขนัระหวา่งผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมไปสูก่ารแขง่ขนัระหว่างผู้ ให้บริการจ านวนมาก
ซึง่ให้บริการธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั การปรับโครงสร้างทางธุรกิจในครัง้นี ้จึงเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในการแข่งขนัดงักลา่ว โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการทัง้เชิงกว้างและเชิงลกึ ตลอดจนขนาดที่
เพียงพอต่อการพฒันา และการรองรับโครงข่ายระดบัโลกในประเทศไทย นอกจากนี  ้การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ดงักลา่วจะช่วยผลกัดนัให้เกิดศนูย์กลางด้านดิจิทลัที่ทนัสมยัในภมูิภาค โดยการประสานความเช่ียวชาญของพนัธมิตร
ธุรกิจในระดบัภมูิภาคและระดบัโลกเข้าด้วยกนั ซึง่จะช่วยดงึดดูและพฒันาบคุลากรที่มีศกัยภาพของประเทศไทยให้มี
ความสามารถในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการระดบัโลกได้ 

การควบกนัของทัง้สองบริษัทในครัง้นีจ้ึงนบัเป็นก้าวแรกส าหรับการเร่ิมด าเนินการข้างต้น 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติ 
การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac ภายใต้บทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชน”) ซึ่งจะสง่ผลให้เกิดบริษัทมหาชนจ ากดัขึน้ใหม่ (“บริษัทใหม่”) 
จากการควบบริษัท (“กำรควบบริษัท”) นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยงัได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าท า
สญัญาควบรวมกิจการส าหรับการควบบริษัทกับ dtac เพื่อก าหนดข้อก าหนดและเง่ือนไขในการควบบริษัท รวมถึง
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการควบบริษัท 

ทัง้นี  ้เมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมัติการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ dtac  
จะด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึง
การส่งหนงัสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งอนุมตัิการควบบริษัทไปยงัเจ้าหนีข้องบริษัทฯ และ dtac และการจัดให้มี 
ผู้ รับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสยีงคดัค้านการควบบริษัท (“ผู้ถอืหุ้นที่คัดค้ำน”)  

นอกจากนี ้เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่  
ได้ขายหุ้นของตน บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั และ Citrine Venture SG Pte Ltd (รวมเรียกว่า “ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) ระหว่างบริษัท เจริญโภคภณัฑ์โฮลดิง้ จ ากดั (“CPH”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ กบั Telenor Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ dtac จะเข้าท าค าเสนอซือ้ร่วมกนัในการท าค าเสนอซือ้
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หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“กำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทัง้หมดโดยสมัครใจ”) ในการนี ้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจจะเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ส าเร็จครบถ้วน (ซึ่งได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) 
แล้วเมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564) และเกิดขึน้ก่อนการรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้าน 

เมื่อได้ด าเนินการตามขัน้ตอนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ และ dtac จะร่วมกนัจดัประชุมผู้ ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยหลงัจากการประชุมผู้ ถือหุ้ นร่วมแล้วเสร็จ 
คณะกรรมการของบริษัทใหมจ่ะด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัท ซึง่เมื่อการจดทะเบียนดงักลา่วแล้วเสร็จ บริษัทใหม่
จะได้ไปทัง้ทรัพย์สนิ หนี ้สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ dtac ทัง้หมดโดยผลของกฎหมาย จากนัน้
บริษัทใหม่จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้ นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหลกัทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการ  
ควบบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ทัง้นี ้คาดวา่การควบบริษัทจะแล้วเสร็จภายในเดือนกนัยายน 2565 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac ก่อนการควบบริษัท และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม ่
ภายหลงัการควบบริษัท ซึง่อ้างอิงจากรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุของบริษัทฯ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 และตามรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ลา่สดุของ dtac ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ 
ก. China Mobile หมายถึง China Mobile International Holdings Limited 
ข. กลุม่บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั ประกอบด้วย 

1. บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (CPG) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 17.84 
2. Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 100) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 8.33 
3. Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 100) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.38 
4. บริษัท ยนีูค เน็ตเวิร์ค จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ 41.06 และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ 58.94) 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 4.31 
5. Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 3.36 
6. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ 58.55 และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ 41.45) 
 ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.84 
7. Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited ร้อยละ 100) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.32 
8. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟูด้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 2.21 
9. C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (CPF) ร้อยละ 100) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.42 
10. บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส์ จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF ร้อยละ 99.44) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.80 
11. บริษัท ซี.พี. โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจลงทนุ (ถือหุ้นโดย CPH ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.66 
12. CPH ประกอบธุรกิจลงทนุ (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.62 
13. บริษัท เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากดั (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.61 และ 
14. Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH ร้อยละ 100) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.31 
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dtac 

 
 

หมายเหต:ุ TnA หมายถึง Telenor Asia Pte Ltd 

 
บริษัทใหม่ 

 
หมายเหต:ุ 

1. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทใหมข้่างต้นอยูภ่ายใต้สมมติฐานวา่ (1) ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ และ dtac ขายหุ้นของตนในการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ และ (2) ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ีคัดค้านของบริษัทฯ และ dtac ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ รับซือ้หุ้น อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีมี 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ dtac ขายหุ้นของตนในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ (กล่าวคือ บริษัท  
ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd) และ/หรือ มีผู้ ถือหุ้นท่ีคัดค้านของบริษัทฯ และ/หรือ dtac ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ รับซือ้หุ้น 
(กลา่วคือ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd) ผู้ท าค าเสนอซือ้และผู้ รับซือ้หุ้นดังกล่าวจะมีสถานะเป็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหมเ่มื่อการควบบริษัทด าเนินการแล้วเสร็จ  

2. จากข้อมลูผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีข้างต้น โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทใหม่จะไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดภายใต้
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 
 

โปรดพิจารณารายละเอยีดเก่ียวกบัขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนินการควบบริษัท ดงันี ้ 
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2 ชื่อของบริษัทที่จะควบเข้ำด้วยกัน และ ข้อมูลธุรกิจโดยสังเขป 

2.1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

2.1.1 ข้อมูลโดยสังเขปของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัท: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: ผู้ ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจร  
ซึ่งรวมถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรทัศน์  
คอนเทนต์ ดิจิทลัแพลตฟอร์ม ดิจิทลัโซลชูัน่ และบริการด้านดิจิทลัอื่นๆ 

ส านกังานใหญ่: เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน: 0107536000081 

เว็บไซต์: www.truecorp.co.th 

2.1.2 ควำมเป็นมำและภำพรวมของธุรกิจ  

บริษัทฯ เป็นผู้น าในการให้บริการสือ่สารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทลัครบวงจรของประเทศไทย 
และเป็นผู้น าธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ ซึง่รวมบริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 
โทรทัศน์ คอนเทนต์ ดิจิทลัแพลตฟอร์มและดิจิทลัโซลูชั่น บริษัทฯ มีจุดเด่นด้านระบบนิเวศและ
แพลตฟอร์มดิจิทลัที่ครบวงจร ตลอดจนการผสานผลิตภณัฑ์และบริการคุณภาพสงูที่หลากหลาย 
รวมทัง้การให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั นวตักรรม ดิจิทลัโซลชูัน่ รวมถึงสื่อดิจิทลั
และคอนเทนต์คณุภาพเป็นจ านวนมาก 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทลัของประเทศไทย 
สูร่ะดบัแนวหน้าของนานาประเทศ เพื่อเช่ือมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสงัคมอย่างทัว่ถึง และ
สร้างคณุคา่ตอ่ชีวิตอยา่งยัง่ยืน 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้เป็นบริษัทมหาชนจ ากดัในปี 2536 ภายใต้ช่ือ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชัน่
จ ากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2536 โดยใช้ “TA” 
เป็นช่ือย่อหลกัทรัพย์ ซึ่งต่อมา บริษัทฯ ได้ท าการปรับภาพลกัษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทรู” และเปลี่ยน
ช่ือยอ่หลกัทรัพย์ใหมเ่ป็น “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547 

ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 133,474,621,856 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีทนุช าระแล้วจ านวน 133,472,781,204 บาท 
แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 33,368,195,301 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (“กลุ่มบริษัททรู”) ประกอบด้วย 
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 ทรูมูฟ เอช: หนึ่งในผู้น าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คุณภาพสูงครบวงจร โดยมี 
คลื่นความถ่ีหลากหลายย่านส าหรับการให้บริการที่ครอบคลุมทัง้คลื่นย่านความถ่ีต ่า  
(700 MHz  850 MHz  ภายใต้สญัญากบับริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน)
(“NT”) และ 900 MHz) ยา่นความถ่ีกลาง (1800 MHz  2100 MHz และ 2600 MHz) และ
ย่านความถ่ีสงู (26 GHz) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ 5G และ 
4G รวมถึงโครงขา่ย Narrowband IoT (NB-IoT) มีโครงขา่ยครอบคลมุมากกว่าร้อยละ 98 
ของประชากรไทย ใน 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

 ทรูออนไลน์: ผู้น าการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโซลชูั่น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กร ผ่านนวัตกรรมและโครงข่ายไฟเบอร์
คณุภาพสงูและครอบคลมุทัว่ประเทศ 

 ทรูวิชั่ นส์: ผู้ ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ ผลิต  
คอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลาย ทัง้ต่างประเทศและในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบและความช่ืนชอบท่ีแตกตา่งกนัของลกูค้า 

 ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป: ผู้ให้บริการดิจิทลัครบวงจรที่มุง่ให้บริการผู้บริโภค ผู้ ค้า และองค์กรธุรกิจ 
โดยมีธุรกิจหลกั ได้แก่ แพลตฟอร์มสื่อดิจิทลั (Digital Media) แพลตฟอร์มที่เช่ือมระหว่าง
ออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analytics) ดิจิทลัโซลชูัน่เทคโนโลยีความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) 
ธุรกิจดิจิทลัเฮลท์ครบวงจร (Integrated Digital Health) รวมถึงสถาบนัทรู ดิจิทลั อคาเดมี 
(True Digital Academy) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัททรู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1. บริษัทท่ีไมม่ีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยงัมีความจ าเป็นต้องคงไว้ ได้แก่ บริษัท ฮัทชิสนั มลัติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด (ร้อยละ 100.00)  
บริษัท ฮัทชิสนัเทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ร้อยละ 100.00)  บริษัท ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จ ากัด (ร้อยละ 68.38)   
บริษัท ฮัทชิสนั ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (ร้อยละ 92.50)  Rosy Legend Limited (ร้อยละ 100.00)  Prospect Gain Limited  
(ร้อยละ 100.00)  บริษัท สมทุรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ร้อยละ 99.69)  บริษัท ส่องดาว จ ากัด (ร้อยละ 99.72) และ บริษัท เทเลเอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั (ร้อยละ 100.00) 

 2. บริษัทท่ีอยู่ในกระบวนการช าระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ ากัด (ร้อยละ 65.00) บริษัท บีบอยด์ ซีจี จ ากัด (ร้อยละ 84.67)  
บริษัท เรียล มฟู จ ากดั (ร้อยละ 99.74) และ บริษัท ทรู พบัลิค คอมมิวนิเคชัน่จ ากดั (ร้อยละ 100.00) 
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โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมของกลุม่บริษัททรู ได้จากรายงานประจ าปี และงบการเงินฉบบัตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทานของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และ เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

2.2 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 

2.2.1 ข้อมูลโดยสังเขปของ dtac 

ช่ือบริษัท: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ส านกังานใหญ่: เลขที่ 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 38 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน: 0107538000037 

เว็บไซต์: www.dtac.co.th 

2.2.2 ควำมเป็นมำและภำพรวมของธุรกิจ  

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ dtac เป็นหนึ่งในผู้น าการให้บริการ
โทรศพัท์เคลือ่นที่ในประเทศไทย โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั (“ดีแทค ไตรเน็ต“) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ dtac ให้บริการโทรคมนาคมด้วยโครงขา่ยเทคโนโลยี 5G 4G 3G และ 2G ที่ครอบคลมุซึ่งช่วยให้
ลกูค้าสามารถใช้บริการประเภทเสยีง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศ 
บริการข้ามแดนอตัโนมตัิ (International Roaming) และบริการโทรศพัท์ทางไกล (International Direct 
Dialling หรือ IDD) dtac ให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คลื่นความถ่ีย่าน 1800 MHz 
คลื่นความถ่ีย่าน 2100 MHz และคลื่นความถ่ีย่าน 700 MHz ร่วมกบัคลื่นความถ่ีย่าน 2300 MHz 
บนความร่วมมือกบั NT ในขณะที่ให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้คลื่นความถ่ี 2100 MHz 
และความถ่ี 900 MHz (ซึ่งเปลี่ยนจากคลื่นความถ่ี 850 MHz ตัง้แต่ช่วงไตรมาสสองของปี 2564) 
และให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้คลื่นความถ่ี 1800 MHz  ทัง้นี ้dtac ยงัให้บริการ
โทรคมนาคมเทคโนโลยี 5G โดยใช้คลื่นความถ่ี 700 MHz และ 26 GHz ในพืน้ที่หลกัทัว่ประเทศ 
dtac และ ดีแทค ไตรเน็ต ให้บริการภายใต้แบรนด์ dtac 

นอกจากนี ้dtac ได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่พร้อมกับการให้บริการโทรคมนาคมของ
dtac ดังกล่าว ช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ครบวงจรและได้รับโปรโมชั่นที่มีความคุ้ มค่าและ
หลากหลาย เช่น การได้รับสว่นลดค่าอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่เมื่อลกูค้าสมคัรใช้บริการรายเดือน
ของ dtac เป็นต้น ทัง้นี ้การน าเสนอโปรโมชัน่ร่วมกบัอปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
จ านวนผู้ ใช้งานสมาร์ทโฟน แต่ยงัช่วยสร้างฐานลกูค้าใหม่และรักษาฐานลกูค้าเดิมอีกด้วย โดย  
ณ สิน้ปี 2564 dtac มีฐานลกูค้าที่ใช้อปุกรณ์สมาร์ทโฟน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 89 ของฐานลกูค้า
ทัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ของฐานลกูค้าทัง้หมดในปี 2563 ในขณะที่รายได้
จากการจ าหนา่ยอปุกรณ์โทรศพัท์และชดุเลขหมายมีสดัสว่นอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 11 ของรายได้รวม
ของ dtac 
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dtac มีเปา้หมายที่จะเพิ่มและขยายรูปแบบการน าเสนอสนิค้าและบริการผา่นช่องทางการให้บริการ
แบบดิจิทัล นอกจากนี ้การที่ dtac ได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความต้องการ
ดิจิทลัไลฟสไตล์ จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทลั รวมทัง้ช่วยเพิ่มการ
อ านวยความสะดวกและการเข้าถึงของลกูค้าได้มากขึน้ 

ปัจจบุนั dtac มีทนุจดทะเบียนจ านวน 4,744,161,260 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,372,080,630 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และทนุช าระแล้วจ านวน 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
2,367,811,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัท dtac ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
โปรดพิจารณาข้อมลูเพิ่มเติมของ dtac ได้จากแบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 One Report และงบการเงิน
ตรวจสอบ/สอบทานของ dtac ที่เว็บไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(www.set.or.th) 

3 ชื่อของบริษัทใหม่ 

การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนภายใต้บทบญัญตัิของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
ดงันัน้ ช่ือของบริษัทใหมด่งักลา่ว จะถกูเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ dtac พิจารณาอนมุตัิ
ตามขัน้ตอนการควบบริษัท 
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4 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรควบบริษัท 

4.1 หลักกำรขัน้พืน้ฐำนในกำรควบบริษัท 

บริษัทฯ และ dtac เห็นวา่กลุม่บริษัทใหมจ่ะประกอบธุรกิจโดยยดึหลกัการขัน้พืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หลกัเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ: โดยทัว่ไปผู้ประกอบการยอ่มมีสทิธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง และสามารถก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมให้สอดรับกบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนสภาพการแข่งขนัที่สงูขึน้ เพื่อ
พฒันาธุรกิจให้มีความเจริญ มัน่คง และยัง่ยืน 

(ข) หลักการจัดท าบริการสาธารณะ: ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึง 
ความตอ่เนื่องของการให้บริการ การพฒันา และการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง 

(ค) หลกับรรษัทภิบาล: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ใช้บริการก่อนประโยชน์
ของตน รวมทัง้ต้องประกอบธุรกิจด้วยความสจุริตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และค านงึถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

(ง) ยดึมัน่ในหลกัความชอบด้วยกฎหมาย: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายวา่ด้วยองค์กรจดัสรรคลืน่ความถ่ีและก ากบัการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม และประกาศของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (“กสทช.”) อยา่งเคร่งครัด 

(จ) การควบบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ของข้อมูลและการบริการ  
การส่งเสริมการแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพและสะดวก 
ตลอดจนการปรับตวัอยา่งรวดเร็วตอ่นวตักรรมทางเทคโนโลยี 

4.2 วัตถุประสงค์ของกำรควบบริษัท 

การควบบริษัทในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac และ 
การพฒันาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสูก่ารเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์  
ซึ่งสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด และเพื่อส่งเสริมการแข่งขนัผ่านทางการพฒันา
และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย ทัง้นี ้ธุรกิจโทรคมนาคมจะยังคงเป็นธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทใหม่  
โดยในขณะเดียวกนั บริษัทใหม่จะมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนบัสนนุการปฏิรูป
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมดิจิทลั นอกจากนี ้การควบบริษัท
มีวตัถุประสงค์ในการพฒันาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริษัทใหม่ ซึ่งได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์
เทคโนโลยี อปุกรณ์อจัฉริยะ เมืองอจัฉริยะ และการสง่เสริมธุรกิจสตาร์ทอพัในประเทศไทย  

นอกจากวตัถปุระสงค์หลกัข้างต้น บริษัทฯ และ dtac เห็นวา่การควบบริษัทในครัง้นีม้ีเหตผุลและความจ าเป็น
เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตา่ง  ๆตลอดจนการปรับเปลีย่นการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป
อยา่งมีนยัส าคญั ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้บริการและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างด้วยเช่นกนั 
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4.3 ผลกระทบในทำงบวกของกำรควบบริษัท 

(ก) การควบบริษัทในครัง้นีจ้ะช่วยให้ผู้ ใช้บริการทั่วประเทศได้รับประโยชน์จาก เทคโนโลยี 5G  
ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ พร้อมด้วยคุณภาพ ความเสถียร และความเร็วโครงข่ายที่ดีกว่าเดิม  
การควบบริษัทในครัง้นีจ้ะช่วยให้บริษัทใหมส่ามารถลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถใช้คลื่นความถ่ีที่มีอยู่ได้มากกว่าที่บริษัทฯ หรือ dtac จะสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง
หากไมม่ีการควบบริษัท 

(ข) การควบบริษัทจะท าให้บริษัทฯ และ dtac สามารถน าเสนอการผสานผลิตภณัฑ์บริการ และสิทธิ
ประโยชน์ที่มีคณุภาพอย่างหลากหลาย (Convergence) ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยพฒันาการ
ดแูลลกูค้าที่ดีขึน้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากการประสานจดุเดน่ของทัง้สองบริษัท ตลอดจนระบบนิเวศ
และแพลตฟอร์มการให้บริการท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ 

(ค) การควบบริษัทจะท าให้บริษัทฯ และ dtac สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐาน
ร่วมกนั อาทิ ร้านค้าและศนูย์บริการทัว่ประเทศ บริษัทฯ และ dtac จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน้ 
และปรับปรุงการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ในการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลัให้เข้าถึงประชากรทัว่ประเทศ การควบบริษัทยงัช่วยให้
อตุสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดในประเทศไทยจากการ
เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องของการใช้อปุกรณ์โทรศพัท์สมาร์ทโฟนและบรอดแบนด์เคลือ่นท่ี 

