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ค านิยาม 

กลุ่มบริษัททรู TRUE และบริษัทย่อยของ TRUE 
กสท. หรือ CAT บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) 
กสทช. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 
การควบบริษทั การด าเนินการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัทฯ และ 

TRUE ภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่

คัดค้าน โดยสมัครใจอย่างมีเงื่อนไข  
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 ข้อมูลทางการเงินงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน ส าหรับปี

ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และงบแสดงฐานะการเงิน
รวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ของบริษัทใหม่ 

เงื่อนไขก่อนการท าค าเสนอซื้อ เงื่อนไขบังคับก่อนการท าค าเสนอซื้อที่จะต้องส าเร็จครบถ้วนก่อนที่
ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเข้าท าค าเสนอซื้อร่วมกันในการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ 

ดีแทค ไตรเนต็ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระ หรือ TISCO ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ทีโอที หรือ TOT บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (ปัจจุบันคือ “เอ็นที”) 
บริษัทใหม ่ บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท 
บริษัทฯ หรือ DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เกล่ียหุ้น หรือ Balancer บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd 
ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท 
ผู้ท าค าเสนอซื้อ บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd 
ผู้รับซื้อหุ้น ผู้รับซื้อหุ้นของบริษัทฯ จาก ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นที่ซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 
1 เมษายน 2565 ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน  

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) 

ราคารับซื้อ ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครั้งสุดท้าย
ก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท 

สัญญาควบบริษัท สัญญาควบรวมกิจการส าหรับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ 
TRUE 

ส านักงาน ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็นที หรือ NT บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (จ ากัด) มหาชน  
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AWC บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
Citrine Global บริษัท ซิทริน โกลบอล  จ ากัด 
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) 
CPG บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
CPH บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด 
EBIT ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 
EBITDA ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
EV/EBITDA อัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย

จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 
P/BV อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี 
P/E อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น 
SET Index ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
TICC บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
TnA Telenor Asia Pte Ltd 
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
WACC ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร  (Executive Summary) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (“TRUE”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”) และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าสัญญาควบรวมกิจการส าหรับการควบ
บริษัทกับ TRUE (“สัญญาควบบริษัท”) เพื่อก าหนดข้อก าหนดและเงื่อนไขในการควบบริษัท รวมถึงเสนอให้ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท 

ทั้งนี้ ในการควบบริษัทจะได้มีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ และ TRUE ในอัตราส่วนดังนี้ 

 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ  ต่อ  6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 

 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ  0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ 

ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทใหม่จ านวน 
138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการค านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นน้ันขึ้นให้เต็มจ านวน 1 หุ้น แต่
ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ ากว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นส าหรับส่วน
ของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามสัดส่วน ทั้งนี้ จ านวนเงินชดเชยและรายละเอียดของการจ่ายเงินชดเชยจะมีการก าหนดโดย
บริษัทฯ และ TRUE ต่อไป 

ในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้เกล่ียหุ้น (Balancer) (“ผู้
เกล่ียหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และช าระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกล่ียหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ในกรณีที่
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งค านวณจากอัตราส่วนข้างต้นมี
จ านวนรวมทั้งส้ินมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้
เกล่ียหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจ านวนเท่ากับ 
34,552,100,801 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกล่ียหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรร
น้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วย
จ านวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกล่ียหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
ที่ได้จากการค านวณตามอัตราข้างต้นมีจ านวนรวมทั้งส้ินต่ ากว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัท
ใหมจ่ะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกล่ียหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
มีจ านวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุ้น ในกรณีนี้ผู้เกล่ียหุ้นจะท าการช าระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นใน
อัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งคูณด้วยจ านวนหุ้นใน
บริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกล่ียหุ้นเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญในการควบบริษัทซึ่งจะด าเนินการโดยบริษัทฯ และ TRUE สรุปได้ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ และ TRUE จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายและการแก้ไข
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หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การควบบริษัทต้องได้รับ
มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TRUE ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติ
ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(2) เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ TRUE จะต้อง
ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ และ 
TRUE ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการควบบริษัท โดยก าหนดเวลาให้เจ้าหนี้
ส่งค าคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TRUE จะต้อง
โฆษณามติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในก าหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หากเจ้าหนี้
มีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จะก าหนดให้ บริษัทฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี) 
จะต้องด าเนินการช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นเพื่อที่จะสามารถด าเนินการควบบริษัทได้ต่อไป 

(3) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและ
ออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นของบริษัทฯ จาก         
ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)  
ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท (“ราคารับซื้อ”) ซึ่งใน
กรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“ผู้รับซื้อหุ้น”) 

ในการนี้ ผู้รับซื้อหุ้นจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในราคารับซื้อภายหลังการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจอย่างมีเงื่อนไข ในราคาเสนอซ้ือหุ้นละ 47.76 บาท (“การท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ”) แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่สามารถขายหุ้นของตนในระหว่างการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ ให้แก่บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd 
(รวมเรียกว่า “ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง Telenor Asia 
Pte Ltd (“TnA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด (“CPH”) ซึ่งเป็น 
ผู้ถือหุ้นของ TRUE นอกเหนือจากการขายหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ท าค า
เสนอซื้อจะเข้าท าค าเสนอซื้อร่วมกันในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจเมื่อเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ ส าเร็จครบถ้วน (ยกเว้นเงื่อนไขที่ได้รับการผ่อนผัน) (“เงื่อนไขก่อนการท าค าเสนอซื้อ”)  

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

(ค) บริษัทฯ และ TRUE ได้เข้าท าสัญญาควบบริษัท 

(ง) บริษัทฯ และ TRUE ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้ง
บุคลากรต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการควบบริษัท 

(จ) การได้รับอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และ การอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการ
ควบบริษัทจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องส าเร็จครบถ้วน และ มีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ และ TRUE ยอมรับได้  

(ฉ) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จ
ครบถ้วน และ ไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือได้มีการปฏิบัติ
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ตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จส้ินแล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือ
การผ่อนผันดังกล่าวอีก 

(ช) การไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการ
คัดค้าน ได้มีการด าเนินการช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวนั้นแล้ว และ 

(ซ) นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการ
ท าค าเสนอซื้ออื่น ๆ ข้างต้นทั้งหมดได้ส าเร็จลง ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็น
เหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ TRUE โดยการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้เกิดจากการ
กระท าของผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ 

(4) เมื่อการด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ และ TRUE จะร่วมกันจัดประชุมผู้ถอืหุ้นร่วมเพือ่
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัทตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งรวมถึง ชื่อของบริษัทใหม่ 
ทุนของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ กรรมการ 
และผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ นอกจากนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ TRUE จะส่งมอบกิจการ 
ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันเสร็จสิ้น 

(5) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัทใหม่จะด าเนินการจดทะเบียนการ  
ควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชน กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่เสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน เมื่อนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ TRUE จะหมดสภาพจากการเป็น
นิติบุคคล และนายทะเบียนจะบันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัท
ใหม่ย่อมได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ TRUE ทั้งหมดโดยผล
ของกฎหมายตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

(6) ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นค าขอให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับสมบูรณ์และเอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ 
ทั้งนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติค าขอดังกล่าว หุ้นของบริษัทใหม่จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน  

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ” หรือ “TISCO”) เพื่อท าหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบบริษัทและการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย
สมัครใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติการควบ
บริษัทและการพิจารณาการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย ความเส่ียงของธุรกรรมการควบรวม โดยมี
ความเห็นว่า การควบบริษัทในครั้งนี้ มีข้อดี ได้แก่ (1) เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ (2) เป็นการเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน 
(Synergy) ระหว่างบริษัทฯ และ TRUE (3) เป็นการเพิ่มความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจ  และ (4) เพิ่มโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุน  
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อย่างไรก็ตาม การควบบริษัทในครั้งนี้ มีข้อด้อยได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของระดับหนี้สินจากการควบบริษัท (2) 
บริษัทฯ สูญเสียโอกาสจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการขาดทุนสะสม (3) ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องใน
การซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว นอกจากนี้ การควบบริษัทในครั้งนี้ ยังมีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ (1) ความเส่ียงที่
บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือทั้ง 2 บริษัท จะไม่ได้รับความเห็นชอบ อนุมัติ หรืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นต่อการควบบริษัท (2) ความเส่ียงด้านการด าเนินธุรกิจ เช่น ความ
เส่ียงจากระบบงานและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ความเส่ียงด้านพนักงาน (3) ความเส่ียงที่เจ้าหนี้ของบริษัทใด
บริษัทหนึ่งหรือทั้ง 2 บริษัทจะคัดค้านการควบบริษัท (4) ความเส่ียงจากการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทใหม่ (5) ความเส่ียงจากข้อพิพาททางกฏหมายที่ TRUE เป็นคู่ความหรือคู่กรณี และ (6) ความเส่ียงจากการด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Free Float) ของบริษัทใหม่ที่อาจต่ ากว่า
เกณฑ์ด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย ความเส่ียงของการควบบริษัทแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่า บริษัทฯ มีเหตุผลและความจ าเป็นที่สมเหตุสมผลในการควบบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการท าธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการมากกว่า 
ดังนั้น การควบบริษัทในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล  

ในส่วนของการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของ DTAC และ TRUE ได้ข้อสรุปดังนี ้

(1) วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น DTAC ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่ง
เป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต 
รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง
ประกอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ 
DTAC แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ DTAC อยู่ในช่วง 92,876.2 – 
119,607.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.2 – 50.5 บาทต่อหุ้น 

(2) วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น TRUE ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดซึ่งเป็น
วิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้ง
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงพิจารณาวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลังประกอบ 
ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ
นักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ TRUE แล้ว ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ TRUE อยู่ในช่วง 135,324.8 – 200,657.9 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.1 – 6.0 บาทต่อหุ้น  

(3) จากผลการประเมินมูลค่าของ DTAC และ TRUE ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็น
ธรรมและความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น (Exchange Ratio) โดยการน าช่วงมูลค่าที่เหมาะสม
ของ DTAC และ TRUE รวมกันเพื่อให้ได้มูลค่าของบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วน
การจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม คือ 1 หุ้นของ DTAC ต่อ 4.61714 – 6.84639 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิม
ใน TRUE ต่อ 0.54966 – 0.70785  

ดังนั้น หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 4.61714 – 
6.84639 หุ้นในบริษัทใหม ่และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966 – 0.70785 หุ้นในบริษัทใหม ่กับอัตราส่วนการจดัสรรหุน้



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

5 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้น TRUE ต่อ 
0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ พบว่า อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วงอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้นที่เหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเหมาะสม  

เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการควบบริษัทในครั้งนี้ และความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น
ข้างต้นแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร อนุมัต ิการท ารายการในครั้งนี้  

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง  ๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจส าหรับการลงมติ รวมถึงผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเหน็ของทีป่รึกษาทางการ
เงินอิสระซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า งบการเงิน ข้อมูลสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ที่จัดท าโดยฝ่าย
บรหิารของบริษัทฯ และ TRUE รวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับจากบริษัทฯ และ TRUE รวมถึง
การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน อีกทั้งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ณ เวลาของการจัดท าเท่านั้น การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่
เกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

ทั้งนี้ TISCO ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความ
รอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ตามที่บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ” หรือ “TISCO”) ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับธุรกรรมด าเนินการ
ควบบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัทฯ และ TRUE ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“การควบบริษัท”) 
ตลอดจนอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น (Exchange Ratio) นั้น TISCO มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้
พิจารณาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการควบบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทฯ และ 
TRUE และข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไป ได้แก่  

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติให้บริษัทฯ ท าการศึกษา
ความเป็นไปได้และด าเนินการตามขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ TRUE 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 สารสนเทศการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE 
 ข้อก าหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นในบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 

- งบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และ 2564 ของบริษัทฯ 
- รายงานประจ าปี 2561 2562 และ 2563 ของบริษัทฯ 
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ปี 2561 และ 2562 ของ บริษัทฯ 
- ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ าไตรมาสและประจ าปีของบริษัทฯ 
- ข้อมูลน าเสนอส าหรับการประชุมนักวิเคราะห์ประจ าไตรมาส และประจ าปีของบริษัทฯ 
- งบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 2563 และ 2564 ของ TRUE 
- รายงานประจ าปี 2561 2562 และ 2563 ของ TRUE 
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ปี 2561 2562 และ 2563 ของ TRUE 
- ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจ าไตรมาสและประจ าปีของ TRUE 
- ข้อมูลน าเสนอส าหรับการประชุมนักวิเคราะห์ประจ าไตรมาส และประจ าปีของ TRUE 
- ข้อมูลสถิติตลาดหลักทรัพย์ 
- ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และ/หรือสอบถามผู้บริหารของบริษัทฯ และ TRUE เกี่ยวกับการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนี้ ในการจัดท าความเห็นนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องหรือความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังกล่าวที่มอบให้กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ โดย
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าข้อมูล เอกสาร และร่างเอกสารที่ได้รับ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็นความจริง โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาและศึกษาขอ้มูลดังกล่าวด้วยความรอบคอบและสมเหตุสมผล
ตามมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระท า นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบ
บริษัทในครั้งนี้เท่านั้น โดยอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะท าการศึกษาและจัดท ารายงานรวมถึงการก าหนด
สมมติฐานต่าง ๆ จากการพิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์จากสถานการณ์ปัจจุบันขณะจัดท ารายงาน ดังนั้นหากมี
การเปล่ียนแปลงใด ๆ อันเป็นนัยส าคัญที่เกิดขึ้นในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดท าขึ้นภายใต้ภาวะอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดท าความเห็น รวมทั้งขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือทบทวนยืนยันความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้ 
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รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น
ควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย เพื่อใช้วิจารณญาณ และ
ดุลยพินิจประกอบการพจิารณาในการตัดสินใจเพื่อลงมติได้อย่างเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 รายละเอยีดโดยทั่วไปของรายการ  

3.1 ความเป็นมาของการควบบริษัท 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (“บริษัทฯ”) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TRUE”) 
มีจุดมุ่งหมายในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) อย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายของตลาดระดับโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการ
ลงทุนในโครงข่ายยุคใหม ่ตลอดจนก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการหลัก (Key Player) ในการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ
ไทย โดยการส่งเสริมการสร้างสรรค์ระบบนิเวศทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล โดยปัจจัยที่
ส าคัญซึ่งส่งผลต่อความรวดเร็วและความส าเร็จในการปรับเปล่ียนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการริเริ่มจากภาคเอกชนซึ่งมี
ความสามารถในการระดมเงินทุนเพื่อน าไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพทางด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มชั้นน ารายใหญ่ระหว่างประเทศ เช่น Line Meta Google และ Tencent เป็นต้น 

แนวโน้มการผสาน (Convergence Trends) การให้บริการโทรคมนาคมแบบประจ าที่ (Fixed) แบบเคล่ือนที่ 
(Mobile) และการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT (over-the-top) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการแข่งขันใน
ตลาดจากเดิมที่มีแต่การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมไปสู่การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการจ านวนมากซึ่ง
ให้บริการธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน การปรับโครงสร้างทางธุรกิจในครั้งนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในการ
แข่งขันดังกล่าว โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการให้บริการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ตลอดจนขนาดที่เพียงพอต่อ
การพัฒนาและรองรับโครงข่ายระดับโลกในประเทศไทย นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้
เกิดศูนย์กลางด้านดิจิทัลที่ทันสมัยในภูมิภาค โดยการประสานความเชี่ยวชาญของพันธมิตรธุรกิจในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศไทยใหม้ีความสามารถในการแขง่ขันกบั
ผู้ประกอบการระดับโลกได้ 

การควบกนัของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวแรกส าหรับการเร่ิมด าเนินการข้างต้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการควบ
บริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบริษัทมหาชนจ ากัดขึ้นใหม่ (“บริษัทใหม่”) จากการควบบริษัท  
(“การควบบริษัท”) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าสัญญาควบบริษัทกับ 
TRUE เพื่อก าหนดข้อก าหนดและเงื่อนไขในการควบบริษัท รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
การควบบริษัท  

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ TRUE จะ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการส่ง
หนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัทไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทฯ และ TRUE และการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้น
จากผูถ้ือหุ้นซึ่งเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท (“ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน”) 

นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ได้ขายหุน้
ของตน บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (รวมเรียกว่า “ผู้ท าค าเสนอซื้อ”) ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง Telenor Asia Pte Ltd (“TnA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท เจริญ
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โภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด (“CPH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE จะเข้าท าค าเสนอซื้อร่วมกันในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดโดยสมัครใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัคร
ใจ”) ในการนี้ การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ส าเร็จครบถ้วน (“เงื่อนไข
ก่อนการท าค าเสนอซื้อ”) และเกิดขึ้นก่อนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 

เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ และ TRUE จะร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมแล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ของบริษัทใหม่จะด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัท ซึ่งเมื่อการจดทะเบียนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะได้ไปทั้ง
ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ TRUE ทั้งหมดโดยผลของกฎหมาย จากนั้นบริษัทใหม่
จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นของบริษัทใหม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ คาดว่าการควบบริษัทจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565  

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ก่อนการควบบริษัท และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่ 
ภายหลังการควบบริษัท ซึ่งอ้างอิงจากรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 และตามรายชื่อผู้ถือหุ้น
ล่าสุดของ TRUE ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

บริษัทฯ 

 
หมายเหตุ:   TnA หมายถึง Telenor Asia Pte Ltd 
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TRUE 

 
หมายเหตุ:  

ก. China Mobile หมายถึง China Mobile International Holdings Limited 
ข. CP Group หมายถึง กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วย 

1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (“CPG") ถือหุ้น TRUE 17.84%  
2. Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้น TRUE 8.33%  
3. Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG 100%) ถือหุ้น TRUE 4.38%  
4. บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จ ากัด 41.06% และถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง 

จ ากัด 58.94%) ถือหุ้น TRUE 4.31%  
5. Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) ถือหุ้น TRUE 3.36%   
6. บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จ ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จ ากัด 58.55% และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮ

ลดิ้ง จ ากัด 41.45%) ถือหุ้น TRUE 2.84%  
7. Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) ถือหุ้น TRUE 2.32%   
8. บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ ากัด (ถือหุ้นโดย  CPG 99.99%) ถือหุ้น TRUE 2.21%  
9. C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) 100%) ถือ

หุ้น TRUE 1.42%  
10. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF 99.44%) ถือหุ้น TRUE 0.80%  
11. บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPH 99.99%) ถือหุ้น TRUE 0.66%  
12. CPH ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้น TRUE 0.62%  
13. บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จ ากัด (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) ถือหุ้น TRUE 0.61%  และ 
14. Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH 100%) ถือหุ้น TRUE 0.31%  

บริษัทใหม่ 

 

 
หมายเหตุ:  โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทใหม่ข้างต้นอยู่ภายใต้สมมติฐานว่า (1) ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของบริษัทฯ และ TRUE ขายหุ้น

ของตนในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ และ (2) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ TRUE ขาย
หุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ขายหุ้นของตนในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
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ทั้งหมดโดยสมัครใจ หรือ ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น ตลอดจนภายหลังการเกลี่ยหุ้นของผู้เกลี่ยหุ้น (โปรดพิจารณา 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเกลี่ยหุ้นในข้อ 3.6) อาจปรากฎช่ือของผู้เกลี่ยหุ้น และ/หรือ ผู้ท าค าเสนอซื้อ และ/หรือ 
ผู้รับซื้อหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ภายหลังการควบบริษัท 

 

3.2 ชื่อของบริษัทที่จะควบเขา้ด้วยกัน และข้อมูลธุรกิจโดยสังเขป 

3.2.1 บริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

(1) ข้อมูลโดยสังเขปของบริษทัฯ 

ชื่อบริษัท: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ: ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกจิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานใหญ่: เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทมุวัน เขต

ปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 
เลขทะเบียน: 0107538000037 
เว็บไซต์: www.dtac.co.th 

 

(2) ความเป็นมาและภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ DTAC เป็นหนึ่งในผู้น าการให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในประเทศไทย โดยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด (“ดีแทค ไตรเน็ต“) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ให้บริการโทรคมนาคมด้วยโครงข่ายเทคโนโลยี 5G 4G 3G และ 2G ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ลูกค้า
สามารถใช้บริการประเภทเสียง บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ในประเทศ บริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) และบริการโทรศัพท์ทางไกล ( International Direct Dialling 
หรือ IDD) บริษัทฯ ให้บริการโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยี 4G โดยใช้คล่ืนความถี่ย่าน 1800 MHz คล่ืน
ความถี่ย่าน 2100 MHz และคล่ืนความถี่ย่าน 700 MHz ร่วมกับคล่ืนความถี่ย่าน 2300 MHz บนความ
ร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ในขณะที่ให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 3G โดยใช้
คล่ืนความถี่ 2100 MHz และความถี่ 900 MHz (ซึ่งเปล่ียนจากคล่ืนความถี่ 850 MHz ตั้งแต่ช่วงไตรมาสสอง
ของปี 2564)  และให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 2G โดยใช้คล่ืนความถี่ 1800 MHz ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้
บริการให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี 5G โดยใช้คล่ืนความถี่ 700 MHz และ 26 GHz ในพื้นที่หลักทั่ว
ประเทศ บริษัทฯ และ ดีแทค ไตรเน็ต ให้บริการภายใต้แบรนด์ dtac 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจจ าหน่ายและจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อมกับการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ 
ดังกล่าวช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ครบวงจรและได้รับโปรโมชั่นที่มีความคุ้มค่าและหลากหลาย เช่น การ
ได้รับส่วนลดค่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่เมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการรายเดือนของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ การ
น าเสนอโปรโมชั่นร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มจ านวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน แต่ยังช่วย
สร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมอีกด้วย โดย ณ ส้ินปี 2564 บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 89 ของฐานลูกค้าทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ของฐาน
ลูกค้าทั้งหมดในปี 2563 ในขณะที่รายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์และชุดเลขหมายมีสัดส่วนอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
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 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มและขยายรูปแบบการน าเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางการ
ให้บริการแบบดิจิทัล นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความต้องการ
ดิจิทัลไลฟส์ไตล์ จะช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการเปล่ียนผ่านสู่ยุคดิจิทัล รวมทั้งช่วยเพิ่มการอ านวยความ
สะดวกและการเข้าถึงลูกค้าของได้มากขึ้น 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ,744 ,161 ,260 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
2,372,080,630 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 4,735,622,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 One Report และงบ
การเงินตรวจสอบ/สอบทานของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

3.2.2 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

(1) ข้อมูลโดยสังเขปของ TRUE 

ชื่อบริษัท: บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ: ผู้ให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจทิัลครบวงจร ซึ่งรวมถงึ

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โทรทัศน์ คอนเทนต์ ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ดิจิทัลโซลูชั่นและบริการด้านดิจิทัลอ่ืน ๆ 

ส านักงานใหญ่: เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบียน: 0107536000081 
เว็บไซต์: www.truecorp.co.th 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

13 

(2) ความเป็นมาและภาพรวมของธุรกิจ 

TRUE เป็นผู้น าในการให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจรของประเทศไทย 
และเป็นผู้น าธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ซึ่งรวมบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 
โทรทัศน์ คอนเทนต์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มและดิจิทัลโซลูชั่น TRUE มีจุดเด่นด้านระบบนิเวศและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ครบวงจร ตลอดจนการผสานผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงที่หลากหลาย รวมทั้งการให้บริการ
โทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรม ดิจิทัลโซลูชั่น รวมถึงส่ือดิจิทัลและคอนเทนต์คุณภาพเป็น
จ านวนมาก  

TRUE มุ่งมั่นในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลของประเทศไทย  
สู่ระดับแนวหน้าของนานาประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผู้คน องค์กร เศรษฐกิจ และสังคมอย่างทั่วถึง และสร้าง
คุณค่าต่อชีวิตอย่างยั่งยืน 

TRUE ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดในปี 2536 ภายใต้ชื่อ บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2536 โดยใช้ “TA” เป็นชื่อย่อ
หลักทรัพย์ ซึ่งต่อมา TRUE ได้ท าการปรับภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์ “ทรู” และเปล่ียนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่
เป็น “TRUE” ในเดือนเมษายน ปี 2547 

ณ ปัจจุบัน TRUE มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 133,474,621,856 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
33,368,655,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 133,472,781,204 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 33,368,195,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

ธุรกิจหลักของ TRUE และบริษัทย่อยของ TRUE (“กลุ่มบริษัททรู”) ประกอบด้วย 

■ ทรูมูฟ เอช:  หนึ่งในผู้น าการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่คุณภาพสูงครบวงจรโดยมีคล่ืนความถี่
หลากหลายย่านส าหรับการให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งคล่ืนย่านความถี่ต่ า (700 MHz 850 MHz 
ภายใต้สัญญากับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (“NT”) และ 900 MHz) ย่าน
ความถี่กลาง (1800 MHz 2100 MHz และ 2600 MHz) และย่านความถี่สูง (26 GHz) โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ 5G และ 4G รวมถึงโครงข่าย Narrowband IoT 
(NB-IoT) มีโครงข่ายครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 98 ของประชากรไทย ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

■ ทรูออนไลน์: ผู้น าการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโซลูชั่น เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าทั่วไปและลูกค้าองค์กรผ่านนวัตกรรมและโครงข่ายไฟเบอร์คุณภาพสูงและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

■ ทรูวิชั่นส์: ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ 
ซึ่งมีคอนเทนต์คุณภาพสูงหลากหลายทั้งต่างประเทศและในประเทศ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
หลากหลายรูปแบบและความชื่นชอบที่แตกต่างกันของลูกค้า 

■ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป: ผู้ให้บริการดิจิทัลครบวงจรที่มุง่ให้บริการผู้บริโภค ผู้ค้า และองค์กรธุรกิจ โดยมี
ธุรกิจหลัก ได้แก่ แพลตฟอร์มส่ือดิจิทัล (Digital Media) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์
และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
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ดิจิทัลโซลูชั่น เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ธุรกิจดิจิทัลเฮลท์ครบ 
วงจร (Integrated Digital Health) รวมถึงสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (TRUE Digital Academy) 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท TRUE ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
หมายเหตุ: (1) บริษัททีไ่ม่มีกิจกรรมทางธุรกิจ แต่ยังมีความจ าเป็นต้องคงไว้ ได้แก่ บริษัท ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)จ ากัด 

(ร้อยละ 100.00) บริษัท ฮัทชิสันเทเลคอมมิวนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ร้อยละ 100.00) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอทไวร์เลส 
มัลติมีเดีย จ ากัด (ร้อยละ 68.38) บริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จ ากัด (ร้อยละ 92.50) Rosy Legend Limited 
(ร้อยละ 100.00) Prospect Gain Limited (ร้อยละ100.00) บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (ร้อยละ 99.69) 
บริษัท ส่องดาว จ ากัด (ร้อยละ 99.72) และ บริษัท เทเลเอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด (ร้อยละ 100.00) 

 (2) บริษัทที่อยู่ในกระบวนการช าระบัญชี ได้แก่ บริษัท เอเซีย อินโฟเน็ท จ ากัด (ร้อยละ 65.00) บริษัท บีบอยด์ ซีจี จ ากัด  
(ร้อยละ 84.67) บริษัท เรียล มูฟ จ ากัด (ร้อยละ 99.74) บริษัท ทรู วิสต้าส์ (ร้อยละ 100.00) จ ากัด บริษัท ทรู พับลิค คอม
มิวนิเคช่ัน จ ากัด (ร้อยละ 100.00) และ บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จ ากัด (ร้อยละ 34.39) 
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โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท TRUE ได้จากรายงานประจ าปี และงบการเงินฉบับ
ตรวจสอบและ/หรือสอบทานของ TRUE ได้ที่เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

3.3 วัตถุประสงค์และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท  

3.3.1 หลักการขั้นพื้นฐานในการควบบริษทั  

บริษัทฯ และ TRUE เห็นว่ากลุ่มบริษัทใหม่จะประกอบธุรกิจโดยยึดหลักการขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) หลักเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ: โดยทั่วไปผู้ประกอบการย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง และสามารถก าหนดนโยบายและวางกลยุทธ์ในทางธุรกิจที่
เหมาะสมให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปตลอดจนสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาธุรกิจให้
มีความเจริญ มั่นคง และยั่งยืน 

(ข) หลักการจัดท าบริการสาธารณะ: ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นบริการสาธารณะซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงความ
ต่อเนื่องของการให้บริการ การพัฒนา และการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

(ค) หลักบรรษัทภิบาล: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนประโยชน์ของ
ตน รวมทั้งต้องประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
ค านึงถึงความรับผิดชอบและประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

(ง) ยึดมั่นในหลักความชอบด้วยกฎหมาย: ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) อย่างเคร่งครัด 

(จ) การควบบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึน้ของข้อมลูและการบริการ การส่งเสริม
การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพและสะดวกตลอดจนการปรับตัว
อย่างรวดเร็วต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3.3.2 วัตถุประสงค์ของการควบบริษัท 

การควบบริษัทในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธรุกิจของบริษัทฯ และ TRUE และการพัฒนาต่อ
ยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถรับมือต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาด และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันผ่านทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย 
ทั้งนี้ ธุรกิจโทรคมนาคมจะยังคงเป็นธุรกิจที่ส าคัญของบริษัทใหม่ โดยในขณะเดียวกัน บริษัทใหม่จะมุ้งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิรูปด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ของประเทศ
ไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล 
นอกจากนี้ การควบบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจภายใต้บริษัทใหม่ ซึ่งได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
คลาวด์เทคโนโลยี อุปกรณ์อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย  

นอกจากวัตถุประสงค์หลักข้างต้น บริษัทฯ และ TRUE เห็นว่าการควบบริษัทในครั้งนี้มีเหตุผลและความจ าเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตลอดจนการปรับเปล่ียนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างด้วยเช่นกัน 
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3.3.3 ผลกระทบในทางบวกของการควบบริษทั  

(ก) การควบบริษัทในครั้งนี้จะช่วยใหผู้้ใชบ้ริการทั่วประเทศได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมด้วยคุณภาพ ความเสถียร และความเร็วโครงข่ายที่ดีกว่าเดิม การควบบริษัทในครั้งนี้จะช่วย
ให้บริษัทใหม่สามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้คล่ืนความถี่ที่มีอยู่ได้
มากกว่าที่บริษัทฯ หรือ TRUE จะสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองหากไม่มีการควบบริษัท 

(ข) การควบบริษัทจะท าให้บริษัทฯ และ TRUE สามารถน าเสนอการผสานผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิ
ประโยชน์ ที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย (Convergence) ให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยพัฒนาการดูแลลูกคา้
ที่ดีขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากการประสานจุดเด่นของทั้งสองบริษัท ตลอดจนระบบนิเวศและแพลตฟอร์ม
การให้บริการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

(ค) การควบบริษัทจะท าให้บริษัทฯ และ TRUE สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
อาทิ ร้านค้าและศูนย์บริการทั่วประเทศ บริษัทฯ และ TRUE จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และ
ปรับปรุงการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่และอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าถึงประชากรทั่วประเทศ การควบบริษัทยังช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่เปล่ียนแปลงของตลาดในประเทศไทยจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการ
ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและบรอดแบนด์เคล่ือนที่ 

(ง) บริษัทใหม่จะมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งในด้านต้นทุนการด าเนินงานและเงินลงทุนเมื่อมี
การขยายและให้บริการโครงข่าย 5G ซึ่งจะช่วยให้สามารถกระจายต้นทุนคงที่ของการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสูง
ด้วยการมีฐานผู้ใช้บริการที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทใหม่จะสามารถลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและในระดับที่
เพียงพอเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การควบบริษัทในครั้งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่ม
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะ
ผู้น าตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(จ) บริษัทฯ และ TRUE เห็นว่าการควบบริษัทเป็นวิธีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการน า
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นมาสู่ผู้บริโภค ในขณะที่ยังคงสามารถรักษาระดับการแข่งขันในตลาดและต้นทุน
การใช้บริการของผู้ใช้บริการยังอยู่ในระดับต่ า ด้วยการรวมโครงข่ายและระบบไอทีเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาดของการด าเนินงานซึ่งท าให้บริษัทใหม่ด าเนินงานด้วยต้นทุนที่ต่ าลงในระยะยาวใน
ขณะที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ขนาดการด าเนินงานที่ใหญ่ขึ้นท าให้บริษัทใหม่มขีีดความสามารถ
ในการลงทุนในเทคโนโลยีและโครงข่ายใหม่ ๆ ในขณะที่สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 

3.3.4 ประโยชน์ต่อประเทศ 

การควบบริษัทจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลของไทยให้แข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึ้น โดยการมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ และดึงดูดบุคลากรชั้นแนว
หน้าจากทั่วโลกให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยบริษัทใหม่จะสร้างสรรค์และส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใชบ้ริการชาวไทย และสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนบทบาทผู้น าด้านดิจิทลัของประเทศไทย โดยน าความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีระดับโลกมาพัฒนาบริการให้น่าดึงดูดใจและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้บริษัทใหม่จะสามารถ
ระดมทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านดิจิทัลที่มีศักยภาพและมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ 
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการชาวไทย 
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3.3.5 การผสานบริการ (Convergence) ในตลาดบริการสื่อสารต่าง ๆ และการแข่งขันกับผูใ้หบ้ริการระดับโลก 

บริษัทฯ และ TRUE มีความจ าเป็นต้องปรับตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแรงกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่ม
ขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากการผสานการให้การให้บริการโทรคมนาคมแบบประจ าที่ (Fixed) แบบเคล่ือนที่ (Mobile) และการ
ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ OTT (over-the-top)  ทั้งนี้ ในปัจจุบันผู้ประกอบการโทรคมนาคมของประเทศไทย
ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลระหว่างประเทศรายใหญ่ (เช่น Line Meta Google 
และ Tencent) ซึ่งให้บริการดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการโดยตรง บริการเหล่านี้แข่งขันกับบริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมของผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ (เช่น บริการส่ือสารด้วยข้อความและเสียง) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกเหล่านี้มี
ความได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากการด าเนินงานระดับโลกเพื่อน าเสนอบริการใหม่ ๆ ในตลาดไทย การควบบริษัทจะ
ท าให้บริษัทฯ และ TRUE สามารถประสานรวมทรัพยากร ทักษะความช านาญ และความเชี่ยวชาญ เพื่อน าเสนอสินค้า
และบริการดิจิทัลแก่ผู้ใช้บริการ และรับมือกับความท้าทายจากการแข่งขันของผู้ให้บริการดิจิทัลระดับโลกชั้นน า 

3.4 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการควบบริษัท 

การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE จะด าเนินการตามขั้นตอนภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับการควบบริษัท 

3.4.1 ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญในการควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ TRUE ภายใต้บทบัญญติัของ พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชน 

(1) การประชุมผูถ้ือหุ้นของแต่ละบรษิัททีจ่ะควบกันเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษทัและการด าเนนิการที่
เกี่ยวข้องกบัการควบบริษัท 

บริษัทฯ และ TRUE จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายและการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ทั้งนี้ การควบบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ 
TRUE ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธอิอก
เสียงลงคะแนนตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  

(2) การแจ้งมตทิี่ประชมุผู้ถือหุ้นซ่ึงอนุมัติการควบบริษทัต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ และ TRUE 

 บริษัทฯ และ TRUE ต้องด าเนินการส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการควบบริษัทไปยัง
เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และ TRUE ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการควบบริษัท โดย
ก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น โดยบริษัทฯ และ TRUE 
จะต้องโฆษณามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์ภายในก าหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย ทั้งนี้ หาก
เจ้าหนี้มีการคัดค้านการควบบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้ บริษัทฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่
กรณี) จะต้องด าเนินการช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นเพื่อที่จะสามารถด าเนินการควบบริษัทต่อไปได้ 

(3) การจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านโดยบริษทัฯ และ TRUE 

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษทั แต่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน บริษัท
ฯ และ TRUE จะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นของบริษทัฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านใน
ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท (“ราคารับซื้อ”) ซึ่งในกรณีนี้คือวันที่ 1 เมษายน 2565 ตาม
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มาตรา 146 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ/
หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี) ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับค าเสนอซื้อ
จากผู้รับซ้ือหุ้น บริษัทฯ และ TRUE จะสามารถด าเนินการควบบริษัทต่อไปได้ โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่คัดคา้น
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ภายหลังจากการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จ 

ในการนี้ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง TnA และ CPH ได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจาก
ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ TRUE ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งบริษัทฯ และ TRUE ได้เปิดเผย
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  

 ทั้งนี้ ผู้รับซื้อหุ้นจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านภายหลังการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมด โดย
สมัครใจโดยผู้ท าค าเสนอซื้อเสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจมวีัตถปุระสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทใหม่ขายหุ้นของตนในระหว่างการท า
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจนอกเหนือจากการขายหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้แก่ผู้รับซื้อ
หุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจจากข่าว
ประกาศของบริษัทฯ ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

ในการนี้ ราคารับซื้อที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ อาจมีราคาต่ ากว่าหรือสูงกว่าราคา
เสนอซื้อหุ้นในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของโดยสมัครใจที่ราคาหุ้นละ 47.76 บาทได้ เนื่องจาก
ราคารับซื้อจะเท่ากับราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 1 เมษายน 
2565 ซึ่งเป็นวันก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE จะมีมติอนุมัติการควบบริษัท 

