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การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2565

The EXTRAORDINARY GENERAL 
MEETING OF SHAREHOLDERS 

NO. 1/2022
4th APRIL 2022

THROUGH ELECTRONIC MEDIA 
ACCORDING TO THE EMERGENCY 

DECREE ON ELECTRONIC MEETING 
B.E. 2563

วนัท่ี 4 เมษายน 2565
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชกําหนดวา่ด้วยการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
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• หน่ึงหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงเสียง
• One share shall have one vote.

• ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพียงทางใดทางหน่ึงเท่าน้ัน

• A shareholder may cast his/her vote to either approve, disapprove or abstain 
from voting.

วธิีการออกเสียงลงคะแนน
VOTING PROCEDURE
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• การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM 
เพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่จําเป�นต้องลงคะแนนเสียงผ่านระบบ              
IR Plus AGM

• To vote in each agenda, only shareholders who disapprove or abstain from 
voting through IR Plus AGM application shall cast their votes. Shareholders 
who approve the agenda are not required to vote through IR Plus AGM system.

วธิีการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)
VOTING PROCEDURE (CON’T)
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• ในการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ       
บัตรเสีย มาหักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
To count the approving votes, disapproved, abstained and invalid votes will 
be deducted from the total votes of the shareholders who attend the Meeting
and are entitled to vote.

วธิีการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)
VOTING PROCEDURE (CON’T)
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• มติของท่ีประชุมวาระท่ี 1 – 3 จะถือตามคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน

• To pass a resolution, agenda 1 – 3 must be approved by not less than 
three-fourth of the total votes of the shareholders attending the meeting 
and entitled to vote.

วธิีการออกเสียงลงคะแนน (ต่อ)
VOTING PROCEDURE (CON’T)
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พิจารณาอนุมติัการควบบริษัทระหวา่ง
บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ภายใต้
บทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม)

วาระท่ี 1
AGENDA 1

To  consider  and  approve  the  amalgamation  
between  Total  Access Communication Public  

Company  Limited  and  True  Corporation Public 
Company  Limited  under  the  provisions  of the  

Public  Limited  Companies  Act  B.E. 2535,  
as  amended
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ดีแทคและทรูอยูร่ะหวา่งการพจิารณาการก่อต้ังบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยแีละโทรคมนาคม                                                
ผ่านการควบบริษัทด้วยความร่วมมือและมีสัดส่วนความเป�นเจ้าของท่ีเท่าเทียมกัน
dtac & True are exploring the creation of a new telecom-tech company through a merger of equals

• บริษัทใหม่ท่ีเกิดจากการควบบริษัทระหวา่งดีแทคและทรู   
จะเป�นบริษัทท่ีมีมาตรฐานธรรมาภิบาลในระดับสากล                       
A new entity through amalgamation of dtac & True 
with global standards of corporate governance

• รายได้รวม 224 พันล้านบาท*                                             
Revenues: THB 224 billion*

• กําไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 95 พันล้านบาท*                   
EBITDA: THB 95 billion*

• มีขนาดและศักยภาพทางการเงนิท่ีพร้อมในการสร้างสรรค์
นวตักรรม นําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                       
ท่ีล�าสมัย                                                                                                 
Scale and financial capabilities to implement new 
technology invocations into innovative products 
and services

• ไม่มีการเลิกจ้างพนักงานโดยไม่สมัครใจ                                             
No forced layoffs

*ข้อมูลตามงบการเงนิรวมเสมอืน สําหรับป� 2564
As per FY2021 Pro Forma Financials

สัดส่วนความเป�นเจ้าของ
เท่าเทียมกัน

Aim for Equal Ownership

บริษัทใหม่
Merged Company

กลุ่มเทเลนอร์

กลุ่มบริษัท
เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน
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• เพือ่ปรับโครงสร้างทางธุรกิจให้สามารถรับมือต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในตลาด                                                
Transformation of business models to meet challenges of fast-paced market disruptions

• เพือ่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันผ่านทางการพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพของโครงข่าย และบริการ                                           
Enhance competitiveness through development and upgradation of network and services

