บริษทั ซิ ทริ น เมอร์สเจอร์ จํากัด
งบแสดงฐานะทางการเงิ นรวมเสมือน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2564
พันบาท

พ.ศ. 2563
พันบาท

25,538,969
43,843
680,956
63,324,676
1,240,815
2,000
1,234
2,680,496
10,032,390
5,873,531
10,537,311

30,977,390
43,528
17,347
92,687
56,028,910
1,212,943
51,696
1,227
5,142,260
10,291,442
5,263,253
17,107,370

119,956,221

126,230,053

เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

21,491
10,000
4,867,826
260,870
4,536,297
24,721,895
1,139,242
218,829,653
112,187,928
175,549,865
120,686,775
11,392,997
15,046,007

23,534
3,039,802
260,870
5,591,221
23,446,584
1,264,572
198,537,877
125,552,596
183,793,020
120,520,628
11,062,108
6,212,122

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

689,250,846

679,304,934

รวมสิ นทรัพย์

809,207,067

805,534,987

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนีงปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินอืนทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริ น เมอร์สเจอร์ จํากัด
งบแสดงฐานะทางการเงิ นรวมเสมือน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

เงินกูย้ มื ระยะสัน
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีสินหมุนเวียนอืน

5,999,471
41,030
125,640,789
14,619,223
67,337,851
2,464,228
7,252,336

3,500,000
1,274,426
126,727,472
17,317,481
67,492,294
1,317,883
7,722,103

รวมหนี สิ นหมุนเวียน

223,354,928

225,351,659

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาตให้ดําเนินการ
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

243,274,508
5,149
118,632,134
77,629,073
6,397,197
4,099,721
7,276,961
9,784,565

206,132,930
1,139,170
131,571,139
89,008,194
7,202,306
4,635,197
8,427,534
10,519,076

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน

467,099,308

458,635,546

รวมหนี สิ น

690,454,236

683,987,205

138,208,403
32,925,732
109,729,655
45,692

138,208,403
32,925,732
109,729,655
45,692

1,612,950
(162,118,056)
(2,107,672)

1,367,770
(159,217,132)
(2,040,373)

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

118,296,704
456,127

121,019,747
528,035

รวมส่วนของเจ้าของ

118,752,831

121,547,782

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

809,207,067

805,534,987

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ นหมุนเวียน

หนี สิ นไม่หมุนเวียน

ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการควบรวมกิจการ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซือคืน
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พันบาท

รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอืน
รายได้จากการขายสินค้า

191,959,904
32,131,529

192,480,632
23,866,159

รวมรายได้

224,091,433

216,346,791

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย

125,625,052
34,450,309

123,124,412
27,524,710

รวมต้นทุนขายและการให้ บริ การ

160,075,361

150,649,122

64,016,072

65,697,669

3,690,849
(15,820,066)
(23,693,123)
(1,810,008)
3,671,877
(22,172,811)

5,521,426
(17,353,297)
(23,961,591)
(505,312)
4,140,940
(21,334,557)

กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้

7,882,790
(896,302)

12,205,278
(1,020,532)

กําไรสําหรับปี

6,986,488

11,184,746

104,064

(14,587)

(92,687)
25,406

(48,564)
6,397

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

7,023,271

11,127,992

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

7,079,601
(93,113)

11,307,594
(122,848)

กําไรสําหรับปี

6,986,488

11,184,746

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

7,116,384
(93,113)

11,250,840
(122,848)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

7,023,271

11,127,992

กําไรขันต้น
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ต้นทุนทางการเงิน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุทธิภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิภาษีเงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
1

ข้อมูลทัวไป
กําหนดให้ถอื เสมือนว่า บริษทั ซิทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด (“CM”) จัดตังบริษทั เมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้การควบ
รวมบริษัท ระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ป อเรชัน จํากัด (มหาชน) (“TRUE”) และ บริษัท โทเทิล แอ็ค เซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด
(มหาชน) (“DTAC”) (รวมเรียก “กิจการทีควบรวม”)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีจัดทําขึนโดยฝ่ ายบริหารของ TRUE เพือแสดงข้อมูลทางการเงินทีเกียวข้องของ CM เสมือนว่า
มีการควบรวมบริษทั ระหว่าง TRUE และ DTAC เมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และหมายเหตุประกอบ
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (รวมเรียก “ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน”)
ข้อ มูล ทางการเงินรวมเสมือนได้จดั ทําขึนเพือวัตถุป ระสงค์ในการแสดงถึงผลกระทบของการควบรวมบริษัท ซึงไม่ได้เป็ น
การแสดงถึงผลการดํ าเนิ น งานทีเกิด ขึนจริงของงบการเงิน รวม นอกจากนี ข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือนไม่ ได้ค าดการณ์
ผลการดําเนินงานในอนาคตหลังจากการควบรวมกิจการ ดังนันข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีอาจไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
ข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นจัดทํ าขึนเพือนํ าเสนอต่ อ ทีประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท TRUE และ DTAC เพือใช้เป็ นข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจอนุมตั กิ ารทํารายการควบรวมบริษทั TRUE และ DTAC
CM ประกอบธุรกิจ ทางด้านโทรคมนาคมและการสือสารต่างๆ ให้บ ริการโทรศัพท์เคลือนที บรอดแบนด์อิน เตอร์เน็ต WIFI
โทรทัศน์ ดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม การวางแผนและบริหารโดยใช้ดจิ ทิ ลั ปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์อจั ฉริยะ
ข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นนี ได้ร ับ การอนุ ม ัติโดยฝ่ ายบริห ารของบริษั ท ทรู คอร์ป อเรชัน จํา กัด (มหาชน) เมือวัน ที
10 มีนาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
2

