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บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   

สินทรพัย ์   
   

สินทรพัยห์มุนเวียน   
   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 25,538,969 30,977,390 

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 43,843 43,528 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 680,956 17,347 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื - 92,687 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 63,324,676 56,028,910 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - ส่วนทถีงึกําหนดชาํระในหนงีปี 1,240,815 1,212,943 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,000 51,696 

สนิทรพัยท์างการเงนิอนืทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 1,234 1,227 

สนิคา้คงเหลอื 2,680,496 5,142,260 

ภาษีหกั ณ ทจี่าย 10,032,390 10,291,442 

ภาษีมลูค่าเพมิ 5,873,531 5,263,253 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื 10,537,311 17,107,370 
   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 119,956,221 126,230,053 

   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   
   

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 21,491 23,534 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 10,000 - 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 4,867,826 3,039,802 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 260,870 260,870 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี 4,536,297 5,591,221 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 24,721,895 23,446,584 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 1,139,242 1,264,572 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 218,829,653 198,537,877 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 112,187,928 125,552,596 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 175,549,865 183,793,020 

ค่าความนิยม 120,686,775 120,520,628 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 11,392,997 11,062,108 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนื 15,046,007 6,212,122 
   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 689,250,846 679,304,934 
   

รวมสินทรพัย ์ 809,207,067 805,534,987 

 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
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 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 

หนีสินและส่วนของเจ้าของ   
   

หนีสินหมนุเวียน   
   

เงนิกูย้มืระยะสนั 5,999,471 3,500,000 

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 41,030 1,274,426 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 125,640,789 126,727,472 

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 14,619,223 17,317,481 

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 67,337,851 67,492,294 

ภาษเีงนิได้คา้งจา่ย 2,464,228 1,317,883 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 7,252,336 7,722,103 
   

รวมหนีสินหมนุเวียน 223,354,928 225,351,659 
   

หนีสินไมห่มุนเวียน   
   

เงนิกูย้มืระยะยาว 243,274,508 206,132,930 

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 5,149 1,139,170 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 118,632,134 131,571,139 

หนีสนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการ 77,629,073 89,008,194 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,397,197 7,202,306 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,099,721 4,635,197 

ประมาณการหนีสนิ 7,276,961 8,427,534 

หนีสนิไม่หมนุเวยีนอนื 9,784,565 10,519,076 
   

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 467,099,308 458,635,546 
   

รวมหนีสิน 690,454,236 683,987,205 
   

ส่วนของเจ้าของ   
   

ทุนทอีอกและชําระเตม็มลูค่าแลว้ 138,208,403 138,208,403 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 32,925,732 32,925,732 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้จากการควบรวมกจิการ 109,729,655 109,729,655 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัซอืคนื 45,692 45,692 

กาํไรสะสม   

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,612,950 1,367,770 

   ขาดทนุสะสม (162,118,056) (159,217,132) 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,107,672) (2,040,373) 
   

รวมส่วนของบรษิทัใหญ ่ 118,296,704 121,019,747 

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม 456,127 528,035 
   

รวมส่วนของเจ้าของ 118,752,831 121,547,782 
   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 809,207,067 805,534,987 
 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 

รายได้   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทแ์ละบรกิารอนื 191,959,904 192,480,632 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 32,131,529 23,866,159 
   

รวมรายได้ 224,091,433 216,346,791 
   

ต้นทุนขายและการให้บริการ   

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 125,625,052 123,124,412 

ตน้ทุนขาย 34,450,309 27,524,710 
   

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 160,075,361 150,649,122 
   

กาํไรขนัต้น 64,016,072 65,697,669 
   

รายไดอ้นื 3,690,849 5,521,426 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (15,820,066) (17,353,297) 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (23,693,123) (23,961,591) 

ค่าใช้จ่ายอนื (1,810,008) (505,312) 

ส่วนแบง่กําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 3,671,877 4,140,940 

ตน้ทุนทางการเงนิ (22,172,811) (21,334,557) 
   

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 7,882,790 12,205,278 

ภาษเีงนิได ้ (896,302) (1,020,532) 
   

กาํไรสาํหรบัปี 6,986,488 11,184,746 
   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:   

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - สุทธภิาษีเงนิได้ 104,064 (14,587) 

การวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารทุนดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

   ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - สุทธภิาษเีงนิได ้ (92,687) (48,564) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 25,406 6,397 
   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 7,023,271 11,127,992 

   

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบัปี   

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 7,079,601 11,307,594 

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (93,113) (122,848) 
   

กาํไรสาํหรบัปี 6,986,488 11,184,746 

   

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี   

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 7,116,384 11,250,840 

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุม (93,113) (122,848) 
   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 7,023,271 11,127,992 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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1 ข้อมลูทวัไป 

 

กําหนดให้ถอืเสมอืนว่า บรษิทั ซทิรนิ เมอร์สเจอร์ จํากดั  (“CM”) จดัตงับรษิทัเมอืวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใต้การควบ

รวมบริษัทระหว่าง บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชนั จํากัด (มหาชน) (“TRUE”) และ บรษิัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด 

(มหาชน) (“DTAC”) (รวมเรยีก “กจิการทคีวบรวม”) 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนีจดัทําขนึโดยฝ่ายบรหิารของ TRUE เพอืแสดงขอ้มูลทางการเงนิทเีกยีวขอ้งของ CM เสมอืนว่า 

มกีารควบรวมบรษิทัระหว่าง TRUE และ DTAC เมอืวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงนิรวมเสมอืน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืนสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และหมายเหตุประกอบ

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน (รวมเรยีก “ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน”) 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนได้จดัทําขนึเพือวตัถุประสงค์ในการแสดงถึงผลกระทบของการควบรวมบรษิัท ซึงไม่ได้เป็น 

การแสดงถึงผลการดําเนินงานทเีกิดขนึจรงิของงบการเงินรวม นอกจากนีข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนไม่ได้คาดการณ์ 

ผลการดําเนินงานในอนาคตหลงัจากการควบรวมกจิการ ดงันันขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนีอาจไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจัดทําขนึเพือนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท TRUE และ DTAC เพือใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสนิใจอนุมตักิารทํารายการควบรวมบรษิทั TRUE และ DTAC 

 

CM ประกอบธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมและการสอืสารต่างๆ ให้บรกิารโทรศัพท์เคลือนที บรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต WIFI 

โทรทศัน์ ดจิทิลัแพลตฟอร์ม การวางแผนและบรหิารโดยใชด้จิทิลั ปัญญาประดษิฐแ์ละอุปกรณ์อจัฉรยิะ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีได้ร ับการอนุมัติโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เมือวันท ี 

10 มนีาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  
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2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ 
 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมเสมอืน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนสําหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และหมายเหตุ

ประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน จดัทําขนึเพอืแสดงขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนว่าการควบรวมบรษิทัระหว่าง TRUE 

(“ผูซ้อื”) และ DTAC (“ผูถู้กซือ”) เกดิขนึเมอืวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกดิขนึเป็นบรษิทัใหม่ สมมตชิอืว่าบรษิัท 

ซทิรนิ เมอร์สเจอร์ จํากดั 
 

นโยบายการบญัชทีใีช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนีเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชที ีTRUE 

ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิรวม สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  ซงึจดัทําตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิของไทย (TFRS) โดยทําการปรบัปรุงรายการเพอืให้การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิของ DTAC สอดคล้องกบั

การนําเสนอข้อมูลทางการเงนิของ TRUE รายการปรบัปรุงเหล่านีไดจ้ดัทําโดยอาศยัความรูแ้ละประสบการณ์ทดีทีสุีด

ของ TRUE ซงึอา้งองิจากขอ้มูลทสีามารถเขา้ถงึไดจ้นถงึปัจจุบนัซงึเป็นไปในขอบเขตทจีํากดั ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง

เมอืสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทสีมบูรณใ์นภายหลงั 
 

การควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC (“การทํารายการ”) นีได้จัดทําโดยอ้างอิงถึงวิธีซือ (acquisition method)  

ซึงกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิจ การรบัรู้รายการทีอ้างอิงวิธีซือนัน 

สินทรพัย์ทีระบุได้ทีได้มาและหนีสินทีรบัมาได้ถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมเบืองต้น เมือกิจการทีควบรวมได้จ ัดทํา

รายละเอียดการปันส่วนราคาซอื (Purchase Price Allocation: PPA) แล้วเสร็จ รายการปรบัปรุงเหล่านีอาจมกีารเปลียนแปลง

ไปอย่างมสีาระสาํคญั เนืองจากมลูค่ายุตธิรรมอาจแตกต่างจากทปีระมาณการไวเ้ดมิ 
 

รายการปรบัปรุงข้อมูลเสมอืนบางรายการ (หมายเหตุข้อ 4) ได้จดัทําขนึโดยอ้างอิงจากข้อมูลทมีีอยู่จํากัด รวมถึง 

ขอ้สมมตบิางรายการ (หมายเหตุขอ้ 3) ท ีTRUE พจิารณาว่าเหมาะสม ณ วนัทรีายงานขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนี 

อย่างไรก็ตามรายการปรบัปรุงเหล่านีอาจมกีารเปลยีนแปลงไปอย่างมสีาระสําคญั เนืองจากรายละเอียดการปันส่วน

ราคาซือยงัไม่แล้วเสรจ็ ดงันันจงึไม่สามารถยนืยนัได้ว่าผลจากการปันส่วนราคาซอืเมอืแล้วเสรจ็จะไม่เปลยีนแปลงไป

อย่างมสีาระสาํคญัจากการปันส่วนเบอืงตน้ทแีสดงอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนี 
 

มูลค่ายุติธรรมของ DTAC ในข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนนี เกิดจากการประเมนิมูลค่ายุติธรรมตามประมาณการ 

ในเบอืงต้น ตามรายละเอยีดในหมายเหตุขอ้ 5 เมอืทําการควบรวมแล้วเสรจ็จะมกีารจดัทํารายละเอยีดของการปันส่วน

ราคาซอืใหเ้สรจ็สมบรูณ์ในภายหลงั 
 

รายการปรบัปรุงขอ้มลูเสมอืนในขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนี ปรบัปรุงจากขอ้มูลทมีหีลกัฐานสนับสนุน และรายการที

คาดว่าจะเกิดขนึจากการทํารายการควบรวมบรษิัทนี สําหรบัรายการทีไม่ได้เกิดขนึเป็นประจําทีแสดงในข้อมูลทาง

การเงนิของ TRUE และ DTAC ยงัคงแสดงรวมอยู่ในขอ้มูลทางการเงนิเสมอืนของกิจการทคีวบรวม รายละเอยีดของ

รายการปรบัปรุงข้อมูลเสมือนนีระบุอยู่ในหมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนนีไม่ได้สะท้อนถึง

ต้นทุนทางตรงเริมแรกในการซือธุรกิจ ต้นทุนจากกิจกรรมควบรวม หรือมูลค่าของผลประโยชน์ส่วนเพิมจากการ 

ควบรวม รวมถงึผลประโยชน์จากการทํางานร่วมกนัทอีาจจะเกดิขนึในอนาคต 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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2 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํ (ต่อ) 

 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนีจดัทําและแสดงโดยใชส้กุลเงนิบาท 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขนึจากข้อมูลทางการเงนิรวมเสมอืนฉบบัภาษาไทย ในกรณีทมีี

เนือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 แหล่งทีมาของข้อมูลทางการเงินทีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนีไดจ้ดัทําโดยอ้างองิจากงบการเงนิทตีรวจสอบและเผยแพร่แลว้ดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทเีกียวข้องทีตรวจสอบแล้วของ TRUE ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 และ  พ.ศ. 2563 ซงึผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็แบบไม่มเีงอืนไข และ 

 งบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงนิทเีกียวข้องทีตรวจสอบแล้วของ DTAC ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซงึผูส้อบบญัชไีดแ้สดงความเหน็แบบไม่มเีงอืนไข  

 

3 ข้อสมมติสาํคญัทีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน   

 

3.1 การควบรวม 

 

รายการปรบัปรุงขอ้มูลเสมอืนเกยีวกับการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เสมอืนว่าการควบรวมเกดิขนึเมอืวนัท ี

1 มกราคม พ.ศ. 2563 จัดทําโดยอ้างอิงถึงวิธีซือ (acquisition method) ซึงกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิฉบบัท ี3 เรอืง การรวมธุรกจิ TRUE ระบุเป็นผูซ้อื เนืองจาก TRUE มมีลูค่าตลาดโดยรวมมากกว่า DTAC  

 

ถอืเสมอืนว่าภายหลงัการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เสรจ็สนิ CM ยงัคงดําเนินธุรกจิของ TRUE และ DTAC 

ต่อไป ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ CM แสดงข้อมูลเสมือนว่า TRUE เป็นผู้ซือ และ CM จะแสดงข้อมูลทาง

การเงินของ TRUE ทีมูลค่าตามบัญชีเดิม และแสดงสินทรพัย์และหนีสินทีได้มาของ DTAC ตามมูลค่ายุติธรรม 

ซงึเป็นไปตามวธิซีอื   

 

CM จะออกหุ้นสามญัของตนเองใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นของ DTAC โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากการเทยีบกบัมูลค่าตลาดของ 

TRUE ซงึพจิารณาว่าเป็นสงิทตี้องจ่ายเพอืใหไ้ดม้าซงึสนิทรพัยส์ุทธขิอง DTAC 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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3 ข้อสมมติสาํคญัทีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 
 

3.2 การแลกเปลียนหุ้น 
 

CM จะออกหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ TRUE และ DTAC โดยมอีตัราการจดัสรรหุน้ ดงันี 

- 1 หุน้เดมิใน TRUE ต่อ 0.60018 หุน้ใน CM 

- 1 หุน้เดมิใน DTAC ต่อ 6.13444 หุน้ใน CM 
 

ถือเสมือนว่าหลงัเกิดรายการ CM จะมีหุ้นทีออกจําหน่ายทังหมด 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ  

4 บาท โดยหุ้นจํานวน 20,026,916,937 หุ้น และ 14,525,183,864 หุ้นจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TRUE และ 

DTAC ตามลําดบั 
 

3.3 การขายหุ้นทุนซือคืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 

ถอืเสมอืนว่า TRUE ไดข้ายหุน้ทุนซอืคนืทไีดซ้อืมาจาก SET ทงัหมด 24.00 ล้านหุน้ ออกไปภายในวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ในราคาทงัสนิ 118.23 ล้านบาท ทีราคา 4.9263 บาทต่อหุ้น ซึงเป็นราคาทอี้างอิงจากราคาปิดเฉลยีย้อนหลงั 30 วนั 

ทําการซอืขายจนถงึวนัท ี28 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

3.4 คา่ความนิยมทีเกิดจากการควบรวมบริษทั 
 

ค่าความนิยม คาํนวณจากผลต่างระหว่างสงิตอบแทนทจี่าย และมูลค่าสนิทรพัย์ทไีดม้าและหนีสนิทรีบัมาของ DTAC ที

ปรบัปรุงโดยผลจากการประเมนิมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทรีะบุไดแ้ละหนีสนิทไีดม้าและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี

เกยีวขอ้ง 
 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมในเบืองต้นไดถู้กจดัทําเพียงบางรายการ ดงันันเมือการปันส่วนราคาซือแล้วเสร็จ อาจมี

รายการปรบัปรุงเพมิเติม เช่น การประเมนิมูลค่ายุติธรรมของหนีสนิทอีาจจะเกิดขนึ หนีสนิสญัญาเช่า สนิทรพัย์สทิธิ