ทั้งนี้ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อาจท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้รับซื้อหุ้น (รวมถึงบุคคล
ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และบุคคลที่กระท าการร่วมกัน (Concert Party) ของผู้รับซื้อหุ้น) ในบริษัทฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี) 
ถึงหรือข้ามจุดที่ท าให้ผู้รับซื้อหุ้นมหีน้าทีต่้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (กล่าวคือ ร้อยละ 50 หรือร้อย
ละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี)) อย่างไรก็ตาม ผู้รับซื้อ
หุ้นจะไม่มีหน้าที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือ TRUE (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็น
ผลมาจากการรับซื้อหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ TRUE จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน เนื่องจากผู้รับซื้อหุ้นได้รับการ
ผ่อนผันหน้าที่ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวจากส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2565 

นอกจากนี้ ภายหลังจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านแล้วเสร็จ ผู้รับซื้อหุ้นมีแผนที่จะขายหุ้น
ทั้งหมดที่รับซื้อจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อต่อไป 

(4) การประชุมผูถ้ือหุ้นร่วมของบริษทัฯ และ TRUE 

เมื่อบริษัทฯ และ TRUE ได้ด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
ก าหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทฯ และของ TRUE เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ให้มา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(ก) การจัดสรรหุ้นของบรษิัทใหม่ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
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(ข) ชื่อของบรษิัทใหม่ โดยจะใชช้ื่อใหมห่รือจะใชช้ื่อเดิมของบริษทัใดบริษัทหนึง่ที่จะควบกันก็ได้ 

(ค) วัตถุประสงคข์องบริษทัใหม ่

(ง) ทุนของบรษิัทใหม่โดยจะต้องมีทนุไม่น้อยกว่าทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมด

รวมกัน และถ้าบริษัทที่จะควบกนัได้น าหุ้นออกจ าหน่ายครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วจะเพิ่มทุน

ในคราวเดียวกันน้ีก็ได ้

(จ) หนังสือบริคณห์สนธขิองบริษทัใหม ่

(ฉ) ข้อบังคับของบรษิัทใหม ่

(ช) เลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม ่

(ซ) เลือกตั้งผู้สอบบัญชขีองบรษิัทใหม่  

(ฌ) เรื่องอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมจะต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ หรือวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของของ TRUE ได้ลงมติให้ควบกันเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นร่วมกันลงมติให้ขยายเวลาออกไป แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหนึ่งปี 

ทั้งนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ยังก าหนดด้วยว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ให้น า
บทบัญญัติว่าด้วยการนั้น ๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่เรื่องที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

(1) สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชมุต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ ่หรือจังหวัดใกล้เคียงของ

บริษัทใดบริษัทหนึ่งทีจ่ะควบกัน 

(2) ต้องมีผูถ้ือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ

บริษัททีจ่ะควบกันมาประชุม จึงจะเป็นองค์ประชุม 

(3) ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชมุเลือกผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม และ 

(4) การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมตามข้อ (2) 

(5) การส่งมอบกิจการ 

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ TRUE ต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน 
บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายใน 7 วันนับแต่วันที่
เสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

(6) การจดทะเบียนการควบบรษิัทและผลของการจดทะเบยีน 

คณะกรรมการของบริษัทใหม่จะต้องด าเนินการจดทะเบียนการควบบริษัทพร้อมกับยื่นหนังสือบริคณห์
สนธิ และข้อบังคับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้พิจารณาอนุมัติแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ภายใน 14 
วันนับแต่วันที่เสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน เมื่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจดทะเบียนการ 
ควบบริษัทแล้ว บริษัทฯ และ TRUE จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และนายทะเบียนจะบันทึกหมาย
เหตุไว้ในทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ TRUE ทั้งหมด  
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สรุปขั้นตอนการด าเนินการทีส่ าคญัในการควบบริษัทตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ อนุมัติการควบบรษิัทดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของ TRUE อนุมัติการควบบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ และ TRUE: 

 มีหนังสือแจง้มตปิระชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัตกิารควบบรษิัทไปยังเจา้หนี้ภายใน 14 วันนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาใหส้่งค า
คัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีได้รบัหนังสือแจ้งมติ 

 โฆษณามติทางหนังสือพมิพ์ตดิต่อกันอยา่งน้อยสามวันภายในก าหนดเวลา 14 วนันับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมต ิ

จัดประชุมผู้ถือหุ้นรว่มกันของ 
บริษัทฯ และ TRUE ภายใน 6 เดือน 

(ขยายเวลาได้ถงึ 1 ปี) 

วาระการประชุมรว่ม 
 การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหมใ่ห้แก่ผู้ถือหุน้ 
 ชื่อของบริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือจะใช้ชื่อเดิม

ของบริษัทใดบริษัทหนึง่ท่ีจะควบกันก็ได้ 
 วัตถุประสงค์ของบรษิัทใหม ่
 ทุนของบริษัทใหม่  
 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม ่
 ข้อบังคบัของบริษัทใหม ่
 เลือกตัง้กรรมการของบรษิัทใหม่ 
 เลือกตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่  
 เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการควบบรษิัท (ถ้ามี) 

คณะกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการของ TRUE 

คณะกรรมการของบริษัทใหม่ 

จดทะเบยีนบริษัทใหม ่

14 วันนับแต่วันท่ีเสร็จสิ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นของ TRUE 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม ่

บริษัทใหม่ได้ไปท้ังทรพัยส์ิน หนี้ สิทธิ 
หน้าที่และความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

และ TRUE ท้ังหมด 

เจ้าหนี้คดัคา้น 

ช าระหนี้ หรือให้ประกันเพื่อหนี้
ของเจ้าหนี ้

ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สนิ บัญชี 
เอกสาร และหลักฐานภายใน 7
วันนับแตว่ันท่ีเสร็จสิ้นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม 

บริษัทใหม ่

การสง่มอบกจิการ ทรัพยส์ิน บัญช ีเอกสาร และเอกสาร ผลของการควบบริษัท 

บริษัทฯ และ TRUE หมดสภาพจากการเป็นนิติบคุคล 

ผู้รับซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นท่ีคัดค้าน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัตกิารควบบรษิัท และเรียกประชมุผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบรษิัท 

คณะกรรมการของ TRUE อนุมัติการควบบรษิัท และเรียกประชมุผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตกิารควบบรษิัท 

เจ้าหนี้ไมค่ัดค้าน 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

21 

3.4.2 การด าเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัททีส่ าคญักบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินตามขั้นตอนการควบบริษัท บริษัทฯ และ/หรือ TRUE จะต้องประสานงาน หารือ และ/หรือขอความ
เห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต ผ่อนผัน แก้ไข เปล่ียนแปลง โอน และ/หรือความยินยอม จากหน่วยงานราชการ องค์กร 
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ โดยการด าเนินการที่ส าคัญสรุปได้ดังต่อไปนี ้

(1) การด าเนินการเกี่ยวข้องกับหุ้นกู ้

- การยื่นข้อก าหนดสิทธิส าหรับหุ้นกู้ฉบับใหม่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น สัญญาแต่งตั้งนาย
ทะเบียนหุ้นกู้ และตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขส าคัญเช่นเดียวกับเงื่อนไขของสัญญาเดิม เว้นแต่ชื่อ
ของบริษัท และข้อก าหนดส าคัญอื่น ๆ ที่ต้องแก้ไขตามให้เป็นไปตามการควบบริษัท การคืนใบหุ้นกู้ฉบบั
เดิม การออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และการด าเนินการอื่นเกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมถึง
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามที่จ าเป็นหรือสมควร 

(2) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการรับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และ TRUE ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทและและเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

- การยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(3) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุน้ของบริษทัฯ และ TRUE 

- การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE เพื่อก าหนดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อ
ก าหนดสิทธิในการรับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ 

- การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น การปัดเศษหุ้น และการ
จ่ายเงินชดเชยค่าหุ้น (ถ้ามี) 

- การจัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ (บมจ. 006) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียน
ควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 

- การเวนคืนใบหุ้นจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ที่อยู่ในระบบใบหุ้น (Scrip) พร้อมทั้งออกใบหุ้น
ของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

(4) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาษี  

- การยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ และ TRUE ก่อนวันควบบริษัท ในกรณีมีภาษีขายช าระเกินยก
มา 

- การขอเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของบริษัทใหม่เมื่อเสร็จส้ินการจดทะเบียนการควบบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์ 

- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนอื่น ๆ เช่น ทะเบียนส านักสาขาของบริษัทใหม่ หลังจาก
การจดทะเบียนการควบบริษัท 
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- การแก้ไขรายการทางทะเบียนภาษีของบริษัทฯ และ TRUE ภายใน 15 วันหลังจากจดทะเบียนการควบ
บริษัท 

- การแจ้งการควบบริษัทภายใน 30 วันหลังจากวันควบบริษัท 

- ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วัน พร้อมด้วยงบการเงินตรวจสอบแล้ว ณ วันก่อนวันควบบริษัท
ระหว่างบริษัทฯ และ TRUE 

- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(5) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ 

- การยื่นเอกสารการควบรวมกิจการ การแก้ไขเปล่ียนแปลงทางทะเบียนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิ และ/หรือการโอนใบอนุญาตให้แก่บริษัทใหม่ ต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
กสทช. 

(6) การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคล 

- การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และ TRUE โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายในส่วน
ของหุ้นที่ยังไม่ออกจ าหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

- การด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัทเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ TRUE อนุมัติเรื่อง 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท 

 

3.4.3 ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคญั และก าหนดเวลาเบือ้งต้นของการควบบริษัท สรุปได้ดังน้ี  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคญั ก าหนดเวลาเบือ้งต้น(1) 

1. บริษัทฯ และ TRUE น าส่งรายงานการรวมธุรกิจต่อ กสทช. 25 มกราคม 2565  

2. บริษัทฯ และ TRUE จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบรษิทั 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัท และเสนอเรื่องการควบบริษัทให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท พิจารณาอนุมัติการควบบริษัท 

18 กมุภาพันธ์ 2565 

3. บริษัทฯ และ TRUE ประสานงาน หารือ และ/หรือขอความเห็นชอบ 
อนุมัติ อนุญาต ผ่อนผัน แก้ไข เปล่ียนแปลง โอน และ/หรือความ
ยินยอม จากหน่วยงานราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ
เจ้ าหน้ าที่  เพื่ อด า เนินการควบบริษัท  และรักษาสิทธิและ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ TRUE และขอรับ แก้ไข 
เปล่ียนแปลง และ/หรือโอนสิทธิประโยชน์ในใบอนุญาตประกอบ
กิจการ เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ และ/หรือจดทะเบียนให้ 
บริษัทใหม่ และเพื่อการรับหุ้นของ บริษัทใหม่ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 
2565 

4. บริษัทฯ และ TRUE เข้าเจรจา และ/หรือขอรับความอนุมัติ ยินยอม 
และ/หรือผ่อนผัน จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้รายอื่น 
พนักงาน และ/หรือคู่สัญญา หากมีกรณีการผิดนัดผิดสัญญา หรือใช้
สิทธิในการบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากการควบบริษัท หรือการกระท า

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 
2565 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคญั ก าหนดเวลาเบือ้งต้น(1) 

อื่นที่เกี่ยวกับการควบบริษัท หรือในกรณีที่ต้องได้รับค าอนุมัติการ
ควบบริษัท หรือการกระท าอ่ืนที่เกี่ยวกับการควบบริษัท 

5. บริษัทฯ และ TRUE จัดประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบบริษัท 

4 เมษายน 2565 

6. บริษัทฯ และ TRUE ด าเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าหนี้ของตนเป็น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงอนุมัติการควบ
บริษัท โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมติ 

กลางเดือนเมษายน 
2565 ถึงปลายเดือน

มิถุนายน 2565 (บริษัทฯ 
และ TRUE ต้องส่ง

หนังสือแจง้เจ้าหนี้ของ
ตนภายใน 14 วันนับจาก
วันที่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ 
และ TRUE มีมติอนุมัติ

การควบบริษทั) 

7. เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการท าค าเสนอซื้อส าเร็จครบถ้วน (หรือได้รับ
การผ่อนผันโดยผู้ท าค าเสนอซื้อ) (“เงื่อนไขก่อนการท าค าเสนอ
ซื้อ”) ผู้ท าค าเสนอซื้อ(2) จะท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดย
สมัครใจ 

เงื่อนไขก่อนการท าค าเสนอซื้อ ได้แก่เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัท  

(3) บริษัทฯ และ TRUE ได้เข้าท าสัญญาควบรวมกิจการส าหรับ
การควบบริษัท  

(4) บริษัทฯ และ TRUE ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร 
แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ ของ บริษัทใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการควบบริษัท 

(5) การได้รับอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และ 
การอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทจากหน่วยงานก ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้องส าเร็จครบถ้วน และ มีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ และ TRUE ยอมรับได้  

(6) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จ าเป็นส าหรับการควบ
บริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จครบถ้วน และ ไม่ได้มีการเพิก
ถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือได้มีการ
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จส้ินแล้ว ซึ่งส่งผลให้

ปลายเดือนมิถุนายน 
2565 ถึงต้นเดือน
สิงหาคม 2565 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคญั ก าหนดเวลาเบือ้งต้น(1) 

ไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผัน
ดังกล่าวอีก 

(7) การไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง
พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการคัดค้าน ได้มีการ
ด าเนินการช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวนั้นแล้ว และ 

(8) นับแต่วันที่ประกาศเจตนาในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย
สมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการท าค าเสนอซื้ออื่น ๆ  ข้างต้น
ทั้งหมดได้ส าเร็จลง ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ 
อันเป็นเหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ
บริษัทฯ หรือ TRUE โดยการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์
ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซื้อ หรือการ
กระท าที่ผู้ท าค าเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ 

8. ผู้รับซื้อหุ้น ได้แก่ บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด และ 
Citrine Investment SG Pte Ltd ร่วมกันรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ และ 
TRUE จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน 

ต้นเดือนสิงหาคม 2565 
ถึงกลางเดือนสิงหาคม 

2565 

9. การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ TRUE เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ อันจ าเป็นในการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงชื่อของบริษัทใหม่ ทุน
ของบริษัทใหม่ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ หนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับ กรรมการและผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหม่ 
เป็นต้น   

ปลายเดือนกันยายน 
2565 

10. บริษัทฯ และ TRUE ด าเนินการจดทะเบียนควบบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์  

เมื่อการจดทะเบียนควบบริษัทเสร็จส้ิน บริษัทฯ และ TRUE จะ
ส้ินสุดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ บริษัทใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการ
ควบบริษัทจะได้ไปทั้งสินทรัพย์ หนี้ สิน สิทธิ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบริษัททั้งสองโดยผลของกฎหมาย 

ปลายเดือนกันยายน 
2565 (ภายใน 14 วันนับ
จากวันจัดประชมุผู้ถือ
หุ้นร่วมของบรษิัทฯ และ 

TRUE) 

11. หลังจากจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทใหม่แล้ว บริษัทใหม่จะยื่นค าขอให้
รับหุ้นของ บริษัทใหม่  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเอกสารอ่ืนที่จ าเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติค าขอ หุ้นของ บริษัทใหม่ จะเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นของบริษัทฯ และ 
TRUE จะถูกเพิกถอนและส้ินสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน  

ปลายเดือนกันยายน 
2565 

หมายเหตุ: (1) ก าหนดเวลาข้างต้นเป็นเพียงก าหนดเวลาเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลของการอนุมัติ ยินยอม 
อนุญาต หรือผ่อนผันจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ เจ้าหนี้ หรือบุคคลฝ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  

 (2) บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd เป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง  TnA 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับ CPH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TRUE บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด ได้ยื่นหนังสือต่อบริษัทฯ และ 
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TRUE เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดโดยสมัครใจ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อก าหนดและเงื่อนไขในการท าค าเสนอซื้อซึ่งระบุไว้ในหนังสือดังกล่าว  

3.5 เง่ือนไขบังคับกอ่นการควบบริษัท 

การเสร็จส้ินของการควบบริษัทจะขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ และ TRUE เข้าท าสัญญาควบบริษัทและการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาควบบริษัท ซึ่งรวมถึง  (แต่ไม่จ ากัดเพียง) 
เงื่อนไขและการด าเนินการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการควบบริษัท 

(ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TRUE มีมติอนุมัติการควบบริษัท 

(ค) บริษัทฯ และ TRUE ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรฝ่าย

จัดการของบริษัทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการควบบริษัท 

(ง) การได้รับอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน การยื่นเอกสาร และ การอนุญาตที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัท

จากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องส าเร็จครบถ้วน และ มีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ TRUE 

ยอมรับได้ และไม่ได้มีการเพิกถอนการยื่นเอกสาร การอนุมัติ ความยินยอม การผ่อนผัน และ การอนุญาต

ดังกล่าว 

(จ) การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จ าเป็นส าหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกส าเร็จครบถ้วน 

และ ไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอม และ/หรือการผ่อนผันดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการผ่อนผันดังกล่าวอีก 

(ฉ) การไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีที่มีการ

คัดค้าน ได้มีการด าเนินการช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวนั้นแล้ว  

(ช) ผู้ท าค าเสนอซื้อได้ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจส าหรับหุ้นในบริษัทฯ และ TRUE แล้วเสร็จ 

(ซ) ผู้รับซื้อหุ้นได้รับซื้อหุ้นในบริษัทฯ และ TRUE จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตามมาตรา 146 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท

มหาชน จนเสร็จสิ้น 

(ฌ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ TRUE มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 148 แห่ง 

พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

(ญ) การด าเนินการก่อนเสร็จส้ินการควบบริษัทในการ (ก) ปรับปรุงทางบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัท TRUE ซึ่งมีความซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน (Redundant) ของบริษัทใหม่ และ (ข) 

การเปล่ียนแปลงทุนและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของ TRUE ตามมาตรฐานทางบัญชี ตลอดจน

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยที่การปรับปรุงดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้อัตราจัดสรรหุ้นเปล่ียนแปลง 

(ฎ) กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนการควบบริษัท และ 

(ฏ) นับแต่วันที่ท าสัญญาควบรวมกิจการส าหรับการควบบริษัท และ ณ วันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจด

ทะเบียนการควบบริษัท ไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ (รวมถึงการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น) 

อันอาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะ(ด้านการเงิน  



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

26 

การด าเนินงาน หรือในประการอ่ืนใด) ในด้านรายได้ กิจกรรมธุรกิจ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ TRUE 

หรือ บริษัทใหม่ (ภายหลังจากการควบบริษัท) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่ก็ตาม 

3.6 รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและทุนของบริษทัใหม่  

การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการด าเนินการควบ
บริษัท โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทดังกล่าว ณ วันหรือเวลาที่จะ
ก าหนดกันต่อไป ในอัตราส่วนดังนี้ (อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น) 

 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ  ต่อ  6.13444 หุ้นใน บริษัทใหม่ และ 

 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ  0.60018 หุ้นใน บริษัทใหม่ 

  ทั้งนี้ อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทใหม่จ านวน 
138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท  

 ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการค านวณตามอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้นข้างต้นเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นน้ันขึ้นให้เต็มจ านวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษ
หุ้นนั้นต่ ากว่า 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นส าหรับส่วนของเศษหุ้นที่
ถูกปัดทิ้งนั้นในราคาและภายในเวลาที่จะได้ก าหนดกันต่อไป ทั้งนี้ อาจจะมีการพิจารณารายละเอียดและห ลักการในการ
ปัดเศษหุ้นเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมต่อไป 

