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ภำพรวมของธุรกรรมกำรควบบริษัท

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และ บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) (“dtac”) มีจุดมุ่งหมายในการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจเพื่อก้ าวไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัทเทคโนโลยี (Technology
Company) อย่างเต็มรู ปแบบ เพื่อเผชิญหน้ ากับความท้ าทายของตลาดระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนในโครงข่ายยุคใหม่ ตลอดจนก้ าวไปสูก่ ารเป็ นผู้ประกอบการหลัก (Key Player) ในการ
พัฒนาด้ านดิจิทลั ของประเทศไทยโดยการส่งเสริ ม การสร้ างสรรค์ระบบนิเวศทางธุรกิจ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจสตาร์ ทอัพในประเทศไทย
การเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จ อย่า งยั่งยื นของประเทศไทยจะขึน้ อยู่กับ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิ จิทัล
โดยปั จ จัย ที่สาคัญซึ่ง ส่งผลต่อ ความรวดเร็ ว และความสาเร็ จในการปรั บเปลี่ยนดัง กล่า วขึน้ อยู่กับ การริ เ ริ่ ม จาก
ภาคเอกชนซึ่งมีความสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อนาไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ ทอัพทางด้ านดิจิทลั ที่มีศกั ยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ให้ บริ การแพลตฟอร์ มชันน
้ ารายใหญ่ระหว่างประเทศ เช่น Line Meta Google และ
Tencent เป็ นต้ น
แนวโน้ มการผสาน (ConvergenceTrends) การให้ บริ การโทรคมนาคมแบบประจาที่ (Fixed) แบบเคลื่อนที่
(Mobile) และการให้ บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบ OTT (over-the-top) ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงของการแข่งขัน
ในตลาดจากเดิมทีม่ ีแต่การแข่งขันระหว่างผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมไปสูก่ ารแข่งขันระหว่างผู้ให้ บริ การจานวนมาก
ซึง่ ให้ บริ การธุรกิจในรู ปแบบเดียวกัน การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจในครัง้ นี ้ จึงเป็ นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการแข่งขันดังกล่าว โดยการเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการให้ บริ การทังเชิ
้ งกว้ างและเชิงลึก ตลอดจนขนาดที่
เพียงพอต่อการพัฒนา และการรองรับโครงข่ายระดับโลกในประเทศไทย นอกจากนี ้ การปรับโครงสร้ างทางธุรกิ จ
ดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ เกิดศูนย์กลางด้ านดิจิทลั ที่ทนั สมัยในภูมิภาค โดยการประสานความเชี่ยวชาญของพันธมิตร
ธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกเข้ าด้ วยกัน ซึง่ จะช่วยดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีศกั ยภาพของประเทศไทยให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการระดับโลกได้
การควบกันของทังสองบริ
้
ษัทในครัง้ นี ้จึงนับเป็ นก้ าวแรกสาหรับการเริ่ มดาเนินการข้ างต้ น
ในการนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ มีมติอนุมัติ
การควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ และ dtac ภายใต้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชน”) ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดบริ ษัทมหาชนจากัดขึ ้นใหม่ (“บริ ษัทใหม่ ”)
จากการควบบริ ษัท (“กำรควบบริษัท”) นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ยังได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าทา
สัญญาควบรวมกิจการสาหรับการควบบริ ษัท กับ dtac เพื่อกาหนดข้ อกาหนดและเงื่อนไขในการควบบริ ษัท รวมถึง
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัท
ทัง้ นี ้ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ และ dtac มี ม ติ อ นุมัติ ก ารควบบริ ษั ท แล้ ว บริ ษั ท ฯ และ dtac
จะดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการควบบริ ษัทตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งรวมถึง
การส่งหนังสือแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมตั ิการควบบริ ษัทไปยังเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ และ dtac และการจัดให้ มี
ผู้รับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้ านการควบบริ ษัท (“ผู้ถอื หุ้นที่คัดค้ ำน”)
นอกจากนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริ ษัทใหม่
ได้ ขายหุ้นของตน บริ ษัท ซิทริ น โกลบอล จากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (รวมเรี ยกว่า “ผู้ทำคำเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ น
บริ ษัทร่ วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่างบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ ้ง จากัด (“CPH”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ กับ Telenor Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ dtac จะเข้ าทาคาเสนอซื ้อร่ วมกันในการทาคาเสนอซื ้อ
1

หลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) (“กำรทำคำเสนอซือ้ หลักทรั พย์
ทัง้ หมดโดยสมัครใจ”) ในการนี ้ การทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจจะเกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขที่กาหนดไว้
สาเร็ จครบถ้ วน (ซึ่งได้ มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรั พย์ ฯ”)
แล้ วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564) และเกิดขึ ้นก่อนการรับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน
เมื่อได้ ดาเนินการตามขันตอนข้
้
างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯ และ dtac จะร่ วมกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่ วม เพื่อพิจารณา
เรื่ อ งต่างๆ ที่จ าเป็ น ในการควบบริ ษั ทตาม พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชน โดยหลัง จากการประชุม ผู้ถื อหุ้นร่ วมแล้ ว เสร็ จ
คณะกรรมการของบริ ษัทใหม่จะดาเนินการจดทะเบียนการควบบริ ษัท ซึง่ เมื่อการจดทะเบียนดังกล่าวแล้ วเสร็ จ บริ ษัทใหม่
จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สนิ หนี ้ สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ และ dtac ทังหมดโดยผลของกฎหมาย
้
จากนัน้
บริ ษั ท ใหม่ จ ะด าเนิ น การยื่ น ค าขอต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ให้ รั บ หุ้น ของบริ ษั ท ใหม่ เ ป็ น หลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่เกิดจากการ
ควบบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ทังนี
้ ้ คาดว่าการควบบริ ษัทจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนกันยายน 2565
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac ก่อนการควบบริ ษัท และโครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทใหม่
ภายหลังการควบบริ ษัท ซึง่ อ้ างอิงจากรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 และตามรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของ dtac ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัทฯ

หมายเหตุ:
ก.
China Mobile หมายถึง China Mobile International Holdings Limited
ข.
กลุม่ บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด ประกอบด้ วย
1. บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (CPG) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 17.84
2. Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 100) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 8.33
3. Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 100) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 4.38
4. บริ ษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษัท ธนโฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ 41.06 และ ถือหุ้นโดยบริ ษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ 58.94)
ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 4.31
5. Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 3.36
6. บริ ษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษัท ธนโฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ 58.55 และ ถือหุ้นโดยบริ ษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ 41.45)
ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 2.84
7. Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited ร้ อยละ 100) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 2.32
8. บริ ษัท ซี.พี.อินเตอร์ ฟดู้ (ไทยแลนด์) จากัด (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 2.21
9. C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF) ร้ อยละ 100) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 1.42
10. บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF ร้ อยละ 99.44) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 0.80
11. บริ ษัท ซี.พี. โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPH ร้ อยละ 99.99) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 0.66
12. CPH ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 0.62
13. บริ ษัท เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จากัด (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 0.61 และ
14. Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH ร้ อยละ 100) ถือหุ้นบริ ษัทฯ ร้ อยละ 0.31
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dtac

หมายเหตุ: TnA หมายถึง Telenor Asia Pte Ltd

บริษัทใหม่

หมายเหตุ:
1.

2.

โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทใหม่ข้างต้ นอยูภ่ ายใต้ สมมติฐานว่า (1) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดของบริ ษัทฯ และ dtac ขายหุ้นของตนในการทาคาเสนอ
ซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ และ (2) ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นที่คัดค้ านของบริ ษัทฯ และ dtac ขายหุ้นของตนให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหุ้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac ขายหุ้นของตนในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดโดยสมัครใจให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อ (กล่าวคือ บริ ษัท
ซิทริ น โกลบอล จากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd) และ/หรื อ มีผ้ ถู ือหุ้นที่คัดค้ านของบริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac ขายหุ้นของตนให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหุ้น
(กล่าวคือ บริ ษัท ซิทริ น เวนเจอร์ โฮลดิง้ ส์ จากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd) ผู้ทาคาเสนอซื ้อและผู้รับซื ้อหุ้นดังกล่าวจะมีสถานะเป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่เมื่อการควบบริ ษัทดาเนินการแล้ วเสร็ จ
จากข้ อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ข้างต้ น โครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัทใหม่จะไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดภายใต้
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับขันตอนและระยะเวลาในการด
้
าเนินการควบบริ ษัท ดังนี ้
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ชื่อของบริษัทที่จะควบเข้ ำด้ วยกัน และ ข้ อมูลธุรกิจโดยสังเขป

2.1

บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
2.1.1 ข้ อมูลโดยสังเขปของบริษัทฯ
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระบบสื่อ สารโทรคมนาคมและบริ ก ารด้ า นดิ จิ ทัล ครบวงจร
ซึ่ง รวมถึ ง บริ ก ารโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ อิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ โทรทัศ น์
คอนเทนต์ ดิจิทลั แพลตฟอร์ ม ดิจิทลั โซลูชนั่ และบริ การด้ านดิจิทลั อื่นๆ

สานักงานใหญ่:

เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน:

0107536000081

เว็บไซต์:

www.truecorp.co.th

2.1.2 ควำมเป็ นมำและภำพรวมของธุรกิจ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาในการให้ บริ การสือ่ สารโทรคมนาคมและบริ การด้ านดิจิทลั ครบวงจรของประเทศไทย
และเป็ นผู้นาธุรกิจคอนเวอร์ เจนซ์ไลฟ์ สไตล์ ซึง่ รวมบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
โทรทัศน์ คอนเทนต์ ดิจิทลั แพลตฟอร์ มและดิจิทลั โซลูชั่น บริ ษัทฯ มี จุดเด่นด้ านระบบนิเวศและ
แพลตฟอร์ มดิจิทลั ที่ครบวงจร ตลอดจนการผสานผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสูงที่หลากหลาย
รวมทังการให้
้
บริ การโทรคมนาคมด้ วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย นวัตกรรม ดิจิทลั โซลูชนั่ รวมถึงสื่อดิจิทลั
และคอนเทนต์คณ
ุ ภาพเป็ นจานวนมาก
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ในการยกระดับโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคมและบริ การด้ านดิจิทลั ของประเทศไทย
สูร่ ะดับแนวหน้ าของนานาประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างทัว่ ถึง และ
สร้ างคุณค่าต่อชีวิตอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ ก่อตังขึ
้ ้นเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัดในปี 2536 ภายใต้ ชื่อ บริ ษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) และเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2536 โดยใช้ “TA”
เป็ นชื่อย่อหลักทรัพย์ ซึ่งต่อมา บริ ษัทฯ ได้ ทาการปรับภาพลักษณ์ภายใต้ แบรนด์ “ทรู ” และเปลี่ยน
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็ น “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547
ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนทัง้ สิ ้น 133,474,621,856 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน
33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท โดยมีทนุ ชาระแล้ วจานวน 133,472,781,204 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (“กลุ่มบริษัททรู”) ประกอบด้ วย
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ทรู มูฟ เอช: หนึ่งในผู้นาการให้ บริ การโทรศัพท์ เคลื่อนที่คุณภาพสูงครบวงจร โดยมี
คลื่น ความถี่ ห ลากหลายย่านสาหรั บการให้ บ ริ ก ารที่ค รอบคลุม ทัง้ คลื่นย่านความถี่ ต่ า
(700 MHz 850 MHz ภายใต้ สญ
ั ญากับบริ ษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
(“NT”) และ 900 MHz) ย่านความถี่กลาง (1800 MHz 2100 MHz และ 2600 MHz) และ
ย่านความถี่สงู (26 GHz) โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ 5G และ
4G รวมถึงโครงข่าย Narrowband IoT (NB-IoT) มีโครงข่ายครอบคลุมมากกว่าร้ อยละ 98
ของประชากรไทย ใน 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ



ทรู ออนไลน์ : ผู้นาการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์และโซลูชั่น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของลูกค้ า ทั่ว ไปและลูก ค้ าองค์ กร ผ่า นนวัตกรรมและโครงข่า ยไฟเบอร์
คุณภาพสูงและครอบคลุมทัว่ ประเทศ



ทรู วิ ช่ ั นส์ : ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารโทรทัศ น์ แ บบบอกรั บ สมาชิ ก และที วี ดิ จิ ทัล รวมถึ ง เป็ น ผู้ผ ลิ ต
คอนเทนต์ ซึ่งมีคอนเทนต์ คุณภาพสูงหลากหลาย ทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ เพื่อ
ตอบสนองไลฟ์ สไตล์หลากหลายรูปแบบและความชื่นชอบที่แตกต่างกันของลูกค้ า



ทรู ดิจิทัล กรุ๊ ป: ผู้ให้ บริ การดิจิทลั ครบวงจรที่มงุ่ ให้ บริ การผู้บริ โภค ผู้ค้า และองค์กรธุรกิจ
โดยมีธุรกิจหลัก ได้ แก่ แพลตฟอร์ มสื่อดิจิทลั (Digital Media) แพลตฟอร์ มที่เชื่อมระหว่าง
ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ (O2O) พร้ อมสิท ธิ ป ระโยชน์ เทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
(Data Analytics) ดิจิทลั โซลูชนั่ เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ธุรกิจดิจิทลั เฮลท์ครบวงจร (Integrated Digital Health) รวมถึงสถาบันทรู ดิจิทลั อคาเดมี
(True Digital Academy)
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โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริษัททรู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ:

1. บริ ษัทที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยงั มีความจาเป็ นต้ องคงไว้ ได้ แก่ บริ ษัท ฮัทชิสนั มัลติมีเดีย เซอร์ วิส (ประเทศไทย) จากัด (ร้ อยละ 100.00)
บริ ษัท ฮัทชิ สนั เทเลคอมมิวนิเคชั่ นส์ (ประเทศไทย) จากัด (ร้ อยละ 100.00) บริ ษัท ฮัทชิสนั ซีเอที ไวร์ เลส มัลติมีเดีย จากัด (ร้ อยละ 68.38)
บริ ษัท ฮัทชิ สนั ไวร์ เลส มัลติมีเดี ย โฮลดิ ง้ ส์ จากัด (ร้ อยละ 92.50) Rosy Legend Limited (ร้ อยละ 100.00) Prospect Gain Limited
(ร้ อยละ 100.00) บริ ษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ ปอเรชั่น จากัด (ร้ อยละ 99.69) บริ ษัท ส่องดาว จากัด (ร้ อยละ 99.72) และ บริ ษัท เทเลเอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ เซอร์ วิสเซส จากัด (ร้ อยละ 100.00)
2. บริ ษัท ที่ อ ยู่ใ นกระบวนการช าระบัญชี ได้ แ ก่ บริ ษัท เอเซีย อิ น โฟเน็ ท จ ากัด (ร้ อยละ 65.00) บริ ษัท บี บ อยด์ ซี จี จ ากัด (ร้ อยละ 84.67)
บริ ษัท เรี ยล มูฟ จากัด (ร้ อยละ 99.74) และ บริ ษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชัน่ จากัด (ร้ อยละ 100.00)
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โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมของกลุม่ บริ ษัททรู ได้ จากรายงานประจาปี และงบการเงินฉบับตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทานของบริ ษั ทฯ ได้ ที่ เว็ บไซต์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th)
2.2

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
2.2.1 ข้ อมูลโดยสังเขปของ dtac
ชื่อบริ ษัท:

บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ:

ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

สานักงานใหญ่:

เลขที่ 319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ชัน้ 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน:

0107538000037

เว็บไซต์:

www.dtac.co.th

2.2.2 ควำมเป็ นมำและภำพรวมของธุรกิจ
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรื อ dtac เป็ นหนึ่งในผู้นาการให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเทศไทย โดยบริ ษัท ดีแทค ไตรเน็ต จากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต“) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย
ของ dtac ให้ บริ การโทรคมนาคมด้ วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G 4G 3G และ 2G ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้
ลูกค้ าสามารถใช้ บริ การประเภทเสียง บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ
บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และบริ การโทรศัพท์ทางไกล (International Direct
Dialling หรื อ IDD) dtac ให้ บริ การโทรคมนาคมด้ วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้ คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz
คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ร่ วมกับคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz
บนความร่วมมือกับ NT ในขณะที่ให้ บริ การโทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้ คลื่นความถี่ 2100 MHz
และความถี่ 900 MHz (ซึ่งเปลี่ยนจากคลื่นความถี่ 850 MHz ตังแต่
้ ช่วงไตรมาสสองของปี 2564)
และให้ บริ การโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้ คลื่นความถี่ 1800 MHz ทังนี
้ ้ dtac ยังให้ บริ การ
โทรคมนาคมเทคโนโลยี 5G โดยใช้ คลื่นความถี่ 700 MHz และ 26 GHz ในพื ้นที่หลักทัว่ ประเทศ
dtac และ ดีแทค ไตรเน็ต ให้ บริ การภายใต้ แบรนด์ dtac
นอกจากนี ้ dtac ได้ ดาเนินธุรกิ จจาหน่ายและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจจาหน่ายและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้ อมกับ การให้ บริ การโทรคมนาคมของ
dtac ดัง กล่า ว ช่ ว ยให้ ลูก ค้ าได้ รั บบริ การที่ค รบวงจรและได้ รั บโปรโมชั่น ที่ มี ความคุ้ม ค่า และ
หลากหลาย เช่น การได้ รับส่วนลดค่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อลูกค้ าสมัครใช้ บริ การรายเดือน
ของ dtac เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การนาเสนอโปรโมชัน่ ร่ วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่ม
จานวนผู้ใช้ งานสมาร์ ทโฟน แต่ยงั ช่วยสร้ างฐานลูกค้ าใหม่และรักษาฐานลูกค้ าเดิมอีกด้ วย โดย
ณ สิ ้นปี 2564 dtac มีฐานลูกค้ าที่ใช้ อปุ กรณ์สมาร์ ทโฟน อยู่ที่ประมาณร้ อยละ 89 ของฐานลูกค้ า
ทังหมด
้
ซึ่งเพิ่มขึ ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ของฐานลูกค้ าทังหมดในปี
้
2563 ในขณะที่รายได้
จากการจาหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์และชุดเลขหมายมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 11 ของรายได้ รวม
ของ dtac
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dtac มีเป้าหมายที่จะเพิ่มและขยายรูปแบบการนาเสนอสินค้ าและบริ การผ่านช่องทางการให้ บริ การ
แบบดิจิทัล นอกจากนี ้ การที่ dtac ได้ ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าซึ่งมีความต้ องการ
ดิจิทลั ไลฟสไตล์ จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิ จิทลั รวมทัง้ ช่วยเพิ่มการ
อานวยความสะดวกและการเข้ าถึงของลูกค้ าได้ มากขึ ้น
ปั จจุบนั dtac มีทนุ จดทะเบียนจานวน 4,744,161,260 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,372,080,630 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท และทุนชาระแล้ วจานวน 4,735,622,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 2 บาท
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท dtac ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

โปรดพิจารณาข้ อมูลเพิ่มเติมของ dtac ได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูล 56-1 One Report และงบการเงิน
ตรวจสอบ/สอบทานของ dtac ที่เว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(www.set.or.th)
3

ชื่อของบริษัทใหม่
การควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ และ dtac จะต้ องดาเนินการตามขันตอนภายใต้
้
บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ดังนัน้ ชื่อของบริ ษัทใหม่ดงั กล่าว จะถูกเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมของบริ ษัทฯ และ dtac พิจารณาอนุมตั ิ
ตามขันตอนการควบบริ
้
ษัท
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4

วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ท่ ีคำดว่ ำจะได้ รับจำกกำรควบบริษัท

4.1

หลักกำรขัน้ พืน้ ฐำนในกำรควบบริษัท
บริ ษัทฯ และ dtac เห็นว่ากลุม่ บริ ษัทใหม่จะประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการขันพื
้ ้นฐานดังต่อไปนี ้

4.2

(ก)

หลักเสรี ภาพในการประกอบธุรกิจ: โดยทัว่ ไปผู้ประกอบการย่อมมีสทิ ธิเสรี ภาพในการประกอบธุรกิจ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรั บรอง และสามารถกาหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ ในทาง
ธุรกิจที่เหมาะสมให้ สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนสภาพการแข่งขันที่สงู ขึ ้น เพื่อ
พัฒนาธุรกิจให้ มีความเจริ ญ มัน่ คง และยัง่ ยืน

(ข)

หลักการจัดท าบริ การสาธารณะ: ธุ รกิ จโทรคมนาคมเป็ นบริ การสาธารณะซึ่ งจ าเป็ นต้ องค านึ งถึ ง
ความต่อเนื่องของการให้ บริ การ การพัฒนา และการปรับปรุ งการให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง

(ค)

หลักบรรษัทภิบาล: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้ องคานึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้ บริ การก่อนประโยชน์
ของตน รวมทังต้
้ องประกอบธุรกิจด้ วยความสุจริ ตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้
และคานึงถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

(ง)

ยึดมัน่ ในหลักความชอบด้ วยกฎหมาย: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วย
การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้ วยองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และประกาศของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อย่างเคร่งครัด

(จ)

การควบบริ ษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่เพิ่มขึ ้นของข้ อมูลและการบริ การ
การส่งเสริ มการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับบริ การที่มี คุณภาพและสะดวก
ตลอดจนการปรับตัวอย่างรวดเร็ วต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ ของกำรควบบริษัท
การควบบริ ษั ทในครั ง้ นีม้ ี จุด มุ่ง หมายสาคัญ เพื่ อปรั บ โครงสร้ างทางธุร กิ จ ของบริ ษั ทฯ และ dtac และ
การพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสูก่ ารเป็ นบริ ษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์
ซึ่งสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในตลาด และเพื่อส่งเสริ มการแข่งขันผ่านทางการพัฒนา
และเพิ่ มประสิท ธิ ภาพของโครงข่าย ทัง้ นี ้ ธุ ร กิ จ โทรคมนาคมจะยังคงเป็ น ธุร กิ จที่ สาคัญ ของบริ ษั ทใหม่
โดยในขณะเดียวกัน บริ ษัทใหม่จะมุ่งเน้ นการพัฒนาธุรกิจด้ านเทคโนโลยีเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิรูป
ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation) ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0
รวมทังการสร้
้
างองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้ าน
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทลั นอกจากนี ้ การควบบริ ษัท
มีวตั ถุประสงค์ ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิ จภายใต้ บริ ษัทใหม่ ซึ่งได้ แก่ ปั ญญาประดิษ ฐ์ ระบบคลาวด์
เทคโนโลยี อุปกรณ์อจั ฉริ ยะ เมืองอัจฉริ ยะ และการส่งเสริ มธุรกิจสตาร์ ทอัพในประเทศไทย
นอกจากวัตถุประสงค์หลักข้ างต้ น บริ ษัทฯ และ dtac เห็นว่าการควบบริ ษัทในครัง้ นี ้มีเหตุผลและความจาเป็ น
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตา่ งๆ ตลอดจนการปรับเปลีย่ นการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
อย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ บริ การและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้ างด้ วยเช่นกัน
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4.3