การใช ้และทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ ดว้ยเหตุนีขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนจงึยงัไม่ไดส้ะทอ้นค่าเสอืมราคา และค่าตดั

จาํหน่ายของรายการปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ดงักล่าว ซงึผลจากการปันส่วนราคาซอืเมอืแล้วเสรจ็อาจส่งผลให ้

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สุทธทิไีดม้าเปลยีนแปลงไปอย่างมสีาระสําคญั รวมถงึค่าความนิยมทแีสดงอยูใ่นขอ้มูลทาง

การเงนิรวมเสมอืนนี 
 

รายละเอียดของหนีสินทีอาจจะเกิดขนึซงึยงัไม่ไดส้ะท้อนในข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนนี ถูกเปิดเผยอยู่ในข้อมูล 

ทางการเงนิทใีชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน (หมายเหตุขอ้ 2.2)  
 

ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนีได้แสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมบางรายการทีได้ทําการประเมินในเบืองต้น ได้แก ่ 

มลูค่ายุตธิรรมของความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้– ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ีและสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

ทีได้ทําการประเมินมูลค่ายุติธรรม ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนนีได้สะท้อนค่าตัดจําหน่ายของการปรบั 

มลูค่ายุตธิรรมดงักลา่ว 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี กําหนดให้มูลค่าของหุ้น CM ทีต้องออกเพือแลกเปลียน ณ วันซือ  

มรีาคาเท่ากบั 8.3308 บาทต่อหุน้ ซงึประเมนิจากมลูค่าตลาดโดยรวมของ TRUE วนัท ี28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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3 ข้อสมมติสาํคญัทีใช้ในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 
 

3.4 คา่ความนิยมทีเกิดจากการควบรวมบริษทั (ต่อ) 
 

เนืองจากการปันส่วนราคาซือยงัไม่แล้วเสร็จ ค่าความนิยมทีเกิดจากการควบรวมเมือเกิดขนึภายหลงัอาจมีจํานวน

แตกต่างจากทีระบุในข้อมูลทางเงนิรวมเสมือนนี รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสงิทตี้องจ่ายเพอืแลกเปลียน ณ วนัซือ 

อาจเปลยีนแปลงไป ดงันัน TRUE จงึไม่สามารถยนืยนัได้ว่าค่าความนิยมทเีกดิขนึอนัเป็นผลจากการปันส่วนราคาซอื

เมอืแล้วเสรจ็จะไม่เปลยีนแปลงไปจากการประมาณมลูค่ายุตธิรรมในเบอืงต้นทแีสดงอยู่ในขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนนี 
 

รายการปรบัปรุงข้อมูลทางการเงินเสมือนเกียวกับสิงตอบแทนทีจ่ายเพือแลกเปลียนในเบืองต้นนันได้ระบุอยู่ใน 

หมายเหตุขอ้ 5 
 

3.5 ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจากการปรบัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยที์ได้มาจากการควบรวม 
 

จากข้อสมมติสําหรบัการจดัทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน โดยเสมือนว่าการรวมธุรกิจเสร็จสิน ณ วนัท ี 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานของ CM จงึไดร้วมค่าเสอืมราคาและค่าตดัจําหน่ายทเีพมิขนึ (ลดลง) จากการ

ปรบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยข์อง DTAC ทไีดม้าจากการควบรวม โดยกําหนดใหอ้ายุการใชง้านคงเหลอื มดีงันี 
 

 อายุการใชง้านคงเหลอื อ้างองิจาก 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ี 14 ปี ระยะเวลาทไีดร้บัอนุญาตคงเหลอื 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 13 ปี อายุการใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 4.55 ปี อายุสญัญาเช่าคงเหลอืเฉลยี 
 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิเสมือนกําหนดให้ค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่ายจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัยท์ไีดม้าจากการควบรวม ถูกรบัรูใ้นตน้ทนุการใหบ้รกิาร ในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน 
 

3.6 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั 
 

ในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนนีกจิการทคีวบรวม ยงัไม่ไดส้อบทานการประมาณการบญัชใีหม่ ดงันันขอ้มูล

ทางการเงินรวมเสมือนจึงยังไม่ได้สะท้อนรายการปรับป รุงทีอาจเกิดขึนจาการประมาณการบัญชีทีสําคัญ  

เช่น อายุการใชง้านของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้และการกําหนดอายุสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญา

ทีมีสทิธใินการขยายอายุสญัญาเช่าและยกเลิกสญัญาเช่า ดงันันประมาณการทางบัญชทีีใช้ในการจดัทําข้อมูลทาง

การเงนิรวมเสมอืนนีอาจแตกต่างจากประมาณการทางบญัชขีอง CM 
 

รายละเอยีดอายุการใชง้านของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้อง TRUE ทใีชใ้นการจดัทําขอ้มลูทาง

การเงนิรวมเสมอืนนี เป็นไปตามทเีปิดเผยไว้ในหมายหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5.9 และ 5.13 ในงบการเงนิสําหรบัปี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ของ TRUE ทไีดร้บัการตรวจสอบแลว้ 
 

รายละเอยีดอายุการใชง้านของทดีนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้อง DTAC ทใีชใ้นการจดัทําขอ้มลูทาง

การเงนิรวมเสมอืนนี เป็นไปตามทเีปิดเผยไว้ในหมายหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4.5 และ 4.7 ในงบการเงนิสําหรบัปี

สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ของ DTAC ทไีดร้บัการตรวจสอบแลว้ 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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3 ข้อสมมติสาํคญัทีใช้ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 
 

3.7 การแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัทีเกิดรายการควบรวม 
 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนนี CM แสดงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยอ้างอิงถึงวิธีซือ (acquisition method)  

ซงึกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท ี3 เรอืง การรวมธุรกจิ  
 

3.8 สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษียกไปของกิจการทีควบรวม 
 

อ้างถึงประมวลรษัฎากรของไทย ภาษีเงนิได้นิติบุคคลคอืภาษีอากรประเภทหนึงทจีดัเก็บจากเงนิได้ของบรษิัท หรอื 

หา้งหุ้นส่วนนิตบุิคคล ดงันันขาดทุนสะสมทางภาษยีกไป สามารถใชป้ระโยชน์ได้สําหรบันิตบุิคคลทกี่อใหเ้กิดขาดทุน

สะสมนันเท่านันและไม่สามารถโอนให้กับนิติบุคคลอืนได้ ดงันันขาดทุนสะสมทางภาษียกไป จะสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดใ้นจํานวนทคีาดว่าจะไดใ้ชป้ระโยชน์กอ่นการควบรวมแล้วเสรจ็เท่านัน 
 

ตามทรีะบุไว้ในหลกัเกณฑ์ในการจดัทํา (หมายเหตุขอ้ 2) ถอืเสมอืนใหก้ารควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เกดิขนึ

เมอืวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงันันยอดคงเหลือของสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชทีเีกิดจากขาดทุนสะสม 

ทางภาษทียีงัไม่ไดใ้ชข้องกจิการทคีวบรวม ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะถูกตดัจําหน่าย ณ วนัทเีกดิการควบรวม 
 

3.9 การปรบัปรงุสินทรพัยข์อง TRUE ทีมีความซาํซ้อนหรือไม่จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของ CM 
 

อ้างถงึเงอืนไขการควบรวมกจิการใน สารสนเทศการควบรวมกจิการ ระหว่าง TRUE และ DTAC วนัท ี18 กุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2565 กําหนดให้ TRUE ทําการปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์ทมีคีวามซําซ้อนหรอืไม่จําเป็นต่อการดําเนินงานของ 

CM ก่อนการควบรวม 
 

สนิทรพัย์ทมีคีวามซําซ้อนหรอืไม่จําเป็นต่อการดําเนินงานของ CM ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์อืนๆ  