หลักเกณฑ์ในการจัดทํา
2.1

หลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบกํ าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็จรวมเสมือ นสําหรับ ปี ส ินสุดวัน ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน จัดทําขึนเพือแสดงข้อมูลทางการเงินเสมือนว่าการควบรวมบริษทั ระหว่าง TRUE
(“ผูซ้ อ”)
ื และ DTAC (“ผูถ้ ูกซือ”) เกิดขึนเมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกิดขึนเป็ นบริษทั ใหม่ สมมติชอว่
ื าบริษัท
ซิทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
นโยบายการบัญชีท ใช้
ี ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท ี TRUE
ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวม สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึงจัดทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของไทย (TFRS) โดยทําการปรับปรุงรายการเพือให้การนํ าเสนอข้อมูลทางการเงินของ DTAC สอดคล้องกับ
การนําเสนอข้อมูลทางการเงินของ TRUE รายการปรับปรุงเหล่านีได้จดั ทําโดยอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์ทดีี ทสุี ด
ของ TRUE ซึงอ้างอิงจากข้อมูลทีสามารถเข้าถึงได้จนถึงปั จจุบนั ซึงเป็ นไปในขอบเขตทีจํากัด ซึงอาจมีการเปลียนแปลง
เมือสามารถเข้าถึงข้อมูลทีสมบูรณ์ในภายหลัง
การควบรวมระหว่ าง TRUE และ DTAC (“การทํ า รายการ”) นี ได้จัด ทํ า โดยอ้างอิง ถึ ง วิธีซือ (acquisition method)
ซึงกํ าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 3 เรือง การรวมธุรกิจ การรับรู้รายการทีอ้ างอิงวิธีซือนั น
สิน ทรัพ ย์ท ีระบุ ไ ด้ท ีได้มาและหนี สิน ทีรับ มาได้ถู ก รับ รู้ด้วยมู ล ค่ ายุ ติธ รรมเบืองต้น เมือกิจ การทีควบรวมได้จ ัดทํ า
รายละเอียดการปั นส่วนราคาซือ (Purchase Price Allocation: PPA) แล้วเสร็จ รายการปรับปรุงเหล่านีอาจมีการเปลียนแปลง
ไปอย่างมีสาระสําคัญ เนืองจากมูลค่ายุตธิ รรมอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้เดิม
รายการปรับ ปรุง ข้อ มูล เสมือ นบางรายการ (หมายเหตุ ข้อ 4) ได้จดั ทํ าขึนโดยอ้างอิงจากข้อ มูลทีมีอ ยู่จํากัด รวมถึง
ข้อสมมติบางรายการ (หมายเหตุขอ้ 3) ที TRUE พิจารณาว่าเหมาะสม ณ วันทีรายงานข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี
อย่างไรก็ตามรายการปรับปรุงเหล่านีอาจมีการเปลียนแปลงไปอย่างมีสาระสําคัญ เนืองจากรายละเอียดการปั นส่วน
ราคาซือยังไม่แล้วเสร็จ ดังนันจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าผลจากการปั นส่วนราคาซือเมือแล้วเสร็จจะไม่เปลียนแปลงไป
อย่างมีสาระสําคัญจากการปั นส่วนเบืองต้นทีแสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี
มูลค่า ยุติธรรมของ DTAC ในข้อ มูล ทางการเงินรวมเสมือนนี เกิดจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการ
ในเบืองต้น ตามรายละเอียดในหมายเหตุขอ้ 5 เมือทําการควบรวมแล้วเสร็จจะมีการจัดทํารายละเอียดของการปั นส่วน
ราคาซือให้เสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง
รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี ปรับปรุงจากข้อมูลทีมีหลักฐานสนับสนุ น และรายการที
คาดว่าจะเกิดขึนจากการทํารายการควบรวมบริษัท นี สําหรับรายการทีไม่ได้เกิดขึนเป็ น ประจําทีแสดงในข้อ มูลทาง
การเงินของ TRUE และ DTAC ยังคงแสดงรวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินเสมือนของกิจการทีควบรวม รายละเอียดของ
รายการปรับปรุงข้อ มูลเสมือนนี ระบุอ ยู่ในหมายเหตุ ข้อ 3 และข้อ 4 ข้อมูลทางการเงิน รวมเสมือ นนีไม่ได้ส ะท้อนถึง
ต้น ทุน ทางตรงเริมแรกในการซือธุ รกิจ ต้ นทุ น จากกิจกรรมควบรวม หรือ มูล ค่าของผลประโยชน์ ส่ว นเพิมจากการ
ควบรวม รวมถึงผลประโยชน์จากการทํางานร่วมกันทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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หลักเกณฑ์ในการจัดทํา (ต่อ)
2.1

หลักเกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีจัดทําและแสดงโดยใช้สกุลเงินบาท
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนฉบับภาษาไทย ในกรณีทมีี
เนือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินรวมเสมือนฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

แหล่งทีมาของข้อมูลทางการเงิ นทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีได้จดั ทําโดยอ้างอิงจากงบการเงินทีตรวจสอบและเผยแพร่แล้วดังต่อไปนี



3

งบการเงินรวมและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ทีเกียวข้อ งทีตรวจสอบแล้วของ TRUE ณ วัน ที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซึงผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือนไข และ
งบการเงินรวมและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ทีเกียวข้อ งทีตรวจสอบแล้วของ DTAC ณ วัน ที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซึงผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือนไข

ข้อสมมติ สาํ คัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
3.1

การควบรวม
รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนเกียวกับการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เสมือนว่าการควบรวมเกิดขึนเมือวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดทํ าโดยอ้ างอิง ถึง วิธีซือ (acquisition method) ซึงกํ าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ TRUE ระบุเป็ นผูซ้ อื เนืองจาก TRUE มีมลู ค่าตลาดโดยรวมมากกว่า DTAC
ถือเสมือนว่าภายหลังการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เสร็จสิน CM ยังคงดําเนินธุรกิจของ TRUE และ DTAC
ต่อ ไป ข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นของ CM แสดงข้อมู ลเสมือ นว่า TRUE เป็ น ผู้ซือ และ CM จะแสดงข้อมูล ทาง
การเงิน ของ TRUE ทีมู ล ค่ า ตามบัญ ชีเดิม และแสดงสิน ทรัพ ย์ แ ละหนี สิน ทีได้ม าของ DTAC ตามมู ล ค่ ายุ ติธรรม
ซึงเป็ นไปตามวิธซี อื
CM จะออกหุ้นสามัญของตนเองให้แก่ผู้ถือหุ้นของ DTAC โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากการเทียบกับมูลค่าตลาดของ
TRUE ซึงพิจารณาว่าเป็ นสิงทีต้องจ่ายเพือให้ได้มาซึงสินทรัพย์สุทธิของ DTAC

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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ข้อสมมติ สาํ คัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
3.2

การแลกเปลียนหุ้น
CM จะออกหุน้ สามัญให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ TRUE และ DTAC โดยมีอตั ราการจัดสรรหุน้ ดังนี
- 1 หุน้ เดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุน้ ใน CM
- 1 หุน้ เดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุน้ ใน CM
ถือ เสมือ นว่าหลัง เกิดรายการ CM จะมีหุ้น ทีออกจําหน่ ายทังหมด 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูล ค่าทีตราไว้หุ้น ละ
4 บาท โดยหุ้น จํ านวน 20,026,916,937 หุ้ น และ 14,525,183,864 หุ้น จะถู ก จัดสรรให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ของ TRUE และ
DTAC ตามลําดับ