4.4

ผลกระทบในทำงบวกของกำรควบบริษัท
(ก)

การควบบริ ษั ท ในครั ง้ นี จ้ ะช่ ว ยให้ ผู้ใ ช้ บริ ก ารทั่ว ประเทศได้ รั บ ประโยชน์ จ าก เทคโนโลยี 5G
ที่ ค รอบคลุม มากยิ่ ง ขึ น้ พร้ อมด้ ว ยคุณ ภาพ ความเสถี ย ร และความเร็ ว โครงข่ า ยที่ ดี ก ว่า เดิ ม
การควบบริ ษัทในครัง้ นี ้จะช่วยให้ บริ ษัทใหม่สามารถลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานได้ อย่างรวดเร็ ว และ
สามารถใช้ คลื่นความถี่ที่มีอยู่ได้ มากกว่าที่บริ ษัทฯ หรื อ dtac จะสามารถดาเนินการได้ ด้วยตนเอง
หากไม่มีการควบบริ ษัท

(ข)

การควบบริ ษัทจะทาให้ บริ ษัทฯ และ dtac สามารถนาเสนอการผสานผลิตภัณฑ์บริ การ และสิทธิ
ประโยชน์ที่มีคณ
ุ ภาพอย่างหลากหลาย (Convergence) ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค ตลอดจนช่วยพัฒนาการ
ดูแลลูกค้ าที่ดีขึ ้น ด้ วยการใช้ ประโยชน์จากการประสานจุดเด่นของทังสองบริ
้
ษัท ตลอดจนระบบนิเวศ
และแพลตฟอร์ มการให้ บริ การที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น

(ค)

การควบบริ ษัทจะทาให้ บริ ษัทฯ และ dtac สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรโครงสร้ างพื ้นฐาน
ร่วมกัน อาทิ ร้ านค้ าและศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ บริ ษัทฯ และ dtac จะสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ มากขึ ้น
และปรั บ ปรุ งการเข้ า ถึง บริ ก ารโทรศัพท์ เ คลื่อนที่แ ละอิ นเทอร์ เ น็ต ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั ให้ เข้ าถึงประชากรทัว่ ประเทศ การควบบริ ษัทยังช่วยให้
อุตสาหกรรมสามารถตอบสนองต่อความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดในประเทศไทยจากการ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องของการใช้ อปุ กรณ์โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนและบรอดแบนด์เคลือ่ นที่

(ง)

บริ ษัทใหม่จะมีประสิทธิภาพด้ านต้ นทุนสูงขึ ้นอย่างมาก ทังในด้
้ านต้ นทุนการดาเนินงานและเงินลงทุน
เมื่อมีการขยายและให้ บริ การโครงข่าย 5G ซึง่ จะช่วยให้ สามารถกระจายต้ นทุนคงที่ของการลงทุนซึง่ มี
มูลค่าสูงด้ วยการมีฐานผู้ใช้ บริ การที่ใหญ่ขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัทใหม่จะสามารถลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐาน
5G คลืน่ ความถี่ เทคโนโลยี และการดาเนินการอื่นๆ ได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้นและในระดับที่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
การดาเนินการโดยแยกจากกันของกลุม่ True และกลุม่ dtac การควบบริ ษัทในครัง้ นี ้ จึงมีแนวโน้ ม
ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของโครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การด้ านโทรคมนาคมในประเทศไทย ส่งผลให้
ประเทศไทยอยูใ่ นฐานะผู้นาตลาดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(จ)

บริ ษัทฯ และ dtac เห็นว่าการควบบริ ษัทเป็ นวิธีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการนา
ประโยชน์ดงั กล่าวข้ างต้ นมาสูผ่ ้ บู ริ โภคในขณะที่ยงั คงสามารถรักษาระดับการแข่งขันในตลาด โดยที่
ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับบริ การเทคโนโลยีโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่ดีขึน้ การควบบริ ษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริ มสร้ างประสิท ธิ ภาพโดยการประหยัดจากขนาดของการดาเนิ นงานจะส่งผลให้ บ ริ ษัท ใหม่
ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพในขณะที่สามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ดี ยิ่งขึ ้น รวมถึงเสริ มสร้ าง
ความน่าเชื่อถือและความสม่าเสมอของคุณภาพการบริ การ ขนาดการดาเนินงานที่ใหญ่ขึ ้น ทาให้
บริ ษัทใหม่มีขีดความสามารถในการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงข่ายใหม่ๆ ในขณะที่สามารถ
พัฒนาและสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้ านผลิตภัณฑ์และบริ การอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ ต่อประเทศ
การควบบริ ษั ท จะเป็ น การเสริ ม สร้ างศัก ยภาพของภาคธุ ร กิ จ และผู้ ประกอบการด้ า นดิ จิ ทัล ของไทย
ให้ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น โดยการมุง่ ส่งเสริ มวัฒนธรรมและสภาพแวดล้ อมในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ
และดึงดูดบุคลากรชันแนวหน้
้
าจากทัว่ โลกให้ เข้ ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยบริ ษัทใหม่จะสร้ างสรรค์
และส่งเสริ มนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้ านต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ บริ การชาวไทย และสนับสนุน
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ความพยายามของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางด้ านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค รวมทังจะช่
้ วยสนับสนุน
บทบาทผู้นาด้ านดิจิทัลของประเทศไทย โดยนาความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีระดับโลกมาพัฒนาบริ การ
ให้ นา่ ดึงดูดใจและเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูง นอกจากนี ้ บริ ษัทใหม่จะสามารถระดมทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจ
สตาร์ ทอัพด้ านดิจิทลั ที่มีศกั ยภาพและมุง่ เน้ นในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ใช้ บริ การชาวไทย
4.5

กำรผสำนบริกำร (Convergence) ในตลำดบริกำรสื่อสำรต่ ำงๆ และกำรแข่ งขันกับผู้ให้ บริกำรระดับโลก
บริ ษัทฯ และ dtac มีความจาเป็ นต้ องปรับตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็ วต่อแรงกดดันด้ านการแข่งขัน
ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ อยู่ต ลอดเวลาจากการผสานการให้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมแบบประจ าที่ (Fixed) แบบเคลื่อ นที่
(Mobile) และการให้ บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตในรู ปแบบ OTT (over-the-top) ทังนี
้ ้ ในปั จจุบนั ผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมของประเทศไทยต้ องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้ มข้ นจากผู้ให้ บริ การแพลตฟอร์ มดิจิทลั ระหว่าง
ประเทศรายใหญ่ (เช่น Line Meta Google และ Tencent) ซึ่งให้ บริ การดิจิทลั แก่ผ้ ใู ช้ บริ การโดยตรง บริ การเหล่านี ้
แข่งขันกับบริ การโทรคมนาคมแบบดังเดิ
้ มของผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น บริ การสื่อสารด้ วยข้ อความ
และเสียง) ผู้ใ ห้ บริ การแพลตฟอร์ มดิจิทัลระดับโลกเหล่านีม้ ี ความได้ เปรี ย บในการใช้ ประโยชน์ จากการ
ดาเนินงานระดับโลกเพื่ อนาเสนอบริ ก ารใหม่ๆ ในตลาดไทย การควบบริ ษัท จะทาให้ บริ ษัทฯ และ dtac
สามารถประสานรวมทรัพยากร ทักษะความชานาญ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การ
ดิจิทลั แก่ผ้ ใู ช้ บริ การและรับมือกับความท้ าทายจากการแข่งขันของผู้ให้ บริ การดิจิทลั ระดับโลกชัน้ นา
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ขัน้ ตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินกำรควบบริษัท
การควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ และ dtac จะดาเนินการตามขันตอนภายใต้
้
บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
และปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัท

5.1

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญในกำรควบบริ ษัทระหว่ ำงบริ ษัทฯ และ dtac ภำยใต้ บทบัญญัติของ
พ.ร.บ. บริษัทมหำชน
5.1.1 กำรประชุ มผู้ถือหุ้นของแต่ ละบริ ษัทที่จะควบกัน เพื่อพิจำรณำอนุ มัติกำรควบบริ ษัทและ
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรควบบริษัท
บริ ษัทฯ และ dtac จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัทและการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย
และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ทังนี
้ ้ การควบบริ ษัทต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และ dtac ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
5.1.2 กำรแจ้ งมติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นซึ่งอนุมตั ิกำรควบบริษัทต่ อเจ้ ำหนีข้ องบริษัทฯ และ dtac
บริ ษัทฯ และ dtac ต้ องดาเนินการส่งหนังสือแจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมตั ิการควบบริ ษัท ไปยัง
เจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ และ dtac ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท
โดยกาหนดเวลาให้ สง่ คาคัดค้ านภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งมตินนั ้ โดยบริ ษัทฯ
และ dtac จะต้ องโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในกาหนดเวลา 14 วัน
นันด้
้ วย ทัง้ นี ้ หากเจ้ าหนี ม้ ีการคัดค้ านการควบบริ ษัท พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ บริ ษัทฯ
และ/หรื อ dtac (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องดาเนินการชาระหนี ้หรื อให้ ประกันเพื่อหนี ้นัน้ เพื่อที่จะสามารถ
ดาเนินการควบบริ ษัทต่อไปได้
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5.1.3 กำรจัดให้ มีผ้ รู ับซือ้ หุ้นจำกผู้ถอื หุ้นที่คัดค้ ำนโดยบริษัทฯ และ dtac
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท แต่มีผ้ ถู ือหุ้นที่คดั ค้ าน บริ ษัทฯ
และ dtac จะต้ องจัดให้ มีผ้ รู ับซื ้อหุ้น (“ผู้รับซือ้ หุ้น”) ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac (แล้ วแต่กรณี) จาก
ผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน ในราคาหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครัง้ สุดท้ ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และ dtac จะมีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท (“รำคำรับซือ้ ”) ซึง่ ในกรณีนี ้คือวันที่ 1 เมษายน 2565
ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่คดั ค้ านของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac (แล้ วแต่กรณี) ไม่ขายหุ้นของตนให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
คาเสนอซื ้อจากผู้รับซื ้อหุ้น บริ ษัทฯ และ dtac จะสามารถดาเนินการควบบริ ษัทต่อไปได้ โดยให้ ถือว่า
ผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่ภายหลังจากการจดทะเบียนการควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จ
ในการนี ้ บริ ษัท ซิทริ น เวนเจอร์ โฮลดิ ้งส์ จากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ่งเป็ น
บริ ษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง CPH และ TnA ได้ แสดงความประสงค์ที่จะเป็ น
ผู้รับซือ้ หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านของบริ ษัทฯ และ dtac ภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่ อนไขซึ่งบริ ษัทฯ
และ dtac ได้ เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ทังนี
้ ้ ผู้รับซือ้ หุ้นจะรั บซือ้ หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านภายหลังการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมด
โดยสมัครใจโดยผู้ท าคาเสนอซือ้ เสร็ จสิน้ ลง การทาค าเสนอซือ้ หลักทรั พย์ ทงั ้ หมดโดยสมัครใจ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริ ษัทใหม่ขายหุ้นของตน
ในระหว่างการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจนอกเหนือจากการขายหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน
ให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
โดยสมัครใจจากการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรั พย์ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ในการนี ้ ราคารับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านของบริ ษัทฯ อาจมีราคาต่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาเสนอซื ้อหุ้น
ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจที่ราคาหุ้นละ 5.09 บาท ได้ เนื่องจากราคารับซื ้อ
จะเท่ากับราคาหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครัง้ สุดท้ าย ในวันที่ 1 เมษายน 2565
โดยเป็ นวันก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac จะมีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การรับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน อาจทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้รับซื ้อหุ้น (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติม) และบุคคลที่กระทาการร่ วมกัน (Concert Party) ของผู้รับซื ้อหุ้น) ในบริ ษัทฯ และ/หรื อ
dtac (แล้ วแต่กรณี) ถึงหรื อข้ ามจุดที่ทาให้ ผ้ รู ับซื ้อหุ้นมีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
(กล่าวคือ ร้ อยละ 50 หรื อร้ อยละ 75 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัทฯ และ/หรื อ dtac
(แล้ วแต่กรณี )) อย่างไรก็ ตาม ผู้รับซื ้อหุ้นจะไม่มีหน้ าที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรั พย์ทงหมดของ
ั้
บริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ เป็ นผลมาจากการรับซื ้อหุ้นในบริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac จาก
ผู้ถือหุ้นที่คัดค้ า น เนื่องจากผู้รับซื อ้ หุ้น ได้ รั บการผ่อ นผัน หน้ า ที่ในการท าคาเสนอซือ้ หลัก ทรั พ ย์
ทังหมดดั
้
งกล่าวจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากนี ้ ภายหลังจากการรับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านแล้ วเสร็ จ ผู้รับซื ้อหุ้นมีแผนที่จะขายหุ้น
ทังหมดที
้
่รับซื ้อจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อต่อไป
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5.1.4 กำรประชุมผู้ถอื หุ้นร่ วมของบริษัทฯ และ dtac
เมื่อบริ ษัทฯ และ dtac ได้ ดาเนินการตามขันตอนข้
้
างต้ นแล้ ว มาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
กาหนดให้ ประธานกรรมการของบริ ษัทฯ และของ dtac เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac
ให้ มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่ องดังต่อไปนี ้
(ก)

การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

(ข)

ชื่อของบริ ษัทใหม่โดยจะใช้ ชื่อใหม่หรื อจะใช้ ชื่อเดิมของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ที่จะควบกันก็ได้

(ค)

วัตถุประสงค์ของบริ ษัทใหม่

(ง)

ทุนของบริ ษัทใหม่โดยจะต้ องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชาระแล้ วของบริ ษัทที่จะควบกันทัง้ หมด
รวมกัน และถ้ าบริ ษัทที่จะควบกันได้ นาหุ้นออกจาหน่ายครบตามจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว
จะเพิ่มทุนในคราวเดียวกันนี ้ก็ได้

(จ)

หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทใหม่

(ฉ)

ข้ อบังคับของบริ ษัทใหม่

(ช)

เลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทใหม่

(ซ)

เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่

(ฌ)

เรื่ องอื่นๆ ที่จาเป็ นในการควบบริ ษัท (ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมจะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ หรื อวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac ได้ ลงมติให้ ควบกันเป็ นรายหลังสุด เว้ นแต่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติให้ ขยายเวลาออกไป แต่เมื่อรวมเวลาทังหมดแล้
้
วต้ องไม่เกิน 1 ปี
ทังนี
้ ้ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ยัง กาหนดด้ วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ให้ นาบทบัญญัติวา่ ด้ วยการนันๆ
้ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม เว้ นแต่เรื่ องที่บญ
ั ญัติไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(1)

สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมต้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ที่จะควบกัน

(2)

ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ของบริ ษัทที่จะควบกันมาประชุม จึงจะเป็ นองค์ประชุม

(3)

ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม และ

(4)

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุม ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมตามข้ อ (2)

5.1.5 กำรส่ งมอบกิจกำร
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน กาหนดให้ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ dtac ต้ องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน
บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของบริ ษัท ให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัทใหม่ ภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่เสร็ จสิ ้นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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5.1.6 กำรจดทะเบียนกำรควบบริษัทและผลของกำรจดทะเบียน
คณะกรรมการของบริ ษัทใหม่จะต้ องดาเนินการจดทะเบียนการควบบริ ษัทพร้ อมกับยื่นหนังสือบริ คณห์สนธิ
และข้ อบังคับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมได้ พิจารณาอนุมตั ิแล้ วต่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้นการประชุม ผู้ถือหุ้นร่ วมกัน เมื่อนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนรับจดทะเบียนการ
ควบบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทฯ และ dtac จะหมดสภาพจากการเป็ นนิติบคุ คล และนายทะเบียนจะบันทึก
หมายเหตุไว้ ในทะเบียน ทังนี
้ ้ เมื่อการจดทะเบียนแล้ วเสร็ จ บริ ษัทใหม่จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน หนี ้ สิทธิ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ และ dtac ทังหมด
้
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สรุ ปขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญในกำรควบบริษัทตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชน
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ อนุมตั กิ ารควบบริษัท และ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารควบบริ ษัท

คณะกรรมการของ dtac อนุมตั กิ ารควบบริษัท และ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารควบบริ ษัท

ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อนุมตั กิ ารควบบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac อนุมตั กิ ารควบบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

บริ ษัทฯ และ dtac:
 มีหนังสือแจ้ งมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นซึง่ อนุมตั กิ ารควบบริ ษัทไปยังเจ้ าหนี ้ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกาหนดเวลาให้ สง่
คาคัดค้ านภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งมติ
 โฆษณามติทางหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันอย่างน้ อยสามวัน ภายในกาหนดเวลา 14 วัน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

เจ้ าหนี ้คัดค้ าน

เจ้ าหนี ้ไม่คดั ค้ าน

ชาระหนี ้หรื อให้ ประกันเพื่อหนี ้
ของเจ้ าหนี ้

ผู้รับซื ้อหุ้นรับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน
จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมกันของบริ ษัทฯ
และ dtac ภายในหกเดือน
(ขยายเวลาได้ ถงึ 1 ปี )
กำรส่ งมอบกิจกำร ทรั พย์ สิน บัญชี เอกสำร และเอกสำร
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ

คณะกรรมการของ dtac

ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สนิ บัญชี
เอกสาร และหลักฐาน ภายใน
7 วัน นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นร่ วม

วำระกำรประชุมร่ วม
 การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
 ชื่อของบริษัทใหม่ โดยจะใช้ ชื่อใหม่หรื อจะใช้ ชื่อเดิม
ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ ที่จะควบกันก็ได้
 วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
 ทุนของบริ ษัทใหม่
 หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทใหม่
 ข้ อบังคับของบริ ษัทใหม่
 เลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทใหม่
 เลือกตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่
 เรื่ องอื่นๆ ที่จาเป็ นในการควบบริษัท (ถ้ ามี)
ผลของกำรควบบริษัท
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

ผู้ถือหุ้นของ dtac

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่

บริ ษัทใหม่
คณะกรรมการของบริ ษัทใหม่
14 วัน นับแต่วนั ที่เสร็ จสิ ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมกัน
จดทะเบียนบริ ษัทใหม่

บริ ษัทใหม่ได้ ไปทังทรั
้ พย์สนิ หนี ้ สิทธิ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ
และ dtac ทังหมด
้

บริ ษัทฯ และ dtac หมดสภาพจากการเป็ นนิตบิ คุ คล
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5.2

กำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรควบบริษัทที่สำคัญกับหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ในการดาเนินตามขัน้ ตอนการควบบริ ษัท บริ ษัทฯ และ/หรื อ dtac จะต้ องประสานงาน หารื อ และ/หรื อ
ขอความเห็นชอบ อนุมตั ิ อนุญาต ผ่อนผัน แก้ ไข เปลี่ยนแปลง โอน และ/หรื อ ความยินยอม จากหน่วยงาน
ราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ โดยการดาเนินการที่สาคัญสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.2.1 กำรดำเนินกำรเกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้


การยื่นข้ อกาหนดสิทธิ สาหรั บหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารที่เ กี่ ยวข้ องอื่นๆ เช่ น สัญญา
แต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ และตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขสาคัญเช่นเดียวกับเงื่อนไข
ของสัญญาเดิม เว้ นแต่ชื่อของบริ ษัท และข้ อกาหนดสาคัญอื่นๆ ที่ต้องแก้ ไขตามให้ เป็ นไปตาม
การควบบริ ษัท การคืนใบหุ้นกู้ฉบับเดิม การออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
และการดาเนินการอื่นเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จาเป็ นหรื อสมควร

5.2.2 กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อสำธำรณะ และกำรรับหุ้นของบริษัทใหม่
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ


การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ และ dtac ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัทและเรื่ องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการแจ้ งมติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น



การยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ ให้ รับ หุ้นของบริ ษัทใหม่เป็ น หลักทรั พย์ จดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ



เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

5.2.3 กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นของบริษัทฯ และ dtac


การปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac เพื่อกาหนดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
และเพื่อกาหนดสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่



การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้น การปั ดเศษหุ้น
และการจ่ายเงินชดเชยค่าหุ้น (ถ้ ามี)



การจัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่ (บมจ.006) เพื่อใช้ เป็ นเอกสารประกอบในการ
จดทะเบียนควบบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์



การเวนคืนใบหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac ที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) พร้ อมทัง้
ออกใบหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว

5.2.4 กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับภำษี


การยื่นขอคืนภาษี มลู ค่าเพิ่มของบริ ษัทฯ และ dtac ก่อนวันควบบริ ษัท ในกรณีมีภาษี ขาย
ชาระเกินยกมา



การขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษี ของบริ ษัทใหม่เมื่อเสร็ จสิ ้นการจดทะเบียนการควบบริ ษัท
กับกระทรวงพาณิชย์
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การจดทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่มและจดทะเบียนอื่นๆ เช่น ทะเบียนสานักสาขาของบริ ษัทใหม่
หลังจากการจดทะเบียนการควบบริ ษัท



การแก้ ไขรายการทางทะเบียนภาษี ของบริ ษัทฯ และ dtac ภายใน 15 วัน หลังจากจดทะเบียน
การควบบริ ษัท



การแจ้ งการควบบริ ษัทภายใน 30 วัน หลังจากวันควบบริ ษัท



ยื่นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลภายใน 150 วัน พร้ อมด้ วยงบการเงินตรวจสอบแล้ ว ณ วันก่อนวัน
ควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ และ dtac



เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

5.2.5 กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรประกอบธุรกิจและกำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร


การยื่นเอกสารการควบรวมกิจการ การแก้ ไขเปลีย่ นแปลงทางทะเบียนใบอนุญาต เอกสาร
หรื อหลักฐานแสดงสิทธิ และ/หรื อ การโอนใบอนุญาตให้ แก่บริ ษัทใหม่ ต่อหน่วยงานกากับดูแล
ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึง กสทช.