ทเีกียวข้องททีงัสองกิจการมคีวามซําซ้อนกนัและมคีวามเป็นไปได้ในการตดัจําหน่าย วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ต้นทุนของสนิทรพัย์ดงักล่าว มีมูลค่ารวม 110.56 พนัล้านบาท มูลค่าตามบญัชสีุทธิรวม 89.57 พนัล้านบาท โดยค่าเสอืม

ราคาของสนิทรพัย์ดงักล่าวสําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เท่ากบั 4.56 พนัล้านบาทต่อปี  

เนืองจากขอ้จํากดัของขอ้มูล การปรบัปรุงสนิทรพัยท์มีคีวามซําซ้อนทเีกดิขนึภายหลงัอาจมคีวามแตกต่างจากทรีะบุไว้

ในข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนนี ทังจากจํานวนหรือต้นทุนและค่าเสือมราคาทีบันทึกเพิมเติมถึงวนัตัดจําหน่าย

สนิทรพัย ์
 

จากทรีะบุไวใ้นหลกัเกณฑ์ในการจดัทํา (หมายเหตุขอ้ 2) ถอืเสมอืนใหก้ารควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC เกดิขนึ

เมอืวนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 ดงันันการปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์ของ TRUE ดงักล่าวจงึปรบัปรุงรบัรูผ้ลกระทบไป

ยงักําไรสะสมต้นงวดของ CM และปรบัปรุงลดค่าเสือมราคาของสินทรพัย์ดงักล่าว ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เสมอืนสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  
 

3.10 การตดัรายการค้าและยอดคงค้างระหว่างกนัของ TRUE และ DTAC  
 

รายการคา้และยอดคงคา้งระหว่างกนัทถูีกตดัรายการในการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิเสมอืนนี มดีงันี 
 

 รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึระหว่างกนัระหว่างกจิการทคีวบรวม และ 

 ยอดคงคา้งทคีงเหลอืในงบแสดงฐานะทางการเงนิของกิจการทคีวบรวม  



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  
 

4.1  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรบัปรุง 

 

ขอ้มูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมอืน  รวมเสมือน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 21,963,481 3,575,488 -  25,538,969 

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 43,843 - -  43,843 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 625,532 - 55,424 (จ) 680,956 

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 51,797,153 10,250,016 1,277,507 (ข) (ง) (จ) 63,324,676 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - ส่วนทถึีงกําหนดชําระในหนีงปี - 1,240,815 -  1,240,815 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 2,000 - -  2,000 

สนิทรพัยท์างการเงนิอนืทวีดัมลูค่า 

   ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

1,234 - - 

 

1,234 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอนื - 55,424 (55,424) (จ) - 

สนิคา้คงเหลอื 1,373,735 1,306,761 -  2,680,496 

ภาษหีกั ณ ทจี่าย 10,032,390 - -  10,032,390 

ภาษมีลูค่าเพมิ 5,873,531 - -  5,873,531 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 8,417,517 3,298,667 (1,178,873) (จ) 10,537,311 
      

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน 100,130,416 19,727,171 98,634  119,956,221 
      

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      
      

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 21,351 140 -  21,491 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการทเีกยีวขอ้งกนั 10,000 - -  10,000 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน 4,113,419 - 754,407 (จ) 4,867,826 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย         

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 260,870 - -  260,870 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วน      

   ทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - 4,536,297 -  4,536,297 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอนื - 754,407 (754,407) (จ) - 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสว่นไดเ้สยีในการร่วมคา้ 24,493,841 - 228,054 (จ) 24,721,895 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 228,054 (228,054) (จ) - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 1,139,242 - -  1,139,242 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 245,337,133 53,771,678 (80,279,158) (จ) (ฉ) 218,829,653 

เงนิมดัจําและเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการจดัซอื      

   และตดิตงัอุปกรณ์ - 177,606 (177,606) (จ) - 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 94,222,965 17,419,476 545,487 (ค) 112,187,928 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บั      

   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี - 57,036,179 (57,036,179) (จ) - 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื - 2,060,847 (2,060,847) (จ) - 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 128,325,129 - 47,224,736 (ค) (จ) 175,549,865 

ค่าความนิยม 10,159,916 - 110,526,859 (ค) 120,686,775 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,862,293 4,394,798 1,135,906 (ค) 11,392,997 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอนื 10,838,005 4,208,002 -  15,046,007 
      

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวียน 524,784,164 144,587,484 19,879,198  689,250,846 
      

รวมสินทรพัย ์ 624,914,580 164,314,655 19,977,832  809,207,067 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 
 

4.1 งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 ขอ้มูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรุง 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมือน  รวมเสมือน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 

หนีสิน      
      

หนีสินหมุนเวียน      
      

เงนิกูย้มืระยะสนั 5,999,471 - -  5,999,471 

หนสีนิทางการเงนิทวีดัมูลค่า      

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 41,030 - -  41,030 

เจา้หนกีารคา้และเจา้หนีอนื 92,665,604 25,965,561 7,009,624 (ง) (จ) 125,640,789 

รายไดร้บัลว่งหน้าค่าบรกิารโทรศพัท์ - 2,115,344 (2,115,344) (จ) - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 9,019,786 - 5,599,437 (จ) 14,619,223 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทถีึงกําหนดชําระในหนึงปี - 5,599,437 (5,599,437) (จ) - 

ส่วนทถีึงกําหนดชําระภายในหนึงปีของเงนิกูย้มืระยะยาว 59,312,548 - 8,025,303 (จ) 67,337,851 

เงนิกูย้มืระยะยาว - ส่วนทถึีงกําหนดชําระภายในหนึงปี - 4,995,044 (4,995,044) (จ) - 

หุน้กู้ - ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - 3,030,259 (3,030,259) (จ) - 

ภาษเีงินไดค้า้งจ่าย 133,403 105 2,330,720 (ค) 2,464,228 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ช้คลนื - ความถฯี      

   คา้งจ่ายส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - 4,913,878 (4,913,878) (จ) - 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการรอืถอน - ส่วนทสีญัญา      

   สนิสุดภายในหนึงปี - 39,968 (39,968) (จ) - 

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 6,775,864 436,504 39,968 (จ) 7,252,336 
      

รวมหนีสินหมุนเวียน 173,947,706 47,096,100 2,311,122  223,354,928 
      

หนีสินไม่หมุนเวยีน      
      

เงนิกู้ยมืระยะยาว 192,196,068 - 51,078,440 (จ) 243,274,508 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนด      

   ชําระภายในหนึงปี - 9,987,088 (9,987,088) (จ) - 

หุน้กู้ - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี - 41,091,352 (41,091,352) (จ) - 

หนสีนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 5,149 - -  5,149 

หนสีนิตามสญัญาเช่า 105,149,061 - 13,483,073 (จ) 118,632,134 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนด      

   ชําระในหนึงปี - 13,483,073 (13,483,073) (จ) - 

หนสีนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาตใหด้ําเนินการ 47,297,899 - 30,331,174 (จ) 77,629,073 

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,497,790 - 899,407 (ค) 6,397,197 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,495,225 - 604,496 (จ) 4,099,721 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน - 604,496 (604,496) (จ) - 

ประมาณการหนีสนิ 5,724,979 - 1,551,982 (จ) 7,276,961 

สาํรองค่าใชจ่้ายในการรือถอน - สุทธจิาก      

   ส่วนทสีญัญาสนิสุดภายในหนึงปี - 1,551,982 (1,551,982) (จ) - 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี คา้งจ่าย      

   - สุทธจิากสว่นทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - 30,331,174 (30,331,174) (จ) - 

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 9,782,657 1,908 -  9,784,565 
      

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 369,148,828 97,051,073 899,407  467,099,308 
      

รวมหนีสิน 543,096,534 144,147,173 3,210,529  690,454,236 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.1  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 
 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรุง 