(ง) บริษัทใหมจ่ะมีประสทิธิภาพด้านต้นทนุสงูขึน้อย่างมาก ทัง้ในด้านต้นทนุการด าเนินงานและเงินลงทนุ 
เมื่อมีการขยายและให้บริการโครงขา่ย 5G ซึง่จะช่วยให้สามารถกระจายต้นทนุคงที่ของการลงทนุซึง่มี
มลูคา่สงูด้วยการมีฐานผู้ใช้บริการที่ใหญ่ขึน้ นอกจากนี ้บริษัทใหม่จะสามารถลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน 
5G คลืน่ความถ่ี เทคโนโลยี และการด าเนินการอื่นๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึน้และในระดบัที่เพียงพอเมื่อเทียบกบั
การด าเนินการโดยแยกจากกนัของกลุม่ True และกลุม่ dtac การควบบริษัทในครัง้นี ้จึงมีแนวโน้ม 
ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของโครงสร้างพืน้ฐานและบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย สง่ผลให้
ประเทศไทยอยูใ่นฐานะผู้น าตลาดเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่นในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

(จ) บริษัทฯ และ dtac เห็นว่าการควบบริษัทเป็นวิธีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุในการน า
ประโยชน์ดงักลา่วข้างต้นมาสูผู่้บริโภคในขณะท่ียงัคงสามารถรักษาระดบัการแขง่ขนัในตลาด โดยที่
ผู้ ใช้บริการจะได้รับบริการเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื่อนที่ที่ดีขึน้ การควบบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพโดยการประหยัดจากขนาดของการด าเนินงานจะส่งผลให้บริษัทใหม่
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่สามารถให้บริการลกูค้าได้ดียิ่งขึน้ รวมถึงเสริมสร้าง
ความน่าเช่ือถือและความสม ่าเสมอของคณุภาพการบริการ ขนาดการด าเนินงานที่ใหญ่ขึน้ ท าให้
บริษัทใหม่มีขีดความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงข่ายใหม่ๆ  ในขณะที่สามารถ
พฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรมด้านผลติภณัฑ์และบริการอยา่งตอ่เนื่อง 

4.4 ประโยชน์ต่อประเทศ 

การควบบริษัทจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจและผู้ ประกอบการด้านดิจิทัลของไทย  
ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ โดยการมุง่สง่เสริมวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์นวตักรรมของประเทศ 
และดึงดูดบคุลากรชัน้แนวหน้าจากทัว่โลกให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทใหม่จะสร้างสรรค์
และสง่เสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการชาวไทย และสนบัสนุน
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ความพยายามของประเทศไทยในการเป็นศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีในระดบัภมูิภาค รวมทัง้จะช่วยสนบัสนนุ
บทบาทผู้น าด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยน าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีระดบัโลกมาพัฒนาบริการ 
ให้นา่ดงึดดูใจและเป็นผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู นอกจากนี ้บริษัทใหมจ่ะสามารถระดมทนุเพื่อลงทนุในธุรกิจ
สตาร์ทอพัด้านดิจิทลัที่มีศกัยภาพและมุง่เน้นในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ใช้บริการชาวไทย 

4.5 กำรผสำนบริกำร (Convergence) ในตลำดบริกำรสื่อสำรต่ำงๆ และกำรแข่งขันกับผู้ให้บริกำรระดับโลก 

บริษัทฯ และ dtac มีความจ าเป็นต้องปรับตวัและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแรงกดดันด้านการแข่งขัน  
ที่เพิ่มขึน้อยู่ตลอดเวลาจากการผสานการให้บริการโทรคมนาคมแบบประจ าที่ (Fixed) แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile) และการให้บริการผา่นอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT (over-the-top) ทัง้นี ้ในปัจจุบนั ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมของประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขนัที่เข้มข้นจากผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทลัระหว่าง
ประเทศรายใหญ่ (เช่น Line Meta Google และ Tencent) ซึ่งให้บริการดิจิทลัแก่ผู้ ใช้บริการโดยตรง บริการเหลา่นี ้
แขง่ขนักบับริการโทรคมนาคมแบบดัง้เดิมของผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (เช่น บริการสื่อสารด้วยข้อความ
และเสียง) ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกเหล่านีม้ีความได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากการ
ด าเนินงานระดับโลกเพื่อน าเสนอบริการใหม่ๆ ในตลาดไทย การควบบริษัทจะท าให้บริษัทฯ และ dtac 
สามารถประสานรวมทรัพยากร ทักษะความช านาญ และความเช่ียวชาญ เพื่อน าเสนอสินค้าและบริการ
ดิจิทลัแก่ผู้ใช้บริการและรับมือกบัความท้าทายจากการแขง่ขนัของผู้ให้บริการดิจิทลัระดบัโลกชัน้น า 

5 ขัน้ตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรควบบริษัท 

การควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac จะด าเนินการตามขัน้ตอนภายใต้บทบญัญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
และปฏิบตัิตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการควบบริษัท 

5.1 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญในกำรควบบริษัทระหว่ำงบริษัทฯ และ dtac ภำยใต้บทบัญญัติของ 
พ.ร.บ. บริษัทมหำชน 

5.1.1 กำรประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จะควบกันเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรควบบริษัทและ 
กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรควบบริษัท 

บริษัทฯ และ dtac จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการควบบริษัทและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย
และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ทัง้นี ้การควบบริษัทต้องได้รับมตอินมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ dtac ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามบทบญัญตัิของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

5.1.2 กำรแจ้งมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นซึ่งอนุมตัิกำรควบบริษัทต่อเจ้ำหนีข้องบริษัทฯ และ dtac 

บริษัทฯ และ dtac ต้องด าเนินการสง่หนงัสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งอนมุตัิการควบบริษัทไปยงั
เจ้าหนีข้องบริษัทฯ และ dtac ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติอนมุตัิการควบบริษัท 
โดยก าหนดเวลาให้สง่ค าคดัค้านภายในสองเดือนนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือแจ้งมตินัน้ โดยบริษัทฯ 
และ dtac จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วทางหนงัสือพิมพ์ภายในก าหนดเวลา 14 วนั
นัน้ด้วย ทัง้นี ้หากเจ้าหนีม้ีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ  
และ/หรือ dtac (แล้วแตก่รณี) จะต้องด าเนินการช าระหนีห้รือให้ประกนัเพื่อหนีน้ัน้ เพื่อท่ีจะสามารถ
ด าเนินการควบบริษัทตอ่ไปได้ 
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5.1.3 กำรจัดให้มีผู้รับซือ้หุ้นจำกผู้ถอืหุ้นที่คัดค้ำนโดยบริษัทฯ และ dtac 

หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนมุตัิการควบบริษัท แต่มีผู้ ถือหุ้นที่คดัค้าน บริษัทฯ 
และ dtac จะต้องจดัให้มีผู้ รับซือ้หุ้น (“ผู้รับซือ้หุ้น”) ของบริษัทฯ และ/หรือ dtac (แล้วแต่กรณี) จาก 
ผู้ ถือหุ้นที่คดัค้าน ในราคาหุ้นที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้สดุท้ายก่อนวนัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ dtac จะมีมติอนมุตัิการควบบริษัท (“รำคำรับซือ้”) ซึง่ในกรณีนีค้ือวนัที่ 1 เมษายน 2565 
ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านของ
บริษัทฯ และ/หรือ dtac (แล้วแต่กรณี) ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ รับซือ้หุ้นภายใน 14 วนั นบัจากวนัที่ได้รับ 
ค าเสนอซือ้จากผู้ รับซือ้หุ้น บริษัทฯ และ dtac จะสามารถด าเนินการควบบริษัทต่อไปได้ โดยให้ถือว่า
ผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหมภ่ายหลงัจากการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จ 

ในการนี ้บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ่งเป็น 
บริษัทร่วมทนุ (Joint Venture Company) ระหวา่ง CPH และ TnA ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็น
ผู้ รับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านของบริษัทฯ และ dtac ภายใต้ข้อก าหนดและเง่ือนไขซึ่งบริษัทฯ 
และ dtac ได้เปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 

ทัง้นี ้ผู้ รับซือ้หุ้ นจะรับซือ้หุ้ นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด  
โดยสมัครใจโดยผู้ท าค าเสนอซือ้เสร็จสิน้ลง การท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดโดยสมัครใจ 
มีวตัถปุระสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไมป่ระสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ขายหุ้นของตน
ในระหวา่งการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจนอกเหนือจากการขายหุ้นในฐานะผู้ ถือหุ้นที่คดัค้าน
ให้แก่ผู้ รับซือ้หุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด
โดยสมคัรใจจากการประกาศผา่นทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

ในการนี ้ราคารับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านของบริษัทฯ อาจมีราคาต ่ากว่าหรือสงูกว่าราคาเสนอซือ้หุ้น
ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจที่ราคาหุ้นละ 5.09 บาท ได้ เนื่องจากราคารับซือ้
จะเทา่กบัราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครัง้สดุท้าย ในวนัที่ 1 เมษายน 2565 
โดยเป็นวนัก่อนท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac จะมีมติอนมุตัิการควบบริษัท 

ทัง้นี ้การรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้าน อาจท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ รับซือ้หุ้น (รวมถึงบคุคล
ตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้ รับซือ้หุ้น) ในบริษัทฯ และ/หรือ 
dtac (แล้วแต่กรณี) ถึงหรือข้ามจุดที่ท าให้ผู้ รับซือ้หุ้นมีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมด 
(กลา่วคือ ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทฯ และ/หรือ dtac 
(แล้วแต่กรณี)) อย่างไรก็ตาม ผู้ รับซือ้หุ้ นจะไม่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของ
บริษัทฯ และ/หรือ dtac (แล้วแตก่รณี) ซึง่เป็นผลมาจากการรับซือ้หุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ dtac จาก
ผู้ ถือหุ้ นที่คัดค้าน เนื่องจากผู้ รับซือ้หุ้ นได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ทัง้หมดดงักลา่วจากส านกังาน ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้ภายหลงัจากการรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นที่คดัค้านแล้วเสร็จ ผู้ รับซือ้หุ้นมีแผนที่จะขายหุ้น
ทัง้หมดที่รับซือ้จากผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ตอ่ไป 
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5.1.4 กำรประชุมผู้ถอืหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ dtac 