5.2.6 กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล

5.3

1



การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ และ dtac โดยการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย
ในส่วนของหุ้นที่ยงั ไม่ออกจาหน่าย และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ



การดาเนินการจดทะเบียนควบบริ ษัทเมื่ อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นร่ ว มของบริ ษัทฯ และ dtac
อนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัท

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญ และกำหนดเวลำเบือ้ งต้ นของกำรควบบริษัท สรุ ปได้ ดังนี ้
ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญ

กำหนดเวลำเบือ้ งต้ น(1)

1.

บริ ษัทฯ และ dtac นาส่งรายงานการรวมธุรกิจต่อกสทช.1

25 มกราคม 2565

2.

บริ ษัทฯ และ dtac จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของ
แต่ละบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัท และเสนอ
เรื่ องการควบบริ ษัทให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัท

18 กุมภาพันธ์ 2565

3.

บริ ษัทฯ และ dtac ประสานงาน หารื อ และ/หรื อ ขอความ
เห็นชอบ อนุมตั ิ อนุญาต ผ่อนผัน แก้ ไข เปลีย่ นแปลง โอน
และ/หรื อ ความยินยอม จากหน่วยงานราชการ องค์ กร
หน่ วยงานของรั ฐ และ/หรื อ เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อด าเนิ นการ
ควบบริ ษัท และ รักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และ/หรื อ dtac และขอรั บ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
โอนสิทธิ ประโยชน์ ในใบอนุญาตประกอบกิ จการ เอกสาร

ตังแต่
้ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อ กสทช. ได้ พิจารณารายงานดังกล่าวและได้ ผ่านมติที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) แล้ ว บริ ษัทฯ และ dtac จะดาเนินการเพื่อรับทราบมติดงั กล่าวของ กสทช. ต่อไป
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ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญ

กำหนดเวลำเบือ้ งต้ น(1)

หรื อหลักฐานแสดงสิทธิ และ/หรื อ จดทะเบียนให้ บริ ษัทใหม่
และเพื่อการรับหุ้นของบริ ษัทใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

บริ ษัทฯ และ dtac เข้ าเจรจา และ/หรื อ ขอรับความอนุมตั ิ
ยินยอม และ/หรื อ ผ่อนผัน จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้ อง
เจ้ าหนี ้รายอื่น พนักงาน และ/หรื อ คู่สญ
ั ญา หากมีกรณี
การผิดนัดผิดสัญญา หรื อใช้ สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
เนื่ อ งจากการควบบริ ษั ท หรื อการกระท าอื่ นที่ เ กี่ ย วกับ
การควบบริ ษั ท หรื อ ในกรณี ที่ ต้ อ งได้ รั บ ค าอนุมัติ ก าร
ควบบริ ษัท หรื อการกระทาอื่นที่เกี่ยวกับการควบบริ ษัท

ตังแต่
้ 19 กุมภาพันธ์ 2565

5.

บริ ษัทฯ และ dtac จัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัท
เพื่อ พิจารณาอนุมัติก ารควบบริ ษัท และการดาเนิน การ
ที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัท

4 เมษายน 2565

6.

บริ ษัทฯ และ dtac ดาเนินการส่งหนังสือแจ้ งเจ้ าหนี ้ของตน กลางเดือนเมษายน 2565 ถึง
เป็ นลายลักษณ์ อักษรเกี่ ยวกับมติ ของที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น
ปลายเดือนมิถนุ ายน 2565
ซึง่ อนุมตั ิการควบบริ ษัท โดยกาหนดเวลาให้ สง่ คาคัดค้ าน
(บริ ษัทฯ และ dtac ต้ องส่ง
ภายในสองเดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ งมติ
หนังสือแจ้ งเจ้ าหนี ้ของตนภายใน
14 วัน นับจากวันที่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทฯ และ dtac มีมติอนุมตั ิ
การควบบริ ษัท)

7.

เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการทาคาเสนอซื ้อสาเร็ จครบถ้ วน
(หรื อได้ รับการผ่อนผันโดยผู้ทาคาเสนอซื ้อ) (“เงื่อนไขก่ อน
กำรทำคำเสนอซือ้ ”) ผู้ทาคาเสนอซื ้อ(2) จะทาคาเสนอซื ้อ
หลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ

ปลายเดือนมิถนุ ายน 2565 ถึง
ต้ นเดือนสิงหาคม 2565

เงื่อนไขก่อนการทาคาเสนอซื ้อ ได้ แก่เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของ dtac มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท
(3) บริ ษัทฯ และ dtac ได้ เข้ าทาสัญญาควบรวมกิจการ
สาหรับการควบบริ ษัท
(4) บริ ษัทฯ และ dtac ได้ บรรลุข้อตกลงร่ วมกันเกี่ยวกับ
เอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตังบุ
้ คลากรต่างๆ
ของบริ ษัทใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการควบบริ ษัท
18

ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญ

กำหนดเวลำเบือ้ งต้ น(1)

(5) การได้ รับอนุมตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่น
เอกสาร และ การอนุญาตที่จาเป็ นสาหรับการควบบริษัท
จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องสาเร็ จครบถ้ วน
และ มีข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขที่ บ ริ ษัท ฯ และ dtac
ยอมรับได้
(6) การได้ รั บ ความยิ น ยอมและการผ่ อ นผัน ที่ จ าเป็ น
สาหรั บ การควบบริ ษั ท จากบุค คลภายนอกสาเร็ จ
ครบถ้ วน และ ไม่ได้ มีการเพิกถอนความยินยอมและ
การผ่อนผันดังกล่าว และ/หรื อ ได้ มีการปฏิบัติตาม
ภาระหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ซึ่งส่งผลให้
ไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ องได้ รั บ ความยิ น ยอมหรื อ
การผ่อนผันดังกล่าวอีก
(7) การไม่มีเจ้ าหนีค้ ดั ค้ านการควบบริ ษัท ตามมาตรา
147 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน หรื อในกรณีที่มีการ
คัดค้ าน ได้ มีการดาเนินการชาระหนี ้หรื อให้ ประกัน
เพื่อหนี ้ดังกล่าวนันแล้
้ ว และ
(8) นับ แต่ วัน ที่ ป ระกาศเจตนาในการท าค าเสนอซื อ้
หลักทรั พย์โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการ
ทาคาเสนอซื ้ออื่นๆ ข้ างต้ นทังหมดได้
้
สาเร็ จลง ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหรื อเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุหรื อ
อาจคาดหมายได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อฐานะหรื อทรั พย์ สิน
ของบริ ษัทฯ หรื อ dtac โดยการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วมิ ไ ด้ เกิ ด จากการกระท าของ
ผู้ทาคาเสนอซื อ้ หรื อการกระทาที่ผ้ ูทาค าเสนอซื อ้
ต้ องรับผิดชอบ
8.

ผู้รับซื ้อหุ้น ได้ แก่ บริ ษัท ซิทริ น เวนเจอร์ โฮลดิ ้งส์ จากัด
และ Citrine Investment SG Pte Ltd ร่ วมกันรับซื ้อหุ้น
ของบริ ษัทฯ และ dtac จากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ าน

ต้ นเดือนสิงหาคม 2565 ถึง
กลางเดือนสิงหาคม 2565
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ลำดับ

ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรที่สำคัญ

กำหนดเวลำเบือ้ งต้ น(1)

9.

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริ ษัทฯ และ dtac เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ อันจาเป็ นในการควบบริ ษัท ซึ่งรวมถึงชื่อของ
บริ ษัทใหม่ ทุนของบริ ษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่
วัตถุประสงค์ หนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับ กรรมการ
และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทใหม่ เป็ นต้ น

ปลายเดือนกันยายน 2565

10.

บริ ษัทฯ และ dtac ดาเนินการจดทะเบียนควบบริ ษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์

ปลายเดือนกันยายน 2565
(ภายใน 14 วัน นับจาก
วันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ
บริ ษัทฯ และ dtac)

เมื่อการจดทะเบียนควบบริ ษัทเสร็ จสิ ้น บริ ษัทฯ และ dtac
จะสิน้ สุด สภาพจากการเป็ น นิ ติ บุค คล และบริ ษั ท ใหม่
ที่เกิ ดขึ ้นจากการควบบริ ษัทจะได้ ไปทังสิ
้ นทรัพย์ หนี ้สิน
สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัททังสอง
้
โดยผล
ของกฎหมาย
11.

หลังจากจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่แล้ ว บริ ษัทใหม่จะยื่น
คาขอให้ รับหุ้นของบริ ษัทใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเอกสารอื่นที่จาเป็ น ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ปลายเดือนกันยายน 2565

เมื่ อตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ อนุมัติ คาขอ หุ้น ของบริ ษั ทใหม่
จะเข้ าเป็ น หลักทรั พ ย์ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ
และหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac จะถูกเพิกถอนและสิ ้นสภาพ
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในวันเดียวกัน
หมายเหตุ:

5.4

(1)

กาหนดเวลาข้ างต้ นเป็ นเพียงกาหนดเวลาเบื ้องต้ น ซึง่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ ับความคืบหน้ าและผลของการอนุมตั ิ ยินยอม อนุญาต หรื อผ่อนผัน
จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหนี ้ หรื อบุคคลฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

(2)

บริ ษัท ซิทริ น โกลบอล จากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd เป็ นบริ ษัทร่ วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง CPH ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯ กับ TnA ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ dtac บริ ษัท ซิทริ น โกลบอล จากัด ได้ ยื่นหนังสือต่อบริ ษัทฯ และ dtac เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
เพื่อแจ้ งความประสงค์ในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดโดยสมัครใจ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อกาหนดและ
เงื่อนไขในการทาคาเสนอซื ้อซึง่ ระบุไว้ ในหนังสือดังกล่าว

ทุนของบริษัทใหม่
บริ ษัทใหม่จะมีทนุ จดทะเบียนและทุนชาระแล้ วจานวน 138,208,403,204 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
34,552,100,801 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท ซึง่ เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ
และ dtac ทังหมดรวมกั
้
นภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และ dtac และการควบบริ ษัท
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5.5

รำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นและทุนของบริษัทใหม่
การจัดสรรหุ้นของบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และ dtac เป็ นส่วนหนึ่งของขันตอนการด
้
าเนินการ
ควบบริ ษัท โดยจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัทดังกล่าว ณ วัน
หรื อเวลาที่จะกาหนดกันต่อไป ในอัตราส่วนดังนี ้ (“อัตรำจัดสรรหุ้น”)


1 หุ้นเดิมในบริ ษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริ ษัทใหม่ และ