 

ขอ้มูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมือน  รวมเสมือน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 

      

ส่วนของเจ้าของ      
      

ทุนทอีอกและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 133,472,781 4,735,622 - (ก (1)) 138,208,403 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 26,384,073 6,541,659 -  32,925,732 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ทเีกดิจากการ 

   ควบรวมบรษิทั - - 109,729,655 (ก (1)) 109,729,655 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัซอืคนื - - 45,692 (ข) 45,692 

ส่วนเกนิทุนอนื - 1,647,137 (1,647,137) (ก (2)) - 

กําไรสะสม      

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,592,180 474,416 (453,646) (ก (2)) 1,612,950 

   ทุนสาํรองหุ้นสามญัซือคนื 72,540 - (72,540) (ข) - 

   ขาดทุนสะสม (77,979,443) (10,881,483) (73,257,130) (ก (2)) (ข) (ค) (ฉ) (162,118,056) 

หกั หุน้สามญัซือคนื (72,540) - 72,540 (ข) - 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,107,672) 17,650,131 (17,650,131) (ก (2)) (2,107,672) 
      

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 81,361,919 20,167,482 16,767,303  118,296,704 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม 456,127 - -  456,127 
      

รวมส่วนของเจ้าของ 81,818,046 20,167,482 16,767,303  118,752,831 
      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 624,914,580 164,314,655 19,977,832  809,207,067 

 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.2  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรบัปรงุ 

  

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหต ุ พนับาท 

      

สินทรพัย ์      
      

สินทรพัยห์มนุเวยีน      
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 24,330,348 6,647,042 -  30,977,390 

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 43,528 - -  43,528 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน 1,438 - 15,909 (จ) 17,347 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย      

   มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

   เบด็เสรจ็อนื 

 

92,687 - - 

 

92,687 

ลูกหนกีารคา้และลกูหนีอนื 44,918,614 9,888,516 1,221,780 (ข) (ง) (จ) 56,028,910 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า  

   - สว่นทถีงึกําหนดชําระในหนีงปี 

 

- 1,212,943 -  1,212,943 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการท ี

   เกยีวขอ้งกนั 

 

51,696 - -  

 

51,696 

สนิทรพัยท์างการเงนิอนืทวีดัมลูคา่ 

   ดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย 

 

1,227 - - 

  

1,227 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอนื - 15,909 (15,909) (จ) - 

สนิคา้คงเหลอื 4,508,245 634,015 -  5,142,260 

ภาษหีกั ณ ทจี่าย 10,291,442 - -  10,291,442 

ภาษมีลูคา่เพมิ 5,263,253 - -  5,263,253 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 14,903,086 3,323,701 (1,119,417) (จ) 17,107,370 
      

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 104,405,564 21,722,126 102,363  126,230,053 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.2  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรบัปรงุ 

  

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน      
      

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 23,394 140 -  23,534 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย         

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทนุ 1,210,082 - 1,829,720 (จ) 3,039,802 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย 

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

     

   เบด็เสรจ็อนื 260,870 - -  260,870 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอนื - 1,829,720 (1,829,720) (จ) - 

ลูกหนีตามสญัญาเชา่ – สทุธจิาก 

   ส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - 5,591,221 -  5,591,221 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและสว่นไดเ้สยี      

   ในการร่วมคา้ 23,213,285 - 233,299 (จ) 23,446,584 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - 233,299 (233,299) (จ) - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 1,264,572 - -  1,264,572 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 231,894,086 51,346,994 (84,703,203) (จ) (ฉ) 198,537,877 

เงนิมดัจาํและเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการ      

   จดัซอืและตดิตงัอุปกรณ ์ - 308,691 (308,691) (จ) - 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 103,336,042 21,456,769 759,785 (ค) 125,552,596 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ตน้ทนุการไดร้บั      

   ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี - 62,104,579 (62,104,579) (จ) - 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนอนื - 1,772,369 (1,772,369) (จ) - 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 132,748,844 - 51,044,176 (ค) (จ) 183,793,020 

ค่าความนิยม 9,993,769 - 110,526,859 (ค) 120,520,628 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,080,653 4,819,099 162,356 (ค) 11,062,108 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอนื 3,116,739 3,095,383 -  6,212,122 
      

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 513,142,336 152,558,264 13,604,334  679,304,934 
      

รวมสินทรพัย ์ 617,547,900 174,280,390 13,706,697  805,534,987 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 

 

4.2  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรงุ 

  

ขอ้มูลทางการเงิน 

 ของกลุม่ TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

หนีสิน      
      

หนีสินหมุนเวียน      
      

เงนิกูย้มืระยะสนั 3,500,000 - -  3,500,000 

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทนุ 1,274,426 - -  1,274,426 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 90,276,648 26,943,924 9,506,900 (ง) (จ) 126,727,472 

รายไดร้บัลว่งหน้าคา่บรกิารโทรศพัท ์ - 1,915,241 (1,915,241) (จ) - 

หนีสนิตามสญัญาเช่าส่วนทถีงึ      

   กําหนดชําระภายในหนึงปี 12,654,125 - 4,663,356 (จ) 17,317,481 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - สว่นทถีงึ      

   กําหนดชําระในหนงึปี - 4,663,356 (4,663,356) (จ) - 

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี      

   ของเงนิกูย้มืระยะยาว 61,007,697 - 6,484,597 (จ) 67,492,294 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิาก      

   สว่นทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี - 3,984,805 (3,984,805) (จ) - 

หุน้กู ้- ส่วนทถีงึกําหนดชําระ 

   ภายในหนึงปี 

 

- 2,499,792 (2,499,792) (จ) - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 161,833 - 1,156,050 (ค) 1,317,883 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตให้ใชค้ลนื 

   - ความถฯี คา้งจ่ายสว่นทถีงึ 

 

    

   กําหนดชําระในหนงึปี - 7,607,528 (7,607,528) (จ) - 

สาํรองคา่ใชจ่้ายในการรอืถอน –       

   ส่วนทสีญัญาสนิสุดภายในหนึงปี - 122,485 (122,485) (จ) - 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 6,911,239 688,379 122,485 (จ) 7,722,103 
      

รวมหนีสินหมุนเวียน 175,785,968 48,425,510 1,140,181  225,351,659 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุขอ้มูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.2  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

 ข้อมลูงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรงุ 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุม่ TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

หนีสิน (ต่อ)      
      

หนีสินไม่หมุนเวยีน      
      

เงนิกูย้มืระยะยาว 158,491,494 - 47,641,436 (จ) 206,132,930 

เงนิกูย้มืระยะยาว  

   - สทุธจิากส่วนทถีงึกาํหนด 

     

    ชําระภายในหนงึปี - 9,976,132 (9,976,132) (จ) - 

หุน้กู ้- สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนด 

   ชําระภายในหนงึปี 

 

- 37,665,304 (37,665,304) (จ) - 

หนีสนิทางการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย      

   มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไร      

   หรอืขาดทุน 1,139,170 - -  1,139,170 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 113,751,160 - 17,819,979 (จ) 131,571,139 

หนีสนิตามสญัญาเช่า      

   - สุทธจิากส่วนทถีงึกาํหนด      

     ชําระในหนึงปี - 17,819,979 (17,819,979) (จ) - 

หนีสนิภายใตส้ญัญาและใบอนุญาต      

   ใหด้ําเนินการ 55,521,542 - 33,486,652 (จ) 89,008,194 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,251,016 - 951,290 (ค) 7,202,306 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 3,990,075 - 645,122 (จ) 4,635,197 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว      

   ของพนักงาน - 645,122 (645,122) (จ) - 

ประมาณการหนสีนิ 6,485,825 - 1,941,709 (จ) 8,427,534 

สาํรองค่าใช้จา่ยในการรอืถอน -      

   สุทธจิากส่วนทสีญัญาสนิสดุ      

   ภายในหนึงปี - 1,941,709 (1,941,709) (จ) - 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตให้ใช ้      