• เพือ่พัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลย ีพร้อมไปกับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพือ่ร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
Adjacent technology-oriented business parallels with focus on science, technology and 
innovation in line with Thailand 4.0

• เพือ่พัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริษัทใหม่ ซึ่งได้แก่ ป�ญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์เทคโนโลย ี
อุปกรณ์อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย                                                       
Develop business and accelerate growth through AI, Cloud, smart devices, smart cities 
and patronage of Thailand’s start-ups

วตัถุประสงค์ของการควบบริษัท : การก้าวไปสู่การเป�นบริษัทด้านเทคโนโลยแีละโทรคมนาคม
Objective of the Amalgamation : Creation of a Telecom-Tech Company
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ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการควบบริษัท
Impact and Benefits

• ผสานจุดแข็งของท้ังสองบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
Combined strength of both 
companies and major 
shareholders

• เพิ่มความรวดเร็วในการลงทุน
และการใช้ทรัพยากรโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบนิเวศร่วมกัน

• Faster investment, utilization, & 
consolidation of infrastructure 
and ecosystem

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
และการลงทุน
Greater efficiencies in operating 
and capital costs

• ได้รับประโยชน์จากเครือข่าย 5G           
ท่ีครอบคลมุมากยิ่งขึ้น 
พร้อมด้วยคุณภาพ ความเสถียร 
และความเร็วโครงข่ายท่ีดีกวา่เดิม 
Improved 5G coverage with 
better quality, reliability and 
speed

• ได้รับการนําเสนอผลิตภัณฑ์ 
บริการ และสิทธิประโยชน์
ท่ีมีคุณค่าและมีความหลากหลาย 
Value driven convergence of 
products and privileges

• บริษัทสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้มากขึ้น
Increased customer outreach and 
accessibility

• ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวตักรรม
ของประเทศ                                                
Advanced technologies; innovative 
tech solutions

• ดึงดูดบุคลากรชั้นแนวหน้าจากท่ัวโลก
ให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
Attract global talents to Thailand                    
as technology hub

• ร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 ให้เป�นผู้นําด้านการเชื่อมต่อ
ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้                                       
Driving Thailand 4.0 to leading
connectivity position in SEA

บริษัทใหม่
NewCo

ลูกค้า
Customers

สังคม
Society
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ข้อมูลทางการเงนิเสมือนท่ีสําคัญ
Pro Forma Financials

Key Pro Forma Balance Sheet Items

Remark:
(1) Adjustments were made to True’s assets which might be redundant under operations of

NewCo and have the potential to be written-off
(2) Total equity attributable to owners of NewCo and non-controlling interests
(3) Excludes non-controlling interests

As at

NewCo (pro forma) Unit 31st December 2021

Total Assets(1) THB Mn 809,207.1

Total Liabilities THB Mn 690,454.2

Total Equity(2) THB Mn 118,752.8

Equity Attributable to 
Owners of NewCo(3) THB Mn 118,296.7

รายการงบแสดงฐานะการเงนิท่ีสําคัญของบริษัทใหม ่

หมายเหต:ุ
(1) ทรูมกีารปรับปรุงรายการสินทรัพย์ซึง่มคีวามซ�าซอ้นหรือไมจ่ําเป�นในการดําเนนิงาน (Redundant) ของบริษัท

ใหม่ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมคีวามเป�นไปได้ท่ีจะถกูตัดจําหนา่ย (Write Off)
(2) ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเป�นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหมแ่ละส่วนได้เสียท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ
(3) ไมร่วมส่วนได้เสียท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ

ณ วันท่ี

บริษัทใหม่ 
(ข้อมูลทางการเงินเสมือน) หน่วย 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์รวม(1) ล้านบาท 809,207.1

หนี้สินรวม ล้านบาท 690,454.2

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(2) ล้านบาท 118,752.8

ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเป�นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่(3) ล้านบาท 118,296.7

Page 10



Sensitivity: Internal

For the years 
ended

NewCo (pro forma) Unit 31st December 2021

Total Revenues THB Mn 224,091.4
Gross Profit THB Mn 64,016.1
EBIT (1) THB Mn 30,055.6
EBITDA (2) THB Mn 95,431.2
Net Profit (3) THB Mn 6,986.5