เมื่อบริษัทฯ และ dtac ได้ด าเนินการตามขัน้ตอนข้างต้นแล้ว มาตรา 148 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
ก าหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ และของ dtac เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac 
ให้มาประชมุร่วมกนัเพื่อพิจารณาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(ก) การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(ข) ช่ือของบริษัทใหมโ่ดยจะใช้ช่ือใหมห่รือจะใช้ช่ือเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึง่ที่จะควบกนัก็ได้ 

(ค) วตัถปุระสงค์ของบริษัทใหม ่

(ง) ทุนของบริษัทใหม่โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนช าระแล้วของบริษัทท่ีจะควบกันทัง้หมด
รวมกนั และถ้าบริษัทที่จะควบกนัได้น าหุ้นออกจ าหน่ายครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
จะเพิ่มทนุในคราวเดียวกนันีก็้ได้ 

(จ) หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทใหม ่

(ฉ) ข้อบงัคบัของบริษัทใหม ่

(ช) เลอืกตัง้กรรมการของบริษัทใหม ่

(ซ) เลอืกตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม ่

(ฌ) เร่ืองอื่นๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 6 เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือวนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ dtac ได้ลงมติให้ควบกนัเป็นรายหลงัสดุ เว้นแต่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัลงมติให้ขยายเวลาออกไป แตเ่มื่อรวมเวลาทัง้หมดแล้วต้องไมเ่กิน 1 ปี 

ทัง้นี ้พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ยังก าหนดด้วยว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ  
ให้น าบทบญัญตัิวา่ด้วยการนัน้ๆ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เว้นแต่เร่ืองที่บญัญตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สถานที่ท่ีจะใช้เป็นที่ประชมุต้องอยูใ่นท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกล้เคียง
ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ที่จะควบกนั 

(2) ต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัทท่ีจะควบกนัมาประชมุ จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

(3) ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ และ 

(4) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุ ให้ถือเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุตามข้อ (2) 

5.1.5 กำรส่งมอบกิจกำร 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ dtac ต้องสง่มอบกิจการ ทรัพย์สิน 
บญัชี เอกสาร และหลกัฐานตา่งๆ ของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ ภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัท่ีเสร็จสิน้การประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
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5.1.6 กำรจดทะเบียนกำรควบบริษัทและผลของกำรจดทะเบียน 

คณะกรรมการของบริษัทใหม่จะต้องด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกบัยื่นหนงัสือบริคณห์สนธิ
และข้อบงัคบัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมได้พิจารณาอนมุตัิแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัที่เสร็จสิน้การประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมกัน เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการ
ควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบคุคล และนายทะเบียนจะบนัทึก
หมายเหตไุว้ในทะเบียน ทัง้นี ้เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะได้ไปทัง้ทรัพย์สิน หนี ้สิทธิ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ dtac ทัง้หมด 
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สรุปขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญในกำรควบบริษัทตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัทฯ และ dtac: 

 มีหนงัสือแจ้งมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่อนมุตักิารควบบริษัทไปยงัเจ้าหนีภ้ายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมต ิโดยก าหนดเวลาให้สง่ 
ค าคดัค้านภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งมติ 

 โฆษณามตทิางหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัอย่างน้อยสามวนั ภายในก าหนดเวลา 14 วนั นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติ 

จดัประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมกนัของบริษัทฯ 
และ dtac ภายในหกเดือน  
(ขยายเวลาได้ถงึ 1 ปี) 

วำระกำรประชุมร่วม 
 การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 ช่ือของบริษัทใหม่ โดยจะใช้ช่ือใหม่หรือจะใช้ช่ือเดมิ

ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ที่จะควบกนัก็ได้ 
 วตัถปุระสงค์ของบริษัทใหม ่
 ทนุของบริษัทใหม่  
 หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม ่
 ข้อบงัคบัของบริษัทใหม่ 
 เลือกตัง้กรรมการของบริษัทใหม่ 
 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม่  
 เร่ืองอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการของ dtac 
 

คณะกรรมการของบริษัทใหม ่

จดทะเบียนบริษัทใหม ่

14 วนั นบัแตว่นัท่ีเสร็จสิน้ 
การประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

ผู้ ถือหุ้นของ dtac 
 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม ่

บริษัทใหม่ได้ไปทัง้ทรัพย์สนิ หนี ้สทิธิ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

และ dtac ทัง้หมด 

เจ้าหนีไ้มค่ดัค้าน เจ้าหนีค้ดัค้าน 

ช าระหนีห้รือให้ประกนัเพ่ือหนี ้
ของเจ้าหนี ้

สง่มอบกิจการ ทรัพย์สนิ บญัชี 
เอกสาร และหลกัฐาน ภายใน 

7 วนั นบัแตว่นัท่ีเสร็จสิน้ 
การประชมุผู้ ถือหุ้นร่วม 

 
บริษัทใหม ่

กำรส่งมอบกจิกำร ทรัพย์สิน บัญชี เอกสำร และเอกสำร ผลของกำรควบบริษัท 

บริษัทฯ และ dtac หมดสภาพจากการเป็นนิตบิคุคล 

ผู้ รับซือ้หุ้นรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้าน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ อนมุตักิารควบบริษัท และ เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารควบบริษัท 

 

คณะกรรมการของ dtac อนมุตักิารควบบริษัท และ เรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารควบบริษัท 

 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อนมุตักิารควบบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของ dtac อนมุตักิารควบบริษัทด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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5.2 กำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรควบบริษัทที่ส ำคัญกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 ในการด าเนินตามขัน้ตอนการควบบริษัท บริษัทฯ และ/หรือ dtac จะต้องประสานงาน หารือ และ/หรือ  
ขอความเห็นชอบ อนมุตัิ อนญุาต ผ่อนผนั แก้ไข เปลี่ยนแปลง โอน และ/หรือ ความยินยอม จากหน่วยงาน
ราชการ องค์กร หนว่ยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่  โดยการด าเนินการท่ีส าคญัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ 

 การยื่นข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ ฉบับใหม่ และเอกสารที่เก่ียวข้องอื่นๆ เช่น สญัญา
แต่งตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  และตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  โดยมีเง่ือนไขส าคญัเช่นเดียวกบัเง่ือนไข
ของสญัญาเดิม เว้นแตช่ื่อของบริษัท และข้อก าหนดส าคญัอื่นๆ ที่ต้องแก้ไขตามให้เป็นไปตาม
การควบบริษัท การคืนใบหุ้นกู้ฉบบัเดิม การออกใบหุ้นกู้ฉบบัใหม ่การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
และการด าเนินการอื่นเก่ียวกบัหุ้นกู้  รวมถึงการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นกู้ตามที่จ าเป็นหรือสมควร 

5.2.2 กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ และกำรรับหุ้นของบริษัทใหม่
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ และ dtac ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการควบบริษัทและเร่ืองอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการแจ้งมติของที่ประชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้ นของบริษัทใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

5.2.3 กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทฯ และ dtac 

 การปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมผู้ ถือหุ้น 
และเพื่อก าหนดสทิธิในการรับจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม ่

 การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้น การปัดเศษหุ้น 
และการจ่ายเงินชดเชยคา่หุ้น (ถ้ามี) 

 การจดับญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม่ (บมจ.006) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จดทะเบียนควบบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ 

 การเวนคืนใบหุ้นจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac ที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) พร้อมทัง้
ออกใบหุ้นของบริษัทใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

5.2.4 กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษี 

 การยื่นขอคืนภาษีมลูค่าเพิ่มของบริษัทฯ และ dtac ก่อนวนัควบบริษัท ในกรณีมีภาษีขาย
ช าระเกินยกมา 

 การขอเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของบริษัทใหม่เมื่อเสร็จสิน้การจดทะเบียนการควบบริษัท
กบักระทรวงพาณิชย์ 
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 การจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มและจดทะเบียนอื่นๆ เช่น ทะเบียนส านกัสาขาของบริษัทใหม่ 
หลงัจากการจดทะเบียนการควบบริษัท 

 การแก้ไขรายการทางทะเบียนภาษีของบริษัทฯ และ dtac ภายใน 15 วนั หลงัจากจดทะเบียน
การควบบริษัท 

 การแจ้งการควบบริษัทภายใน 30 วนั หลงัจากวนัควบบริษัท 

 ยื่นภาษีเงินได้นิติบคุคลภายใน 150 วนั พร้อมด้วยงบการเงินตรวจสอบแล้ว ณ วนัก่อนวนั
ควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac 

 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

5.2.5 กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจและกำรออกใบอนุญำตประกอบกจิกำร 

 การยื่นเอกสารการควบรวมกิจการ การแก้ไขเปลีย่นแปลงทางทะเบียนใบอนญุาต เอกสาร
หรือหลกัฐานแสดงสทิธิ และ/หรือ การโอนใบอนญุาตให้แก่บริษัทใหม่ ต่อหน่วยงานก ากบัดแูล
ที่เก่ียวข้อง รวมถึง กสทช. 