  ในการนี้ เพื่อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ตกลงรับเป็นผู้เกล่ียหุ้น (Balancer)  
(“ผู้เกล่ียหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้น และช าระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกล่ียหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ใน
กรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งค านวณจากอัตราส่วนข้างต้นมี
จ านวนรวมทั้งส้ินมากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ 
ผู้เกล่ียหุ้นเป็นจ านวนน้อยลงเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจ านวนเท่ากับ 
34,552,100,801  หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้เกล่ียหุ้นในส่วนของหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรร
น้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วย
จ านวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกล่ียหุ้นน้อยลง และในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
ที่ได้จากการค านวณตามอัตราข้างต้นมีจ านวนรวมทั้งส้ินต่ ากว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัท
ใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกล่ียหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่
มีจ านวนเท่ากับ 34,552,100,801  หุ้น ในกรณีนี้ผู้เกล่ียหุ้นจะท าการช าระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นใน
อัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจ านวนหุ้นใน
บริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกล่ียหุ้นเพิ่มขึ้น 

3.7 ข้อมูลของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหม่ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE จะได้ไปทั้งทรัพย์สิน 
หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในการนี้เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของ
ทั้งสองบริษัทจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของบริษัทใหม่ต่อไป หน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ระหว่างทั้งสองบริษัทกับ
คู่สัญญา รวมไปถึงหน้าที่อื่น ๆ จะเป็นหน้าที่ของบริษัทใหม่ที่จะต้องด าเนินการทั้งส้ิน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ และ 
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TRUE ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทให้ด าเนินการควบบริษัทแล้วนั้น บริษัทฯ และ TRUE จะต้องด าเนินการ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติ ขอผ่อนผัน หรือการยื่นเอกสารต่าง ๆ เพื่อการโอนและ/
หรือการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทใหม่  เพื่อให้การโอนและ/หรือการออกที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจให้แก่บริษัทใหมด่ าเนินการได้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนการควบบริษัทต่อกระทรวงพาณิชยห์รือแล้ว
เสร็จโดยเร็วที่สุดภายหลังจากการจดทะเบียนดังกล่าว 

นอกจากนี้บริษัทใหม่จะได้ไปทั้งสิทธิ และภาระหน้าที่ของบริษัทฯ และ TRUE ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทอื่นซึ่งบริษัทฯ และ TRUE เข้าไปลงทุน 

บริษัทฯ และ TRUE จะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการด าเนินการควบ
บริษัท 

3.7.1 ชื่อของบริษัทใหม่ 

การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ดังนั้น ชื่อของบริษัทใหม่ดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทฯ และ TRUE พิจารณาอนุมัติตาม
ขั้นตอนการควบบริษัท  

3.7.2 ภาพรวมธุรกิจของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหม่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมชั้นน าในประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการขับเคล่ือน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในด้านโครงข่าย นวัตกรรม ศักยภาพในการลงทุน และภาพลักษณ์
องค์กรของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหม่ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมจะมีการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

■ การให้บริการโทรคมนาคม การจ าหน่ายและจัดจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคล่ือนที่ ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ 
ดีแทค ไตรเน็ต และ ทรูมูฟ เอช ซึ่งมีคล่ืนความถี่ให้บริการร่วมกันในย่านต่าง ๆ ได้แก่ 700 MHz 850 MHz 
(ภายใต้สัญญากับ NT) 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz  26 GHz และบริการข้ามโครงข่าย
เคล่ือนที่ในย่านความถี่ 2300 MHz ของ NT ภายใต้สัญญากับ NT 

■ การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยทรูออนไลน์ 

■ การให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ โดยทรูวิชั่นส์ 

■ การให้บริการดิจิทัลครบวงจร โดยทรู ดิจิทัล กรุ๊ป 

■ การลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Investment) เพื่อระดมเงินทุนร่วมกับพันธมิตรในจ านวน 
100 ถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพด้านดิจิตัล เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค
ชาวไทย 
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3.7.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่ 

ภายใต้สมมติฐานที่ก าหนดท้ายตาราง รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทใหม่ภายหลังจากการจดทะเบียนการ
ควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์มีรายละเอียด ดังนี้  

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  (ร้อยละ) 
1.  กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 28.98  
2.  Telenor Asia Pte Ltd 19.28  
3.  China Mobile International Holdings Limited 10.43  
4.  บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จ ากัด 8.06  
5.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 6.76  
6.  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  2.39  
7.  ส านักงานประกันสังคม 1.59  
8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 0.84  
9.  UOB KAY HIAN ( HONG KONG)  LIMITED -  CLIENT 

ACCOUNT 
0.81  

10.  UBS AG HONG KONG BRANCH  0.50  
 หมายเหตุ:   รายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกข้างต้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามสมมติฐาน ดังต่อไปนี้  

(1) ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 
บาท ซึ่งเกิดจากการรวมทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และ TRUE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

(2) การด าเนินการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อ 3.6  
(3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และของ TRUE ไม่ขายหุ้นให้แก่ผู้ท าค าเสนอซื้อในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ 
(4) ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของของบริษัทฯ และของ TRUE ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ

ของ TRUE  
(5) ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น (Record 

Date) ครั้งล่าสุดของบริษัทฯ  
(6) ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ TRUE และสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUE เป็นข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นเป็นวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น 

(Record Date) ครั้งล่าสุดของของ TRUE และ 
(7) กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด ประกอบด้วย 

(ก) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (“CPG") จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 10.34%  
(ข) Orient Glory Group Limited (ถือหุ้นโดย CPG 100%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 4.33%  
(ค) Glory Summer Enterprises Limited (ถือหุ้นโดย CPG 100%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 2.54%  
(ง) บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จ ากัด 41.06% และถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จ ากัด 58.94%) จะ

ถือหุ้นบริษัทใหม่ 2.50%  
(จ) Jumbo Kingdom Ventures Limited (ถือหุ้นโดย Active Business Holding Limited) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 1.95%   
(ฉ) บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จ ากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ธนโฮลดิ้ง จ ากัด 58.55% และ ถือหุ้นโดยบริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จ ากัด 41.45%) 

จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 1.65%  
(ช) Worth Access Trading Limited (ถือหุ้นโดย CPG Overseas Company Limited 100%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 1.34%   
(ซ) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จ ากัด (ถือหุ้นโดย  CPG 99.99%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 1.28%  
(ฌ) C.P. Foods International Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) (“CPF”) 100%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 

0.82%  
(ญ) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จ ากัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดย CPF 99.44%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 0.46%  
(ฎ) บริษัท ซี.พี.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPH 99.99%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 0.38%  
(ฏ) CPH ประกอบธุรกิจลงทุน (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 0.36%  
(ฐ) บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จ ากัด (ถือหุ้นโดย CPG 99.99%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 0.35%  และ 
(ฑ) Creative Light Investments Limited (ถือหุ้นโดย CPH 100%) จะถือหุ้นบริษัทใหม่ 0.18% 

 

ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ขายหุ้นของตนในการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ 
หรือ ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้น ตลอดจนภายหลังการเกล่ียหุ้นของผู้เกล่ียหุ้น อาจปรากฎชื่อของผู้เกล่ียหุ้น และ/
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หรือ ผู้ท าค าเสนอซื้อ (บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd) และ/หรือ ผู้รับซื้อหุ้น (บริษัท ซิท
ริน เวนเจอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ภายหลังการควบบริษัท  

3.7.4 โครงสร้างเงินทุนของบริษัทใหม่ 

บริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 138,208,403,204 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บริษัทฯ และ TRUE ทั้งหมดรวมกันภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ TRUE และการควบบริษัท 

3.7.5 ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ส าคัญของบริษัทใหม่ 

เพื่อวัตถุประสงค์ของการควบบริษัท บริษัทฯ และ TRUE ได้จัดท าข้อมูลทางการเงินงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เสมือน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และงบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน (“ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564”) 
ทั้งนี้ ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 ดังกล่าวจัดท าภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จัดท าเสมือนว่าการเข้าซื้อกิจการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 

(ข) นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 นั้นเป็นนโยบายการบัญชี
เดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ TRUE ใช้ในการจัดท างบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) โดยท าการปรับปรุง
รายการเพื่อให้การน าเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ สอดคล้องกับการน าเสนอข้อมูลทางการเงินของ 
TRUE ซึ่งอ้างอิงมาจากข้อมูลที่มีอยู่จ ากัด รายการปรับปรุงเหล่านี้ได้จัดท าโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของ TRUE ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จนถึงปัจจุบัน และอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ในภายหลัง 

(ค) การท าธุรกรรมนี้เป็นการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีซื้อ (acquisition method) ภายใต้หลักเกณฑ์ของ TFRS 3 เรื่อง 
การรวมธุรกิจ การรับรู้รายการตามวิธีซื้อนั้น สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจะถูกบันทึกด้วยมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณในเบื้องต้น ทั้งนี้ เมื่อกิจการที่ควบรวมได้จัดท ารายละเอียดการปันส่วนราคาซื้อแล้ว
เสร็จ รายการปรับปรุงเหล่านี้อาจมีการเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมอาจแตกต่างจากที่ได้
ประมาณการไว้เดิม 

(ง) TRUE เป็นผู้ซื้อในการรับรู้รายการทางบัญชี เน่ืองจาก TRUE มีมูลค่าตลาดโดยรวมมากกว่าบริษัทฯ ดังนั้น
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จึงน าเสนอข้อมูลทางการเงินของ TRUE ที่มูลค่าตามบัญชีเดิม 
และแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ ตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นไปตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ส่ิงตอบแทนที่ต้อง
จ่ายส าหรับการได้มาซึ่งสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ได้แก่ หุ้นของบริษัทใหม่ซึ่งจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากมูลค่าตลาดโดยรวมของ TRUE ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

(จ) เน่ืองจากข้อจ ากัดของข้อมูลเกี่ยวกับการปันส่วนราคาซื้อขาย สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจะ
ถูกแสดงตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทฯ ยกเว้น สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกี่ยวกับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่ ความสัมพันธ์กับลูกค้าและสินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(ฉ) ค่าความนิยม (Goodwill) ค านวณจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนที่จ่ายกับมูลค่ายุติธรรมในเบื้องต้นของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากบริษัทฯ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ อง  
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ทั้งนี้ ผลของการประเมินมูลค่ายุติธรรมและการปันส่วนราคาซื้อในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่ายุติธรรมในขั้นสุดท้ายของสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุได้ที่
ได้มาและหนี้สินที่รับมา นอกจากนี้ การปันส่วนราคาซ้ือขั้นสุดท้ายอาจส่งผลให้มีการเปล่ียนอย่างมีนัยส าคัญ
ในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธทิี่ได้มาและส่งผลถึงมลูค่าของค่าความนิยมคงเหลือ (Residual Goodwill) 
ด้วยเช่นกัน 

(ช) ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทใหม่มีจ านวน 138 ,208,403,204 บาท โดยมีมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 4 บาทซึ่งเท่ากับผลรวมของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ และ TRUE โดยมีการจัดสรร
หุ้นในอัตรา 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้น
ในบริษัทใหม่  

(ซ) ภายใต้สมมติฐานว่า TRUE จะขายหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดที่ได้ซื้อมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกไปภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในราคา 118.23  ล้านบาท โดย TRUE มีหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมดจ านวน 24 ล้านหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การขายหุ้นดังกล่าวจะอ้างอิงจากราคาขายที่ 4.9263 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่
อ้างอิงจากราคาปิดเฉลีย่ย้อนหลัง 30 วันท าการซื้อขายจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

(ฌ) ในการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 ยังไม่ได้มีการสอบทานการประมาณการทาง
บัญชีใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนจึงยังไม่ได้สะท้อนรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ เช่น อายุการใช้งานของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้ และการก าหนดอายุสัญญาเช่าส าหรับสัญญาที่มีสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า ใน
กรณีดังกล่าว ประมาณการทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากประมาณการทางบัญชีซึ่ งใช้ในการ
จัดท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

(ญ) อ้างอิงจากประมวลรัษฎากรของไทย ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจากเงินได้
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนั้น ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ส าหรับ
นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดขาดทุนสะสมนั้นเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปให้กับนิติบุคคลอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ ขาดทุน
ทางภาษียกไปจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในจ านวนที่คาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ก่อนการควบบริษัทแล้ว
เสร็จเท่านั้น เนื่องจากการควบบริษัทอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม 2563 ยอด
คงเหลือของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทฯ 
และ TRUE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะถูกตัดจ าหน่ายออกไป 

(ฎ) รายการค้าและยอดคงค้างระหว่างกันของบริษัทฯ และ TRUE ที่ถูกตัดรายการ ในการจัดท าข้อมูลทาง
การเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 มีดังนี้  

 รายได้และค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากธุรกรรมระหว่างกันภายในบริษัทใหม่ และ 

 ยอดคงค้างที่เหลือบนในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทใหม่ 

(ฏ) TRUE มีการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ซึ่งมีความซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน (Redundant) ของ
บริษัทใหม่ โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดจ าหน่าย (Write Off) ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีความ
ซ้ าซ้อนกันเหล่านี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์โครงข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้งบริษัทฯ และ TRUE
ต่างมีสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จ านวน 110.56 พันล้านบาท และ 89.57 พันล้านบาท ตามล าดับ ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวส าหรบั
ปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีจ านวน 4.56 พันล้านบาทต่อปี เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูล 
การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีความซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุ ไว้ในข้อมูลทาง
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การเงินรวมเสมือนทั้งจากจ านวนหรือต้นทนุและค่าเส่ือมราคาที่บันทกึเพิ่มเติมจนถงึวันตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ 
นอกจากนี้ จากการที่ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 จัดท าเสมือนว่าการเข้าซื้อกิจการแล้ว
เสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 การปรับปรุงรายการสินทรัพย์ของ TRUE ดังกล่าวจึงรับรู้ผลกระทบไปยัง
ก าไรสะสมต้นงวดของบริษัทใหม่ และการปรับลดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ที่จะถูกตัดจ าหน่ายดังกล่าวได้
รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 แล้ว 

(1) ข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทใหม่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตาม
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี ้

บริษัทใหม่ (ข้อมูลทางการเงินเสมือน) หน่วย 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
รายได้รวม พันบาท 224,091,433 216,346,791 
ก าไรขั้นต้น พันบาท 64,016,072 65,697,669 
EBIT(1) พันบาท 30,055,601 33,539,835 
EBITDA(2) พันบาท 95,431,243 94,943,671 
ก าไรสุทธ(ิ3) พันบาท 6,986,488 11,184,746 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่(4)   พันบาท 7,079,601 11,307,594 
ก าไรต่อหุ้น(5)   บาท 0.20 0.33 
หมายเหตุ:  (1) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
 (2) ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
 (3) ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
 (4)  ก าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ 
 (5) อ้างอิงจากหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัทใหม่จ านวน 34,552,100,801 หุ้น 

 

รายการแสดงฐานะทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตาม
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี ้

บริษัทใหม่ (ข้อมูลทางการเงินเสมือน) หน่วย 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
สินทรัพย์รวม(1) พันบาท 809,207,067 805,534,987 
หนี้สินรวม พันบาท 690,454,236 683,987,205 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(2) พันบาท 118,752,831 121,547,782 
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่(3) พันบาท 118,296,704 121,019,747 
หมายเหตุ: (1) TRUE มีการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ซึ่งมีความซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นในการด าเนินงาน (Redundant) ของบริษัทใหม่ โดยสินทรัพย์

  ดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะถูกตัดจ าหน่าย (Write Off) 
  (2) ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 (3) ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

(2) อัตราส่วนทางการเงินเสมือนที่ส าคญั 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทใหม่ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตาม
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี ้
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  ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที ่
บริษัทใหม่ (ข้อมูลทางการเงินเสมือน) หน่วย 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
อัตราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) % 28.57 30.37 
อัตรา EBIT (EBIT Margin) % 13.41 15.50 
อัตรา EBITDA (EBITDA Margin) % 42.59 43.88 
อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) % 3.12 5.17 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (Return on Assets)(1) % 0.86 1.39 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (Return On Equity)(2) % 5.98 9.34 
อัตราสว่นเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio)(3) เท่า 0.5 0.6  
อัตราสว่นหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Liabilities to 
Equity Ratio) (L/E) 

เท่า 5.8  5.6  

อัตราสว่นหนี้สินต่อทนุ (Debt to equity) (D/E) (4) เท่า 2.7  2.3  
อัตราสว่นหนี้สินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA Ratio) 
(D/EBITDA)  (4) 

เท่า 3.3 2.9 

หมายเหตุ: (1) ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมต่อสินทรัพย์รวม  
 (2) ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) สุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ 
 (3) ค านวณจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมต่อหนี้สินหมุนเวียนรวม 
 (4) หน้ีสิน ได้แก่ เงินกูยื้มระยะสัน้และระยะยาว และเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ไม่รวมหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า 
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ส่วนที่ 4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของการควบบริษัท 

4.1 วตัถุประสงค์และข้อดีของการควบบริษทั 

4.1.1 การเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การควบบริษัทจะช่วยเพิ่มความครอบคลุมของโครงข่ายและการถือครองคล่ืนความถี่ของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังการ
ควบบริษัท บริษัทใหม่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าในธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม จากการรวมกันทั้งคล่ืนความถี่  โครงข่าย จ านวน
ลูกค้า และฐานรายได้  โดยจากข้อมูลของบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จ ากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทใหม่จะมีส่วนแบง่
การตลาดธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนที่เชิงจ านวนผู้ใช้งานรวมเป็น 54.1% ซึ่งจะท าให้บริษัทใหม่กลายเป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบบริษัท ยังสามารถช่วยพัฒนาต่อยอดในการด าเนินธุรกิจ จาก
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในบริษัทฯ และ TRUE ร่วมกัน ทั้งในด้านของการแบ่งปันเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูล ตลอดจน
การรวมองค์ความรู้จากบุคลากรที่มีศักยภาพ และยังเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 5G 
ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) แพลตฟอร์มดิจิทัลมีเดีย Internet of Things (IoT) คลาวด์ (Cloud) รวมถึงเทคโนโลยีอวกาศ 
(Space Technology) เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมการปรับตัวไปสู่บริษัทเทคโนโลยี (Technology 
Company) ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการด าเนินธุรกิจ 

4.1.2 การเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy) 

โอกาสในการเพิ่มรายได้ 
บริษัทใหม่มีโอกาสเพิ่มรายได้จากกลยุทธ์ Up-selling และ Cross-selling โดยใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น

จากการรวมกัน เช่น การน าเสนอแพคเกจ Convergence ของ TRUE ที่ประกอบไปด้วยบริการบรอดแบนด์และโทรทัศน์
แบบตอบรับเป็นสมาชิกให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งการน าเสนอแพคเกจ Convergence นี้มีโอกาสช่วยในการรักษา
ระดับค่าบริการรายเดือน (ARPU) และรักษาฐานลูกค้าของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 

โอกาสในการลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
การควบบริษัทยังส่งผลให้บริษัทใหม่สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานจากการประหยัดต่อขนาด (Economies 

of scale) โดยเฉพาะต้นทุนค่าคล่ืนความถี่และโครงข่ายด้วยการมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้าน IT และค่าใช้จ่ายในการเปิดสาขาหน้าร้าน เป็นต้น ซึ่ง
หากบริษัทใหม่สามารถลดต้นทุนการด าเนินงานส่วนนี้ได้ จะมีโอกาสส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้น 

โอกาสในการลดงบลงทุน 
นอกจากนี้ การควบบริษัทยังเพิ่มโอกาสในการลดงบลงทุนโครงข่ายที่ซ้ าซ้อนในอนาคต เช่น การลงทุนติดตั้งเสา

สัญญาณโทรคมนาคมของบริษัทฯ และ TRUE ท าให้บริษัทใหม่สามารถใช้โครงข่ายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยี 5G ที่ต้องลงทุนสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต อีกทั้ง
ยังเป็นการลดระดับการแย่งชิงคล่ืนความถี่ในอุตสาหกรรม (จากเดิมที่ปริมาณคล่ืนความถี่มีไม่เพียงพอส าหรับ
ผู้ประกอบการทุกราย จนน าไปสู่การประมูลคล่ืนความถี่ในราคาสูง ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนคล่ืน
ความถี่ในระดับสูงในปัจจุบัน) ซึ่งท าให้มีโอกาสในการลดงบลงทุนได้เป็นอย่างดี 

4.1.3 การเพิ่มความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจ 

ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์แบบตอบรับเป็นสมาชิก และธุรกิจ
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ให้บริการด้านดิจิทัล ซึ่งสามารถกระจายความเส่ียง ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่เพียงธุรกิจ
เดียว และเพิม่ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต 

4.1.4 การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมจะมีขนาดธุรกิจและขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น ตลอดจนสามารถกระจายความ
เส่ียงได้ดีขึ้นจากการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดพันธบัตร เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการ
ขยายการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีอ านาจในการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัท
ใหมส่ามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น  

4.2 ข้อด้อยของการควบบริษัท 

4.2.1 การเพิ่มขึ้นของระดับหน้ีสินจากการควบบริษัท 

ภายหลังการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ TRUE นั้น อาจส่งผลให้บริษัทใหม่ มีระดับหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า
ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) ต่ าลงเมื่อเทียบกับระดับอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการควบบริษัทอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA (Debt 
to EBITDA ratio) ของบริษัทใหม่นั้นสูงขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ ก่อนการควบบริษทั(1)(3) 59,103.7  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ก่อนการควบบริษทั(1) 20,167.5  
EBITDA ของบริษทัฯ ก่อนการควบบริษทั(1) 29,989.2  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to equity ratio) ของบริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท (เท่า) 2.9  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA ratio) ของบริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท (เท่า) 2.0  
หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ของ TRUE ก่อนการควบบริษทั(2)(3) 257,508.1  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE ก่อนการควบบริษทั(2) 81,818.0  
EBITDA ของ TRUE ก่อนการควบบริษทั(2) 57,761.0  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to equity ratio) ของ TRUE กอ่นการควบบริษัท (เท่า) 3.1  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA ratio) ของ TRUE ก่อนการควบบริษัท (เท่า) 4.5  
หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ของบริษัทใหม่(3)(4) 316,611.8  
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหม่(5) 118,752.8  
EBITDA ของบริษทัใหม่(5) 95,431.2  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to equity ratio) ของบริษัทใหม่ (เท่า)(4) 2.7  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA ratio) ของบริษัทใหม่ (เท่า) (4) 3.3  

หมายเหตุ :  (1) ข้อมูลจากงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 
 (2) ข้อมูลจากงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ 

TRUE 
 (3) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ประกอบด้วย เงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน หุ้นกู้ ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า  
 (4) การค านวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) และอัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA (Debt to EBITDA ratio) ของบริษัทใหม่ เป็นการค านวณใน

เบื้องต้นเท่านั้น โดยการน าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ TRUE รวมกัน โดยไม่ได้มีการปรับปรุงรายการทางบัญชีที่อาจเกิดขึ้นจากการควบ
บริษัท ซึ่งภายหลังการควบบริษัทนั้น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้ 

 (5)  ข้อมูลจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนส าหรับปี 2564 ของบริษัทใหม่ 
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4.2.2 การสูญเสียโอกาสจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนสะสม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถลดภาระภาษีนิติบุคคลได้ ตาม

รายละเอียดดังนี้  

 หน่วย : ล้านบาท 

ปีภาษีสุดท้ายที่สามารถใชส้ิทธิประโยชน์ได ้ งบการเงินเฉพาะกจิการ 
2565 523.3 
2566 7,755.8 
2567 1,865.3 
2568 - 
2569 - 
รวม 10,144.3 

 

บริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ในระยะเวลาก่อนการควบบริษัทเท่านั้น ภายหลังการควบบริษัท 
บริษัทใหม่จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีจากผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะท าให้บริษัทใหม่มีโอกาสที่จะมี
ภาระทางภาษีมากขึ้น เมื่อเทียบกับภาระภาษีของบริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท 

4.2.3 ผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 

ภายหลังที่เงื่อนไขบังคับก่อนของการควบบริษัทบรรลุครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) 
เสร็จส้ิน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE มีการอนุมัติการควบบริษัท ตลอดจนบริษัทฯ และ TRUE ได้เข้าท า
สัญญาควบรวมบริษัท ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตั้งบุคลากรต่าง ๆ ของบริษัท
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการควบบริษัท และสามารถด าเนินการให้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส าเร็จครบถ้วน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ TRUE จะถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ไประยะหนึ่ง จนกระทั่งการด าเนินการน าหุ้นของ
บริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเสร็จ ซึ่งจากกรณีการควบบริษัทในอดีต พบว่าใช้ระยะเวลาอย่างน้อย
ประมาณ 8 วันท าการ จึงท าให้ผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใน
ระยะเวลาดังกล่าว 

4.3 ความเสี่ยงของการควบบริษทั 

4.3.1 ความเสี่ยงที่บริษัทใดบริษัทหน่ึงหรือทั้ง 2 บริษัท จะไม่ได้รับความเห็นชอบ อนุมัติ หรืออนุญาตจาก

หน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นต่อการควบบริษัท  

บริษัทที่ควบกันทั้งสองบริษัทอาจมีหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต สิทธิและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
หน่วยงานราชการในการด าเนินธุรกิจของบริษัท (หากมี) แม้ว่า หนังสืออนุญาตและใบอนุญาต ตลอดจนสิทธิและสิทธิ
ประโยชน์จะมีการโอนให้บริษัทใหม่โดยผลของกฎหมาย แต่บริษัทที่ควบกันทั้งสองแห่งอาจจะต้องยื่นค าขอเพื่อแก้ไ ข
หนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาต ขอออกหนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตฉบับใหม่ รวมถึงหนังสือรับทราบสิทธิและสิทธิ
ประโยชน์ดังกล่าวในนามของบริษัทใหม่ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทใหม่จะสามารถเริ่มด าเนินการ
ดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสองมีมติอนุมัติ
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การควบบริษัท ดังนั้น จึงมีความเส่ียงในกรณีที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอาจปฏิเสธค าขอ หรือบริษัทใหม่อาจได้รับ
อนุญาตภายหลังจากจัดตั้งบริษัทใหม่แล้ว 

นอกจากนี้บริษัทฯ และ TRUE เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ในการควบ
บริษัทนั้น กสทช. จะต้องพิจารณาประเด็นเรื่องการผูกขาด ลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในการให้บริ การด้าน
โทรคมนาคมจากการควบบริษัท ซึ่งธุรกิจโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การบังคับของกฎมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.องค์กร
จัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุและกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 
และฉบับแก้ไข รวมทั้ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไข  นอกจากนี้ กิจการ
โทรคมนาคมยังอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายแข่งขันทางการค้าอีกด้วย ดังนั้นบริษัทฯ และ TRUE อาจมีความเส่ียงที่
จะไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตล่าช้ากว่าที่ก าหนดการที่วางไว้ในการด าเนินการควบบริษัท นอกจากนี้ กสทช. อาจ
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหม่ เพื่อลดผลกระทบของการควบบริษัทต่อผู้บริโภค ซึ่งอาจท าให้
บริษัทใหม่ไม่สามารถรับรู้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ได้อย่างเต็มที่ 

4.3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงจากระบบงานและวฒันธรรมองค์กรทีแ่ตกต่างกัน 

การด าเนินงานของบริษัทใหม่อาจได้รับผลกระทบในระยะส้ันจากระบบงาน เช่น ระบบบัญชี หรือระบบสารสนเทศ 
เป็นต้น เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน อีกทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันหรือไม่สอดคล้องกัน 
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงจากการด าเนินงานที่ไม่ราบรื่นและอาจต้องใช้เวลาในการประสานงานร่วมกันระหว่างสอง
บริษัท  

ความเส่ียงด้านพนักงาน 

ในการด าเนินการควบบริษัทนั้น อาจมีความเส่ียงที่บริษัทใหม่จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรของทั้งสอง
บริษัท ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานของบริษัทใหม่ไม่ราบรื่น เนื่องมาจากแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานและ
วัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีความเส่ียงในการรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไว้กับบริษัทใหม่ เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจของบริษัทใหม่ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดการชะงัก และก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการควบ
รวมธุรกิจ (Synergy) 

4.3.3 ความเสี่ยงที่เจ้าหน้ีของบริษัทใดหรือบริษัทหน่ึงหรือทั้ง 2 บริษัทจะคัดค้านการควบบริษัท 

ตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ก าหนดให้บริษัทฯ และ TRUE ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ (ทั้งเจ้าหนี้การค้า 
หรือเจ้าหนี้อื่น ๆ) ของแต่ละบริษัท เกี่ยวกับการควบบริษัทเพื่อให้เจ้าหนี้มีโอกาสคัดค้าน ซึ่งอาจต้องมีการช าระหนี้
ทั้งหมดต่อเจ้าหนี้ที่คัดค้านก่อนที่จะด าเนินการควบบริษัทต่อไปได้ ดังนั้น หากบริษัทฯ หรือ  TRUE ต้องช าระหนี้คืน  
และ/หรือ จัดให้มีหลักประกันที่เพียงพอแก่เจ้าหนี้ที่คัดค้าน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ 
และโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทใหม่ได้  นอกจากนี้ หากในกรณีที่มีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งคัดค้าน 
และบริษัทฯ และ/หรือ TRUE ไม่สามารถช าระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้ดังกล่าวได้ การควบบริษัทอาจจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้  

4.3.4 ความเสี่ยงจากการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหม่ 

ภายหลังการควบบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทใหม่ ได้แก่ Telenor Asia Pte Ltd และ บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่ม ซึ่งอาจท าให้การเจรจาและการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบบริษัทเป็นไปอย่างล่าช้า อีกทั้งแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ แนวทางการบริหารจัดการ และวัฒนธรรมของบริษัทใหม่ 
อาจไม่ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการลงมติเพื่ออนุมัติการเข้าท ารายการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในอนาคตและ
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ทิศทางของบริษัทใหม่นั้น ผู้ถือหุ้นใหญ่สองกลุ่มอาจที่มีแนวคิดแตกต่างกันได้ และอาจส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัท
ใหม่ในอนาคตมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแนวทางที่คาดการณ์ไว้ 

4.3.5 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฏหมายที่ TRUE เป็นคู่ความหรือคู่กรณ ี

เนื่องจากปัจจุบัน TRUE มีคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางกฏหมายที่ยังไม่ส้ินสุด หรือปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล ดังนั้น หากคดีฟ้องร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าวส้ินสุดภายหลังการควบบริษัทในครั้งนี้ และผลแห่งค า
พิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นไปในทางลบ อาจส่งผลให้บริษัทใหม่จ าเป็นต้องรับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้อ งร้อง
หรือข้อพิพาทดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินการ ฐานะทางการเงิน และผล
การด าเนินงานของบริษัทใหม่ (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฏหมายของ TRUE ได้จากหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของ TRUE) 

4.3.6 ความเสี่ยงจากการด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

(Free Float) ของบริษัทใหม่ที่อาจต่ ากว่าเกณฑ์ด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ภายหลังการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และ TRUE และการรับซื้อ
หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือรายย่อยของบริษัทฯ และ TRUE ขายหุ้นของตนใน
การท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ และไม่มีผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ TRUE ขายหุ้นของตนให้แก่
ผู้รับซื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Free Float) ของบริษัทใหม่จะมี
สัดส่วนประมาณร้อยละ 30.7 (ค านวณจากข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 และข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ TRUE ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (ที่มา : 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)) ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือ
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ซึ่งก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องด ารงคุณสมบัติเรื่องการกระจาย
การถือหุ้น โดยต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15.0 ของทุนช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน เพื่อด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ และ TRUE จ านวนมากขายหุ้นของตนในการท าค าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ และ/หรือ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อาจจะส่งผลให้บริษัทใหม่มีสัดส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Free Float) ต่ ากว่าร้อยละ 15.0 ทั้งนี้ หากเกิดกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ และ TRUE จะร่วมกันหาแนวทางเพื่อด าเนินการให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ไม่ได้
มีส่วนร่วมในการบริหาร (Free Float) เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ 5 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 
(Exchange ratio) 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระขึ้นอยู่กบัสมมติฐานดังต่อไปน้ี 

 ข้อมูลและเอกสารทั้งหมด อันได้แก่ งบการเงิน ข้อมูลสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผน
ธุรกิจ ที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ DTAC และ TRUE รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่ได้รับจาก DTAC และ TRUE รวมถึงการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อมูลและ
เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท ารายงานฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูลที่ได้รับจาก DTAC และ TRUE หรือการไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ไม่ว่าจะเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือกรณีอื่นใด 

 ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ก าลังจะเกิด หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด บนสมมติฐานที่ใช้ในการท า
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลประกอบการและ
สถานะทางการเงินของ DTAC และ TRUE รวมไปถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- ไม่มีความเส่ียงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลคา่
ในการท ารายการ 

- รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ณ เวลาของการจัดท าเท่านั้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะ
ไม่สามารถประเมินผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ภายหลังช่วงเวลาในการศึกษาและไม่มีภาระผูกพันในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 

- ไม่มีเหตุการณ์อื่นใด (Material Adverse Event) รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง หรือ กฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะ รายได้ การด าเนินธุรกิจ หรือโอกาส
ทางธุรกิจของ DTAC และ TRUE อย่างมีนัยส าคัญ 

5.1 การประเมินมูลค่าของ DTAC 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าของ DTAC ด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวน 4 วิธี ได้แก่ 

 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง (Market 

Comparables Approach) 
 วิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง (Historical Market Price Approach) 

5.1.1 วิธีมูลคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตามบัญชีของ DTAC ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (บริษัท ส านักงาน อี
วาย จ ากัด) และเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด โดยสามารถน างบการเงินดังกล่าวมาค านวณหามูลค่าตามบัญชีของ DTAC ได้
ดังนี ้
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หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 4,735.6 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 6,541.7 
ส่วนเกินทุนอื่น 1,647.1 
ก าไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฏหมาย 474.4 
ยังไม่ได้จัดสรร (10,881.5) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17,650.1 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC 20,167.5 
หัก เงินปันผลจ่าย (2,486.2) 
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง 17,681.3 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564(1) 2,367.8 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.5 

หมายเหตุ: (1) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 2.00 บาท 

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ จะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC เท่ากับ 17,681.3 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 7.5 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ DTAC จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน เน่ืองจาก DTAC ไม่มีการจัดท ารายงานการประเมินสินทรัพย์โดยที่ปรึกษาอิสระ 

ทั้งนี้ วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชีนีเ้ป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ DTAC ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมิได้
ค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินของ DTAC ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี ้

5.1.2 วิธีมูลคา่ปจัจบุันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการในอนาคตมาปรับด้วยอัตราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital) เป็นอัตราคิดลดในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm) 
จากประมาณการกระแสเงินสดของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565–2569 โดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะ (Public 
Information) สมมติฐานที่ได้รับจากบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่
สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ 
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(1) สมมติฐานหลักในการจัดท าประมาณการทางการเงิน 
(1.1) รายได้ 

รายได้ของ DTAC แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ รายได้จากการ
จ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลข และรายได้จากการด าเนินการอ่ืน 

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ 

ประมาณการรายไดจ้ากการให้บริการโทรศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายได้จากการให้บริการ 
และ 2) รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC)     

1) รายได้จากการให้บริการ 

รายได้จากการให้บริการนั้น ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล) ซึ่ง
ค านวณมาจากประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการ ทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และประมาณการ
รายได้เฉล่ียต่อหมายเลข (ARPU) ของทั้งสองระบบ 

จ านวนผู้ใช้บริการ 

จ านวนผู้ใช้บริการอดีตและประมาณการผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้   
(พันหมายเลข) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม        
ระบบรายเดือน 6,106 6,186 6,796 7,400 8,014 8,620 9,217 
ระบบเติมเงิน 12,750 13,375 13,241 13,037 12,798 12,506 12,167 
รวม 18,856 19,561 20,037 20,437 20,812 21,125 21,384 
จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ        
ระบบรายเดือน (321) 79 610 604 614 606 597 
ระบบเติมเงิน (1,464) 625 (134) (204) (238) (293) (339) 
รวม (1,785) 704 476 400 375 314 258 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการรวมทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน

โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์จาก World Cellular Information Series (WCIS) การคาดการณ์ของผู้บริหาร 
และอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการในอดีต  

ส าหรับจ านวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือน ผู้บริหารมีแผนที่จะมุ่งเน้นน าเสนอบริการที่มีความรวดเรว็
และมีคุณภาพ และน าเสนอแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดและดูแลลูกค้าด้วยโปรแกรมสร้างความภักดี
ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ (Loyalty Program) ด้วยการให้สิทธิพิเศษส าหรับผู้ใช้บริการแต่ละรายที่มีไลฟ์
สไตล์ที่หลากหลาย แม้จ านวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนจะลดลงในปี 2563 เนื่องด้วยผลกระทบจาก
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลจากการปรับปรุงวิธีการรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ
ในช่วงต้นปี แต่จ านวนผู้ใช้บริการมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระจึงคาดการณ์ว่าการเติบโตของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่อง 
สนับสนุนโดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินน้ัน DTAC เป็นผู้น ากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการแข่งขันที่รุนแรงในปี 2563 แม้ว่า
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ในปี 2564 จะเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระคาดการณ์ว่า การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดระบบเติมเงิน และแนวโน้มที่ผู้ใช้งานจะเปล่ียนจากระบบ
เติมเงินมาเป็นระบบรายเดือนซ่ึงเป็นผลมาจากการน าเสนอโปรโมชั่นของบริษัทฯ อาจส่งผลการเติบโตของ
ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินลดลงในอนาคต 