1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444 หุ้นในบริ ษัทใหม่

ทัง้ นี ้ อัต ราส่วนข้ างต้ น พิ จารณาโดยอ้ า งอิ งจากทุนจดทะเบี ยนและทุน ช าระแล้ วของบริ ษั ทใหม่จ านวน
138,208,403,204 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จ านวน 34,552,100,801 หุ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้
หุ้นละ 4 บาท ในการจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ ้นจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้ างต้ นเป็ นจ านวนมากกว่าหรื อ เท่า กับ 0.5 หุ้น จะมี การปั ดเศษหุ้นนัน้ ขึน้
ให้ เต็มจานวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนันต
้ ่ากว่า 0.5 หุ้น จะมีการปั ดเศษหุ้นนันทิ
้ ้งและบริ ษัทใหม่จะจ่าย
เงินชดเชยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสาหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถกู ปั ดทิ ้งนันในราคาและภายในเวลาที
้
่จะได้ กาหนดกันต่อไป
ทังนี
้ ้ อาจจะมีการพิจารณารายละเอียดและหลักการในการปั ดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป
ในการนี ้ เพื่อให้ ทนุ ของบริ ษัทใหม่ประกอบไปด้ วยหุ้นสามัญจานวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท บริ ษัท ซิทริ น โกลบอล จากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ ตกลงรับเป็ นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer)
(“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปั ดเศษหุ้น และชาระเงินให้ แก่หรื อรับเงินชดเชยจากบริ ษัทใหม่ในการเกลีย่ หุ้นดังกล่าว
ดังนัน้ ในกรณีที่จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งคานวณ
จากอัต ราส่ว นข้ า งต้ น มี จ านวนรวมทัง้ สิ น้ มากกว่ า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลัง จากการควบบริ ษั ท
บริ ษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ เู กลี่ยหุ้นเป็ นจานวนน้ อยลงเพื่อให้ จานวนรวมของหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทใหม่มีจานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น โดยบริ ษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชย
ให้ แก่ผ้ เู กลี่ยหุ้นในส่วนของหุ้นในบริ ษั ทใหม่ที่ได้ รับการจัดสรรน้ อยลงนี ้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้น
ในบริ ษัทใหม่ที่บริ ษัทใหม่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ถกู ปั ดเศษหุ้นทิ ้ง คูณด้ วยจานวนหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่จัดสรรให้
ผู้เกลีย่ หุ้นน้ อยลง และในกรณีที่จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดในบริ
้
ษัทใหม่ที่ ได้ จากการคานวณ
ตามอัตราข้ างต้ นมีจานวนรวมทังสิ
้ ้นต่ากว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริ ษัท บริ ษัทใหม่
จะจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ ผ้ เู กลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้ จานวนรวมของหุ้นที่ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมด
้
ในบริ ษัทใหม่มีจานวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น ในกรณีนี ้ผู้เกลี่ยหุ้นจะทาการชาระเงินค่าหุ้นในบริ ษัทใหม่
ที่ได้ รับจัดสรรเพิ่มนันในอั
้ ตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริ ษัทใหม่ ที่บริ ษัทใหม่จะจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ถูก
ปั ดเศษหุ้นทิ ้ง คูณด้ วยจานวนหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่จดั สรรให้ ผ้ เู กลีย่ หุ้นเพิ่มขึ ้น
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5.6

ผลกระทบจำกกำรจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่
ในการด าเนิ น การควบบริ ษั ท จะมี ก ารจัด สรรหุ้น ในบริ ษั ท ใหม่ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ และ dtac
ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน การคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นอาจมีเศษหุ้นในบริ ษัทใหม่ที่จดั สรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ และ dtac ซึ่งจะปั ดเศษหุ้นนันทิ
้ ้ง ในการนี ้ ผู้ถือหุ้นบางรายอาจได้ รับจัดสรรหุ้นใน
ปริ มาณน้ อย (หุ้น Odd Lot) ซึ่งไม่สามารถซื ้อขายบนกระดานหลักได้ เนื่องจากกระดานหลักจะซื ้อขายหุ้น
เป็ นจานวนเท่าของ 100 หุ้นขึ ้นไป การซื ้อขายหุ้นบนกระดาน Odd Lot มีสภาพคล่องน้ อยกว่า และปกติจ ะ
ซื ้อขายในราคาที่ต่ากว่าราคาซื ้อขายหุ้นบนกระดานหลัก ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ รับ
ประโยชน์น้อยลง

6

เงื่อนไขของกำรควบบริษัท
การเสร็ จสิ ้นของการควบบริ ษัทจะขึ ้นอยูก่ บั การทีบ่ ริ ษัทฯ และ dtac เข้ าทาสัญญาควบรวมกิจการสาหรับการ
ควบบริ ษัท (“สัญญำควบบริษัท”) และการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัทตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาควบบริ ษัทซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เงื่อนไขและการดาเนินการทีส่ าคัญดังต่อไปนี ้
(ก)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

(ข)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ dtac มีมติอนุมตั ิการควบบริ ษัท

(ค)

บริ ษัทฯ และ dtac ได้ บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตังบุ
้ คลากร
ฝ่ ายจัดการของบริ ษัทใหม่ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการควบบริ ษัท

(ง)

การได้ รับอนุมตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และการอนุญาตที่จาเป็ นสาหรับการ
ควบบริ ษัทจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องสาเร็ จครบถ้ วน และ มีข้อกาหนดและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ
และ dtac ยอมรับได้ และไม่ได้ มีการเพิกถอนการยื่นเอกสาร การอนุมตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน
และการอนุญาตดังกล่าว

(จ)

การได้ รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จาเป็ นสาหรับการควบบริ ษัทจากบุคคลภายนอกสาเร็ จ
ครบถ้ วนและไม่ได้ มีการเพิกถอนความยินยอม และ/หรื อ การผ่อนผันดังกล่าวได้ มีการปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องจนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ซึง่ ส่งผลให้ ไม่มีความจาเป็ นต้ องได้ รับความยินยอมหรื อการ
ผ่อนผันดังกล่าวอีก

(ฉ)

การไม่มีเจ้ าหนี ้คัดค้ านการควบบริ ษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน หรื อในกรณีที่มี
การคัดค้ าน ได้ มีการดาเนินการชาระหนี ้หรื อให้ ประกันเพื่อหนี ้ดังกล่าวนันแล้
้ ว

(ช)

ผู้ทาคาเสนอซื ้อได้ ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจสาหรับหุ้นในบริ ษัทฯ และ dtac แล้ วเสร็ จ

(ซ)

ผู้รับซือ้ หุ้น ได้ รับซือ้ หุ้นในบริ ษัทฯ และ dtac จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้ านตามมาตรา 146 แห่ง พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชน จนเสร็ จสิ ้น

(ฌ)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมของบริ ษัทฯ และ dtac มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 148
แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน

(ญ)

การดาเนินการก่อนเสร็ จสิ ้นการควบบริ ษัทในการ (ก) ปรับปรุงทางบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการสินทรัพย์
ของกลุ่มบริ ษัททรู ซึ่งมีความซ ้าซ้ อนหรื อไม่จาเป็ นในการดาเนินงาน (Redundant) ของบริ ษัทใหม่
และ (ข) การเปลีย่ นแปลงทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานทางบัญชี
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ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง โดยที่การปรั บปรุ งดังกล่าวจะต้ องไม่ทาให้ อัตรา
จัดสรรหุ้นเปลีย่ นแปลง

7

(ฎ)

กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการควบบริ ษัท และ

(ฏ)

นับแต่วนั ที่ทาสัญญาควบรวมกิจการสาหรับการควบบริ ษัท และ ณ วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์
รับจดทะเบียนการควบบริ ษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเหตุการณ์ ใดๆ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ ้น) อันอาจคาดหมายได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง
ต่อฐานะ (ด้ านการเงิน การดาเนินงาน หรื อในประการอื่นใด) ในด้ านรายได้ กิจกรรมธุรกิ จ หรื อ
โอกาสทางธุรกิจ ของบริ ษัทฯ dtac หรื อ บริ ษัทใหม่ (ภายหลังจากการควบบริ ษัท) ไม่ว่าจะเกิดขึ ้น
ในการดาเนินธุรกิจตามปกติหรื อไม่ก็ตาม

ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทใหม่
บริ ษัทใหม่ซงึ่ มีสถานะเป็ นนิติบคุ คลใหม่ที่เกิดจากการควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทฯ และ dtac จะได้ ไปทังทรั
้ พย์สิน
หนี ้ สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัท ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน ในการนี ้ เจ้ าหนี ้หรื อ
ลูกหนีข้ องทัง้ สองบริ ษัทจะมีสถานะเป็ นเจ้ าหนีห้ รื อลูกหนีข้ องบริ ษัทใหม่ต่อไป หน้ าที่ตามสัญญาต่างๆ
ระหว่างทังสองบริ
้
ษัทกับคูส่ ญ
ั ญา รวมไปถึงหน้ าที่อื่นๆ จะเป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทใหม่ที่จะต้ องดาเนินการทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ และ dtac ได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริ ษัทให้ ดาเนินการควบบริ ษัทแล้ วนัน้
บริ ษัทฯ และ dtac จะต้ องดาเนินการต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงการขออนุมตั ิ ขอผ่อนผัน
หรื อการยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อการโอน และ/หรื อ การออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจให้ แก่บริษัทใหม่
เพื่อให้ การโอน และ/หรื อ การออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจให้ แก่บริ ษัทใหม่ดาเนินการได้ แล้ วเสร็ จ
ก่ อนการจดทะเบี ย นการควบบริ ษั ท ต่ อ กระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ แล้ วเสร็ จ โดยเร็ ว ที่ สุ ด ภายหลัง จากการ
จดทะเบียนดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทใหม่จะได้ ไปทังสิ
้ ทธิและภาระหน้ าที่ของบริ ษัทฯ และ dtac ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม และบริ ษัทอื่นซึง่ บริ ษัทฯ และ dtac เข้ าไปลงทุน
บริ ษัทฯ และ dtac จะดาเนินการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ รับหุ้นของบริ ษัทใหม่เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็ นส่วนหนึง่ ของขันตอนการด
้
าเนินการควบบริ ษัท

7.1

ภำพรวมธุรกิจของบริษัทใหม่
บริ ษัทใหม่จะเป็ นหนึ่งในผู้ให้ บริ การด้ านโทรคมนาคมชัน้ นาในประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั ของประเทศไทย ทังในด้
้ านโครงข่าย นวัตกรรม ศักยภาพในการ
ลงทุน และภาพลักษณ์องค์กรของบริ ษัทใหม่
บริ ษัทใหม่ในฐานะบริ ษัทเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมจะมีการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี ้


การให้ บริ การโทรคมนาคม การจาหน่ายและจัดจ าหน่า ยอุปกรณ์ โทรศัพท์ เ คลื่อนที่ และมีคลื่น
ความถี่ในการให้ บริ การในย่านต่างๆ ได้ แก่ 700 MHz 850 MHz (ภายใต้ สญ
ั ญาความร่ วมมือกับ NT)
900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 26 GHz และบริ การข้ ามโครงข่ายเคลื่อนที่ในย่าน
ความถี่ 2300 MHz ของ NT ภายใต้ สญ
ั ญากับ NT



การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์
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7.2



การให้ บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดจิ ิทลั รวมถึงเป็ นผู้ผลิตคอนเทนต์



การให้ บริ การดิจิทลั ครบวงจร



การลงทุนในธุรกิจเงินร่ วมลงทุน (Venture Capital Investment) เพื่อระดมเงินทุนร่ วมกับพันธมิตร
ในจานวน 100 ถึง 200 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ ทอัพด้ านดิจิทลั เพื่อ
ประโยชน์ของผู้บริ โภคชาวไทย