5.2.6 กำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจดทะเบียนนิตบุิคคล 

 การจดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ และ dtac โดยการตดัหุ้นที่ยงัมิได้น าออกจ าหนา่ย
ในสว่นของหุ้นท่ียงัไมอ่อกจ าหนา่ย และการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

 การด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัทเมื่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ  และ dtac  
อนมุตัิเร่ืองตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการควบบริษัท 

5.3 ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั และก ำหนดเวลำเบือ้งต้นของกำรควบบริษัท สรุปได้ดังนี ้

ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั ก ำหนดเวลำเบือ้งต้น(1) 

1. บริษัทฯ และ dtac น าสง่รายงานการรวมธุรกิจตอ่กสทช.1 25 มกราคม 2565 

2. บริษัทฯ และ dtac จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 
แตล่ะบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการควบบริษัท และเสนอ
เร่ืองการควบบริษัทให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัท 
พิจารณาอนมุตัิการควบบริษัท 

18 กมุภาพนัธ์ 2565 

3. บริษัทฯ และ dtac ประสานงาน หารือ และ/หรือ ขอความ
เห็นชอบ อนมุตัิ อนญุาต ผอ่นผนั แก้ไข เปลีย่นแปลง โอน 
และ/หรือ ความยินยอม จากหน่วยงานราชการ องค์กร 
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่  เพื่อด าเนินการ 
ควบบริษัท และ รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
และ/หรือ dtac และขอรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ 
โอนสิทธิประโยชน์ในใบอนุญาตประกอบกิจการ เอกสาร

ตัง้แต ่19 กมุภาพนัธ์ 2565 

                                                      
1 เมื่อ กสทช. ได้พิจารณารายงานดงักลา่วและได้ผ่านมติท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) แล้ว บริษัทฯ และ dtac จะด าเนินการเพ่ือรับทราบมติดงักลา่วของ กสทช. ต่อไป 



18 

ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั ก ำหนดเวลำเบือ้งต้น(1) 

หรือหลกัฐานแสดงสทิธิ และ/หรือ จดทะเบียนให้บริษัทใหม ่
และเพื่อการรับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4. บริษัทฯ และ dtac เข้าเจรจา และ/หรือ ขอรับความอนมุตัิ 
ยินยอม และ/หรือ ผอ่นผนั จากสถาบนัการเงินที่เก่ียวข้อง 
เจ้าหนีร้ายอื่น พนกังาน และ/หรือ คู่สญัญา หากมีกรณี
การผิดนดัผิดสญัญา หรือใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญา 
เนื่องจากการควบบริษัท หรือการกระท าอื่นที่เก่ียวกับ 
การควบบริษัท หรือในกรณีที่ต้องได้รับค าอนุมัติการ 
ควบบริษัท หรือการกระท าอื่นท่ีเก่ียวกบัการควบบริษัท 

ตัง้แต ่19 กมุภาพนัธ์ 2565 

5. บริษัทฯ และ dtac จัดประชุมผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและการด าเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกบัการควบบริษัท 

4 เมษายน 2565 

6. บริษัทฯ และ dtac ด าเนินการสง่หนงัสือแจ้งเจ้าหนีข้องตน
เป็นลายลกัษณ์อักษรเก่ียวกับมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่อนมุตัิการควบบริษัท โดยก าหนดเวลาให้สง่ค าคดัค้าน
ภายในสองเดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งมติ 

กลางเดือนเมษายน 2565 ถึง
ปลายเดือนมิถนุายน 2565 
(บริษัทฯ และ dtac ต้องสง่

หนงัสอืแจ้งเจ้าหนีข้องตนภายใน 
14 วนั นบัจากวนัท่ีผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ และ dtac มีมติอนมุตัิ

การควบบริษัท) 

7. เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนการท าค าเสนอซือ้ส าเร็จครบถ้วน 
(หรือได้รับการผอ่นผนัโดยผู้ท าค าเสนอซือ้) (“เงื่อนไขก่อน
กำรท ำค ำเสนอซือ้”) ผู้ท าค าเสนอซือ้(2) จะท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ 

เง่ือนไขก่อนการท าค าเสนอซือ้ ได้แก่เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการควบบริษัท 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของ dtac มีมติอนมุตัิการควบบริษัท 

(3) บริษัทฯ และ dtac ได้เข้าท าสญัญาควบรวมกิจการ
ส าหรับการควบบริษัท 

(4) บริษัทฯ และ dtac ได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกับ
เอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตัง้บคุลากรต่างๆ 
ของบริษัทใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการควบบริษัท  

ปลายเดือนมิถนุายน 2565 ถึง
ต้นเดือนสงิหาคม 2565 
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ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั ก ำหนดเวลำเบือ้งต้น(1) 

(5) การได้รับอนุมตัิ ความยินยอม การผ่อนผนั การยื่น
เอกสาร และ การอนญุาตที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัท 
จากหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องส าเร็จครบถ้วน 
และ มีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่บริษัทฯ และ dtac 
ยอมรับได้  

(6) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จ าเป็น
ส าหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จ
ครบถ้วน และ ไมไ่ด้มีการเพิกถอนความยินยอมและ
การผ่อนผันดงักล่าว และ/หรือ ได้มีการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ที่เก่ียวข้องจนเสร็จสิน้แล้ว ซึ่งส่งผลให้ 
ไม่มีความจ า เ ป็นต้องได้ รับความยินยอมหรือ 
การผอ่นผนัดงักลา่วอีก 

(7) การไม่มีเจ้าหนีค้ดัค้านการควบบริษัท ตามมาตรา 
147 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการ
คดัค้าน ได้มีการด าเนินการช าระหนีห้รือให้ประกัน
เพื่อหนีด้งักลา่วนัน้แล้ว และ 

(8) นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจ จนถึงวนัที่เง่ือนไขก่อนการ
ท าค าเสนอซือ้อื่นๆ ข้างต้นทัง้หมดได้ส าเร็จลง ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือเหตกุารณ์ใดๆ อนัเป็นเหตหุรือ
อาจคาดหมายได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ หรือ dtac โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของ 
ผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือการกระท าที่ผู้ ท าค าเสนอซือ้
ต้องรับผิดชอบ 

8. ผู้ รับซือ้หุ้น ได้แก่ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากัด
และ Citrine Investment SG Pte Ltd ร่วมกนัรับซือ้หุ้น
ของบริษัทฯ และ dtac จากผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้าน 

ต้นเดือนสงิหาคม 2565 ถึง
กลางเดือนสงิหาคม 2565 
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ล ำดับ ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั ก ำหนดเวลำเบือ้งต้น(1) 

9. การประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ dtac เพื่อพิจารณา
เร่ืองต่างๆ อนัจ าเป็นในการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงช่ือของ
บริษัทใหม ่ทนุของบริษัทใหม ่การจดัสรรหุ้นของบริษัทใหม ่
วตัถปุระสงค์ หนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั กรรมการ
และผู้สอบบญัชีของบริษัทใหม ่เป็นต้น 

ปลายเดือนกนัยายน 2565 

10. บริษัทฯ และ dtac ด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์  

เมื่อการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จสิน้ บริษัทฯ และ dtac 
จะสิน้สุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และบริษัทใหม่ 
ที่เกิดขึน้จากการควบบริษัทจะได้ไปทัง้สินทรัพย์ หนีส้ิน 
สทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัททัง้สอง โดยผล
ของกฎหมาย 

ปลายเดือนกนัยายน 2565 
(ภายใน 14 วนั นบัจาก 

วนัจดัประชมุผู้ ถือหุ้นร่วมของ
บริษัทฯ และ dtac) 

11. หลงัจากจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทใหมแ่ล้ว บริษัทใหมจ่ะยื่น
ค าขอให้รับหุ้นของบริษัทใหมเ่ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเอกสารอื่นที่จ าเป็น ตอ่ 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติค าขอ หุ้ นของบริษัทใหม ่
จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และหุ้นของบริษัทฯ และ dtac จะถกูเพิกถอนและสิน้สภาพ
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ในวนัเดียวกนั  

ปลายเดือนกนัยายน 2565 

 
หมายเหต:ุ 

(1) ก าหนดเวลาข้างต้นเป็นเพียงก าหนดเวลาเบือ้งต้น ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่ับความคืบหน้าและผลของการอนมุติั ยินยอม อนญุาต หรือผ่อนผนั
จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ี เจ้าหนี ้หรือบคุคลฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(2) บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง CPH ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ กบั TnA ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ dtac บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด ได้ยื่นหนังสือต่อบริษัทฯ และ dtac เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 
เพื่อแจ้งความประสงค์ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อก าหนดและ
เง่ือนไขในการท าค าเสนอซือ้ซึง่ระบไุว้ในหนงัสือดงักลา่ว  

5.4 ทุนของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหม่จะมีทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 138,208,403,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
34,552,100,801 หุ้น โดยมีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึง่เทียบเทา่กบัทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ 
และ dtac ทัง้หมดรวมกนัภายหลงัจากการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และ dtac และการควบบริษัท 
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5.5 รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้นและทุนของบริษัทใหม่ 

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac เป็นส่วนหนึ่งของขัน้ตอนการด าเนินการ
ควบบริษัท โดยจะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทดงักลา่ว ณ วนั
หรือเวลาที่จะก าหนดกนัตอ่ไป ในอตัราสว่นดงันี ้(“อัตรำจัดสรรหุ้น”) 

 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ตอ่ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม ่และ 

 1 หุ้นเดิมใน dtac ตอ่ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม ่

 ทัง้นี ้อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่จ านวน 
138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้ น  โดยมีมูลค่าที่ตราไ ว้ 
หุ้นละ 4 บาท ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึน้จากการค านวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้ นข้างต้นเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้ น จะมีการปัดเศษหุ้นนัน้ขึน้ 
ให้เต็มจ านวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนัน้ต ่ากว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้และบริษัทใหม่จะจ่าย 
เงินชดเชยให้แก่ผู้ ถือหุ้นส าหรับสว่นของเศษหุ้นท่ีถกูปัดทิง้นัน้ในราคาและภายในเวลาที่จะได้ก าหนดกนัตอ่ไป 
ทัง้นี ้อาจจะมีการพิจารณารายละเอียดและหลกัการในการปัดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมตอ่ไป 