Net Profit Attributable to 
Owners of NewCo (4) THB Mn 7,079.6

Earnings Per Share (5) THB 0.20

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี
บริษัทใหม่ 

(ข้อมูลทางการเงินเสมือน) หน่วย 31 ธันวาคม 2564 

รายได้รวม ล้านบาท 224,091.4
กําไรขั้นต้น ล้านบาท 64,016.1
EBIT (1) ล้านบาท 30,055.6
EBITDA (2) ล้านบาท 95,431.2
กําไรสุทธิ(3) ล้านบาท 6,986.5

กําไรสุทธิส่วนท่ีเป�นของ                          
ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่(4) ล้านบาท 7,079.6

กําไรต่อหุ้น(5) บาท 0.20 

Pro Forma Financial Highlights ข้อมูลทางการเงนิท่ีสําคัญของบริษัทใหม่

Remark:
(1) Profit (loss) before finance costs and income tax expenses 
(2) Profit (loss) before finance costs, income tax expenses, and depreciation and amortization 
(3) Profit (loss) attributable to owners of NewCo and non-controlling interests
(4) Profit (loss) attributable to owners of NewCo
(5) Based on 34,552,100,801 NewCo shares outstanding

Remark:
(1) กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้
(2) กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได้ และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 
(3) กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป�นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหมแ่ละส่วนได้เสียท่ีไมม่อํีานาจควบคมุ
(4) กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป�นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่
(5) อ้างอิงจากหุ้นท่ีออกท้ังหมดของบริษัทใหม ่จํานวน 34,552,100,801 หุ้น

ข้อมูลทางการเงนิเสมือนท่ีสําคัญ
Pro Forma Financials
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การดําเนินการขัน้ตอนต่อไปและกําหนดการ
Next steps and tentative timeline*

กระบวนการวางแผนรวมกิจการ
Integration planning

กระบวนการสอบทานธุรกิจ
และมติอนมุัติของคณะกรรมการบริษัท

Due diligence and
Board approval

ดําเนินธุรกิจตามปกติ
Business as usual

การอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลและผู้ถือหุ้น

Regulatory and shareholder approvals จัดต้ังบริษัทใหม่และ                     
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                  
Creation of NewCo & 
listing on SET

ขออนุมัติจาก
หน่วยงานกํากับดูแล

และเจ้าหนี้                       
Seek Regulatory & 
Creditor Approvals

การทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ังหมด

โดยสมัครใจ                     
Voluntary Tender Offer 

(VTO)

รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้น
ท่ีคัดค้าน

Purchase dtac shares 
from dissenting 

shareholders

การประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น 4 เม.ย. 65    

EGM on 4th April 2022

การประชุมผู้ถือหุ้น
ร่วมของดีแทคและทรู                        

Joint Shareholder 
Meeting

กลาง เม.ย.                                           
ถึง ปลาย มิ.ย. 2565

Mid-April to                                      
Late-June  2022

*กําหนดเวลาข้างต้นเป�นเพียงกําหนดเวลาเบ้ืองต้น ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กับความคืบหน้าและผลของการอนุมัติ ยินยอม อนุญาต หรือผ่อนผันจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้ี หรือบุคคลฝ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
The above timeframes are tentative and subject to change depending on the progress and results of the approval, consent, authorization or waiver from the 
government agencies, authorities or officials, creditors or other relevant parties. 

ดีแทค

ทรู ดําเนินธุรกิจตามปกติ
Business as usual

ปลาย มิ.ย. 
ถึง ต้น ส.ค. 2565

Late-June to 
Early-August 2022

ปลาย ก.ย. 2565
Late-September 2022
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ขายหุ้นดีแทคท่ีราคาหุ้นละ 47.76 บาทต่อหุ้น
ในการทําคําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดโดย
สมัครใจ                                                 
Sell dtac shares at 47.76 THB per 
share in Voluntary Tender Offer (VTO)

• ระยะเวลารับซ้ือหลักทรัพย์ต้ังแต่ปลาย
เดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนสิงหาคม 
2565 (ข้ึนอยู่กับความสําเร็จครบถ้วน
ของเงือ่นไขก่อนการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพย์โดยสมัครใจ) **
This right will exist from late June 
until early August 2022 (depending 
on completion of VTO 
conditions)**