   คลนืความถฯี       

   คา้งจ่าย - สุทธจิาก      

   ส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี - 33,486,652 (33,486,652) (จ) - 

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 10,514,517 4,559 -  10,519,076 
      

รวมหนีสินไมห่มุนเวยีน 356,144,799 101,539,457 951,290  458,635,546 
      

รวมหนีสิน 531,930,767 149,964,967 2,091,471  683,987,205 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.2  งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมือน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

งบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) รายการปรบัปรงุ  ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหต ุ พนับาท 
      

ส่วนของเจา้ของ      
      

ทุนทอีอกและชําระเตม็มลูค่าแล้ว 133,472,781 4,735,622 - (ก (1)) 138,208,403 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 26,384,073 6,541,659 -  32,925,732 

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ทเีกดิจากการ 

   ควบรวมบรษิทั - - 109,729,655 (ก (1)) 109,729,655 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้นสามญัซอืคนื - - 45,692 (ข) 45,692 

ส่วนเกนิทุนอนื - 1,647,137 (1,647,137) (ก (2)) - 

กําไรสะสม      

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,347,000 474,416 (453,646) (ก (2)) 1,367,770 

   ทุนสาํรองหุน้สามญัซอืคนื 72,540 - (72,540) (ข) - 

   ขาดทุนสะสม (74,074,383) (6,733,542) (78,409,207) (ก (2)) (ข) (ค) (ฉ) (159,217,132) 

หกั หุน้สามญัซอืคนื (72,540) - 72,540 (ข) - 

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (2,040,373) 17,650,131 (17,650,131) (ก (2)) (2,040,373) 
      

รวมส่วนของบรษิทัใหญ ่ 85,089,098 24,315,423 11,615,226  121,019,747 

สว่นไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ 528,035 - -  528,035 
      

รวมส่วนของเจา้ของ 85,617,133 24,315,423 11,615,226  121,547,782 
      

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 617,547,900 174,280,390 13,706,697  805,534,987 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.3  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
 ขอ้มูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรุง 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุม่ TRUE ของกลุ่ม DTAC เสมือน  รวมเสมือน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

รายได ้      
      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท ์

   และบรกิารอนื 

 

120,370,289 

 

- 

 

71,589,615 (ช) (ซ) 

 

191,959,904 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 23,284,982 - 8,846,547 (ซ) 32,131,529 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ - 57,824,290 (57,824,290) (ซ) - 

รายไดจ้ากการขายเครอืงโทรศพัท์ 

   และชุดเลขหมาย 

 

- 

 

8,846,547 

 

(8,846,547) 

 

(ซ) 

 

- 

รายไดจ้ากการดําเนินงานอนื - 14,649,167 (14,649,167) (ซ) - 
      

รวมรายได้ 143,655,271 81,320,004 (883,842)  224,091,433 
      

ต้นทุนขายและการให้บริการ      
      

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 81,633,641 - 43,991,411 (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) 125,625,052 

ตน้ทุนขาย 23,839,933 - 10,610,376 (ซ) 34,450,309 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศพัท์ - 50,176,566 (50,176,566) (ซ) - 

ตน้ทนุขายเครอืงโทรศพัท ์

   และชุดเลขหมาย 

 

- 

 

10,610,376 

 

(10,610,376) 

 

(ซ) 

 

- 
      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 105,473,574 60,786,942 (6,185,155)  160,075,361 
      

กาํไรขนัต้น 38,181,697 20,533,062 5,301,313  64,016,072 
      

ดอกเบยีรบั - 12,256 (12,256) (ซ) - 

รายไดอ้นื 3,552,796 125,797 12,256 (ซ) 3,690,849 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (11,635,859) - (4,184,207) (ซ) (15,820,066) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย จดัจําหน่ายและ 

   การใหบ้รกิาร - (4,184,207) 4,184,207 (ซ) - 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (14,132,581) (9,560,542) -  (23,693,123) 

กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - 4,841 (4,841) (ซ) - 

ขาดทุนจากการวดัมลูค่าตราสาร      

   อนุพนัธ์และสถานะสุทธจิาก      

   การป้องกนัความเสยีง - (148,215) 148,215 (ซ) - 

ค่าใชจ้่ายอนื (1,666,634) - (143,374) (ซ) (1,810,008) 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุน      

   ในบรษิทัร่วม 3,677,122 (5,245) -  3,671,877 

ตน้ทุนทางการเงนิ (19,343,202) (2,829,609) -  (22,172,811) 
      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (1,366,661) 3,948,138 5,301,313  7,882,790 

ภาษเีงนิได้ (154,861) (592,205) (149,236) (ฌ) (896,302) 
      

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (1,521,522) 3,355,933 5,152,077  6,986,488 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมลูทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.3  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

 

 ข้อมลูงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรงุ 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุม่ TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:      

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนั 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

   - สทุธภิาษเีงนิได ้ 102,432 1,632 -  104,064 

การวดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารทุน 

   ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม 

     

ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื  

   - สุทธภิาษเีงนิได ้ (92,687) - -  (92,687) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 25,406 - -  25,406 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (1,486,371) 3,357,565 5,152,077  7,023,271 

      

การแบง่ปันกาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี      

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ (1,428,409) 3,355,933 5,152,077  7,079,601 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (93,113) - -  (93,113) 
      

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (1,521,522) 3,355,933 5,152,077  6,986,488 

      

การแบง่ปนักาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 

   สาํหรบัปี 

     

สว่นทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ (1,393,258) 3,357,565 5,152,077  7,116,384 

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (93,113) - -  (93,113) 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี (1,486,371) 3,357,565 5,152,077  7,023,271 

 

 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

4.4  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมูลงบการเงินรวม 

(ตรวจสอบแล้ว) 

 

รายการปรบัปรงุ 

 

ข้อมูลทางการเงิน 

 ของกลุม่ TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 

 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหตุ พนับาท 
      

รายได ้      
      

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท์

และบรกิารอนื 

 

121,325,881 

 

- 

 

71,154,751 (ช) (ซ) 

 

192,480,632 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 16,886,456 - 6,979,703 (ซ) 23,866,159 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ - 59,993,268 (59,993,268) (ซ) - 

รายไดจ้ากการขายเครอืงโทรศพัท์

และชุดเลขหมาย 

 

- 6,979,703 (6,979,703) 

 

(ซ) - 

รายไดจ้ากการดาํเนนิงานอนื - 11,845,029 (11,845,029) (ซ) - 
      

รวมรายได ้ 138,212,337 78,818,000 (683,546)  216,346,791 
      

ต้นทุนขายและการให้บริการ      
      

ตน้ทนุการใหบ้รกิาร 81,984,285 - 41,140,127 (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) 123,124,412 

ตน้ทุนขาย 18,653,695 - 8,871,015 (ซ) 27,524,710 

ตน้ทุนการใหบ้รกิารโทรศพัท ์ - 47,124,986 (47,124,986) (ซ) - 

ตน้ทุนขายเครอืงโทรศพัทแ์ละ 

   ชุดเลขหมาย 

 

- 

 

8,871,015 

 

(8,871,015) 

 

(ซ) 
 

- 
      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 100,637,980 55,996,001 (5,984,859)  150,649,122 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมลูทางการเงินรวมเสมอืน (ต่อ) 

 

4.4  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมือน สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

 ข้อมูลงบการเงินรวม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

ข้อมลูงบการเงินรวม 
(ตรวจสอบแล้ว) 

 
รายการปรบัปรงุ 

 
ข้อมลูทางการเงิน 

 ของกลุ่ม TRUE ของกลุม่ DTAC เสมอืน  รวมเสมอืน 
 พนับาท พนับาท พนับาท หมายเหต ุ พนับาท 
      