 ในการนี ้เพื่อให้ทนุของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามญัจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้ เกลี่ยหุ้น (Balancer) 
(“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และช าระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหมใ่นการเกลีย่หุ้นดงักลา่ว 
ดงันัน้ ในกรณีที่จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทใหมท่ี่จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งค านวณ
จากอัตราส่วนข้างต้นมีจ านวนรวมทัง้สิน้มากกว่า 34,552,100,801 หุ้ น ภายหลังจากการควบบริษัท  
บริษัทใหมจ่ะจดัสรรหุ้นในบริษัทใหมใ่ห้แก่ผู้ เกลี่ยหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบริษัทใหม่มีจ านวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่ผู้ เกลี่ยหุ้นในสว่นของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจดัสรรน้อยลงนีใ้นอตัราที่เท่ากบัค่าชดเชยต่อ 1 หุ้น 
ในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที่ถกูปัดเศษหุ้นทิง้ คูณด้วยจ านวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้  
ผู้ เกลีย่หุ้นน้อยลง และในกรณีที่จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการค านวณ
ตามอตัราข้างต้นมีจ านวนรวมทัง้สิน้ต ่ากว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลงัจากการควบบริษัท บริษัทใหม่ 
จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
ในบริษัทใหมม่ีจ านวนเทา่กบั 34,552,100,801 หุ้น ในกรณีนีผู้้ เกลี่ยหุ้นจะท าการช าระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่
ที่ได้รับจดัสรรเพิ่มนัน้ในอตัราที่เท่ากบัค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นที่ถูก 
ปัดเศษหุ้นทิง้ คณูด้วยจ านวนหุ้นในบริษัทใหมท่ี่จดัสรรให้ผู้ เกลีย่หุ้นเพิ่มขึน้ 
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5.6 ผลกระทบจำกกำรจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่  

ในการด าเนินการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้ นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ และ dtac 
ในอตัราสว่นท่ีแตกตา่งกนั การค านวณตามอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นอาจมีเศษหุ้นในบริษัทใหม่ที่จดัสรรให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ dtac ซึ่งจะปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ ในการนี ้ผู้ ถือหุ้นบางรายอาจได้รับจดัสรรหุ้นใน
ปริมาณน้อย (หุ้น Odd Lot) ซึ่งไม่สามารถซือ้ขายบนกระดานหลกัได้ เนื่องจากกระดานหลกัจะซือ้ขายหุ้น
เป็นจ านวนเท่าของ 100 หุ้นขึน้ไป การซือ้ขายหุ้นบนกระดาน Odd Lot มีสภาพคลอ่งน้อยกว่า และปกติจะ
ซือ้ขายในราคาที่ต ่ากว่าราคาซือ้ขายหุ้นบนกระดานหลกั ท าให้ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับการจดัสรรหุ้นดงักลา่วได้รับ
ประโยชน์น้อยลง 

6 เงื่อนไขของกำรควบบริษัท 

การเสร็จสิน้ของการควบบริษัทจะขึน้อยูก่บัการทีบ่ริษัทฯ และ dtac เข้าท าสญัญาควบรวมกิจการส าหรับการ
ควบบริษัท (“สัญญำควบบริษัท”) และการปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการควบบริษัทตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญาควบบริษัทซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) เง่ือนไขและการด าเนินการทีส่ าคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนมุตัิการควบบริษัท 

(ข) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของ dtac มีมติอนมุตัิการควบบริษัท 

(ค) บริษัทฯ และ dtac ได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตัง้บคุลากร
ฝ่ายจดัการของบริษัทใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการควบบริษัท 

(ง) การได้รับอนุมตัิ ความยินยอม การผ่อนผนั การยื่นเอกสาร และการอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการ  
ควบบริษัทจากหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องส าเร็จครบถ้วน และ มีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
และ dtac ยอมรับได้ และไม่ได้มีการเพิกถอนการยื่นเอกสาร การอนมุตัิ ความยินยอม การผ่อนผนั 
และการอนญุาตดงักลา่ว 

(จ) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผนัที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จ
ครบถ้วนและไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผนัดงักล่าวได้มีการปฏิบตัิตาม
ภาระหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องจนเสร็จสิน้แล้ว ซึง่สง่ผลให้ไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการ
ผอ่นผนัดงักลา่วอีก 

(ฉ) การไม่มีเจ้าหนีค้ดัค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มี
การคดัค้าน ได้มีการด าเนินการช าระหนีห้รือให้ประกนัเพื่อหนีด้งักลา่วนัน้แล้ว  

(ช) ผู้ท าค าเสนอซือ้ได้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์โดยสมคัรใจส าหรับหุ้นในบริษัทฯ และ dtac แล้วเสร็จ 

(ซ) ผู้ รับซือ้หุ้ นได้รับซือ้หุ้ นในบริษัทฯ และ dtac จากผู้ ถือหุ้นที่คัดค้านตามมาตรา 146 แห่ง พ.ร.บ. 
บริษัทมหาชน จนเสร็จสิน้ 

(ฌ) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ dtac มีมติอนุมตัิเร่ืองต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 148 
แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(ญ) การด าเนินการก่อนเสร็จสิน้การควบบริษัทในการ (ก) ปรับปรุงทางบญัชีเพื่อปรับปรุงรายการสนิทรัพย์
ของกลุ่มบริษัททรูซึ่งมีความซ า้ซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน (Redundant) ของบริษัทใหม ่
และ (ข) การเปลีย่นแปลงทนุและสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตามมาตรฐานทางบญัชี 
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ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยที่การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้อัตรา
จดัสรรหุ้นเปลีย่นแปลง 

(ฎ) กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการควบบริษัท และ 

(ฏ) นบัแต่วนัที่ท าสญัญาควบรวมกิจการส าหรับการควบบริษัท และ ณ วนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนการควบบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ใดๆ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 
ที่อาจจะเกิดขึน้) อนัอาจคาดหมายได้อยา่งสมเหตสุมผลวา่จะก่อให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง
ต่อฐานะ (ด้านการเงิน การด าเนินงาน หรือในประการอื่นใด) ในด้านรายได้ กิจกรรมธุรกิจ หรือ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ dtac หรือ บริษัทใหม่ (ภายหลงัจากการควบบริษัท) ไม่ว่าจะเกิดขึน้ 
ในการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือไมก็่ตาม 

7 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหมซ่ึง่มีสถานะเป็นนิติบคุคลใหมท่ี่เกิดจากการควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ dtac จะได้ไปทัง้ทรัพย์สิน 
หนี ้สทิธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทัง้หมดของทัง้สองบริษัท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในการนี ้เจ้าหนีห้รือ
ลูกหนีข้องทัง้สองบริษัทจะมีสถานะเป็นเจ้าหนีห้รือลูกหนีข้องบริษัทใหม่ต่อไป หน้าที่ตามสัญญาต่างๆ 
ระหวา่งทัง้สองบริษัทกบัคูส่ญัญา รวมไปถึงหน้าที่อื่นๆ จะเป็นหน้าที่ของบริษัทใหมท่ี่จะต้องด าเนินการทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทฯ และ dtac ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของแต่ละบริษัทให้ด าเนินการควบบริษัทแล้วนัน้
บริษัทฯ และ dtac จะต้องด าเนินการตา่งๆ กบัหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงการขออนมุตัิ ขอผ่อนผนั 
หรือการยื่นเอกสารตา่งๆ เพื่อการโอน และ/หรือ การออกใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจให้แกบ่ริษัทใหม่
เพื่อให้การโอน และ/หรือ การออกใบอนญุาตที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทใหม่ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ก่อนการจดทะเบียนการควบบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์หรือแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการ 
จดทะเบียนดงักลา่ว 

นอกจากนี ้บริษัทใหมจ่ะได้ไปทัง้สทิธิและภาระหน้าที่ของบริษัทฯ และ dtac ในฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทอื่นซึง่บริษัทฯ และ dtac เข้าไปลงทนุ 

บริษัทฯ และ dtac จะด าเนินการยื่นค าขอตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนัเป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนการด าเนินการควบบริษัท 

7.1 ภำพรวมธุรกิจของบริษัทใหม่ 

 บริษัทใหม่จะเป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมชัน้น าในประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการ
ขบัเคลื่อนการพฒันาด้านเทคโนโลยีดิจิทลัของประเทศไทย ทัง้ในด้านโครงข่าย นวตักรรม ศกัยภาพในการ
ลงทนุ และภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทใหม ่

 บริษัทใหมใ่นฐานะบริษัทเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมจะมีการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

 การให้บริการโทรคมนาคม การจ าหน่ายและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีคลื่น
ความถ่ีในการให้บริการในย่านต่างๆ ได้แก่ 700 MHz  850 MHz (ภายใต้สญัญาความร่วมมือกบั NT) 
900 MHz  1800 MHz  2100 MHz  2600 MHz  26 GHz และบริการข้ามโครงข่ายเคลื่อนที่ในย่าน
ความถ่ี 2300 MHz ของ NT ภายใต้สญัญากบั NT 

 การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  
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 การให้บริการโทรทศัน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดจิิทลั รวมถงึเป็นผู้ผลติคอนเทนต์  

 การให้บริการดจิิทลัครบวงจร  

 การลงทนุในธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (Venture Capital Investment) เพื่อระดมเงินทนุร่วมกบัพนัธมิตร
ในจ านวน 100 ถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอพัด้านดิจิทลั เพื่อ
ประโยชน์ของผู้บริโภคชาวไทย 

7.2 โครงสร้ำงกำรถอืหุ้นของบริษัทใหม่ 

 ภายใต้สมมติฐานที่ก าหนดท้ายตาราง รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทใหม่ภายหลงัจากการจดทะเบียน
การควบบริษัทกบักระทรวงพาณิชย์มีรายละเอียด ดงันี ้

ล ำดับที่ ผู้ถอืหุ้น สัดส่วนกำรถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 กลุม่บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 28.98 

2 Telenor Asia Pte Ltd 19.64 

3 China Mobile International Holdings Limited 10.43 

4 บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิง้ส์ จ ากดั 7.71 

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5.96 

6 บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั (มหาชน) 2.39 

7 ส านกังานประกนัสงัคม 1.57 

8 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 1.06 

9 UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - Client Account 0.81 

10 UBS AG Hong Kong Branch 0.50 
  
หมายเหต:ุ 

 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกข้างต้นของบริษัทใหมเ่ป็นไปตามสมมติฐานดงัต่อไปนี ้