ขายหุ้นดีแทคท่ีราคาหุ้นละ 50.50 บาทต่อหุ้น                        
หากออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการควบบริษัท 
(ผู้ถือหุ้นท่ีคัดค้าน)                                                                        
Sell dtac shares at 50.50 THB per share if 
vote against amalgamation (dissenting)

• สิทธิขายในราคาท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
คร้ังสุดท้ายก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ราคา ณ ส้ินสุดวนัท่ี 1 เมษายน 2565) ท่ีราคา 
50.50 บาทต่อหุ้น                                                             
Entitled to sell their shares at dtac’s last 
traded price on the SET on 1 April 2022 
(50.50 THB)

• ผู้ถือหุ้นท่ีคัดค้านจะได้รับรายละเอียดการ
ทําคําเสนอซื้อภายหลังจากท่ีการทําคําเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดโดยสมัครใจเสร็จส้ิน 
และจะมีเวลาในการตัดสินใจ 14 วัน 
Dissenting shareholders will receive an 
offer following completion of VTO with 
14 days to decide

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
Exchange dtac shares for shares in New 
Company

• ผู้ถือหุ้นท่ีถือหลักทรัพย์ดีแทคจนกระท่ัง
การควบบริษัทเสร็จส้ินจะได้รับการจัดสรร
หุ้นของบริษัทใหม่ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม
ของดีแทค ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่
Shareholders who hold their dtac 
shares until amalgamation will 
receive shares in the new company 
at exchange ratio of 6.13444 shares 
of the new company for each share 
in dtac

สิทธิของผู้ถือหุ้น กรณีท่ีการควบบริษัทได้รับการอนุมัติ*
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในสารสนเทศเก่ียวกับการควบบริษัท ซ่ึงบริษัทฯ ได้เป�ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565)
Shareholder Rights if Amalgamation Approved*
(more details on information memorandum and 18 February 2022 SET notification)
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* กําหนดเวลาขา้งต้นเป�นเพียงกําหนดเวลาเบ้ืองต้น ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลของการอนุมัติ ยินยอม อนุญาต หรือผ่อนผันจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้ี หรือบุคคลฝ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
The timeframes are tentative and subject to change depending on the progress and results of the approval, consent, authorization or waiver from the government agencies, authorities or officials, creditors or other relevant parties. 
**ระยะเวลาทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป�นระยะเวลาต่อเน่ืองไม่น้อยกวา่ 25 วนัทําการ แต่ไม่เกินกวา่ 45 วนัทําการ (ขึ้นอยู่กับความสําเร็จครบถ้วนของเงือ่นไขก่อนการทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์โดยสมัครใจ)
The offeror period shall be at least 25 consecutive business days but not more than 45 consecutive business days (depending on completion of VTO conditions).
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ
เก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท

Opinion of the Independent Financial Advisor
on Reasonableness of the Transaction

เสนอต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)

Presented to
Shareholders of Total Access Communication Public Company Limited

จัดทําโดย
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

By
TISCO Bank Public Company Limited
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท
Opinion of the Independent Financial Advisor on Reasonableness of the Transaction

• การเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม 
Enhancing the Company’s strengths and competitiveness in the telecommunication business 

• การเพ่ิมโอกาสในการเสริมสร้างประโยชน์ในเชงิธุรกิจร่วมกัน (Synergy)
Generating potential synergies 

• เพิ่มรายได้จากกลยุทธ ์Up-selling และ Cross-selling 
Increase in revenue from up-selling and cross-selling strategy

• ลดต้นทนุในการดําเนินงานจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) รวมถึงลดค่าใชจ้า่ยการดําเนินงานท่ีซ�าซ้อน
Decrease in cost and expense from economies-of-scale and cost savings from eliminating the redundant 
operational process

• ลดงบลงทนุโครงข่ายท่ีซ�าซ้อนในอนาคต 
Decrease in CAPEX investment from eliminating the redundant investment relating to network assets