กาํไรขนัต้น 37,574,357 22,821,999 5,301,313  65,697,669 
      

ดอกเบยีรบั - 26,055 (26,055) (ซ) - 
รายไดอ้นื 5,126,204 39,345 355,877 (ซ) 5,521,426 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (13,245,119) - (4,108,178) (ซ) (17,353,297) 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย จดัจาํหน่าย 
   และการใหบ้รกิาร - (4,108,178) 4,108,178 (ซ) - 
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (13,683,043) (10,278,548) -  (23,961,591) 
กําไรจากอตัราแลกเปลยีน - 31,421 (31,421) (ซ) - 
กําไรจากการวดัมลูค่าตราสาร

อนุพนัธแ์ละสถานะสุทธจิาก 
     

 การป้องกนัความเสยีง - 298,401 (298,401) (ซ) - 
ค่าใช้จ่ายอนื (505,312) - -  (505,312) 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 4,152,790 (11,850) -  4,140,940 
ตน้ทุนทางการเงนิ (18,475,562) (2,858,995) -  (21,334,557) 
      

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ 944,315 5,959,650 5,301,313  12,205,278 
ภาษเีงนิได ้ (18,765) (852,531) (149,236) (ฌ) (1,020,532) 
      

กาํไรสาํหรบัปี 925,550 5,107,119 5,152,077  11,184,746 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน:      
การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนั 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - 

   สุทธภิาษเีงนิได ้ - (14,587) -  (14,587) 
การวดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสารทุน      
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน      
    เบด็เสรจ็อนื - สุทธจิากภาษเีงนิได ้ (48,564) - -  (48,564) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 6,397 - -  6,397 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 883,383 5,092,532 5,152,077  11,127,992 
      

การแบ่งปันกาํไรสาํหรบัปี      
ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 1,048,398 5,107,119 5,152,077  11,307,594 
ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อํีานาจควบคมุ (122,848) - -  (122,848) 
      

กาํไรสาํหรบัปี 925,550 5,107,119 5,152,077  11,184,746 
      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 

     

      

ส่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ ่ 1,006,231 5,092,532 5,152,077  11,250,840 
สว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (122,848) - -  (122,848) 
      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 883,383 5,092,532 5,152,077  11,127,992 
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4 รายการปรบัปรงุข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (ต่อ) 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือนนีได้มีการปรบัปรุงและจดัประเภทรายการของ DTAC ทีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะทาง

การเงนิรวมเสมอืนและและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมเสมอืน เพอืใหก้ารนําเสนอรายการสอดคล้องกบัการนําเสนอรายการของ

ขอ้มูลทางการเงนิรวมเสมอืนของ CM การจดัประเภทใหม่นีจดัทําจากข้อมลูเบอืงต้นและอาจมกีารเปลยีนแปลงหากสามารถไดร้บั

ขอ้มลูทสีมบูรณ์ในภายหลงั 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมเสมอืน 

 

(ก) รายการทเีกยีวขอ้งกบัการควบรวมโดยการออกหุน้สามญัของ CM ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ DTAC (หมายเหตุ 3.1 และ 3.2) 
 

(1) การปรบัปรุงส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญทีเกิดจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC  

โดยการแลกเปลยีนหุน้ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

 

ทุนทีออกและ

ชาํระแล้ว 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาก

การควบรวมกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

ตดัรายการทุนจดทะเบยีนและส่วนเกนิทุนของ DTAC (4,735,622) (6,541,659) 

ออกหุน้ใหม่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของ DTAC สาํหรบัการควบรวมบรษิทั 58,100,735 62,906,201 

ปรบัปรุงทุนทอีอกและชําระแลว้ของ TRUE ใหส้อดคลอ้งกบั   

   ทุนจดทะเบยีนของ CM  (53,365,113) 53,365,113 

 - 109,729,655 
 

(2) รายการปรบัปรุงอนืๆ ทเีกดิจากการควบรวมระหว่าง TRUE และ DTAC ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 
 

(ข) การขายหุน้ทุนซอืคนืในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) (หมายเหตุ 3.3)    

(ค) รายการปรบัปรุงเกียวกบัการบนัทกึสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทรีะบุได ้ค่าความนิยม และการปรบัมูลค่ายุติธรรมทเีกิดจาก

การควบรวม รวมถึงการจดัประเภทการนําเสนอรายการภาษีเงนิได้รอการตดับญัชขีอง TRUE และ DTAC เสมอืนว่า

เป็นนิตบิุคคลเดยีวกนั (หมายเหตุ 3.4) และการตดัจําหน่ายสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกดิจากขาดทุนสะสม

ทางภาษยีกมา (หมายเหตุ 3.8) 

(ง) การตดัยอดคงคา้งระหว่างกนั ระหว่าง TRUE และ DTAC  

(จ) การจดัประเภทรายการใหม่เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมของ CM 

(ฉ) การปรบัปรุงรายการสนิทรพัยข์อง TRUE ทมีคีวามซําซอ้นหรอืไม่จําเป็นต่อการดําเนินงานของ CM (หมายเหตุ 3.9) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน 

(ช) การตดัรายการคา้ระหว่างกนั ระหว่าง TRUE และ DTAC 

(ซ) การจดัประเภทรายการใหม่เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมของ CM 

(ฌ) การปรบัปรุงรายการค่าเสอืมราคาและค่าตัดจําหน่าย รวมถึงภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีทีเกิดจากการปรับมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้าจากการควบรวม 

(ญ) การปรบัปรุงรายการค่าเสอืมราคาเกิดจากการปรบัปรุงรายการสนิทรพัย์ของ TRUE ทมีคีวามซําซ้อนหรอืไม่จําเป็น 

ต่อการดําเนินงานของ CM (หมายเหตุ 3.9) 
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5 รายการปรบัปรงุขอ้มลูเสมือนทีเกียวกบัการควบรวม 
 

จากทีกล่าวในหมายเหตุข้อ 1 ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนถูกจดัทําเสมือนว่าการควบรวมเกิดขนึเมือวนัที 1 มกราคม  

พ.ศ. 2563 
 

การบันทึกบัญชขีองรายการควบรวมนันเป็นไปตามวธิีซือ ซึงกําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที 3 เรอืง  

การรวมธุรกิจ ภายใต้ขอ้กําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย สนิทรพัย์ทรีะบุไดท้ไีดม้าและหนีสนิทรีบัมาได้

ถูกรบัรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมเบืองต้น หากรายละเอียดการปันส่วนราคาซือ (Purchase Price Allocation: PPA)  แล้วเสร็จ 

รายการปรบัปรุงเหล่านีอาจมกีารเปลยีนแปลงไป เนืองจากมลูค่ายุตธิรรมทเีกดิขนึอาจแตกต่างจากมลูค่ายุตธิรรมเบอืงต้น 
 

เนืองจากข้อจํากดัของข้อมูลเกียวกับการปันส่วนราคาซือ ดงันันสินทรพัย์ทีระบุได้ทไีด้มาและหนีสนิทีรบัมาจึงแสดงด้วย 

มูลค่าสุทธติามบญัชขีอง DTAC ยกเวน้สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้– ต้นทุนการไดร้บัใบอนุญาตให้ใช้คลนืความถ ีความสมัพนัธ์กบั

ลูกคา้และ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
 

ตารางสรุปการปันส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิรรมเบอืงต้นของสนิทรพัย์ทรีะบไุดท้ไีดม้าและหนีสนิทรีบัมา (หมายเหตุขอ้ 3.4) 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงันี 
 

 พนับาท 
  

สินทรพัย ์  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,528,385 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 9,791,136 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - ส่วนทถีงึกําหนดชาํระในหนีงปี 382,096 

สนิคา้คงเหลอื 1,087,834 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอนื 12,440 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื 2,806,990 

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผกูพนั 140 

ลูกหนีตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชาํระในหนึงปี 6,102,075 