3.3

การขายหุ้นทุนซือคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ถือเสมือนว่า TRUE ได้ขายหุน้ ทุนซือคืนทีได้ซอมาจาก
ื
SET ทังหมด 24.00 ล้านหุน้ ออกไปภายในวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ในราคาทังสิน 118.23 ล้านบาท ทีราคา 4.9263 บาทต่อหุ้น ซึงเป็ นราคาทีอ้างอิงจากราคาปิ ดเฉลียย้อนหลัง 30 วัน
ทําการซือขายจนถึงวันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

3.4

ค่าความนิ ยมทีเกิดจากการควบรวมบริ ษทั
ค่าความนิยม คํานวณจากผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่าย และมูลค่าสินทรัพย์ทได้
ี มาและหนีสินทีรับมาของ DTAC ที
ปรับปรุงโดยผลจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทระบุ
ี ได้และหนีสินทีได้มาและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท ี
เกียวข้อง
การประเมินมูลค่ ายุติธรรมในเบืองต้น ได้ถูก จัดทํ าเพียงบางรายการ ดังนั นเมือการปั น ส่วนราคาซือแล้วเสร็จ อาจมี
รายการปรับปรุงเพิมเติม เช่น การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหนีสินทีอาจจะเกิดขึน หนีสินสัญ ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิ
การใช้ และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ด้วยเหตุนีข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจึงยังไม่ได้สะท้อนค่าเสือมราคา และค่าตัด
จําหน่ายของรายการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าว ซึงผลจากการปั นส่วนราคาซือเมือแล้วเสร็จอาจส่งผลให้
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทได้
ี มาเปลียนแปลงไปอย่างมีสาระสําคัญ รวมถึงค่าความนิยมทีแสดงอยูใ่ นข้อมูลทาง
การเงินรวมเสมือนนี
รายละเอียดของหนีสิน ทีอาจจะเกิดขึนซึงยังไม่ ได้ส ะท้อนในข้อมูล ทางการเงินรวมเสมือนนี ถูก เปิ ดเผยอยู่ในข้อ มูล
ทางการเงินทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (หมายเหตุขอ้ 2.2)
ในข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นนี ได้แสดงข้อ มู ลมูล ค่ายุ ติธ รรมบางรายการทีได้ทํ าการประเมิน ในเบืองต้ น ได้แก่
มูลค่ายุตธิ รรมของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ – ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ทีได้ทํ าการประเมินมูล ค่ ายุ ติธรรม ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมเสมือ นนีได้ส ะท้อ นค่าตัดจํ าหน่ ายของการปรับ
มูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าว
ในการจัด ทํ า ข้ อ มู ล ทางการเงิน รวมเสมือ นนี กํ า หนดให้ มู ล ค่ า ของหุ้น CM ทีต้ อ งออกเพือแลกเปลียน ณ วัน ซื อ
มีราคาเท่ากับ 8.3308 บาทต่อหุน้ ซึงประเมินจากมูลค่าตลาดโดยรวมของ TRUE วันที 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
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ข้อสมมติ สาํ คัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
3.4

ค่าความนิ ยมทีเกิดจากการควบรวมบริ ษทั (ต่อ)
เนื องจากการปั นส่วนราคาซือยังไม่แล้วเสร็จ ค่าความนิ ย มทีเกิด จากการควบรวมเมือเกิดขึนภายหลังอาจมีจํานวน
แตกต่างจากทีระบุในข้อ มูล ทางเงิน รวมเสมือนนี รวมถึงมูล ค่ายุติธรรมของสิงทีต้องจ่ายเพือแลกเปลียน ณ วัน ซือ
อาจเปลียนแปลงไป ดังนัน TRUE จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าค่าความนิยมทีเกิดขึนอันเป็ นผลจากการปั นส่วนราคาซือ
เมือแล้วเสร็จจะไม่เปลียนแปลงไปจากการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมในเบืองต้นทีแสดงอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี
รายการปรับ ปรุ งข้อ มู ล ทางการเงิน เสมือ นเกียวกับ สิงตอบแทนทีจ่า ยเพือแลกเปลียนในเบื องต้ น นั นได้ระบุ อ ยู่ ใน
หมายเหตุขอ้ 5

3.5

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ ายจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีได้มาจากการควบรวม
จากข้อสมมติสํ าหรับ การจัดทํ างบกํ าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จรวมเสมือ น โดยเสมือ นว่าการรวมธุร กิจ เสร็จสิน ณ วัน ที
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานของ CM จึงได้รวมค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่ายทีเพิมขึน (ลดลง) จากการ
ปรับมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ของ DTAC ทีได้มาจากการควบรวม โดยกําหนดให้อายุการใช้งานคงเหลือ มีดงั นี
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

อายุการใช้งานคงเหลือ
14 ปี
13 ปี
4.55 ปี

อ้างอิงจาก
ระยะเวลาทีได้รบั อนุญาตคงเหลือ
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
อายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือเฉลีย

ในการจัด ทํ าข้อ มู ล ทางการเงิน เสมือนกํ าหนดให้ค่ า เสือมราคาและค่าตัดจํา หน่ ายจากการปรับมู ล ค่ ายุ ติธรรมของ
สินทรัพย์ทได้
ี มาจากการควบรวม ถูกรับรูใ้ นต้นทุนการให้บริการ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
3.6

ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีกิจการทีควบรวม ยังไม่ได้สอบทานการประมาณการบัญชีใหม่ ดังนันข้อมูล
ทางการเงิน รวมเสมื อ นจึ ง ยัง ไม่ ไ ด้ ส ะท้ อ นรายการปรับ ปรุ ง ทีอาจเกิ ด ขึ นจาการประมาณการบั ญ ชี ท ี สํ า คัญ
เช่น อายุการใช้งานของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าสําหรับสัญญา
ทีมีสทิ ธิในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่ าและยกเลิก สัญ ญาเช่า ดังนั นประมาณการทางบัญ ชีท ีใช้ในการจัดทํ าข้อมูล ทาง
การเงินรวมเสมือนนีอาจแตกต่างจากประมาณการทางบัญชีของ CM
รายละเอียดอายุการใช้งานของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ของ TRUE ทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทาง
การเงินรวมเสมือนนี เป็ นไปตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.9 และ 5.13 ในงบการเงินสําหรับปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของ TRUE ทีได้รบั การตรวจสอบแล้ว
รายละเอียดอายุการใช้งานของทีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ของ DTAC ทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทาง
การเงินรวมเสมือนนี เป็ นไปตามทีเปิ ดเผยไว้ในหมายหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.5 และ 4.7 ในงบการเงิน สําหรับ ปี
สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของ DTAC ทีได้รบั การตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
3