• การเพ่ิมความหลากหลายในการดําเนินธุรกิจภายหลังการควบบริษัท
Diversifying business operation of the Company 

• การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งเงนิทนุ รวมถึงอาจมอํีานาจในการเจรจาต่อรองกับสถาบนัการเงนิสูงข้ึน 
Increasing the Company’s accessibility to funding and potential bargaining power with lenders 

วตัถุประสงค์และข้อดีของการควบบริษัท
Objectives and Advantages
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท
Opinion of the Independent Financial Advisor on Reasonableness of the Transaction

• การเพ่ิมขึ้นของระดับหน้ีสินจากการควบบริษัท
Increasing in liability after the Amalgamation

• การสูญเสียโอกาสจากการใชสิ้ทธปิระโยชน์ทางภาษีจากขาดทนุสะสม
Loss of the opportunity to utilize tax loss carry-forward

• ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหลักทรัพย์ชัว่คราวจากการควบบริษัทและการนําหุ้นของบริษัทใหม่
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์
Impact from the temporary trading suspensions during process of completing the Amalgamation 
and the share registration of the NewCo on the SET

ข้อด้อยของการควบบริษัท
Disadvantages
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท
Opinion of the Independent Financial Advisor on Reasonableness of the Transaction

ความเส่ียงของการควบบริษัท
Risks
• ความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับความเห็นชอบ อนุมัติ หรืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป�นต่อ

การควบบริษัท
Risk from failing to obtain the approval from certain relevant governmental authorities necessary for the Amalgamation

• ความเส่ียงด้านการดําเนินธุรกิจ
Risk relating to business operation
• ความเส่ียงจากระบบงานและวฒันธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกัน

Risk from the differences in corporate culture and operating system 
• ความเส่ียงด้านพนักงาน

Human resource risk
• ความเส่ียงท่ีเจ้าหน้ีจะคัดค้านการควบบริษัท

Risk from objection to the Amalgamation by any of the creditors

• ความเส่ียงจากการดําเนินงานระหวา่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหม่
Risk relating to the operation among the different group of major shareholders of the NewCo

• ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฏหมายท่ี TRUE เป�นคู่ความหรือคู่กรณี
Risk relating to TRUE’s outstanding legal dispute

• ความเส่ียงจากการดํารงสัดส่วนการถือหุน้ของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยท่ีไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Free Float) ของบริษัทใหม่ท่ีอาจต�ากวา่เกณฑ์
ดํารงสถานะการเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
Risk relating to the possibility that the proportion of minority ordinary shareholders who are not taking part in the management
(Free Float) of the NewCo could be lower than the SET’s requirements to maintain status of listed company on the SET
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท
Opinion of the Independent Financial Advisor on Reasonableness of the Transaction

หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย ความเส่ียงของการควบบริษัทแล้ว ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีเหตุผลและความจําเป�นท่ีสมเหตุสมผลในการควบบริษัท เน่ืองจากเป�นธุรกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการทําธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทํารายการมากกว่า 
ดังน้ัน การควบบริษัทในคร้ังน้ี มีความสมเหตุสมผล 

Considering the objective, advantages, disadvantages and risks of the Amalgamation, the IFA has 
opined that the Amalgamation is reasonable and appropriate as the transaction will enhance the 
Company’s strengths and competitiveness in the long term, hence entering  into the transaction will 
gain greater benefits to the Company; therefore, the Amalgamation is considered appropriate.

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ
Summary of IFA Opinion
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46.8
มูลค่า

Value

ตัวเลขสีดําแสดงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
The black figure illustrates equity value (THB mn)

สรุปผลการประเมินมูลค่าของ DTAC
Valuation Summary – DTAC

วธิปีระเมนิมูลค่าตามบญัชี
(Book Value Approach)

P/E multiple
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EV/EBITDA multiple
2022E

EV/EBITDA multiple
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วธีิมูลค่าป�จจุบันของกระแสเงนิสด
(Discounted Cash Flow Approach)จากการประเมินมูลค่าด้วยวธีิมูลค่าป�จจุบันของกระแสเงนิ

สดเป�นหลัก ซ่ึงเป�นวธีิประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสม ท่ีปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่มูลค่าท่ีเหมาะสมของ 
DTAC อยู่ในช่วง 92,876.2 – 119,607.8 ล้านบาท                              
หรือคิดเป�น 39.2 – 50.5 บาทต่อหุ้น
Based mainly on Discounted Cash Flow 
methodology which is appropriate method. 
The appropriate valuation range of DTAC is in 
between around  THB 92,876.2  – 119,607.8 mn
which is equal to THB 39.2 – THB 50.5 per share.