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริษัทใหม่
ภายใต้ สมมติฐานที่กาหนดท้ ายตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริ ษัทใหม่ภายหลังจากการจดทะเบียน
การควบบริ ษัทกับกระทรวงพาณิชย์มีรายละเอียด ดังนี ้
ลำดับที่

ผู้ถอื หุ้น

สัดส่ วนกำรถือหุ้น
(ร้ อยละ)

1

กลุม่ บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด

28.98

2

Telenor Asia Pte Ltd

19.64

3

China Mobile International Holdings Limited

10.43

4

บริ ษัท ไทย เทลโค โฮลดิ ้งส์ จากัด

7.71

5

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

5.96

6

บริ ษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

2.39

7

สานักงานประกันสังคม

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

หมายเหตุ:
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกข้ างต้ นของบริ ษัทใหม่เป็ นไปตามสมมติฐานดังต่อไปนี ้
(1)

ภายหลังจากการควบบริ ษัทบริ ษัทใหม่ จะมีห้ นุ ที่ออกและจาหน่ายแล้ วทัง้ หมดจานวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท
ซึง่ เกิดจากการรวมทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และ dtac ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(2)

การดาเนินการจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจะเป็ นไปตามข้ อ 5.5 ของสารสนเทศฉบับนี ้

(3)

ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และของ dtac ไม่ขายหุ้นให้ แก่ผ้ ทู าคาเสนอซื ้อในการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ

(4)

ผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านของบริ ษัทฯ และของ dtac ไม่ขายหุ้นของตนให้ แก่ผ้ รู ับซื ้อหุ้นในการรับซื ้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านของบริ ษัทฯ และของ dtac

(5)

ผู้ถือหุ้นปัจจุบนั ของบริ ษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
ครัง้ ล่าสุดของบริ ษัทฯ

(6)

ผู้ถือหุ้นปั จจุบนั ของ dtac และสัดส่วนการถือหุ้นใน dtac เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันให้ สิทธิ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Record Date)
ครัง้ ล่าสุดของของ dtac และ

(7)

กลุม่ บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด ประกอบด้ วย
(ก)

บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด (CPG) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 10.34

(ข)

Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 100) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 4.33

(ค)

Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 100) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 2.54

24

7.3

(ง)

บริ ษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษัท ธนโฮลดิง้ จากัด ร้ อยละ 41.06 และ ถือหุ้นโดยบริ ษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จากัด ร้ อยละ 58.94)
จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 2.50

(จ)

Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 1.95

(ฉ)

บริ ษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จากัด (ถือหุ้นโดยบริ ษัท ธนโฮลดิ ้ง จากัด ร้ อยละ58.55 และ ถือหุ้นโดยบริ ษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิง้ จากัด ร้ อยละ
41.45) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 1.65

(ช)

Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited ร้ อยละ 100) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 1.34

(ซ)

บริ ษัท ซี.พี.อินเตอร์ ฟดู้ (ไทยแลนด์) จากัด (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 1.28

(ฌ)

C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (CPF) ร้ อยละ 100) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่
ร้ อยละ 0.82

(ญ)

บริ ษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF ร้ อยละ 99.44) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 0.46

(ฎ)

บริ ษัท ซี.พี.โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPH ร้ อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 0.38

(ฏ)

CPH ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 0.36

(ฐ)

บริ ษัท เกษตรภัณฑ์อตุ สาหกรรม จากัด (ถือหุ้นโดย CPG ร้ อยละ 99.99) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 0.35 และ

(ฑ)

Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH ร้ อยละ 100) จะถือหุ้นบริ ษัทใหม่ร้อยละ 0.18

ข้ อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่สำคัญของบริษัทใหม่
เพื่อวัตถุประสงค์ของการควบบริ ษัท บริ ษัทฯ และ dtac ได้ จดั ทาข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ซึ่งประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมเสมือน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินรวม
เสมือน (“ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสำหรั บปี 2564”) ทัง้ นี ้ ข้ อมูลทางการเงิ นรวมเสมือนสาหรั บ
ปี 2564 ดังกล่าว จัดทาภายใต้ สมมติฐานดังต่อไปนี ้
(ก)

ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 จัดทาเสมือนว่าการเข้ าซื ้อกิจการแล้ วเสร็ จตังแต่
้ วนั ที่
1 มกราคม 2563

(ข)

นโยบายการบัญชี ที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 นัน้ เป็ นนโยบาย
การบัญชีเดียวกันกับ นโยบายการบัญชี ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการจัดทางบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้ ว
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
(TFRS) โดยทาการปรับปรุ งรายการเพื่อให้ การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินของ dtac สอดคล้ องกับ
การนาเสนอข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัทฯ ซึ่งอ้ างอิงมาจากข้ อมูลที่มีอยู่จากัด รายการปรับปรุ งเหล่านี ้
ได้ จัดทาโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ ที่ดีที่สุดของบริ ษัทฯ ซึ่งอ้ างอิงจากข้ อมูลที่สามารถ
เข้ าถึงได้ จนถึงปั จจุบนั และอาจมีการเปลีย่ นแปลงเมื่อสามารถเข้ าถึงข้ อมูลที่สมบูรณ์ในภายหลัง

(ค)

การทาธุรกรรมนี ้เป็ นการรวมธุรกิจโดยใช้ วิธีซื ้อ (acquisition method) ภายใต้ หลักเกณฑ์ของ TFRS 3
เรื่ อง การรวมธุรกิจ การรับรู้ รายการตามวิธีซื ้อนันสิ
้ นทรัพย์ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาจะถูกบันทึก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณในเบื ้องต้ น ทังนี
้ ้ เมื่อกิจการที่ควบรวมได้ จดั ทารายละเอียดการปั นส่วน
ราคาซื ้อแล้ วเสร็ จ รายการปรับปรุ งเหล่านี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมอาจ
แตกต่างจากที่ได้ ประมาณการไว้ เดิม

(ง)

บริ ษัทฯ เป็ นผู้ซื ้อในการรับรู้รายการทางบัญชี เนื่องจากบริ ษัทฯ มีมลู ค่าตลาดโดยรวมมากกว่า dtac
ดัง นัน้ ข้ อ มูลทางการเงิ น รวมเสมื อ นสาหรั บ ปี 2564 จึ ง น าเสนอข้ อ มูลทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ
ที่มลู ค่าตามบัญชีเดิม และแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินของ dtac ตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็ นไปตามวิธีซื ้อ
ทังนี
้ ้ สิง่ ตอบแทนที่ต้องจ่ายสาหรับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์สทุ ธิของ dtac ได้ แก่ หุ้นของบริ ษัทใหม่ซึ่งจะ
25

ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ dtac โดยอ้ างอิงมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าตลาดโดยรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2565
(จ)

เนื่องจากข้ อจากัดของข้ อมูลเกี่ยวกับการปั นส่วนราคาซื ้อขาย สินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สิน
ที่รับมาจะถูกแสดงตามมูลค่าสุทธิ ตามบัญชีของ dtac ยกเว้ น สินทรั พย์สิทธิ การใช้ ที่เกี่ ยวกับ
ใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

(ฉ)

ค่าความนิยม (Goodwill) คานวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรมในเบื ้องต้ น
ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมาจาก dtac และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปั นส่วนราคาซื ้อในขันสุ
้ ดท้ ายขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ
ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่ายุติธรรมในขันสุ
้ ดท้ ายของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตนและสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ระบุได้ ที่ได้ มาและหนี ้สินที่รับมา นอกจากนี ้การปั นส่วนราคาซื ้อขันสุ
้ ดท้ ายอาจส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนยั สาคัญในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มา และส่งผลถึงมูลค่าของค่าความนิยมคงเหลือ
(Residual Goodwill) ด้ วยเช่นกัน

(ช)

ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทใหม่ มีจ านวน 138,208,403,204 บาท โดยมีมูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4 บาท ซึง่ เท่ากับผลรวมของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และ dtac โดยมีการจัดสรรหุ้น
ในอัตรา 1 หุ้นเดิมในบริ ษัทฯ ต่อ 0.60018 หุ้นในบริ ษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน dtac ต่อ 6.13444
หุ้นในบริ ษัทใหม่

(ซ)

ภายใต้ สมมติฐานว่าบริ ษัทฯ จะขายหุ้น ทุนซื ้อคืนทังหมดที
้
่ได้ ซื ้อมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกไป
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในราคา 118.23 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ มีห้ นุ ทุนซื ้อคืนทังหมด
้
จานวน 24 ล้ านหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การขายหุ้นดังกล่าวจะอ้ างอิงจากราคาขาย
ที่ 4.9263 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่อ้างอิงจากราคาปิ ดเฉลี่ยย้ อนหลัง 30 วันทาการซื ้อขาย จนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(ฌ)

ในการจัดเตรี ยมข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 ยังไม่ได้ มีการสอบทานการประมาณการ
ทางบัญชีใหม่อีกครัง้ ดังนัน้ ข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนจึงยังไม่ได้ สะท้ อนรายการปรับปรุ งที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ เช่น อายุการใช้ งานของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
และสินทรัพย์สิทธิ การใช้ และการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าสาหรับสัญญาที่มีสิทธิ ในการขยายอายุ
สัญญาเช่ าและยกเลิกสัญญาเช่า ในกรณี ดังกล่าว ประมาณการทางบัญชี ที่เ กิ ดขึน้ จริ งจึงอาจ
แตกต่างจากประมาณการทางบัญชีซงึ่ ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน

(ญ)

อ้ างอิงจากประมวลรัษฎากรของไทย ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล คือ ภาษี ทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจาก
เงิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ ว นนิ ติ บุค คล ดัง นัน้ ผลขาดทุ น สะสมทางภาษี ย กไปสามารถ
ใช้ ประโยชน์ได้ สาหรับนิติบุคคลที่ก่อให้ เกิดขาดทุนสะสมนันเท่
้ านัน้ และไม่สามารถโอนไปให้ กับ
นิติบคุ คลอื่นได้ ด้ วยเหตุนี ้ ขาดทุนทางภาษี ยกไปจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในจานวนที่คาดว่า
จะได้ ใช้ ประโยชน์ก่อนการควบบริ ษัทแล้ วเสร็ จเท่านัน้ เนื่องจากการควบบริ ษัทอยูภ่ ายใต้ สมมติฐาน
ว่าจะแล้ วเสร็ จในวันที่ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ของบริ ษัทฯ และ dtac ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563
จะถูกตัดจาหน่ายออกไป
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(ฎ)

(ฏ)

รายการค้ าและยอดคงค้ างระหว่างกันของบริ ษัทฯ และ dtac ที่ถกู ตัดรายการในการจัดทาข้ อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 มีดงั นี ้


รายได้ และค่าใช้ จ่ายซึง่ เกิดจากธุรกรรมระหว่างกันภายในบริ ษัทใหม่ และ



ยอดคงค้ างที่คงเหลือในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษัทใหม่