ข้อสมมติ สาํ คัญทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
3.7

การแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันทีเกิ ดรายการควบรวม
ในการจัดทํ าข้อ มูล ทางการเงินรวมเสมือนนี CM แสดงส่ วนของผู้ถือหุ้น โดยอ้างอิงถึงวิธีซือ (acquisition method)
ซึงกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ

3.8

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิ ดจากขาดทุนสะสมทางภาษียกไปของกิจการทีควบรวม
อ้างถึงประมวลรัษฎากรของไทย ภาษี เงินได้นิติบุคคลคือภาษีอ ากรประเภทหนึงทีจัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิตบิ ุคคล ดังนันขาดทุนสะสมทางภาษียกไป สามารถใช้ประโยชน์ได้สําหรับนิตบิ ุคคลทีก่อให้เกิดขาดทุน
สะสมนั นเท่ านั นและไม่ ส ามารถโอนให้ก ับ นิติบุค คลอืนได้ ดัง นันขาดทุน สะสมทางภาษีย กไป จะสามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์ได้ในจํานวนทีคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กอ่ นการควบรวมแล้วเสร็จเท่านัน
ตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ในการจัดทํา (หมายเหตุขอ้ 2) ถือเสมือนให้การควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เกิดขึน
เมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนันยอดคงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด บัญ ชีทเกิ
ี ดจากขาดทุนสะสม
ทางภาษีทยัี งไม่ได้ใช้ของกิจการทีควบรวม ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะถูกตัดจําหน่าย ณ วันทีเกิดการควบรวม

3.9

การปรับปรุงสิ นทรัพย์ของ TRUE ทีมีความซําซ้อนหรือไม่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานของ CM
อ้างถึงเงือนไขการควบรวมกิจการใน สารสนเทศการควบรวมกิจการ ระหว่าง TRUE และ DTAC วันที 18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 กําหนดให้ TRUE ทําการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ทมีี ความซําซ้อนหรือไม่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของ
CM ก่อนการควบรวม
สินทรัพย์ทมีี ความซําซ้อนหรือไม่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของ CM ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์อืนๆ
ทีเกียวข้อ งทีทังสองกิจการมีความซําซ้อนกันและมีความเป็ นไปได้ในการตัดจําหน่ าย วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ต้นทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าว มีมูลค่ารวม 110.56 พันล้านบาท มูลค่ าตามบัญชีสุ ทธิรวม 89.57 พันล้านบาท โดยค่าเสือม
ราคาของสินทรัพย์ดงั กล่าวสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 4.56 พันล้านบาทต่อปี
เนืองจากข้อจํากัดของข้อมูล การปรับปรุงสินทรัพย์ทมีี ความซําซ้อนทีเกิดขึนภายหลังอาจมีความแตกต่างจากทีระบุไว้
ในข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นนี ทังจากจํานวนหรือ ต้ น ทุ น และค่ า เสือมราคาทีบัน ทึกเพิมเติม ถึงวัน ตัดจํ า หน่ าย
สินทรัพย์
จากทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์ในการจัดทํา (หมายเหตุขอ้ 2) ถือเสมือนให้การควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เกิดขึน
เมือวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดังนันการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของ TRUE ดังกล่าวจึงปรับปรุงรับรูผ้ ลกระทบไป
ยังกํ าไรสะสมต้ นงวดของ CM และปรับปรุงลดค่ าเสือมราคาของสิน ทรัพย์ดงั กล่าว ในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เสมือนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

3.10 การตัดรายการค้าและยอดคงค้างระหว่างกันของ TRUE และ DTAC
รายการค้าและยอดคงค้างระหว่างกันทีถูกตัดรายการในการจัดทําข้อมูลทางการเงินเสมือนนี มีดงั นี



รายได้และค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนระหว่างกันระหว่างกิจการทีควบรวม และ
ยอดคงค้างทีคงเหลือในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการทีควบรวม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
4.1

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิ น
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนีงปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินอืนทีวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

21,963,481
43,843

3,575,488
-

-

625,532
51,797,153
2,000

10,250,016
1,240,815
-

55,424
1,277,507
-

1,234
1,373,735
10,032,390
5,873,531
8,417,517

55,424
1,306,761
3,298,667

(55,424)
(1,178,873)

100,130,416

19,727,171

98,634

119,956,221

21,351
10,000

140
-

-

21,491
10,000

4,113,419

-

754,407

260,870

-

-

24,493,841
1,139,242
245,337,133

4,536,297
754,407
228,054
53,771,678

(754,407)
228,054
(228,054)
(80,279,158)

(จ) (ฉ)

4,536,297
24,721,895
1,139,242
218,829,653

94,222,965

177,606
17,419,476

(177,606)
545,487

(จ)
(ค)

112,187,928

128,325,129
10,159,916
5,862,293
10,838,005

57,036,179
2,060,847
4,394,798
4,208,002

(57,036,179)
(2,060,847)
47,224,736
110,526,859
1,135,906
-

(จ)
(จ)
(ค) (จ)
(ค)
(ค)

175,549,865
120,686,775
11,392,997
15,046,007

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

524,784,164

144,587,484

19,879,198

689,250,846

รวมสิ นทรัพย์

624,914,580

164,314,655

19,977,832

809,207,067

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

25,538,969
43,843
(จ)
(ข) (ง) (จ)

(จ)

(จ)

680,956
63,324,676
1,240,815
2,000
1,234
2,680,496
10,032,390
5,873,531
10,537,311

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเกียวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพือการจัดซือ
และติดตังอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

(จ)

4,867,826
260,870

(จ)
(จ)
(จ)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.1

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิน
ของกลุ่ม TRUE
ของกลุ่ม DTAC
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

หนี สิ น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว - ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน - ความถีฯ
ค้างจ่ายส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
สํารองค่าใช้จ่ายในการรือถอน - ส่วนทีสัญญา
สินสุดภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน

5,999,471

-

-

41,030
92,665,604
9,019,786
59,312,548
133,403

25,965,561
2,115,344
5,599,437
4,995,044
3,030,259
105

7,009,624
(2,115,344)
5,599,437
(5,599,437)
8,025,303
(4,995,044)
(3,030,259)
2,330,720