รายได้เฉล่ียต่อหมายเลข (ARPU) 

รายได้เฉล่ียต่อหมายเลข (ARPU) และประมาณการรายได้เฉล่ียต่อหมายเลข สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

รายได้เฉลี่ยต่อหมายเลข 
 (บาทต่อเดือน) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 518 497 487 477 467 458 449 
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 128 124 122 121 121 121 121 
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 252 244 242 246 251 255 259 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตเฉล่ียของรายได้ต่อหมายเลย โดยพิจารณา
จากการเติบโตในอดีต ตลอดจนแผนการด าเนินงานของบริษัทและทิศทางของ ธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่โดยรวม ในอดีตผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่มีกลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา เพื่อดึงดูด
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนพร้อมด้วยการน าเสนอแพคเกจแบบใช้งานข้อมูล (Data) ที่ไม่จ ากัด จึงส่งผลให้
เห็นการลดลงของรายได้เฉล่ียต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้การ
แข่งขันจะลดน้อยลงในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากปัจจุบันรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขของ DTAC นั้น 
สูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดว่ารายได้เฉล่ียต่อหมายเลข
ของ DTAC นั้นจะยังมีแนวโน้มที่ลดลงด้วยเหตุผลจากการแข่งขันด้านราคา ประกอบกับทิศทางของธุรกิจ
โทรคมนาคมโดยรวม นอกจากนี้ ด้านกลุ่มผู้ใช้บริการระบบเติมเงินนั้น ยังคงเห็นการแข่งขันด้านราคาที่
รุนแรง เนื่องจากผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวทางด้านราคา อีกทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ให้ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินมีระมัดระวังการใช้จ่ายที่มากขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างราคา
และรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายที่อยู่ในระดับไม่สูงมากในปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่า การ
ลดลงของราคาของระบบเติมเงินนั้นจะไม่เกิดขึ้นไปตลอด โดยคาดว่า รายได้เฉล่ียต่อหมายเลขของ
ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินจะลดลงในปี 2565 – 2566 และคงที่ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป 

2) รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) 

รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นรายได้ที่ DTAC ได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น
ซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่นมายังโครงข่ายของ DTAC 
โดยค านวณจากอัตราค่าบริการตามที่ กสทช. ก าหนด และคาดการณ์ปริมาณการใช้งานสายเรียกเข้าจาก
โครงข่ายของผู้ใหบ้ริการโทรศัพทเ์คล่ือนที่รายอื่น โดยประมาณการรายได้จากค่าเชื่อมตอ่โครงข่ายสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
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 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (บาท/นาท)ี 0.13 0.13 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย คิดเป็น
ร้อยละของรายได้จากการให้บริการหลัก 
(บริการเสียงและข้อมูล) (ร้อยละ) 

2.8 2.6 1.5 1.1 0.8 0.6 0.6 

รายได้จากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดหมายเลข 

DTAC มีรายได้จากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่และได้น าเสนอกิจกรรมทางการตลาด
หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ ได้มากขึ้น โดยจ าหน่าย
อุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อมแพ็คเกจการใช้งานในระบบรายเดือน ผ่านศูนย์บริการของ DTAC ทั่ว
ประเทศไทย โดยสัดส่วนของรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลขในอดีตและประมาณ
การสัดส่วนรายได้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 
รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และ
ชุดหมายเลขคิดเป็นร้อยละของรายได้จาก
การให้บริการหลัก (บริการเสียงและข้อมูล) 

12.3 16.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่และชุด

หมายเลข จากสัดส่วนร้อยละของจากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลขต่อรายได้จากการ
ให้บริการหลักเฉล่ียในอดีต เนื่องจากคาดว่ารายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่จะเติบโตไป
ในทิศทางเดียวกับรายได้จากการให้บริการหลัก 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 

DTAC มีรายได้จากการด าเนินงานอื่น ซึ่งเป็นรายได้จากการให้เช่ากลับในทรัพย์สินสัมปทานจาก 
กสท. และการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจาก
รายได้ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 โดยมีให้สมมติฐานรายได้จากการด าเนินงานอื่นคงที่จากปี 2564 
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนคิดเป็นร้อยละ
ของรายได้จากการให้บริการหลัก (บริการ
เสียงและข้อมูล) 

20.9 26.8 26.7 25.7 24.8 24.0 23.3 
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(1.2) อัตราก าไรขั้นต้น 

อัตราก าไรขั้นต้นในอดีตและประมาณอัตราก าไรขั้นต้นตามประเภทของรายได้ เป็นดังต่อไปนี้ 

อัตราก าไรขั้นต้น 
 (ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราก าไรขั้นต้น 29.0 25.3 27.1 27.9 28.7 29.3 29.8 
 

ประมาณการอัตราก าไรขั้นต้นค านวณมาจากค่าเฉล่ียและแนวโน้มของต้นทุนการให้บริการ และ
ต้นทุนจากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลขในอดีต โดยรายละเอียดของต้นทุนแต่ละประเภท 
เป็นดังต่อไปนี้ 

1) ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย ค่า

เชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น โดยต้นทุนการให้บริการในอดีต
และประมาณการต้นทุนการให้บริการ เป็นดังต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ค านวณมาจาก ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้ที่ 

DTAC ต้องช าระให้แก่ กสทช. และค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอัตราตามที่ 
กสทช. ก าหนดประกอบกับจ านวนเลขหมายของ DTAC 

ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่าย 
ค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายประกอบด้วย ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายและค่าเช่าทรัพย์สินสัมปทาน

จาก กสท. ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจากอัตราค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายเฉล่ียในอดีต และ
สมมติฐานค่าเช่าทรัพย์สินสัมปทานจาก กสท. คงที่จากปี 2564 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นต้นทุนที่ DTAC ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น 

เป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของ  DTAC ไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น โดยค านวณจากอัตราค่าบริการตามที่ กสทช. ก าหนด  

ค่าใช้จ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ต้นทุนที่เกีย่วข้องกับการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300 MHz ของ TOT เป็นหลัก โดย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานให้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการโรมมิ่งบนเครือข่าย 2300  MHz ของ 
TOT คงที่จากปี 2564 ตลอดระยะเวลาประมาณการ  

2) ต้นทุนจากการจ าหน่ายเคร่ืองโทรศัพท์และชุดหมายเลข 
ประมาณการต้นทุนจากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์และชุดหมายเลขอ้างอิงจากค่าเฉล่ียของต้นทุน

ในอดีตที่เกิดขึ้นจริง   
 

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน การตั้งส ารองหนี้สูญ และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย โดย
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารแต่ละประเภทในอดีต และประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหาร เป็นดังต่อไปนี้ 
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อัตราค่าใช้จา่ย 
ในการขายและการบริหาร 
 (ร้อยละของรายได้รวม) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร 

18.3 16.9 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 

 

ประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารค านวณมาจากค่าเฉล่ียของสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมในอดีตที่เกิดขึ้นจริง และแนวโน้มของค่าใช้จา่ยแตล่ะประเภท โดยอัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและการตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงโดยเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-
19 อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดจะปรับตัวสูงขึ้น
ภายหลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโดย
ค านวณจากค่าเฉล่ียย้อนหลังในอดีต และแนวโน้มประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างคงที่ 
ซึ่งสะท้อนผลของการเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  
 

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ เงินช าระต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้าง
จ่าย และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดย
อ้างอิงจากการลงทุนในอดีต แผนการด าเนินงานของผู้บริหารในอนาคต และระดับการลงทุนของผู้
ให้บริการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนสามารถคิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมในแต่ละปีได้ดังต่อไปนี้  

 
อัตราค่าใช้จา่ยในการลงทุน 
 (ร้อยละของรายได้รวม) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราค่าใช้จ่ายในการลงทุน 38.3 30.3 25.5 24.8 22.7 22.5 22.3 
 

(1.5) ภาษีเงินได้ 

เนื่องจาก DTAC มีขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี 
บริษัทย่อยของ DTAC บางบริษัทไม่มีขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective tax rate) เฉล่ียใน
อดีต ส าหรับปีที่มีขาดทุนสะสมทางภาษียกไป และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.0 ส าหรับปีที่ไม่มี
รายการขาดทุนทางภาษียกไป  
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(1.6) เงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสินค้า
คงเหลือ เป็นหลัก ซึ่งประมาณการเงินทุนหมุนเวียนอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต โดยสามารถสรุปรายละเอียด
ได้ดังนี้ 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นเฉลี่ย (วัน) 

45.7 45.2 44.9 42.9 42.9 42.9 43.0 

ระยะเวลาช าระเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่นเฉล่ีย (วัน) 

267.2 241.9 258.7 275.2 275.9 275.0 275.0 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 35.5 33.4 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 
 

(1.7) สมมติฐานอื่น ๆ 
นอกเหนือจากสมมติฐานที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีสมมติฐานที่ส าคัญดังนี ้

- ประมาณการทางการเงินไม่รวมการเสริมสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy) 
ระหว่าง DTAC และ TRUE   

- ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน อ้างอิงตามนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่ายของ DTAC โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานประมาณ 2-20 ปี 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ทรัพย์สิน มีอายุการใช้งานประมาณ 2-8 ปี หรือตามระยะเวลาของ
สัญญา สินทรัพย์สิทธิการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ มีอายุการใช้งานเฉล่ีย 15 ปี และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น มีอายุการใช้งานเฉล่ีย 5 ปี  

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด  

- ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งสมมติฐานให้ DTAC เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/
หรือออกหุ้นกู้ใหม่ เมื่อสัญญาเงินกู้ และ/หรือหุ้นกู้เดิมส้ินสุดลงต่อเนื่องไปตลอดปีประมาณ
การ  

(2) สรุปประมาณการทางการเงิน 

ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
หน่วย: ล้านบาท 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รวมรายได้ 78,818.0  81,320.0  80,647.9  83,088.0  85,491.3  87,780.2  89,898.1  
ต้นทุนการให้บริการและการจ าหน่าย
เครื่องโทรศัพท์ และชุดหมายเลข (55,973.3) (60,786.9) (58,807.5) (59,913.5) (60,963.5) (62,026.4) (63,068.3) 
ก าไรขั้นต้น 22,844.7  20,533.1  21,840.4  23,174.5  24,527.8  25,753.8  26,829.8  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (14,409.5) (13,744.7) (14,108.9) (14,549.1) (15,046.1) (15,539.3) (16,021.0) 
EBITDA 30,193.0(1)  29,989.2(1)  28,516.7  30,070.6  31,533.2  32,836.8   33,942.0  
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น 383.4  (10.6) 24.6  28.6  29.4  29.4  28.6  
EBIT  8,818.6  6,777.8  7,756.1  8,654.0  9,511.1  10,243.9  10,837.4  
ต้นทุนทางการเงิน (2,859.0) (2,829.6) (2,994.9) (3,047.6) (3,100.0) (3,049.4) (2,952.0) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท      บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

46 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ภาษีเงินได้ (852.5) (592.2) (705.6) (830.9) (1,282.2) (1,438.9) (1,577.1) 
ก าไรสุทธิ 5,107.1  3,356.0  4,055.6  4,775.5  5,128.9  5,755.6  6,308.3  
หมายเหตุ: (1)  ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย และรายได้และ

รายจ่ายอ่ืนบางรายการ 

ประมาณการงบดุล 
หน่วย: ล้านบาท 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

สินทรัพย์รวม  174,280.4  164,314.7  163,525.4  162,197.3  159,320.1  155,835.8  152,496.4  
หนี้สินรวม 149,965.0  144,147.2  141,788.5  137,712.6  132,094.2  125,418.8  118,649.9  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,315.4  20,167.5  21,736.9  24,484.7  27,225.9  30,417.0  33,847.5  

ประมาณการกระแสเงินสด 

หน่วย: ล้านบาท 

 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี(1) 918.6  1,565.1  1,845.3  2,294.4  2,620.8  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 20,785.2  21,445.2  22,051.5  22,622.3  23,133.2  
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และปรับปรุงรายการที่
ไม่ใช่เงินสด 

4,608.9  114.7  130.5  152.8  213.0  

ปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีจากดอกเบี้ย (440.2) (447.4) (614.1) (604.0) (584.7) 
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมด าเนินงาน  25,872.5  22,677.6  23,413.2  24,465.5  25,382.3  
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุน (19,333.6) (19,600.1) (18,325.6) (18,695.1) (19,037.7) 
กระแสเงินสดของกิจการ 6,539.0  3,077.4  5,087.7  5,770.4  6,344.6  
หมายเหตุ: (1)  รวมการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า และไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ และต้นทุนทางการเงิน  

 
(3) อัตราคิดลด (Discount Rate) และการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 

อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5.89 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอัตราคิดลด ดังนี้ 

WACC = Ke[1 – (D / (D + E))] + Kd(1 - T)[D / (D + E)] 
 
โดยที่ Ke  คือ  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 Kd คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส าหรับปี 2564 (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า และ

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย) เท่ากับร้อยละ 3.96 
ต่อปี 

 T  คือ  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะยาว ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 
 D/(D+E) คือ อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผลรวมของหนี้ สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า และต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้
ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย) และส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของ 
DTAC ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 2.93 
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ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค านวณมากจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 
 

โดยที่ Rf  คือ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเส่ียง เนื่องจากการ
ประเมินมูลค่าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากิจการจะยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis)  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุยาวที่สุดที่มีการซื้อขาย ได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 49 ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.49 ณ 
วันที่ 17 มกราคม 2565 (ที่มา: สมาคมตราสารหนี้ไทย) 

 β คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ DTAC ในประเทศไทยและในทวีปเอเชียแปซิฟิกเฉล่ีย 
5 ปีย้อนหลัง (ที่มา: Bloomberg) ปรับปรุงด้วยอัตราส่วนระหว่างหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ย (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่า  และต้นทุนการได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ค้างจ่าย) และส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
รวมของ DTAC ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะได้ค่า β เท่ากับ 
1.48 

 Rm คือ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET Index ต่อปี เฉล่ียย้อนหลังตั้งแตม่ี
การเปิดท าการซ้ือขาย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 10.50  
(ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

  
ส าหรับการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) มีสูตรในการค านวณดังนี้ 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = [ FCFF2569(1+g) ] / (WACC – g) 
 

โดยที่ FCFF2569 คือ  กระแสเงินสดของกิจการในปี 2569 ปรับปรุงด้วยกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงสมมติฐานในระยะยาวที่แตกต่างจากปี 2569  

 g คือ อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2569 เท่ากับร้อยละ 
1.40 ซึ่งอ้างอิงจากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในอนาคต 

 WACC   คือ  อัตราคิดลดซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณได้เท่ากับร้อยละ 5.89 
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(4) สรุปการประเมินมูลคา่ด้วยวธิีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด  

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 5.89 
อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2568 
(ร้อยละ) 1.40 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (2565 – 2569) 22,878.8 
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 137,803.4  
มูลค่ากิจการ 160,682.2  
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(1) 3,575.5  
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย(1)(2) (59,103.7) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC 105,154.0  
หารด้วย จ านวนหุ้นของ DTAC (ล้านหุ้น)  2,367.8 
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  44.4  

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ DTAC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (2)  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ตามงบการเงินรวมของ DTAC ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 

จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น จะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC 
เท่ากับ 105,154.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 44.4 บาทต่อหุ้น 

(5) การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าส่วนของผู้

ถือหุ้นของ DTAC ต่อ อัตราคิดลด (WACC) และอัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่า โดยมีช่วงเปล่ียนแปลง คือ +/– ร้อยละ 5.0 เพื่อ
สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC 
(ล้านบาท) 

อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 
5.60 5.89 6.18 

อัตราการเติบโตระยะ
ยาว (Terminal Growth 

Rate) (ร้อยละ) 

1.33 114,413.2 102,944.9 92,876.2 

1.40 116,967.2 105,154.0 94,803.3 

1.47 119,607.8 107,433.0 96,787.6 
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มูลค่าหุ้นของ DTAC 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 
5.60 5.89 6.18 

อัตราการเติบโตระยะ
ยาว (Terminal Growth 

Rate)  (ร้อยละ) 

1.33 48.3 43.5 39.2 

1.40 49.4 44.4 40.0 

1.47 50.5 45.4 40.9 

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น จะเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ DTAC จากการประเมินมูลค่าด้วย
วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจะอยู่ระหว่าง 92,876.2 – 119,607.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.2 – 50.5 บาทต่อหุ้น 

5.1.3 วิธีการเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง (Market Comparables 

Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าของ
กิจการภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซื้อขายที่
ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้  

การประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั้น จะ
ประเมินโดยใช้อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables) ได้แก่ 

 วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach: P/E Multiples) 
 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Multiples) 
 วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา

และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Multiples) 

การประเมินมูลค่าวิธีนี ้แสดงให้เห็นถึงกลไกของตลาดและมุมมองของนักลงทนุที่มีตอ่บริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึง่ 
อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เช่น นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 
ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์อีก
ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อของบริษัทที่ได้น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริษัทที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและ
อาจมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น ดังนั้น การเปรียบเทียบจะถูกน าเสนออย่างจ ากัด
และมีจุดประสงค์เพียงเพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านั้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับ DTAC จาก Bloomberg ดังนี้ 

บริษัทในประเทศไทย 

(1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (“ADVANC”) 

ADVANC หรือ AIS ด าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยมากว่า 29 ปี โดยเริ่มด าเนินงาน
ภายใต้ระบบสัญญาร่วมการงานหรือสัมปทาน โดยได้รับสิทธิในการใช้คล่ืนความถี่จากหน่วยงานของรัฐภายใต้สัญญาใน
รูปแบบ สร้าง-โอน-ด าเนินการ (Built-Transfer-Operate) ตั้งแต่ปี 2533 โดยสัญญาร่วมด าเนินงานมีระยะเวลา 25 ปี และ
ในปี 2553 AIS ได้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถี่ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคล่ือนที่จาก กสทช. ณ ส้ินปี 2564 AIS 
มีจ านวนผู้ใช้บริการรวมประมาณ 44 ล้านคน มีรายได้รวม 181,332.9 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิ 26,924.5 ล้านบาท 
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(2) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“TRUE”) 

TRUE ประกอบธุรกิจให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจรและเป็นผู้น าธุรกิจคอน
เวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ซึ่งรวมบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตโทรทัศน์ คอนเทนต์ รวมถึงแพลดฟอร์ม
และบริการด้านดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีธุรกิจหลักประกอบด้วย Truemove H ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ TRUE มีรายได้รวม
ส าหรับปี 2564 143,655.3 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 1,521.5 ล้านบาท 

(3) บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (“INTUCH”) 

INTUCH ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม ส่ือ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและ
เข้าไปบริหารงาน (Holding Company) การลงทุนของ INTUCH จ าแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจส่ือสาร
โทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่น ๆ โดยมีบริษัทย่อยคือ ADVANC ที่ประกอบธุรกิจ
ส่ือสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศ INTUCH มีรายได้รวมส าหรับปี 2564 14,725.9 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิ 10,837.6 
ล้านบาท 