บริ ษั ท ฯ มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายการสิ น ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ค วามซ า้ ซ้ อนหรื อ ไม่ จ าเป็ น ในการด าเนิ น งาน
(Redundant) ของบริ ษัทใหม่ โดยสินทรัพย์ดงั กล่าวมีความเป็ นไปได้ ที่จะถูกตัดจาหน่าย (Write Off)
ทัง้ นี ้ สิน ทรั พ ย์ ที่ มี ค วามซ า้ ซ้ อ นกัน เหล่า นี ป้ ระกอบไปด้ วยอุป กรณ์ โ ครงข่า ยและอุป กรณ์ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งทังบริ
้ ษัทฯ และ dtac ต่างมีสินทรัพย์ดงั กล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้ นทุนและ
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวน 110.56 พันล้ านบาท และ 89.57 พันล้ านบาท
ตามลาดับ ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดงั กล่าวสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีจานวน 4.56 พันล้ านบาทต่อปี เนื่องจากข้ อจากัดของข้ อมูล การปรับปรุ งสินทรัพย์ที่มีความ
ซ ้าซ้ อนที่เกิดขึ ้นภายหลังอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้ ในข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน ทังจาก
้
จานวนหรื อต้ นทุนและค่าเสื่อมราคาที่บันทึกเพิ่มเติมจนถึงวันตัดจาหน่ายสินทรั พย์ นอกจากนี ้
จากการที่ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 จัดทาเสมือนว่าการเข้ าซื ้อกิจการแล้ วเสร็ จ
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 การปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ ดังกล่าวจึงรับรู้ ผลกระทบไปยัง
กาไรสะสมต้ นงวดของบริ ษัทใหม่ และการปรับลดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่จะถูกตัดจาหน่าย
ดังกล่าวได้ รวมอยูใ่ นข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 แล้ ว
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7.3.1 ข้ อมูลทำงกำรเงินเสมือนที่สำคัญ
ข้ อ มูล ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ของบริ ษั ท ใหม่ ส าหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31ธั น วาคม 2564 และ 2563
ตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี ้
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
บริ ษัทใหม่ (ข้ อมูลทางการเงินเสมือน)

หน่วย

31 ธันวาคม
2564

รายได้รวม

พันบาท

224,091,433

216,346,791

กาไรขัน้ ต้น

พันบาท

64,016,072

65,697,669

EBIT(1)

พันบาท

30,055,601

33,539,835

EBITDA(2)

พันบาท

95,431,243

94,943,671

กาไรสุทธิ (3)

พันบาท

6,986,488

11,184,746

กาไรสุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษัทใหม่(4)

พันบาท

7,079,601

11,307,594

0.20

0.33

กาไรต่อหุน้ (5)

บาท

31 ธันวาคม
2563

หมายเหตุ:
(1) กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
(2) กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้ นทุนทางการเงิน ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(3) กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(4)
(5)

กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่
อ้ างอิงจากหุ้นที่ออกทังหมดของบริ
้
ษัทใหม่ จานวน 34,552,100,801 หุ้น
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รายการงบแสดงฐานะการเงินที่สาคัญของบริ ษัทใหม่ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามข้ อมูล
ทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้
ณ วันที่
บริ ษัทใหม่ (ข้ อมูลทางการเงินเสมือน)

หน่วย

31 ธันวาคม
2564

31 ธันวาคม
2563

สิ นทรัพย์รวม(1)

พันบาท

809,207,067

805,534,987

หนีส้ ิ นรวม

พันบาท

690,454,236

683,987,205

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม(2)

พันบาท

118,752,831

121,547,782

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษัทใหม่(3)

พันบาท

118,296,704

121,019,747

หมายเหตุ:
(1) บริ ษัท ฯ มีการปรับ ปรุ งรายการสินทรัพย์ซึ่งมีค วามซา้ ซ้ อนหรื อไม่จาเป็ น ในการดาเนิน งาน (Redundant)
ของบริษัทใหม่ โดยสินทรัพย์ดงั กล่าวมีความเป็ นไปได้ ที่จะถูกตัดจาหน่าย (Write Off)
(2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
(3) ไม่รวมส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

7.3.2 อัตรำส่ วนทำงกำรเงินเสมือนที่สำคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญของบริ ษัทใหม่ สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ตามข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี 2564 และ ปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี ้
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
บริ ษัทใหม่ (ข้ อมูลทางการเงินเสมือน)

หน่วย

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

อัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit
Margin)

%

28.57

30.37

อัตรา EBIT (EBIT Margin)

%

13.41

15.50

อัตรา EBITDA (EBITDA Margin)

%

42.59

43.88

อัตรากาไรสุทธิ (Net Profit Margin)

%

3.12

5.17

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(Return on Assets)(1)

%

0.86

1.39

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return On
Equity)(2)

%

5.98

9.34

อัตราส่วนเงิ นทุนหมุนเวียน (Current
Ratio)(3)

เท่า

0.5

0.6
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สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่
บริ ษัทใหม่ (ข้ อมูลทางการเงินเสมือน)

หน่วย

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนหนีส้ ิ นต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(Liabilities to Equity Ratio) (L/E)

เท่า

5.8

5.6

อัตราส่วนหนีส้ ิ นต่อทุน (Debt to
equity) (D/E)(4)

เท่า

2.7

2.3

อัตราส่วนหนีส้ ิ นต่อ EBITDA (Debt to
EBITDA Ratio) (D/EBITDA)(4)

เท่า

3.3

2.9

หมายเหตุ:
(1) คานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ต่อสินทรัพย์รวม
(2) คานวณจากกาไร (ขาดทุน) สุทธิ ในส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหม่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหม่
(3) คานวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี ้สินหมุนเวียนรวม
(4) หนีส้ ิน ได้ แก่ เงินกู้ยืมระยะสัน้ และระยะยาว และเงินกู้ระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน แต่ไม่รวมหนีส้ ิน
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
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กำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริ ษัทฯ และ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้ ำประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2565
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาวาระต่างๆ รวมถึง
พิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัทและการดาเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการควบบริ ษัท โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ วนั ที่
14 มีนาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (Record Date)
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ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาการควบบริ ษัทและการทา
ค าเสนอซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ทัง้ หมดโดยสมัค รใจตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ทฯ ได้ แต่งตัง้ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นแก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการควบบริ ษัทและการพิจารณาการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดโดยสมั
ั้
ครใจ
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ข้ อ มู ล อื่ น ใดที่ ส่ ง ผลกระทบหรื อ อำจส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ ของผู้ ถือ หุ้ น หรื อ
กำรตัดสินใจลงทุน หรือกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำหลักทรัพย์ จดทะเบียน
ปั จจัยสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงในราคา
หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากผลของการควบบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้

10.1

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับระบบงำนและวัฒนธรรมองค์ กรที่แตกต่ ำงกัน
ในระยะสัน้ บริ ษัท ใหม่อาจประสบปั ญ หาในการรวมการด าเนิน งานของบริ ษัท ฯ และ dtac เข้ า ด้ ว ยกัน
เนื่ อ งจากแต่ล ะบริ ษั ท อาจมี ค วามแตกต่ า งกัน ในแนวปฏิ บัติ กระบวนการ และวัฒ นธรรมขององค์ ก ร
นอกจากนี ้ ยังมีความเสี่ยงในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การควบบริ ษัทจะ
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เสร็ จสิ ้น ฝ่ ายบริ หารของแต่ละบริ ษัทที่ควบกันจะร่ วมกันจัดทาแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อให้
พนักงานในทุกระดับมีความเข้ าใจตรงกัน และจะดาเนินกลยุทธ์ ในการรักษาบุคลากร และสร้ างแรงจูงใจ
ในรูปแบบต่างๆ สาหรับพนักงานทุกคนเพื่อสนับสนุนให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนต่อไปภายใต้ บริ ษัทใหม่
10.2

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับหนังสืออนุญำต ใบอนุญำต สิทธิและสิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ
บริ ษัทที่ควบกันทังสองบริ
้
ษัท อาจมีหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต สิทธิ และสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ รับจาก
หน่วยงานราชการในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท (หากมี) แม้ วา่ หนังสืออนุญาตและใบอนุญาต ตลอดจนสิทธิ
และสิทธิประโยชน์จะมีการโอนให้ บริ ษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย แต่บริ ษัท ที่ควบกันทังสองแห่
้
งอาจจะต้ อง
ยื่นคาขอเพื่อแก้ ไขหนังสืออนุญาตหรื อใบอนุญาต ขอออกหนังสืออนุญาตหรื อใบอนุญาตฉบับใหม่ รวมถึง
หนังสือรับทราบสิทธิและสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวในนามของบริ ษัทใหม่ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
บริ ษัทใหม่จะสามารถเริ่ มดาเนินการดังกล่าวได้ อย่างเป็ นทางการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททังสองมี
้
มติอนุมตั ิการควบบริ ษัท ดังนัน้ จึงมีความเสีย่ งในกรณีทหี่ น่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้ องอาจปฏิเสธคาขอ หรื อบริ ษัทใหม่อาจได้ รับอนุญาตภายหลังจากจัดตังบริ
้ ษัทใหม่แล้ ว

10.3

ควำมเสี่ยงด้ ำนภำษี
ประโยชน์ที่สาคัญประการหนึ่งของการควบบริ ษัทภายใต้ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน คือ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือ
บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะได้ รับยกเว้ นภาษี ตามประมวลรัษฎากร (ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
เงินได้ จากการขายหุ้นจากการได้ รับการจัดสรรหุ้นในบริ ษัทใหม่แลกกับหุ้นในบริ ษัทฯ) ทังนี
้ ้ การควบบริ ษัท
ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในประมวลรัษฎากร ตลอดจนพระราชกฤษฎีกา
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้ รับ
ในส่วนของกาไรจากการขายหุ้นจากการควบบริ ษัท มีเงื่อนไขสาคัญคือ บริ ษัทที่ควบกันต้ องไม่มีภาษี ค้างชาระ
ต่อกรมสรรพากรในวันควบบริ ษัท เว้ นแต่มีการวางหลักประกันหนี ้ภาษี นนต่
ั ้ อกรมสรรพากรแล้ ว ซึ่ง ณ ปั จจุบนั
บริ ษัทฯ และ dtac ไม่มีภาษี ค้างชาระต่อกรมสรรพากรแต่อย่างใด
ในการนี ้ บริ ษัทฯ และ dtac อาจมีความเสี่ยงจากการถูกสอบภาษี ย้อนหลังโดยกรมสรรพากรสาหรับรอบปี
การเงินที่ยงั ไม่หมดอายุความก่อนการสิ ้นสภาพนิติบุคคลของบริ ษัทที่ควบกันตามขันตอนการด
้
าเนินการ
ควบบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ และ dtac ได้ แต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางภาษี เพื่อตรวจสอบว่าบริ ษัทฯ และ dtac (รวมถึง
บริ ษัทย่อยที่มีความสาคัญ ) มีประเด็นปั ญหาด้ านภาษี หรื อมีความเสี่ยงด้ านภาษี ที่มีนัยสาคัญซึ่ง เกิดขึน้
จากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านภาษี หรื อไม่ในช่วงที่ผา่ นมา
ทัง้ นี ้ จากการตรวจสอบทางภาษี ไม่พบว่ามีประเด็นด้ านภาษี และความเสี่ยงด้ านภาษี อื่นที่ มีนัยสาคัญ
เมื่อพิจารณาถึงขนาดกิจการและธุรกิจของบริ ษัทฯ และ dtac แต่อย่างใด
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