(ง) (จ)
(จ)
(จ)
(จ)
(จ)
(จ)
(จ)
(ค)

41,030
125,640,789
14,619,223
67,337,851
2,464,228

-

4,913,878

(4,913,878)

(จ)

-

6,775,864

39,968
436,504

(39,968)
39,968

(จ)
(จ)

7,252,336

173,947,706

47,096,100

2,311,122

เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระในหนึงปี
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาตให้ดําเนินการ
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนีสิน
สํารองค่าใช้จ่ายในการรือถอน - สุทธิจาก
ส่วนทีสัญญาสินสุดภายในหนึงปี
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ค้างจ่าย
- สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

192,196,068

-

51,078,440

(จ)

243,274,508

-

9,987,088
41,091,352

(9,987,088)
(41,091,352)

(จ)
(จ)

-

5,149
105,149,061

-

13,483,073

(จ)

5,149
118,632,134

47,297,899
5,497,790
3,495,225
5,724,979

13,483,073
604,496
-

(13,483,073)
30,331,174
899,407
604,496
(604,496)
1,551,982

(จ)
(จ)
(ค)
(จ)
(จ)
(จ)

77,629,073
6,397,197
4,099,721
7,276,961

-

1,551,982

(1,551,982)

(จ)

-

9,782,657

30,331,174
1,908

(30,331,174)
-

(จ)

9,784,565

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน

369,148,828

97,051,073

899,407

467,099,308

รวมหนี สิ น

543,096,534

144,147,173

3,210,529

690,454,236

รวมหนี สินหมุนเวียน

5,999,471

223,354,928

หนี สิ นไม่หมุนเวียน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.1

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ของกลุ่ม TRUE
ของกลุ่ม DTAC
เสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ข้อมูลทางการเงิ น
รวมเสมือน
หมายเหตุ
พันบาท

ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทีเกิดจากการ
ควบรวมบริษทั
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญซือคืน
ส่วนเกินทุนอืน
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองหุ้นสามัญซือคืน
ขาดทุนสะสม
หัก หุน้ สามัญซือคืน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

133,472,781
26,384,073

4,735,622
6,541,659

-

(ก (1))

138,208,403
32,925,732

-

1,647,137

109,729,655
45,692
(1,647,137)

(ก (1))
(ข)
(ก (2))

109,729,655
45,692
-

1,592,180
72,540
(77,979,443)
(72,540)
(2,107,672)

474,416
(10,881,483)
17,650,131

(453,646)
(72,540)
(73,257,130)
72,540
(17,650,131)

(ก (2))
(ข)
(ก (2)) (ข) (ค) (ฉ)
(ข)
(ก (2))

1,612,950
(162,118,056)
(2,107,672)

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

81,361,919
456,127

20,167,482
-

16,767,303
-

118,296,704
456,127

รวมส่วนของเจ้าของ

81,818,046

20,167,482

16,767,303

118,752,831

624,914,580

164,314,655

19,977,832

809,207,067

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.2

งบแสดงฐานะทางการเงิ นรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
พันบาท
พันบาท

รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิน
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า
- ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนีงปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กจิ การที
เกียวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินอืนทีวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินค้าคงเหลือ
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิม
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

24,330,348
43,528

6,647,042
-

-

30,977,390
43,528

1,438

-

15,909

92,687
44,918,614

9,888,516

-

1,212,943

-

1,212,943

51,696

-

-

51,696

1,227
4,508,245
10,291,442
5,263,253
14,903,086

15,909
634,015
3,323,701

(15,909)
(1,119,417)

104,405,564

21,722,126

102,363

(จ)

17,347

1,221,780 (ข) (ง) (จ)

92,687
56,028,910

(จ)

(จ)

1,227
5,142,260
10,291,442
5,263,253
17,107,370
126,230,053

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน (ต่อ)
4.2

งบแสดงฐานะทางการเงิ นรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
พันบาท

ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิ น
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า – สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพือการ
จัดซือและติดตังอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบั
ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

23,394

140

-

23,534

1,210,082

-

1,829,720

(จ)

3,039,802

260,870
-

1,829,720

(1,829,720)

(จ)

260,870
-

-

5,591,221

-

23,213,285
1,264,572
231,894,086

233,299
51,346,994

233,299
(233,299)
(84,703,203)

(จ) (ฉ)

23,446,584
1,264,572
198,537,877

103,336,042

308,691
21,456,769

(308,691)
759,785

(จ)
(ค)

125,552,596

132,748,844
9,993,769
6,080,653
3,116,739

62,104,579
1,772,369
4,819,099
3,095,383

(62,104,579)
(1,772,369)
51,044,176
110,526,859
162,356
-

(จ)
(จ)
(ค) (จ)
(ค)
(ค)

183,793,020
120,520,628
11,062,108
6,212,122

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

513,142,336

152,558,264

13,604,334

679,304,934

รวมสิ นทรัพย์

617,547,900

174,280,390

13,706,697

805,534,987

5,591,221
(จ)
(จ)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน (ต่อ)
4.2

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงิ นรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
พันบาท
พันบาท

รายการปรับปรุง
เสมือน
พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน
รวมเสมือน
หมายเหตุ
พันบาท

หนี สิ น
หนี สิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสัน
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
หนีสินตามสัญญาเช่าส่วนทีถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึง
กําหนดชําระในหนึงปี
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ของเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - ส่วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืน
- ความถีฯ ค้างจ่ายส่วนทีถึง
กําหนดชําระในหนึงปี
สํารองค่าใช้จ่ายในการรือถอน –
ส่วนทีสัญญาสินสุดภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นหมุนเวียน

3,500,000

-

-

3,500,000

1,274,426
90,276,648
-

26,943,924
1,915,241

9,506,900
(1,915,241)

(ง) (จ)
(จ)

1,274,426
126,727,472
-

12,654,125

-

4,663,356

(จ)

17,317,481

-

4,663,356

(4,663,356)

(จ)

-

61,007,697

-

6,484,597

(จ)

67,492,294

-

3,984,805

(3,984,805)

(จ)

-

161,833

2,499,792
-

(2,499,792)
1,156,050

(จ)
(ค)

1,317,883

-

7,607,528

(7,607,528)

(จ)

-

6,911,239

122,485
688,379

(122,485)
122,485

(จ)
(จ)