ตัวเลขสีฟ�าแสดงมูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
The blue figure illustrates share price (THB/share) 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของอัตราส่วนการจัดสรรหุน้
Opinion of the Independent Financial Advisor on  the Appropriateness of the Exchange Ratio
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ตัวเลขสีดําแสดงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
The black figure illustrates equity value (THB mn)

วธิปีระเมนิมูลค่าตามบญัชี
(Book Value Approach)

P/E multiple
2022E

P/E multiple
2023E

P/B multiple
2022E

P/B multiple
2023E

EV/EBITDA multiple
2022E

EV/EBITDA multiple
2023E

วธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาด
ย้อนหลัง (Historical Market Price)
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วธีิมูลค่าป�จจุบันของกระแสเงนิสด
(Discounted Cash Flow Approach)จากการประเมินมูลค่าด้วยวธีิมูลค่าป�จจุบันของกระแส

เงนิสดเป�นหลัก ซ่ึงเป�นวธีิประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมท่ี
ปรึกษาทางการเงนิอิสระมีความเห็นวา่มูลค่าท่ีเหมาะ
สมของ TRUE อยู่ในช่วง 135,324.8 – 200,657.9 ล้าน
บาท หรือคิดเป�น 4.1 – 6.0 บาทต่อหุ้น
Based mainly on Discounted Cash Flow 
methodology which is appropriate method.    
The appropriate valuation range of TRUE is in 
between around THB 135,324.8 – 200,657.9 mn
which is equal to THB 4.1 – 6.0 per share.

ตัวเลขสีแดงแสดงมูลค่าหุ้น (บาท/หุ้น)
The red figure illustrates share price (THB/share) 

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของอัตราส่วนการจัดสรรหุน้
Opinion of the Independent Financial Advisor on  the Appropriateness of the Exchange Ratio

สรุปผลการประเมินมูลค่าของ TRUE
Valuation Summary – TRUE
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 จากการประเมนิมูลค่าของ DTAC และ TRUE อัตราส่วนการจดัสรรหุน้ DTAC ท่ีเหมาะสมอยู่ในชว่ง 
4.61714 – 6.84639 ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการจดัสรรหุน้ TRUE ท่ีเหมาะสมอยู่ในชว่ง 
0.54966 – 0.70785 ต่อหุ้นในบริษัทใหม่
Based on the valuation range of DTAC and TRUE, the appropriate exchange ratio of 1 existing 
share in DTAC to the NewCo is between 4.61714 – 6.84639 and the appropriate exchange 
ratio of 1 existing share in TRUE to the NewCo is between 0.54966 – 0.70785

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นท่ี
เหมาะสมสําหรับ DTAC
DTAC’s appropriate 

exchange ratio

มูลค่าของ DTAC (ล้านบาท)
Equity Value of DTAC          

(THB mn)

ต�าสุด
Min

สูงสุด
Max

92,876.2 119,607.8

มูลค่าของ 
TRUE 

(ล้านบาท)
Equity Value 

of TRUE
(THB mn)

ต�าสุด
Min 135,324.8 5.93901 6.84639

สูงสุด
Max

200,657.
9 4.61714 5.44975

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นท่ี
เหมาะสมสําหรับ TRUE
TRUE’s appropriate 

exchange ratio

มูลค่าของ DTAC (ล้านบาท)
Equity Value of DTAC            

(THB mn)

ต�าสุด
Min

สูงสุด
Max

92,876.2 119,607.8

มูลค่าของ 
TRUE 

(ล้านบาท)
Equity Value 

of TRUE
(THB mn)