 

บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(1) AXIATA Group Berhad (“AXIATA”)  

AEON เป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซีย ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในหลากหลาย
ประเทศ ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ตามงบการเงินปี 2563 AXIATA มีรายได้ประมาณ 194,825.9 ล้านบาทและก าไรสุทธิ
ประมาณ 2,939.4 ล้านบาท 

(2) China Mobile Limited (“China Mobile”) 

China Mobile เป็นบริษัทสัญชาติจีน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประกอบธุรกิจด้าน
โทรคมนาคมขนาดใหญ่ โดยให้บริการเสียง บรอดแบนด์ โรมมิ่ง และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมผู้ใช้บริการทั้งใน
ประเทศจีนและฮ่องกง ตามงบการเงินปี 2563 China Mobile มีรายได้ประมาณ 3,312,685.9 ล้านบาทและก าไรสุทธิ
ประมาณ 465,101.0 ล้านบาท 

(3) China Telecom Corporation Limited (“China Telecom”) 

China Telecom เป็นบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติจีน โดยให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมทางสายและไร้
สายในประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงทั้งในประเทศและโทรออกทางไกล บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์
และบรอดแบนด์ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และบริการเสริมอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังให้บริการให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลอีกด้วย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีผู้ใช้บริการสมาชิกมือถือประมาณ 351 ล้านคน ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์ประมาณ 159 ล้าน
ราย ตามงบการเงินปี 2563 China Telecom มีรายได้ประมาณ 2,082,961.0 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 110,350.7 
ล้านบาท 

(4) China United Network Communications Group Company Limited (“China United”) 

China United เป็นบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติจีน ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ โทรศัพท์พื้นฐาน GSM และ
บริการโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่ บริการส่ือสารทางไกลระหว่างประเทศและในประเทศ การส่ือสารข้อมูล บริการ
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีผู้ใช้บริการสมาชิกมือถือประมาณ 310 ล้านคน ตาม
งบการเงินปี 2563 China United มีรายได้ประมาณ 1,608,093.4 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 29,222.1 ล้านบาท 
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(5) Chunghwa Telecom Company Limited (“Chunghwa”) 

Chunghwa เป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการมือถือ 
บริการการเข้าถึงบรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นอกจากนี้ยังให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ตามงบการเงินปี 2563 Chunghwa มีรายได้ประมาณ 252,120.4 ล้านบาทและก าไรสุทธิ
ประมาณ 40,568.4 ล้านบาท 

(6) DIGI.com Berhad (“DIGI”) 

DIGI ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมสัญชาติมาเลเซีย ประกอบธุรกิจให้บริการ
โทรคมนาคมไร้สายผ่านบริษัทในเครือ ผ่านระบบเครือข่ายโทรคมนาคมเคล่ือนที่ (GSM) ทั่วโลกและเป็นบริษัท
โทรคมนาคมแห่งแรกในมาเลเซียที่ให้บริการระบบสื่อสารเคล่ือนที่หรือเครือข่าย Cellular เต็มรูปแบบ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่
คือ Telenor ตามงบการเงินปี 2563 DIGI มีรายได้ประมาณ 49,527.2 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 9,828.3 ล้านบาท 

(7) Far Eastone Telecom Company Limited (“Far Eastone”) 

Far Eastone เป็นบริษัทโทรคมนาคมสัญชาติไต้หวัน ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ บริการ
อินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการบรอดแบรนด์และจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เสริม ตามงบการเงินปี 2563 Far Eastone มีรายได้ประมาณ 96,546.0 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 10,145.3 
ล้านบาท  

(8) Globe Telecom Inc. (“Globe”) 

Globe เป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ บริษัทด าเนินการเครือข่ายมือถือที่
ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์และเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐานและบรอดแบนด์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ บริษัทด าเนินการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ โทรศัพท์พื้นฐาน และบรอดแบนด์ในประเทศ โดยให้บริการด้านการส่ือสารแก่บุคคล ธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ตลอดจนลูกค้าองค์กร ในปี 2564 Globe มีผู้ใช้บริการมือถือจ านวนประมาณ 87 ล้านคน ตาม
งบการเงินปี 2563 Globe มีรายได้ประมาณ 106,890.0 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 12,371.3 ล้านบาท  

(9) HKT Trust และ HKT Limited (Hongkong Telecom) 

Hongkong Telecom เป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของฮ่องกง โดยให้บริการโทรคมนาคมทั้งใน
ฮ่องกง และประเทศจีนทั้งบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ ข้อมูล
และบรอดแบนด์ และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนลูกค้าระดับองค์กร และธุรกิจโทรคมนาคมอื่น ๆ ตามงบ
การเงินปี 2563 Hongkong Telecom มีรายได้ประมาณ 139,693.8 ล้านบาทและก าไรสุทธิประมาณ 22,871.8 ล้านบาท 

(10) PT Indosat Tbk (“Indosat”) 

Indosat เป็นบริษัทให้บริการโทรคมนาคมในอินโดนีเซีย ให้บริการระบบส่ือสารเคล่ือนที่หรือเครือข่าย  
Cellular โทรศัพท์ประจ าที่ และอินเทอร์เน็ต โดยให้บริการลูกค้าทั้งแบบระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รวมถึงให้บริการ
โทรศัพท์สายตรงระหว่างประเทศ การโรมมิ่งระหว่างประเทศ ตามงบการเงินปี 2563 Indosat มีรายได้ประมาณ 67,714.1 
ล้านบาทและมีขาดทุนสุทธิประมาณ 1,737.9 ล้านบาท 

(11) KDDI Corporation (“KDDI”) 

KDDI เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศญี่ปุ่น โดยประกอบธุรกิจให้บริการส่ือสารเคล่ือนที่และ
จ าหน่ายอุปกรณ์เคล่ือนที่ และให้บริการบรอดแบนด์ KDDI ให้บริการภายใต้แบรนด์ “au by KDDI” “au one net” และ “au 
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Hikari” ตามงบการเงินปี 2563 KDDI มีรายได้ประมาณ 1,549,026.3 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 189,960.6 ล้าน
บาท 

(12) KT Corporation (“KT”) 

KT เดิมชื่อ Korea Telecom เป็นบริษัทโทรคมนาคมของเกาหลีใต้ KT เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่
ใหญ่เป็นอันดับสองในเกาหลีใต้ ให้บริการโทรคมนาคมในเกาหลีและต่างประเทศ ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ ในท้องถิ่น 
ทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ตามงบการเงินปี 2563 KT มีรายได้ประมาณ 
666,079.2 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 18,326.0 ล้านบาท 

(13) LG Uplus Corporation (“LG Uplus”) 

LG Uplus เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของเกาหลีใต้ โดยให้บริการโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึง 5G และ
บริการโรมมิ่ง และบริการส่ือภายในบ้านที่ประกอบด้วย ตลอดจนบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ภายใต้แบรนด์ 
U+Home และ IPTV ภายใต้แบรนด์ U+TV รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร ตามงบการเงินปี 2563 LG Uplus มี
รายได้ประมาณ 373,680.9 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 12,999.4 ล้านบาท 

(14) MAXIS Berhad (“Maxis”) 

Maxis เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมที่เก่าแก่และใหญ่
ที่สุดในประเทศ ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่และโทรศัพท์เคล่ือนที่ ให้บริการข้อมูลส าหรับมือถือ บริการเสียงและ SMS 
รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร ตามงบการเงินปี 2563 Maxis มีรายได้ประมาณ 72,172.7 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิ
ประมาณ 11,124.5 ล้านบาท 

(15) Nippon Telegraph and Telephone Corporation (“NTT”) 

NTT เป็นบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น  ให้บริการทั้ งโทรศัพท์ประจ าที่และ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริการส่ือสารทางไกลและการส่ือสารระหว่างประเทศ รวมทั้งจ าหน่าย
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ตามงบการเงินปี 2563 NTT มีรายได้ประมาณ 3,948,573.9 ล้านบาทและ
มีก าไรสุทธิประมาณ 267,136.4 ล้านบาท 

(16)  PLDT Inc. (Philippine Long Distance Telephone Company) (“PLDT”) 

PLDT ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และบริการดิจิทัลของฟิลิปปินส์ เป็น
บริษัทโทรคมนาคมที่เก่าแก่และใหญ่ที่ สุดในฟิลิปปินส์ ให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์ประจ าที่และโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
บรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือประมาณ 73 ล้านราย 
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ประมาณ 3 ล้านราย และผู้ใช้บริการบรอดแบนดป์ระมาณ 3 ล้านราย ตามงบการเงินปี 2563 
PLDT มีรายได้ประมาณ 120,530.6 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 16,170.7 ล้านบาท 

(17) Singapore Telecommunications Limited (“Singtel”) 

Singtel เป็นกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์และเป็นหนึ่งในส่ีบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่ด าเนินงาน
ในประเทศ บริษัทเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่รายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ Singtel ให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ า
ที่และโทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ และ IPTV ภายใต้แบรนด์ Singtel TV นอกจากนี้ Singtel ได้ขยาย
ธุรกิจและลงทุนในระดับภูมิภาคหลายแห่ง รวมถึงการเป็นเจ้าของ Optus telco ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลีย ตาม
งบการเงินปี 2563 SIngtel มีรายได้ประมาณ 388,662.7 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 13,756.2 ล้านบาท 
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(18) SK Telecom Company Limited (“SK Telecom”) 

SK Telecom เป็นผู้ ให้บริการโทรคมนาคมของเกาหลีใต้  ให้บริการทั้ ง โทรศัพท์ประจ าที่ และ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ โดยให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น ๆ ตามงบการเงินปี 2563 SK Telecom มีรายได้ประมาณ 518,696.6 ล้านบาทและมีก าไร
สุทธิประมาณ 41,896.2 ล้านบาท 

(19) Taiwan Mobile Company Limited (“Taiwan Mobile”) 

Taiwan Mobile เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไต้หวัน ให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่และ
โทรศัพท์เคล่ือนที่ เคเบิลทีวี อินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ รวมทั้งจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมอื่น  ๆ 
ตามงบการเงินปี 2563 Taiwan Mobile มีรายได้ประมาณ 161,346.4 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 13,706.4 ล้าน
บาท 

(20) Telekom Malaysia Berhad (“T MK”) 

TKM เป็นบริษัทโทรคมนาคมของมาเลเซียซึ่ง โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทโทรคมนาคมระดับประเทศ
ส าหรับบริการโทรศัพท์ประจ าที่ วิทยุ และโทรทัศน์ บริษัทได้พัฒนาจนกลายเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์ ข้อมูล โดย
ให้บริการภายใต้แบรนด์ Unifi, TM ONE และ TM Global ตามงบการเงินปี 2563 T MK มีรายได้ประมาณ 87,260.1 ล้าน
บาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 8,178.4 ล้านบาท 

(21) PT Telkom Indonesia Tbk (“Telkom”)  

Telkom เป็นบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติสัญชาติอินโดนีเซีย มีสายธุรกิจหลักในด้านโทรศัพท์พื้นฐาน 
อินเทอร์เน็ต และการส่ือสารข้อมูล รวมทั้งบรอดแบนด์ และ IPTV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2020 มีผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระจ า
ที่ประมาณ 9 ล้านราย ซึ่งรวมถึงสมาชิกบรอดแบนด์ประมาณ 8 ล้านราย และสมาชิกโทรศัพท์เคล่ือนที่ประมาณ 170 ล้าน 
ตามงบการเงินปี 2563 Telkom มีรายได้ประมาณ 330,893.1 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิประมาณ 50,445.5 ล้านบาท 
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ตาราง: ข้อมูลทางการเงินของบริษัททีป่ระกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในประเทศไทยและในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ 

บริษัท ประเทศ 
มูลค่าตาม
ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

Enterprise 
Value 

(ล้านบาท) 

P/E (เท่า) P/B (เท่า) EV/EBITDA (เท่า) 

2565E 2566E 2565E 2566E 2565E 2566E 

Advanced Info Service PCL ไทย 672,107.2 790,565.6       23.4        21.1          7.5          6.9          8.6          8.2  

AXIATA Group Berhad มาเลเซีย 288,034.4 504,484.0        26.5        22.0          1.8          1.9          5.3          5.2  

China Mobile Ltd. ฮ่องกง 4,638,836.5 2,063,955.7          6.9          6.4          0.7          0.6  1.4*  1.3* 

China Telecom Corporation Ltd. จีน 2,366,236.1 1,756,691.7          7.3          6.5          0.5          0.5          3.0          2.9  

China United Network Communications Group Co.,Ltd จีน 652,819.7 1,619,064.3        16.6        14.2          0.8          0.8          3.2          3.1  

Chunghwa Telecom Company Limited ไต้หวัน 1,088,084.3 1,115,028.9        25.9        26.1          2.4          2.4        11.1        11.2  

DIGI.com Berhad  มาเลเซีย 254,723.6 285,698.0        25.9        24.2   49.6*   48.7*        11.9        11.6  

Far Eastone Telecom Co.,Ltd. ไต้หวัน 252,464.5  337,193.2        26.4        27.4          3.2          3.3          9.7          9.7  

Globe Telecom Inc. ฟิลิปปินส์ 294,514.0  430,466.4        20.2        20.2          4.5          4.1          8.2          7.8  

HKT Trust and HKT Limited  ฮ่องกง 346,999.8 533,487.3       14.9        14.6          2.1          2.1          9.4          9.2  

PT Indosat Tbk อินโดนีเซีย 120,235.2 172,387.5       25.8        17.9          2.3          2.1          4.2          4.0  

Intouch Holdings PCL ไทย 252,519.6 255,234.9       22.1        20.1          5.9          5.9   21.6*   23.8*  

KDDI Corporation ญี่ปุ่น 2,358,170.6 2,773,003.0       11.9        11.4          1.6          1.5          5.3          5.3  

KT Corporation เกาหลีใต้ 223,976.5 421,486.9         7.4          6.8          0.5          0.5          2.9          2.8  

LG Uplus Corporation เกาหลีใต้ 165,370.9 344,517.1         7.4          6.7          0.7          0.7          3.5          3.4  

MAXIS Berhad มาเลเซีย 285,382.5 349,659.5       25.1        22.7          5.0          4.9        11.1        10.8  
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บริษัท ประเทศ 
มูลค่าตาม
ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

Enterprise 
Value 

(ล้านบาท) 

P/E (เท่า) P/B (เท่า) EV/EBITDA (เท่า) 

2565E 2566E 2565E 2566E 2565E 2566E 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation ญี่ปุ่น 3,449,184.4 5,810,150.4       10.3         9.9          1.4          1.3          6.0          6.0  

PLDT Inc ฟิลิปปินส์ 271,197.9 438,765.9       15.1        14.8          3.0          2.7          6.5          6.1  

Singapore Telecommunications Ltd สิงคโปร์ 951,599.6 1,234,055.8       17.0        14.2          1.4          1.3        12.5        12.0  

SK Telecom Co.,Ltd เกาหลีใต้ 355,309.5 652,931.8         5.2          5.0          0.5         0.5          4.2          4.1  

Taiwan Mobile Co.,Ltd ไต้หวัน 425,401.8 519,211.1       25.9        25.4          4.3          4.3        12.7       12.1  

Telekom Malaysia Berhad อินโดนีเซีย 166,768.5 1,141,205.7       17.7        15.4          2.5          2.3          6.0          5.9  

Telkom Indonesia Tb มาเลเซีย 972,834.6 207,203.6       15.5        14.4          3.5          3.2          5.7          5.4  

True Corporation PCL ไทย 156,717.7 503,430.2  1,858.1*   166.0*          1.9          2.0          8.4          8.0  

  ค่าเฉลี่ย 17.4  16.0  2.5  2.4  7.2  7.0  

  ค่ามัธยฐาน 17.0  14.8  2.1  2.1  6.3  6.0  

  เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 15.4  14.3  1.8  1.8  5.9  5.6  

  เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 20.6  18.4  2.4  2.3  8.3  7.9  
 
ท่ีมา : Bloomberg ณ วันท่ี 6 มกราคม 2565 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าท่ีไม่เหมาะสม (Outlier) 
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(1) วิธีอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach: P/E Multiples)  
การประเมินมูลค่าโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) นั้น ค านวณโดยการน าก าไรสุทธิของ DTAC 

มาคูณกับอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยก าไรสุทธิที่ใช้ในการ
ค านวณมาจากประมาณการทางการเงิน ในกรณีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงช่วงมูลค่าของ DTAC ซึ่งสอดคล้อง
กับค่าเฉล่ีย P/E ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้  

- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2565 
- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2566  

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2565 (เท่า)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2566 (เท่า)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 
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เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 14.3 
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ตารางมูลค่าของ DTAC ที่ประเมินได้ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565 2566 
ประมาณการก าไรสุทธิ 4,055.6 4,775.6 
ค่า P/E เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า) 15.4 14.3 
ค่า P/E เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า) 20.6 18.4 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 62,547.5 68,514.7 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 83,548.7 87,715.6 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 62,547.5 – 83,548.7 68,514.7 – 87,715.6 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 26.4 – 35.3 28.9 – 37.0 

จากตารางข้างต้น ช่วงมูลค่าที่เหมาะสมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC ค านวณมาจากค่า P/E เปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 40 ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียง โดยใช้ประมาณการก าไรสุทธิในปี 2565 และ 2566 มีค่าเท่ากับ 
62,547.5 – 83,548.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.4 – 35.3 บาทต่อหุ้น และ 68,514.7 – 87,715.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
28.9 – 37.0 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

(2) วิธีอัตราสว่นราคาต่อมูลคา่ตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Multiples) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นการค านวณมูลค่าโดยการคูณมูลค่าทาง
บัญชี (Book Value) ของ DTAC ด้วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทที่ประกอบกิจการประเภท
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าทางบัญชีที่ใช้ในการค านวณมาจากประมาณการทางการเงิน ในกรณีนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ได้แสดงช่วงมูลค่าของ DTAC ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉล่ีย P/BV ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้ 

- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2565 
- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2566  
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แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2565 (เท่า)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2566 (เท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

ตารางมูลค่าของ DTAC ที่ประเมินได้ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565 2566 
ประมาณการมูลค่าทางบัญชี 21,736.9 24,484.7 
ค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า) 1.8 1.8 
ค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า) 2.4 2.3 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 38,403.4 45,183.6 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 51,913.8 56,500.5 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 38,403.4 – 51,913.8 45,183.6 – 56,500.5 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 16.2 – 21.9 19.1 – 23.9 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 1.8 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 2.4 

49.6(1) 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 1.8 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 2.3 

48.7(1) 
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จากตารางข้างต้น ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC ค านวณมาจากค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 
ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด โดยใช้ประมาณการมูลค่าทางบัญชี ในปี 2565 และ 2566 มีค่า
เท่ากับ 38,403.4 – 51,913.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.2 – 21.9 บาทต่อหุ้น และ 45,183.6 – 56,500.5 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 19.1 – 23.9 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

(3) วิธีอัตราสว่นมูลคา่กิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจา่ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม
ราคาและค่าใชจ้่ายตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Multiples) 