7,722,103

175,785,968

48,425,510

1,140,181

225,351,659

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.2

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
พันบาท
พันบาท

รายการปรับปรุง
เสมือน
พันบาท

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงิน
รวมเสมือน
พันบาท

หนี สิ น (ต่อ)
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว
- สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไร
หรือขาดทุน
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่า
- สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระในหนึงปี
หนีสินภายใต้สญ
ั ญาและใบอนุญาต
ให้ดําเนินการ
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
ประมาณการหนีสิน
สํารองค่าใช้จา่ ยในการรือถอน สุทธิจากส่วนทีสัญญาสินสุด
ภายในหนึงปี
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้
คลืนความถีฯ
ค้างจ่าย - สุทธิจาก
ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

158,491,494

-

47,641,436

(จ)

206,132,930

-

9,976,132

(9,976,132)

(จ)

-

-

37,665,304

(37,665,304)

(จ)

-

1,139,170
113,751,160

-

17,819,979

(จ)

1,139,170
131,571,139

-

17,819,979

(17,819,979)

(จ)

-

55,521,542
6,251,016
3,990,075

-

33,486,652
951,290
645,122

(จ)
(ค)
(จ)

89,008,194
7,202,306
4,635,197

6,485,825

645,122
-

(645,122)
1,941,709

(จ)
(จ)

8,427,534

-

1,941,709

(1,941,709)

(จ)

-

10,514,517

33,486,652
4,559

(33,486,652)
-

(จ)

10,519,076

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน

356,144,799

101,539,457

951,290

458,635,546

รวมหนี สิ น

531,930,767

149,964,967

2,091,471

683,987,205

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.2

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
งบการเงิ นรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
พันบาท

งบการเงิ นรวม
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
พันบาท
พันบาท

ข้อมูลทางการเงิ น
รวมเสมือน
หมายเหตุ
พันบาท

ส่วนของเจ้าของ
ทุนทีออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทีเกิดจากการ
ควบรวมบริษทั
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซือคืน
ส่วนเกินทุนอืน
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ทุนสํารองหุน้ สามัญซือคืน
ขาดทุนสะสม
หัก หุน้ สามัญซือคืน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

133,472,781
26,384,073

4,735,622
6,541,659

-

(ก (1))

138,208,403
32,925,732

-

1,647,137

109,729,655
45,692
(1,647,137)

(ก (1))
(ข)
(ก (2))

109,729,655
45,692
-

1,347,000
72,540
(74,074,383)
(72,540)
(2,040,373)

474,416
(6,733,542)
17,650,131

(453,646)
(ก (2))
(72,540)
(ข)
(78,409,207) (ก (2)) (ข) (ค) (ฉ)
72,540
(ข)
(17,650,131)
(ก (2))

1,367,770
(159,217,132)
(2,040,373)

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

85,089,098
528,035

24,315,423
-

11,615,226
-

121,019,747
528,035

รวมส่วนของเจ้าของ

85,617,133

24,315,423

11,615,226

121,547,782

617,547,900

174,280,390

13,706,697

805,534,987

รวมหนี สิ นและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.3

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ของกลุม่ TRUE
ของกลุ่ม DTAC
พันบาท
พันบาท

รายการปรับปรุง
เสมือน
พันบาท

หมายเหตุ

ข้อมูลทางการเงิ น
รวมเสมือน
พันบาท

รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
และบริการอืน
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
รายได้จากการขายเครืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดําเนินงานอืน

120,370,289
23,284,982
-

57,824,290

71,589,615
8,846,547
(57,824,290)

(ช) (ซ)
(ซ)
(ซ)

191,959,904
32,131,529
-

-

8,846,547
14,649,167

(8,846,547)
(14,649,167)

(ซ)
(ซ)

-

143,655,271

81,320,004

(883,842)

81,633,641
23,839,933
-

50,176,566

43,991,411
10,610,376
(50,176,566)

(ช) (ซ) (ฌ) (ญ)
(ซ)
(ซ)

125,625,052
34,450,309
-

-

10,610,376

(10,610,376)

(ซ)

-

105,473,574

60,786,942

(6,185,155)

160,075,361

38,181,697

20,533,062

5,301,313

64,016,072

ดอกเบียรับ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจําหน่ายและ
การให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสาร
อนุพนั ธ์และสถานะสุทธิจาก
การป้ องกันความเสียง
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม
ต้นทุนทางการเงิน

3,552,796
(11,635,859)

12,256
125,797
-

(12,256)
12,256
(4,184,207)

(ซ)
(ซ)
(ซ)

3,690,849
(15,820,066)

(14,132,581)
-

(4,184,207)
(9,560,542)
4,841

4,184,207
(4,841)

(ซ)
(ซ)

(23,693,123)
-

(1,666,634)

(148,215)
-

148,215
(143,374)

(ซ)
(ซ)

(1,810,008)

3,677,122
(19,343,202)

(5,245)
(2,829,609)

-

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

(1,366,661)
(154,861)

3,948,138
(592,205)

5,301,313
(149,236)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(1,521,522)

3,355,933

5,152,077

รวมรายได้

224,091,433

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์
ต้นทุนขายเครืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขันต้น

3,671,877
(22,172,811)
(ฌ)

7,882,790
(896,302)
6,986,488

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.3

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิ น
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- สุทธิภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- สุทธิภาษีเงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

102,432

1,632

-

104,064

(92,687)
25,406

-

-

(92,687)
25,406

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,486,371)

3,357,565

5,152,077

7,023,271

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

(1,428,409)
(93,113)

3,355,933
-

5,152,077
-

7,079,601
(93,113)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

(1,521,522)

3,355,933

5,152,077

6,986,488

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม

(1,393,258)
(93,113)

3,357,565
-

5,152,077
-

7,116,384
(93,113)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(1,486,371)

3,357,565

5,152,077

7,023,271

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
22

บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.4

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ข้อมูลทางการเงิ น
รวมเสมือน
หมายเหตุ
พันบาท

รายได้
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
และบริการอืน
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
รายได้จากการขายเครืองโทรศัพท์
และชุดเลขหมาย
รายได้จากการดําเนินงานอืน
รวมรายได้

121,325,881
16,886,456
-

59,993,268

71,154,751
6,979,703
(59,993,268)

(ช) (ซ)
(ซ)
(ซ)

192,480,632
23,866,159
-

-

6,979,703
11,845,029

(6,979,703)
(11,845,029)

(ซ)

-

138,212,337

78,818,000

(683,546)

81,984,285
18,653,695
-

47,124,986

41,140,127
8,871,015
(47,124,986)

(ช) (ซ) (ฌ) (ญ)
(ซ)
(ซ)

123,124,412
27,524,710
-

-

8,871,015

(8,871,015)

(ซ)

-

100,637,980

55,996,001

(5,984,859)