ต�าสุด
Min 135,324.8 0.61405 0.54966

สูงสุด
Max 200,657.9 0.70785 0.64877

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของอัตราส่วนการจัดสรรหุน้
Opinion of the Independent Financial Advisor on  the Appropriateness of the Exchange Ratio
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อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น DTAC ซึง่เท่ากับ 1 หุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 
TRUE ซึง่เท่ากับ 1 หุ้น TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ อยู่ในชว่งอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นท่ีเหมาะสม ดังน้ัน ท่ีปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นวา่อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสม

The exchange ratios of 1 existing share in DTAC to 6.13444 in the NewCo and 1 existing share in 
TRUE to 0.60018 in the NewCo are in the range of the appropriated exchange ratio. Hence, the IFA has 
opined that the Exchange Ratios are appropriate.

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตสุมผลของอัตราส่วนการจัดสรรหุน้
Opinion of the Independent Financial Advisor on  the Appropriateness of the Exchange Ratio

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ
Summary of IFA Opinion
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เมือ่พิจารณาความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ และความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นแล้ว ท่ีปรึกษา
ทางการเงนิอิสระมคีวามเห็นวา่ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการในคร้ังน้ี

In respect of the reasonableness of the Amalgamation and the appropriateness of the Exchange 
Ratios mentioned previously, the IFA recommends that the shareholders should approve this 
transaction.

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระ
Summary of IFA Opinion

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงนิอิสระเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท
Summary of the Opinion of the Independent Financial Advisor
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วาระท่ี 2
AGENDA 2

พิจารณาอนุมติัการลดทนุจดทะเบยีนจํานวน 8,539,260 บาท 
จากทนุจดทะเบยีนเดิมจํานวน 4,744,161,260 บาท 
เป�นทนุจดทะเบยีนใหมจ่ํานวน 4,735,622,000 บาท 

โดยการตัดหุ้นท่ียังมไิด้นําออกจําหน่ายจํานวน 4,269,630 หุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 2 บาท

To consider and approve the reduction of 
registered capital of the Company by             

THB 8,539,260 from the existing registered 
capital of THB 4,744,161,260 to the new 

registered capital of THB 4,735,622,000, by 
cancelling 4,269,630 unissued shares with a 

par value of THB 2 each
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สรุปรายละเอียดการลดทุน
SUMMARY DETAILS OF THE REDUCTION OF REGISTERED CAPITAL 

รายละเอียด
Details

จํานวนหุ้น
Shares

มูลค่ารวม
Amount (THB)

มูลค่าท่ีตราไว้
Par value per share

ทุนจดทะเบียนเดิม
The existing 

registered capital 

2,372,080,630 4,744,161,260 2

ทุนจดทะเบียนใหม่
The new registered 

capital 

2,367,811,000 4,735,622,000 2

ทุนจดทะเบียนท่ีลดลง
Total reduction 

4,269,630 8,539,260 2
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พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) 
ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ซึ่งเก่ียวข้อง
กับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระท่ี 3
AGENDA 3

To consider and approve the amendment 
to Article 4 (Registered Capital) of the 

Company’s memorandum of association 
regarding the registered capital of the 

Company to reflect the reduction of 
registered capital 
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รายละเอียดการแก้ไข
Details of the amendment

ขอ้ 4

Article 4

ทุนจดทะเบยีนจํานวน

Registered capital

4,735,622,000 บาท

Baht

(ส่ีพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นสองพันบาท)

(Four billion seven hundred and thirty-five 
million six hundred and twenty-two thousand 
Baht)

แบ่งออกเป�น

Divided into

2,367,811,000 หุ้น

Shares

(สองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึง
พันหุ้น)

(Two billion three hundred and sixty-seven 
million eight hundred and eleven thousand Baht)

มูลค่าหุ้นละ

Par value per share

2 บาท

Baht

(สองบาท)

(Two Baht)
โดยแยกออกเป�น

Classified into
หุ้นสามัญ

Ordinary shares

2,367,811,000 หุ้น

Shares

(สองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึง
พันหุ้น)

(Two billion three hundred and sixty-seven
million eight hundred and eleven thousand
shares)

หุ้นบุริมสิทธิ

Preference shares

- หุ้น

Shares

(-)
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บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Thank you, all shareholders
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