(1) ภายหลงัจากการควบบริษัทบริษัทใหม ่จะมีหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 4 บาท 
ซึง่เกิดจากการรวมทนุช าระแล้วของบริษัทฯ และ dtac ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(2) การด าเนินการจดัสรรหุ้นในบริษัทใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อ 5.5 ของสารสนเทศฉบบันี ้

(3) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และของ dtac ไมข่ายหุ้นให้แก่ผู้ท าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ 

(4) ผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านของบริษัทฯ และของ dtac ไมข่ายหุ้นของตนให้แก่ผู้ รับซือ้หุ้นในการรับซือ้หุ้นจากผู้ ถือหุ้นท่ีคดัค้านของบริษัทฯ และของ dtac 

(5) ผู้ ถือหุ้นปัจจบุนัของบริษัทฯ และสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
ครัง้ลา่สดุของบริษัทฯ  

(6) ผู้ ถือหุ้นปัจจุบนัของ dtac และสดัส่วนการถือหุ้นใน dtac เป็นข้อมูล ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ น (Record Date)  
ครัง้ลา่สดุของของ dtac และ 

(7) กลุม่บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั ประกอบด้วย 

(ก) บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั (CPG) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 10.34 

(ข) Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 100) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 4.33 

(ค) Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 100) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 2.54 
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(ง) บริษัท ยนีูค เน็ตเวิร์ค จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิง้ จ ากัด ร้อยละ 41.06 และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จ ากัด ร้อยละ 58.94) 
จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 2.50 

(จ) Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 1.95 

(ฉ) บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จ ากดั (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิง้ จ ากดั ร้อยละ58.55 และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จ ากัด ร้อยละ 
41.45) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 1.65 

(ช) Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited ร้อยละ 100) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 1.34 

(ซ) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟูด้ (ไทยแลนด์) จ ากดั (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 1.28 

(ฌ) C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) (CPF) ร้อยละ 100) จะถือหุ้นบริษัทใหม่
ร้อยละ 0.82 

(ญ) บริษัท กรุงเทพโปรด๊ิวส จ ากดั (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF ร้อยละ 99.44) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 0.46 

(ฎ) บริษัท ซี.พี.โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจลงทนุ (ถือหุ้นโดย CPH ร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 0.38 

(ฏ) CPH ประกอบธุรกิจลงทนุ (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 0.36  

(ฐ) บริษัท เกษตรภณัฑ์อตุสาหกรรม จ ากดั (ถือหุ้นโดย CPG ร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 0.35 และ 

(ฑ) Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH ร้อยละ 100) จะถือหุ้นบริษัทใหมร้่อยละ 0.18 

 

7.3 ข้อมูลทำงกำรเงนิเสมือนที่ส ำคัญของบริษัทใหม่  

เพื่อวตัถปุระสงค์ของการควบบริษัท บริษัทฯ และ dtac ได้จดัท าข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวมเสมือน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  และหมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินรวม
เสมือน (“ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนส ำหรับปี 2564”) ทัง้นี ้ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับ 
ปี 2564 ดงักลา่ว จดัท าภายใต้สมมติฐานดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จดัท าเสมือนว่าการเข้าซือ้กิจการแล้วเสร็จตัง้แต่วนัที่  
1 มกราคม 2563 

(ข) นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัท าข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 นัน้ เป็นนโยบาย 
การบญัชีเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ว 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 
(TFRS) โดยท าการปรับปรุงรายการเพื่อให้การน าเสนอข้อมลูทางการเงินของ dtac สอดคล้องกบั
การน าเสนอข้อมลูทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมลูที่มีอยู่จ ากดั รายการปรับปรุงเหลา่นี ้
ได้จัดท าโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถ
เข้าถึงได้จนถึงปัจจบุนั และอาจมีการเปลีย่นแปลงเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมลูที่สมบรูณ์ในภายหลงั 

(ค) การท าธุรกรรมนีเ้ป็นการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีซือ้ (acquisition method) ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ TFRS 3 
เร่ือง การรวมธุรกิจ การรับรู้รายการตามวิธีซือ้นัน้สินทรัพย์ที่ได้มาและหนีส้ินที่รับมาจะถกูบนัทึก
ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมโดยประมาณในเบือ้งต้น ทัง้นี ้เมื่อกิจการที่ควบรวมได้จดัท ารายละเอียดการปันสว่น
ราคาซือ้แล้วเสร็จ รายการปรับปรุงเหลา่นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมูลค่ายตุิธรรมอาจ
แตกตา่งจากที่ได้ประมาณการไว้เดิม 

(ง) บริษัทฯ เป็นผู้ซือ้ในการรับรู้รายการทางบญัชี เนื่องจากบริษัทฯ มีมลูคา่ตลาดโดยรวมมากกวา่ dtac 
ดังนัน้ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จึงน าเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ  
ที่มลูคา่ตามบญัชีเดิม และแสดงสนิทรัพย์และหนีส้นิของ dtac ตามมลูค่ายตุิธรรม ซึ่งเป็นไปตามวิธีซือ้ 
ทัง้นี ้สิง่ตอบแทนที่ต้องจ่ายส าหรับการได้มาซึง่สนิทรัพย์สทุธิของ dtac ได้แก่ หุ้นของบริษัทใหม่ซึ่งจะ
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ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ dtac โดยอ้างอิงมลูค่ายตุิธรรมจากมลูค่าตลาดโดยรวมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 
28 กมุภาพนัธ์ 2565 

(จ) เนื่องจากข้อจ ากดัของข้อมลูเก่ียวกบัการปันสว่นราคาซือ้ขาย สินทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มาและหนีส้ิน  
ที่รับมาจะถูกแสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ dtac ยกเว้น สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เก่ียวกับ
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ี ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า และสนิทรัพย์สทิธิการใช้ 

(ฉ) ค่าความนิยม (Goodwill) ค านวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายกบัมลูค่ายตุิธรรมในเบือ้งต้น
ของสนิทรัพย์ที่ระบไุด้ที่ได้มาและหนีส้นิท่ีรับมาจาก dtac และภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ผลของการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและการปันสว่นราคาซือ้ในขัน้สดุท้ายขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
ซึ่งรวมถึงการประเมินมลูค่ายุติธรรมในขัน้สดุท้ายของสินทรัพย์ที่มีตวัตนและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
ที่ระบไุด้ที่ได้มาและหนีส้นิที่รับมา นอกจากนี ้การปันสว่นราคาซือ้ขัน้สดุท้ายอาจสง่ผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มา และสง่ผลถึงมลูคา่ของคา่ความนยิมคงเหลอื 
(Residual Goodwill) ด้วยเช่นกนั 

(ช) ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทใหม่ มีจ านวน 138,208,403,204 บาท โดยมีมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึง่เทา่กบัผลรวมของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ และ dtac โดยมีการจดัสรรหุ้น
ในอตัรา 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444 
หุ้นในบริษัทใหม ่ 

(ซ) ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทฯ จะขายหุ้นทนุซือ้คืนทัง้หมดที่ได้ซือ้มาจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ออกไป
ภายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ในราคา 118.23 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีหุ้นทุนซือ้คืนทัง้หมด
จ านวน 24 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การขายหุ้นดงักล่าวจะอ้างอิงจากราคาขาย 
ที่ 4.9263 บาทตอ่หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลงั 30 วนัท าการซือ้ขาย จนถึง
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

(ฌ) ในการจดัเตรียมข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 ยงัไม่ได้มีการสอบทานการประมาณการ
ทางบญัชีใหมอ่ีกครัง้ ดงันัน้ ข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนจึงยงัไม่ได้สะท้อนรายการปรับปรุงที่อาจ
เกิดขึน้จากการประมาณการทางบญัชีที่ส าคญั เช่น อายกุารใช้งานของที่ดิน  อาคาร และอปุกรณ์ 
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และการก าหนดอายุสญัญาเช่าส าหรับสญัญาที่มีสิทธิในการขยายอายุ
สญัญาเช่าและยกเลิกสญัญาเช่า ในกรณีดังกล่าว ประมาณการทางบัญชีที่เกิดขึน้จริงจึงอาจ
แตกตา่งจากประมาณการทางบญัชีซึง่ใช้ในการจดัท าข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน 

(ญ) อ้างอิงจากประมวลรัษฎากรของไทย ภาษีเงินได้นิติบคุคล คือ ภาษีทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจาก
เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้ นส่วนนิติบุคคล ดังนัน้ ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ส าหรับนิติบุคคลที่ก่อให้เกิดขาดทุนสะสมนัน้เท่านัน้ และไม่สามารถโอนไปให้กับ  
นิติบคุคลอื่นได้ ด้วยเหตนุี ้ขาดทุนทางภาษียกไปจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในจ านวนที่คาดว่า 
จะได้ใช้ประโยชน์ก่อนการควบบริษัทแล้วเสร็จเทา่นัน้ เนื่องจากการควบบริษัทอยูภ่ายใต้สมมติฐาน
ว่าจะแล้วเสร็จในวนัที่ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
ที่เกิดจากขาดทนุสะสมทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ของบริษัทฯ และ dtac ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563  
จะถกูตดัจ าหนา่ยออกไป 
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(ฎ) รายการค้าและยอดคงค้างระหว่างกนัของบริษัทฯ และ dtac ที่ถกูตดัรายการในการจัดท าข้อมูล 
ทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 มีดงันี ้