(ซ)

216,346,791

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์
ต้นทุนขายเครืองโทรศัพท์และ
ชุดเลขหมาย
รวมต้นทุนขายและการให้บริ การ

150,649,122

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ)
4.4

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ข้อมูลงบการเงินรวม ข้อมูลงบการเงินรวม
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรับปรุง
ข้อมูลทางการเงิ น
ของกลุม่ TRUE
ของกลุม่ DTAC
เสมือน
รวมเสมือน
พันบาท
พันบาท
พันบาท หมายเหตุ
พันบาท

กําไรขันต้น

37,574,357

22,821,999

5,301,313

5,126,204
(13,245,119)

26,055
39,345
-

(26,055)
355,877
(4,108,178)

(ซ)
(ซ)
(ซ)

5,521,426
(17,353,297)

(13,683,043)
-

(4,108,178)
(10,278,548)
31,421

4,108,178
(31,421)

(ซ)

(23,961,591)
-

(505,312)
4,152,790
(18,475,562)

298,401
(11,850)
(2,858,995)

(298,401)
-

(ซ)

กําไรก่อนภาษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้

944,315
(18,765)

5,959,650
(852,531)

5,301,313
(149,236)

กําไรสําหรับปี

925,550

5,107,119

5,152,077

11,184,746

ดอกเบียรับ
รายได้อนื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย จัดจําหน่าย
และการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากการวัดมูลค่าตราสาร
อนุพนั ธ์และสถานะสุทธิจาก
การป้ องกันความเสียง
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ต้นทุนทางการเงิน

65,697,669

(ซ)

(ฌ)

(505,312)
4,140,940
(21,334,557)
12,205,278
(1,020,532)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน สุทธิภาษีเงินได้
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

-

(14,587)

-

(14,587)

(48,564)
6,397

-

-

(48,564)
6,397

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

883,383

5,092,532

5,152,077

11,127,992

1,048,398
(122,848)

5,107,119
-

5,152,077
-

11,307,594
(122,848)

925,550

5,107,119

5,152,077

11,184,746

1,006,231
(122,848)

5,092,532
-

5,152,077
-

11,250,840
(122,848)

883,383

5,092,532

5,152,077

11,127,992

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไม่มอี ํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
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บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
4

รายการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน (ต่อ)
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีได้ม ีการปรับปรุงและจัดประเภทรายการของ DTAC ทีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทาง
การเงินรวมเสมือนและและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน เพือให้การนํ าเสนอรายการสอดคล้องกับการนํ าเสนอรายการของ
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ CM การจัดประเภทใหม่นีจัดทําจากข้อมูลเบืองต้นและอาจมีการเปลียนแปลงหากสามารถได้รบั
ข้อมูลทีสมบูรณ์ในภายหลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน
(ก)

รายการทีเกียวข้องกับการควบรวมโดยการออกหุน้ สามัญของ CM ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ DTAC (หมายเหตุ 3.1 และ 3.2)
(1) การปรับ ปรุง ส่ว นของผู้ถือหุ้น และส่วนเกิน มูล ค่ าหุ้น สามัญ ทีเกิดจากการควบรวมระหว่า ง TRUE และ DTAC
โดยการแลกเปลียนหุน้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ทุนทีออกและ ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นจาก
ชําระแล้ว การควบรวมกิ จการ
พันบาท
พันบาท
ตัดรายการทุนจดทะเบียนและส่วนเกินทุนของ DTAC
ออกหุน้ ใหม่ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของ DTAC สําหรับการควบรวมบริษทั
ปรับปรุงทุนทีออกและชําระแล้วของ TRUE ให้สอดคล้องกับ
ทุนจดทะเบียนของ CM

(4,735,622)
58,100,735

(6,541,659)
62,906,201

(53,365,113)
-

53,365,113
109,729,655

(2) รายการปรับปรุงอืนๆ ทีเกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)

การขายหุน้ ทุนซือคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (หมายเหตุ 3.3)
รายการปรับปรุงเกียวกับการบันทึกสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีระบุได้ ค่าความนิยม และการปรับ มูลค่ายุติธรรมทีเกิดจาก
การควบรวม รวมถึงการจัดประเภทการนํ าเสนอรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของ TRUE และ DTAC เสมือนว่ า
เป็ นนิตบิ ุคคลเดียวกัน (หมายเหตุ 3.4) และการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดจากขาดทุนสะสม
ทางภาษียกมา (หมายเหตุ 3.8)
การตัดยอดคงค้างระหว่างกัน ระหว่าง TRUE และ DTAC
การจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมของ CM
การปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของ TRUE ทีมีความซําซ้อนหรือไม่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของ CM (หมายเหตุ 3.9)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน
(ช) การตัดรายการค้าระหว่างกัน ระหว่าง TRUE และ DTAC
(ซ) การจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมของ CM
(ฌ) การปรับ ปรุ งรายการค่ า เสือมราคาและค่ าตัดจํ าหน่ าย รวมถึง ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชีท ีเกิดจากการปรับมูล ค่ า
ยุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทได้
ี มาจากการควบรวม
(ญ) การปรับปรุงรายการค่าเสือมราคาเกิด จากการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของ TRUE ทีมีความซําซ้อนหรือไม่จําเป็ น
ต่อการดําเนินงานของ CM (หมายเหตุ 3.9)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
25

บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
5

รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนทีเกียวกับการควบรวม
จากทีกล่าวในหมายเหตุ ข้อ 1 ข้อ มูล ทางการเงิน รวมเสมือ นถูก จัดทํ าเสมือ นว่า การควบรวมเกิด ขึนเมือวัน ที 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
การบันทึกบัญ ชีของรายการควบรวมนันเป็ น ไปตามวิธีซือ ซึงกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง
การรวมธุรกิจ ภายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สินทรัพย์ทระบุ
ี ได้ทได้
ี มาและหนีสินทีรับมาได้
ถู ก รับ รู้ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมเบื องต้ น หากรายละเอีย ดการปั น ส่ ว นราคาซือ (Purchase Price Allocation: PPA) แล้ว เสร็จ
รายการปรับปรุงเหล่านีอาจมีการเปลียนแปลงไป เนืองจากมูลค่ายุตธิ รรมทีเกิดขึนอาจแตกต่างจากมูลค่ายุตธิ รรมเบืองต้น
เนื องจากข้อ จํากัดของข้อ มูล เกียวกับ การปั น ส่วนราคาซือ ดัง นันสิน ทรัพ ย์ท ีระบุได้ท ได้
ี มาและหนี สิน ทีรับมาจึงแสดงด้วย
มูลค่าสุท ธิตามบัญชีของ DTAC ยกเว้นสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ – ต้นทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถี ความสัมพันธ์กบั
ลูกค้าและ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ตารางสรุปการปั นส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิ รรมเบืองต้นของสินทรัพย์ทระบุ
ี ได้ทได้
ี มาและหนีสินทีรับมา (หมายเหตุขอ้ 3.4)
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี
พันบาท
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนีงปี
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระผูกพัน
ลูกหนีตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําและเงินจ่ายล่วงหน้าเพือการจัดซือและติดตังอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีฯ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ฯ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอืน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์