สนิทรพัย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอนื 1,257,906 

เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม 250,149 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 53,894,383 

เงนิมดัจําและเงนิจ่ายล่วงหน้าเพอืการจดัซอืและตดิตงัอุปกรณ์ 244,617 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี 123,601 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี 50,234,964 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชฯ้ 23,663,543 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอนื 1,664,472 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,564,179 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 2,844,215 
  

รวมสินทรพัย ์ 168,453,125 
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5 รายการปรบัปรงุขอ้มลูเสมือนทีเกียวกบัการควบรวม (ต่อ) 

 

ตารางสรุปการปันส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิรรมเบอืงต้นของสนิทรพัย์ทรีะบุไดท้ไีดม้าและหนีสนิทรีบัมา (หมายเหตุขอ้ 3.4) 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงันี (ต่อ) 

 

 พนับาท 
  

หนีสิน  
  

เจา้หนกีารคา้และเจ้าหนีอนื 26,609,587 

เงนิกูย้มืระยะสนัและเงนิกู้ยมืระยะยาว - ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีชําระภายในหนึงปี 11,970,767 

หุน้กู้ - ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 4,045,546 

รายไดร้บัล่วงหน้าค่าบรกิารโทรศพัท ์ 1,856,230 

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 69 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี คา้งจ่าย -ส่วนทถีงึกําหนดชาํระในหนึงปี 10,526,950 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - ส่วนทถีงึกําหนดชาํระในหนึงปี 4,534,293 

สาํรองค่าใชจ้า่ยในการรอืถอน - ส่วนทสีญัญาสนิสุดภายในหนึงปี 61,966 

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 591,742 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 3,970,115 

หุน้กู้ - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนงึปี 29,999,297 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 711,243 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯี คา้งจ่าย - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี 25,487,909 

ตน้ทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถฯีคา้งจา่ย - รอตดัจ่าย 1,198,695 

หนสีนิตามสญัญาเช่า - สุทธจิากส่วนทถีงึกําหนดชําระในหนึงปี 20,103,334 

สาํรองค่าใชจ้า่ยในการรอืถอน - สุทธจิากส่วนทสีญัญาสนิสุดภายในหนึงปี 1,685,315 

หนสีนิไม่หมนุเวยีนอนื 5,072 
  

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 143,358,130 
  

มลูคา่ตามบญัชีสุทธิ 25,094,995 



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 

28 

 

5 รายการปรบัปรงุข้อมูลเสมือนทีเกียวกบัการควบรวม (ต่อ) 

 

ตารางสรุปการปันส่วนราคาซือและมูลค่ายุตธิรรมเบอืงต้นของสนิทรพัย์ทรีะบุไดท้ไีดม้าและหนีสนิทรีบัมา (หมายเหตุขอ้ 3.4) 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 มดีงันี (ต่อ) 

 

  

 พนับาท 

  

รายการปรบัปรงุมูลค่ายติุธรรมและสินทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีระบุได:้  

  

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- ต้นทนุการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ี (19,076,824) 

มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 974,084 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ (รวมแสดงในสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน) 5,283,570 

ตดัจําหน่ายสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกดิจากขาดทุนสะสมทางภาษ ี(หมายเหตุ 3.8) (4,359,582) 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกดิจากรายการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้า 2,563,834 
  

มลูคา่ยุติธรรมเบืองต้นของสินทรพัยส์ุทธิ  10,480,077 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ รอ้ยละ 100 
  

มูลค่ายุติธรรมเบืองต้นของสินทรพัยส์ุทธิทีไดร้บัมา 10,480,077 
  

สงิตอบแทนทจี่าย 121,006,936 
  

ค่าความนิยม 110,526,859 

 

ผลการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมและการปันส่วนราคาซอืขนัสุดทา้ยขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ซงึรวมถงึการประเมนิมลูค่าของ

สนิทรพัย์ทมีตีวัตน สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทรีะบุไดท้ไีดม้า และหนีสนิทรีบัมา ทงันีการปันส่วนราคาซอืในขนัสุดทา้ยอาจส่งผลให้

เกดิความแตกต่างอย่างมนัียสําคญัจากมลูค่าสนิทรพัยท์แีสดงไวข้า้งตน้ ซงึจะส่งผลต่อค่าความนิยม 

 

ผลของการประมาณการมูลค่ายุติธรรมเบืองต้นของสนิทรพัย์สทิธิการใช้ - ต้นทุนการได้รบัใบอนุญาตให้ใช้คลืนความถีและ 

สนิทรพัย์สทิธกิารใชข้อง DTAC จํานวน 31.15 พนัล้านบาท และ 24.63 พนัล้านบาท ตามลําดบั ซงึเทยีบกบัมูลค่าตามบญัชีจํานวน 

50.23 พนัลา้นบาท และ 23.66 พนัล้านบาท ตามลําดบั สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- ต้นทุนการไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถแีละ 

สนิทรพัย์สทิธิการใชข้อง DTAC ถูกประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดโดยเทยีบเคยีงมูลค่าปัจจุบันของ

จํานวนเงนิทจีะจ่ายชําระของผูช้นะการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถทีมีลีกัษณะใกล้เคยีงกนัทมีกีารประมูลครงัล่าสุด และ

ใหถ้อืเสมอืนว่ามูลค่าตามบญัชขีองจํานวนเงนิขนัตําทตี้องจ่ายตามสญัญาเช่าทรีะบุในงบการเงนิของ DTAC มค่ีาเทยีบเท่ากบั

มูลค่ายุติธรรมของค่าเช่าจ่ายคงเหลอืตามสญัญาเสมอืนว่าทําสญัญาเช่าใหม่ ณ วนัททีํารายการ ซึงหากเทยีบเคยีงกบัตลาด

แลว้ไม่มผีลประโยชน์มากกว่าหรอืน้อยกว่าในเงอืนไขสญัญาเช่า   



บริษทั ซิทริน เมอรส์เจอร ์จาํกดั 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืนเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิรวมเสมอืน 
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5 รายการปรบัปรงุข้อมูลเสมอืนทีเกียวกบัการควบรวม (ต่อ) 

 

ความสมัพนัธ์กับลูกค้าของ DTAC ถือเป็นส่วนหนึงของสินทรพัย์ไม่มีตัวตนทีสามารถระบุได้ ประมาณการมูลค่ายุติธรรม

จํานวน 5.28 พนัล้านบาท คํานวณโดยวธิรีายไดส่้วนเกินตามงวดเวลา อย่างไรกต็ามมูลค่ายุตธิรรมนียงัไม่ไดค้ํานึงถงึการทบัซ้อน

ของกลุ่มลูกคา้ เนืองจากรายละเอยีดดงักล่าวยงัไม่แลว้เสรจ็ ซงึหากการวเิคราะห์การทบัซ้อนของลูกคา้แล้วเสรจ็อาจจะมผีลทําให้

มูลค่ายุตธิรรมดงักล่าวเปลยีนแปลงไป 

 

กําหนดให้อตัราภาษีทแีทจ้รงิเท่ากบัรอ้ยละ 20 หนีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีจํานวน 2.56 พนัล้านบาทเกิดจากรายการ

ปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้า 

 

ค่าความนิยมจํานวน 110.53 พนัล้านบาทเกิดจากส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสงิทตี้องจ่ายจํานวน 121.01 พนัล้านบาท และ

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยส์ุทธทิไีดม้า จํานวน 10.48 พนัลา้นบาท 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสงิทตี้องจ่ายคํานวณจากมูลค่ายุตธิรรมของหุ้นสามญัของ CM ในมุมมองของ TRUE (‘ผู้ซอื’) ทอีอกให้แก ่

ผูถ้อืหุน้ของ DTAC ณ วนัททีํารายการ (หมายเหตุ 3.2)  
 