 รายได้และคา่ใช้จ่ายซึง่เกิดจากธุรกรรมระหวา่งกนัภายในบริษัทใหม ่และ 

 ยอดคงค้างที่คงเหลอืในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทใหม่ 

(ฏ) บริษัทฯ มีการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ซึ่งมีความซ า้ซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
(Redundant) ของบริษัทใหม ่โดยสนิทรัพย์ดงักลา่วมีความเป็นไปได้ที่จะถกูตดัจ าหน่าย (Write Off) 
ทัง้นี ้สินทรัพย์ที่มีความซ า้ซ้อนกันเหล่านีป้ระกอบไปด้วยอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ  
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งทัง้บริษัทฯ และ dtac ต่างมีสินทรัพย์ดงักลา่ว ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทนุและ
มลูคา่ตามบญัชีสทุธิของสินทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวน 110.56 พนัล้านบาท และ 89.57 พนัล้านบาท 
ตามล าดบั ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดงักลา่วส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
มีจ านวน 4.56 พนัล้านบาทต่อปี เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูล การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีความ
ซ า้ซ้อนที่เกิดขึน้ภายหลงัอาจมีความแตกต่างจากที่ระบไุว้ในข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน ทัง้จาก
จ านวนหรือต้นทุนและค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเพิ่มเติมจนถึงวันตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ นอกจากนี ้  
จากการที่ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จดัท าเสมือนว่าการเข้าซือ้กิจการแล้วเสร็จ
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 การปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดงักลา่วจึงรับรู้ผลกระทบไปยงั
ก าไรสะสมต้นงวดของบริษัทใหม่ และการปรับลดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่จะถกูตดัจ าหน่าย
ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 แล้ว 
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7.3.1 ข้อมูลทำงกำรเงนิเสมือนที่ส ำคัญ 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทใหม่  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31ธันวาคม 2564 และ 2563  
ตามข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทใหม ่(ข้อมลูทางการเงินเสมือน) หนว่ย 

ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

รายไดร้วม พนับาท 224,091,433 216,346,791 

ก าไรขัน้ตน้ พนับาท 64,016,072 65,697,669 

EBIT(1) พนับาท 30,055,601 33,539,835 

EBITDA(2) พนับาท 95,431,243 94,943,671 

ก าไรสทุธิ(3) พนับาท 6,986,488 11,184,746 

ก าไรสทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษัทใหม่(4) 

พนับาท 7,079,601 11,307,594 

ก าไรต่อหุน้(5) บาท 0.20 0.33 

หมายเหต:ุ 

(1) ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

(2) ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ และคา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 

(3) ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหมแ่ละสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

(4) ก าไร (ขาดทนุ) สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม ่

(5) อ้างอิงจากหุ้นที่ออกทัง้หมดของบริษัทใหม ่จ านวน 34,552,100,801 หุ้น 
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รายการงบแสดงฐานะการเงินที่ส าคญัของบริษัทใหม ่ณ วนัที่ 31ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามข้อมลู
ทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้

บริษัทใหม ่(ข้อมลูทางการเงินเสมือน) หนว่ย 

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2564  

31 ธนัวาคม 
2563 

สินทรพัย์รวม(1) พนับาท 809,207,067 805,534,987 

หนีสิ้นรวม พนับาท 690,454,236 683,987,205 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม(2) พนับาท 118,752,831 121,547,782 

ส่วนของผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของ
บริษัทใหม่(3) 

พนับาท 118,296,704 121,019,747 

หมายเหต:ุ 

(1) บริษัทฯ มีการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ซึ่งมีความซ า้ซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน (Redundant)  
ของบริษัทใหม ่โดยสินทรัพย์ดงักลา่วมีความเป็นไปได้ที่จะถกูตดัจ าหน่าย (Write Off) 

(2) สว่นของผู้ ถือหุ้นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหมแ่ละสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

(3) ไมร่วมสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

7.3.2 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิเสมอืนที่ส ำคัญ 

อตัราสว่นทางการเงินที่ส าคญัของบริษัทใหม่ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ตามข้อมลูทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้

  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

บริษัทใหม ่(ข้อมลูทางการเงินเสมอืน) หนว่ย 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit 
Margin) 

% 28.57 30.37 

อตัรา EBIT (EBIT Margin) % 13.41 15.50 

อตัรา EBITDA (EBITDA Margin) % 42.59 43.88 

อตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) % 3.12 5.17 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ 
(Return on Assets)(1) 

% 0.86 1.39 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return On 
Equity)(2) 

% 5.98 9.34 

อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (Current 
Ratio)(3) 

เท่า 0.5  0.6  
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  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 

บริษัทใหม ่(ข้อมลูทางการเงินเสมอืน) หนว่ย 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
(Liabilities to Equity Ratio) (L/E) 

เท่า 5.8  5.6  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (Debt to 
equity) (D/E)(4) 

เท่า 2.7  2.3  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อ EBITDA (Debt to 
EBITDA Ratio) (D/EBITDA)(4) 

เท่า 3.3 2.9 

หมายเหต:ุ 

(1) ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหมแ่ละสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ
ตอ่สินทรัพย์รวม  

(2) ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ ในสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหม่ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทใหม ่

(3) ค านวณจากสินทรัพย์หมนุเวียนรวมตอ่หนีส้ินหมนุเวียนรวม  

(4) หนีส้ิน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้และระยะยาว และเงินกู้ ระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน แต่ไม่รวมหนีส้ิน
ภายใต้สญัญาเชา่ 

8 ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ของบริษัทฯ และ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ มี
สิทธิเข้ำประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2565 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาวาระต่างๆ รวมถึง
พิจารณาอนุมตัิการควบบริษัทและการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการควบบริษัท โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดให้วนัที่ 
14 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (Record Date) 

9 ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอิสระ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมลูที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาการควบบริษัทและการท า
ค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ทัง้หมดโดยสมัครใจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท
หลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิการควบบริษัทและการพิจารณาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดโดยสมคัรใจ 

10 ข้อมูลอื่นใดที่ ส่งผลกระทบหรืออำจส่งผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือ 
กำรตัดสินใจลงทุน หรือกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ปัจจยัส าคญัที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น การตดัสินใจ การเปลี่ยนแปลงในราคา
หลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากผลของการควบบริษัท มีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับระบบงำนและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกัน 

 ในระยะสัน้บริษัทใหม่อาจประสบปัญหาในการรวมการด าเนินงานของบริษัทฯ และ dtac เข้าด้วยกัน
เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกันในแนวปฏิบัติ กระบวนการ และวัฒนธรรมขององค์กร 
นอกจากนี ้ยงัมีความเสี่ยงในการรักษาบคุลากรที่มีความสามารถไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การควบบริษัทจะ
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เสร็จสิน้ ฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทที่ควบกันจะร่วมกันจัดท าแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้
พนกังานในทุกระดบัมีความเข้าใจตรงกัน และจะด าเนินกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ  
ในรูปแบบตา่งๆ ส าหรับพนกังานทกุคนเพื่อสนบัสนนุให้ปฏิบตัิหน้าที่ของตนตอ่ไปภายใต้บริษัทใหม ่

10.2 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับหนังสืออนุญำต ใบอนุญำต สทิธิและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

 บริษัทที่ควบกันทัง้สองบริษัทอาจมีหนงัสืออนุญาต ใบอนุญาต สิทธิและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจาก
หนว่ยงานราชการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท (หากมี) แม้วา่หนงัสอือนญุาตและใบอนญุาต ตลอดจนสิทธิ
และสทิธิประโยชน์จะมีการโอนให้บริษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย แต่บริษัทที่ควบกนัทัง้สองแห่งอาจจะต้อง
ยื่นค าขอเพื่อแก้ไขหนงัสืออนุญาตหรือใบอนุญาต ขอออกหนงัสืออนญุาตหรือใบอนุญาตฉบบัใหม่ รวมถึง
หนงัสอืรับทราบสทิธิและสทิธิประโยชน์ดงักลา่วในนามของบริษัทใหม่ ต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้
บริษัทใหมจ่ะสามารถเร่ิมด าเนินการดงักลา่วได้อยา่งเป็นทางการภายหลงัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททัง้สองมีมติอนมุตัิการควบบริษัท ดงันัน้ จึงมีความเสีย่งในกรณีทีห่นว่ยราชการ
ที่เก่ียวข้องอาจปฏิเสธค าขอ หรือบริษัทใหมอ่าจได้รับอนญุาตภายหลงัจากจดัตัง้บริษัทใหมแ่ล้ว 

10.3 ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี 

 ประโยชน์ที่ส าคญัประการหนึ่งของการควบบริษัทภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน คือ ผู้ที่เก่ียวข้อง กล่าวคือ 
บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง  
เงินได้จากการขายหุ้นจากการได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่แลกกับหุ้นในบริษัทฯ) ทัง้นี ้การควบบริษัท
ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร ตลอดจนพระราชกฤษฎีกา
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้การยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับ
ในสว่นของก าไรจากการขายหุ้นจากการควบบริษัท มีเง่ือนไขส าคญัคือ บริษัทที่ควบกนัต้องไม่มีภาษีค้างช าระ
ตอ่กรมสรรพากรในวนัควบบริษัท เว้นแตม่ีการวางหลกัประกนัหนีภ้าษีนัน้ต่อกรมสรรพากรแล้ว ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 
บริษัทฯ และ dtac ไมม่ีภาษีค้างช าระตอ่กรมสรรพากรแตอ่ยา่งใด 

 ในการนี ้บริษัทฯ และ dtac อาจมีความเสี่ยงจากการถกูสอบภาษีย้อนหลงัโดยกรมสรรพากรส าหรับรอบปี
การเงินที่ยงัไม่หมดอายุความก่อนการสิน้สภาพนิติบุคคลของบริษัทที่ควบกันตามขัน้ตอนการด าเนินการ  
ควบบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ และ dtac ได้แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางภาษีเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทฯ และ dtac (รวมถึง
บริษัทย่อยที่มีความส าคญั) มีประเด็นปัญหาด้านภาษี หรือมีความเสี่ยงด้านภาษีที่มีนัยส าคญัซึ่งเกิดขึน้ 
จากการไมป่ฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านภาษีหรือไม่ในช่วงที่ผา่นมา 

 ทัง้นี ้จากการตรวจสอบทางภาษี ไม่พบว่ามีประเด็นด้านภาษีและความเสี่ยงด้านภาษีอื่นที่มีนัยส าคัญ 
เมื่อพิจารณาถึงขนาดกิจการและธุรกิจของบริษัทฯ และ dtac แตอ่ยา่งใด 

 