8,528,385
9,791,136
382,096
1,087,834
12,440
2,806,990
140
6,102,075
1,257,906
250,149
53,894,383
244,617
123,601
50,234,964
23,663,543
1,664,472
5,564,179
2,844,215
168,453,125

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนเป็ นส่วนหนึงของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
26

บริษทั ซิ ทริน เมอร์สเจอร์ จํากัด
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
5

รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนทีเกียวกับการควบรวม (ต่อ)
ตารางสรุปการปั นส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิ รรมเบืองต้นของสินทรัพย์ทระบุ
ี ได้ทได้
ี มาและหนีสินทีรับมา (หมายเหตุขอ้ 3.4)
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี (ต่อ)
พันบาท
หนี สิ น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะสันและเงินกู้ยมื ระยะยาว - ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
รายได้รบั ล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ค้างจ่าย -ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
สํารองค่าใช้จา่ ยในการรือถอน - ส่วนทีสัญญาสินสุดภายในหนึงปี
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้ - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีฯ ค้างจ่าย - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีฯค้างจ่าย - รอตัดจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนดชําระในหนึงปี
สํารองค่าใช้จา่ ยในการรือถอน - สุทธิจากส่วนทีสัญญาสินสุดภายในหนึงปี
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

26,609,587
11,970,767
4,045,546
1,856,230
69
10,526,950
4,534,293
61,966
591,742
3,970,115
29,999,297
711,243
25,487,909
1,198,695
20,103,334
1,685,315
5,072
143,358,130
25,094,995
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รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนทีเกียวกับการควบรวม (ต่อ)
ตารางสรุปการปั นส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิ รรมเบืองต้นของสินทรัพย์ทระบุ
ี ได้ทได้
ี มาและหนีสินทีรับมา (หมายเหตุขอ้ 3.4)
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดงั นี (ต่อ)

พันบาท
รายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมและสิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีระบุได้:
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบั ใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถี
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (รวมแสดงในสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน)
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดจากขาดทุนสะสมทางภาษี (หมายเหตุ 3.8)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเกิ
ี ดจากรายการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทได้
ี มา

(19,076,824)
974,084
5,283,570
(4,359,582)
2,563,834

มูลค่ายุติธรรมเบืองต้นของสิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ

10,480,077
ร้อยละ 100

มูลค่ายุติธรรมเบืองต้นของสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้รบั มา

10,480,077

สิงตอบแทนทีจ่าย

121,006,936

ค่าความนิยม

110,526,859

ผลการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมและการปั นส่วนราคาซือขันสุดท้ายขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ซึงรวมถึงการประเมินมูลค่าของ
สินทรัพย์ทมีี ตวั ตน สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีระบุได้ทได้
ี มา และหนีสินทีรับมา ทังนีการปั นส่วนราคาซือในขันสุดท้ายอาจส่งผลให้
เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากมูลค่าสินทรัพย์ทแสดงไว้
ี
ขา้ งต้น ซึงจะส่งผลต่อค่าความนิยม
ผลของการประมาณการมูล ค่ายุติธรรมเบืองต้นของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้น ทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีและ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ของ DTAC จํานวน 31.15 พันล้านบาท และ 24.63 พันล้านบาท ตามลําดับ ซึงเทียบกับมูลค่าตามบัญชีจํานวน
50.23 พันล้านบาท และ 23.66 พันล้านบาท ตามลําดับ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้คลืนความถีและ
สินทรัพ ย์สทิ ธิการใช้ของ DTAC ถูกประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยวิธเี ปรียบเทียบราคาตลาดโดยเทียบเคียงมูลค่าปั จจุบ ันของ
จํานวนเงินทีจะจ่ายชําระของผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันทีมีการประมูลครังล่าสุด และ
ให้ถอื เสมือนว่ามูลค่าตามบัญชีของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าทีระบุในงบการเงินของ DTAC มีค่าเทียบเท่ากับ
มูล ค่ายุติธรรมของค่าเช่าจ่ายคงเหลือตามสัญ ญาเสมือนว่าทําสัญญาเช่าใหม่ ณ วันทีทํารายการ ซึงหากเทียบเคียงกับตลาด
แล้วไม่มผี ลประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าในเงือนไขสัญญาเช่า
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รายการปรับปรุงข้อมูลเสมือนทีเกียวกับการควบรวม (ต่อ)
ความสัม พันธ์กับ ลูกค้าของ DTAC ถือ เป็ นส่วนหนึ งของสิน ทรัพย์ไม่มีตัวตนทีสามารถระบุได้ ประมาณการมูลค่ายุติธรรม
จํานวน 5.28 พันล้านบาท คํานวณโดยวิธรี ายได้ส่วนเกินตามงวดเวลา อย่างไรก็ตามมูลค่ายุตธิ รรมนียังไม่ได้คํานึงถึงการทับซ้อน
ของกลุ่มลูกค้า เนืองจากรายละเอียดดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ซึงหากการวิเคราะห์การทับซ้อนของลูกค้าแล้วเสร็จอาจจะมีผลทําให้
มูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวเปลียนแปลงไป
กําหนดให้อตั ราภาษีท แท้
ี จริงเท่ากับร้อยละ 20 หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวน 2.56 พันล้านบาทเกิดจากรายการ
ปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทได้
ี มา
ค่าความนิยมจํานวน 110.53 พันล้านบาทเกิดจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสิงทีต้องจ่ายจํานวน 121.01 พันล้านบาท และ
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สุทธิทได้
ี มา จํานวน 10.48 พันล้านบาท
มูลค่ายุตธิ รรมของสิงทีต้องจ่ายคํานวณจากมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้นสามัญของ CM ในมุมมองของ TRUE (‘ผู้ซอ’)
ื ทีออกให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของ DTAC ณ วันทีทํารายการ (หมายเหตุ 3.2)
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