การประเมินมูลค่าโดยวิธีนี้ค านวณโดยการคูณก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า
เส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของ DTAC กับอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทในกลุ่มที่ประกอบ
กิจการใกล้เคียงกันดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อประเมินมูลค่าของ DTAC ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้หักหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยทั้งหมดออกจากมูลค่าสุทธิของกิจการ บวกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามงบการเงินรวมของ 
DTAC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) เพื่อใช้ในการหามูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้จะแสดงช่วงมูลค่าของ DTAC ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าเฉล่ียของ EV/EBITDA ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้ 

- ประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2565  
- ประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2566  

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2565 (เท่า)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถกูน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่เป็นคา่ที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

 

  

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 5.9 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 8.3 

21.6
(1)
 1.4

(1)
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แผนภูมปิระมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2565 (เท่า)  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถกูน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่เป็นคา่ที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

 

ตารางมูลค่าของ DTAC ที่ประเมินได้ด้วยวิธีมูลค่า EV/EBITDA 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565 2566 
ประมาณการ EBITDA(1) 22,409.4 23,841.2 
ค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า) 5.9 5.6 
ค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า) 8.3 7.9 
มูลค่าของกิจการค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 131,359.3 134,097.5 
มูลค่าของกิจการค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 186,027.4 188,465.4 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 75,831.0 78,569.2 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 130,499.2 132,937.1 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 75,831.0 – 130,499.2 78,569.2 – 132,937.1 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 32.0 – 55.1 33.2 – 56.1 

หมายเหตุ: (1) รวมการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 

 

จากตารางข้างต้น มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ DTAC ค านวณมาจากค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 
ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด โดยใช้ประมาณการ EBITDA ในปี 2565 และ 2566 มีค่าเท่ากับ 
75,831.0 – 130,499.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.0 – 55.1 บาทต่อหุ้น และ 78,569.2 – 132,937.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
33.2 – 56.1 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 5.6 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 7.9 

23.8
(1)

 1.3
(1)
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5.1.4 วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ราคาตลาดย้อนหลัง (Historical Market Price Approach) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง เป็นวิธีสะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และ
อุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตของ DTAC แล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคา
ตลาดย้อนหลัง เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ 

 

 

  

ที่มา : SETSMART ข้อมูลซื้อขายในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภูมิข้างต้นแสดงราคาปิดและปริมาณซื้อขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง จะใช้ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ DTAC ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 15 30 90 180 และ 360 วันท าการ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายที่มีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่จะมีการประกาศสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมในครั้งนี้ โดยราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ณ 
ช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย ช่วงเวลา 
ราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ าหนัก 
(บาทต่อหุ้น) 

7 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565  46.6 
15 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 27 มกราคม 2565 ถงึ 17 กมุภาพันธ์ 2565 46.8 
30 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ  6 มกราคม 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 46.5 
90 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 6 ตุลาคม 2564 ถงึ 17 กมุภาพนัธ์ 2565 43.1 
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ราคาปดิ (บาท) จ านวนหุ้นที่ซื้อขาย (ล้านหุ้น) 

ราคา (บาท/หุ้น) ปริมาณ (ล้านหุ้น) 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย ช่วงเวลา 
ราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ าหนัก 
(บาทต่อหุ้น) 

180 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 25 พฤษภาคม 2564 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 38.7 
360 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 21 สิงหาคม 2563 ถงึ 17 กมุภาพันธ์ 2565 37.0 

จากตารางข้างต้น เมื่อพิจารณาราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 15 30 90 180 และ 360 วันท าการ
ของหุ้น DTAC นับจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้มูลค่าหุ้นของ DTAC เท่ากับ 37.0 – 46.8  บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 87,514.3 – 110,695.2 ล้านบาท 
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5.2 การประเมินมูลค่าของ TRUE  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่าของ TRUE ด้วยวิธีต่าง ๆ จ านวน 4 วิธี ได้แก่ 

 วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) 
 วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 
 วิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง (Market 

Comparables Approach) 
 วิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง (Historical Market Price Approach) 

5.2.1 วิธีมูลคา่ตามบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีนี้ จะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าตามบัญชีของ TRUE ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด) และเป็นงบการเงินฉบับล่าสุด โดยสามารถน างบการเงินดังกล่าวมาค านวณหามูลค่าตาม
บัญชีของ TRUE ได้ดังนี้ 

หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 133,472.8 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26,384.1 
ส่วนเกินทุนอื่น - 
ก าไรสะสม  

จัดสรรแล้ว ส ารองตามกฏหมาย 1,592.2 
จัดสรรแล้ว ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 72.5 
ยังไม่ได้จัดสรร (77,979.4) 

หัก หุ้นสามัญซื้อคืน (72.5) 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (2,107.7) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE(1) 81,361.9 
หัก เงินปันผลจ่าย (2,333.9) 
มูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง 79,028.0 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด (ล้านหุ้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564(2) 33,344.2 
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.4 

หมายเหตุ:  (1)  ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 (2) จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด หักหุ้นซื้อคืน, มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท 
 

จากการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ จะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE เท่ากับ 79,028.0 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 2.4 บาทต่อหุ้น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของ TRUE จากการปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน เน่ืองจาก TRUE ไม่มีการจัดท ารายงานการประเมินสินทรัพย์โดยที่ปรึกษาอิสระ 

ทั้งนี้ วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชีนี้เป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ TRUE ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมิได้
ค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานในอนาคต สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินของ TRUE ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่าดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี ้



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

  

64 

5.2.2 วิธีมูลคา่ปจัจบุันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)  

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินธุรกิจของกิจการในอนาคตมาปรับด้วยอัตราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสม ซึ่งในการประเมินหามูลค่าส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average 
Cost of Capital) เป็นอัตราคิดลดในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของกิจการ (Free Cash Flow to Firm) 
จากประมาณการกระแสเงินสดของกิจการเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565–2569 โดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะ (Public 
Information) สมมติฐานที่ได้รับจากบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นวิธีที่
สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือ
หุ้นในอนาคต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ 

(1) สมมติฐานหลักในการจัดท าประมาณการทางการเงิน 
(1.1) รายได้ 

รายได้ของ TRUE แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มธุรกิจหลัก คือ 1) รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรูมูฟ
เอช 2) รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรูออนไลน์ 3) รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรูวิชั่นส์ 
 
รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรูมูฟเอช  

รายได้จากกลุ่มธุรกิจทรูมูฟเอช เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือเคล่ือนที่ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 2) รายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 3) 
รายไดค้่าเช่าโครงข่าย และ 4) รายได้จากการขายสินค้า  

1) รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่นั้น ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการหลักซึ่งค านวณ

มาจากประมาณการจ านวนผู้ใชบ้ริการรวมทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน และประมาณการรายได้เฉลี่ย
ต่อหมายเลข (ARPU) ของทั้งสองระบบ  

จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนผู้ใช้บริการอดีตและประมาณการผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้   
 
(พันหมายเลข) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม        
ระบบรายเดือน 9,712  10,971  11,707  12,445  13,154  13,850  14,509  
ระบบเติมเงิน 20,916  21,277  21,138  20,989  20,780  20,546  20,258  
รวม  30,628  32,248  32,845  33,433  33,933  34,395  34,767  
จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ               
ระบบรายเดือน 1,407  1,259  736  738  709  696  659  
ระบบเติมเงิน (1,421) 361  (139) (150) (209) (234) (287) 
รวม (14) 1,620  597  588  500  462  372  

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการรวมทั้งระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน

โดยอ้างอิงจากการคาดการณ์จาก World Cellular Information Series (WCIS) และการคาดการณ์ของ
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ผู้บริหาร และอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการในอดีต โดยผู้บริหารมีแผนที่จะมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าและ
ดึงดูดลูกค้าระบบเติมเงิน และขยายฐานลูกค้าระบบรายเดือนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากความต้องการใช้
ข้อมูล (Data) อย่างต่อเนื่องที่สูงขึ้น รวมถึงการเน้นการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และน าเสนอ
แพ็กเกจคอนเวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าและสิทธิพิเศษหลากหลาย เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรูมาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนของ TRUE ในอดีตมีแนวโน้มเติมโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจุดแข็งด้าน
เครือข่ายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดว่าจ านวนผู้ใช้บริการระบบราย
เดือนของ TRUE จะยังสามารถเติบโตต่อไปได้ตลอดปีประมาณการ    

ส าหรับผู้ใช้บริการระบบเติมเงินของ TRUE นั้นได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อ
ก าลังซื้อของผู้บริโภคส าหรับกลุ่มที่มีก าลังซื้อไม่มาก และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการทยอยเปิดประเทศเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2564 น่าจะส่งผลเชิงบวกและลดผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระคาดการณ์ว่า จากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดระบบเติมเงินและสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานะการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และแนวโน้มที่ผู้ใช้งานจะเปล่ียนจากระบบเติมเงินมาเป็น
ระบบรายเดือนซึ่งเป็นผลมาจากการน าเสนอโปรโมชั่นของ TRUE อาจส่งผลการเติบโตของผู้ใช้บริการระบบ
เติมเงินลดลงในอนาคต 

รายได้เฉล่ียต่อหมายเลข (ARPU) 
รายได้เฉล่ียต่อหมายเลข (ARPU) ในอดีตและประมาณการรายได้เฉล่ียต่อหมายเลข สามารถสรุปได้

ดังนี ้
 

รายได้เฉลี่ยต่อหมายเลข 
 (บาทต่อเดือน) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ระบบรายเดือน ไม่รวม IC 437 406 406 406 406 406 406 
ระบบเติมเงิน ไม่รวม IC 110 98 98 98 98 98 98 
เฉลี่ยสองระบบ ไม่รวม IC 215 199 205 210 215 220 224 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ต่อหมายเลย โดยพิจารณา
จากการเติบโตในอดีต ตลอดจนแผนการด าเนินงานของบริษัทและทิศทางของธุรกิจให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่โดยรวม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าอัตราการเติบโตของรายได้เฉล่ียต่อหมายเลข
ของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนจะมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่าในอดีต รายได้เฉล่ียต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบ
รายเดือนของ TRUE มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลจากการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคา เพื่อดึงดูด
ผู้ใช้บริการระบบรายเดือนพร้อมด้วยการน าเสนอแพ็กเกจแบบใช้งานข้อมูล (Data) ที่ไม่จ ากัด และ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่มีแนวโน้มลดน้อยลงในตลาดผู้ใช้งานระบบรายเดือนในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2565 และผู้บริหารยังมีแผนที่
จะรักษาฐานรายได้เฉล่ียต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนด้วยบริการ 5G จึงส่งผลให้ที่ปรึกษาทาง
การเงินอิสระคาดการณ์ว่ารายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบรายเดือนของ TRUE จะมีแนวโน้ม
คงที่ ด้านกลุ่มผู้ใช้บริการระบบเติมเงินน้ัน TRUE มีรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินที่
ลดลงในอดีตตามทิศทางของธุรกิจโดยรวมซึ่งมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างราคาและรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายที่อยู่ในระดับไม่สูงมากในปัจจุบันเมื่อ
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เทียบกับรายได้เฉล่ียต่อเลขหมายของอุตสากรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ระดับรายได้
เฉล่ียต่อหมายเลขของผู้ใช้บริการระบบเติมเงินของ TRUE จะเร่ิมมีแนวโน้มคงที่  

 
2) รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) 
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นรายได้ที่ TRUE ได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น

ซึ่งเกิดจากการเรียกเข้าจากโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่นมายังโครงข่ายของ TRUE 
โดยค านวณจากอัตราค่าบริการตามที่ กสทช. ก าหนด และคาดการณ์ปริมาณการใช้งานสายเรียกเข้าจาก
โครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น โดยประมาณการรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 
  2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (บาท/นาที) 0.13 0.13 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 
รายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่าย คิดเป็น
ร้อยละของรายได้จากการให้บริการหลัก 
(บริการเสียงและข้อมูล) (ร้อยละ) 

2.1 2.1 1.3 1.0 0.7 0.5 0.5 

 
3) รายได้ค่าเช่าโครงข่าย  
รายได้ค่าเช่าโครงข่าย เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้

บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ระหว่าง BKFT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ในฐานะผู้ให้เช่า และผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่นในฐานะผู้เช่า ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีสมมติฐานให้รายได้ค่าเช่าโครงข่าย
คงที่เท่ากับรายได้ค่าเช่าโครงข่ายที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ตลอดปีประมาณการ โดยสัดส่วนรายได้ค่าเช่า
โครงข่าย คิดเป็นร้อยละของรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายได้ค่าเช่าโครงข่าย คิดเป็นร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

15.0 15.2 14.2 13.6 13.1 12.7 12.3 

 
4) รายได้จากการขายสินค้า  
TRUE มีรายได้จากการด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่และได้น าเสนอกิจกรรม

ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ได้มากขึ้น โดย
จ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่พร้อมแพ็คเกจการใช้งานในระบบรายเดือน ผ่านศูนย์บริการของ  TRUE 
ทั่วประเทศไทย โดยสัดส่วนรายไดจ้ากขายสินค้าในอดีตและประมาณการสัดส่วนรายไดส้ามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายไดจ้ากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

22.4 29.0 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่ จากสัดส่วน
ร้อยละของจากการจ าหน่ายเครื่องโทรศัพท์ต่อรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ เฉล่ียในอดีต 
เนื่องจากคาดว่ารายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์เคล่ือนที่จะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับรายได้จาก
การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

รายได้จากธุรกิจทรูออนไลน์ 
รายได้จากธุรกิจทรูออนไลน์เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 2) รายได้ค่าเช่าโครงข่าย 
(FOC) และ 3) รายได้จากการขายสินค้า  

1) รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 
รายได้จากการใหบ้ริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตนั้น ค านวณมาจากประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการ

รวม และประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ(ARPU)  
จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนผู้ใช้บริการอดีตและประมาณการผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้   
 
(พันราย) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม 4,196  4,638  5,101  5,610  6,031  6,332  6,648  
จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ 390  442  463  509  420  301  316  

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  โดยอ้างอิงจาก

การคาดการณ์ของผู้บริหาร อัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการในอดีต ตลอดจนทิศทางของธุรกิจบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตโดยรวม โดยผู้บริหารที่แผนที่จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย
และกลุ่มลูกค้าธุรกิจ รวมถึงการเน้นการให้บริการด้วยเครือข่ายประสิทธิภาพสูง และน าเสนอแพ็กเกจคอน
เวอร์เจนซ์ที่คุ้มค่าและสิทธิพิเศษหลากหลาย เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้าต่อกลุ่มทรูมากยิ่งขึ้น โดย 
TRUE ยังเป็นผู้น าในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา TRUE สามารถผลักดันฐานลูกค้า 
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตให้เติบโตแข็งแกร่งเหนืออุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาพรวมธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้
บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่เร่งตัวสูงขึ้นจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่มีการท างานจาก
ที่บ้าน (Work from Home) และการเรียนออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นจากผลของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19  ท าให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าจ านวนผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตยังคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (ARPU)  
รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  ในอดีตและประมาณการรายได้เฉล่ียต่อ

ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ร าย ได้ เ ฉ ล่ี ยต่ อผู้ ใ ช้ บ ริ การ  
(บาทต่อเดือน) 

533 507 507 507 507 507 507 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตเฉล่ียของรายได้ต่อผู้ใช้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากการเติบโตในอดีต ตลอดจนแผนการด าเนินงานของบริษัทและทิศทางของ
ธุรกิจให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยรวม ในอดีตที่ผ่านมา TRUE มีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ตที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการ 
อย่างไรก็ดี ในปี 2564 อัตราการลดลงของรายได้ต่อผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตชะลอตัวลง ซึ่งเป็น
ผลมาจากความต้องการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่เร่งตัวสูงขึ้นจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานที่มีการท างานจากที่บ้าน (Work from Home) และการเรียนออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นจากผลของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาดการณ์ว่ารายได้ต่อ
ผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะมีแนวโน้มคงที่ตลอดปีประมาณการ 
 

2) รายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) 
รายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสายสัญญาณของระบบเครือข่าย

ระหว่าง AWC และ TICC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRUE ในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล ในฐานะผู้เช่า โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งสมมติฐานให้รายได้ค่าเช่าโครงข่าย 
(FOC) คงที่เท่ากับรายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ตลอดปีประมาณการ สัดส่วน
รายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) ในอดีตและประมาณการสัดส่วนรายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

 
(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายได้ค่าเช่าโครงข่าย (FOC) คิดเป็นร้อย
ละของรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 

 
3) รายได้จากการขายสินค้า  
TRUE มีรายได้จากการจัดจ าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซึ่ง

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายได้จากขายสินค้าโดยอ้างอิงจากสัดส่วนรายได้จากขายสินค้าต่อ
รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในอดีต โดยสัดส่วนรายได้จากขายสินค้าในอดีตและ
ประมาณการสัดส่วนรายไดส้ามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายไดจ้ากการขายสินค้าคิดเป็นร้อยละของ
รายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต 

1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
รายได้จากธุรกิจทรูวิชั่นส์ 

รายได้จากธุรกิจทรูวิชั่นส์เป็นรายได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Pay-
TV) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) รายไดจ้ากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง และ 2) รายไดอ้ื่น ๆ  
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1) รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง 
รายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งนั้น ค านวณมาจากประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการรวม (1) และ

ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการ (ARPU)  
จ านวนผู้ใช้บริการ 
จ านวนผู้ใช้บริการอดีตและประมาณการผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้   
 
(พันหมายเลข) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

จ านวนผู้ใช้บริการรวม(1) 2,177 1,702 1,654 1,631 1,620 1,620 1,620 
จ านวนผู้ใช้บริการใหม่สุทธิ (77) (475) (48) (23) (11) 0 0 
หมายเหตุ: (1) ไม่รวมผู้ใช้บริการแพ็กเกจฟรีวิวและกล่องฟรีทูแอร์ 

 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยอ้างอิง

จากการคาดการณ์ของผู้บริหาร อัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการในอดีต ตลอดจนทิศทางของธุรกิจใหบ้ริการ
โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกโดยรวม โดยที่ผ่านมาในอดีต จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ของ TRUE มีแนวโน้มที่ลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไปรับชมดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์ โดยเฉพาะการรับชม 
คอนเทนต์ผ่านบริการ over-the-top (OTT) หรือสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น 

 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าจ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกยังคงมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนไปรับชมดิจิทัลมีเดียและคอนเทนต์จะเกิดขึ้นจนถึงจุดหนึ่งและเริ่มอิ่มตัว ท าให้
จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะมีแนวโน้มคงที่ โดยคาดว่า จ านวนผู้ใช้บริการโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิกจะลดลงในปี 2565 – 2567 และคงที่ในอนาคตตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป 

 
รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (ARPU)  
รายได้เฉล่ียต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ในอดีตและประมาณการรายได้เฉล่ียต่อ

ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ร าย ได้ เ ฉ ล่ี ยต่ อผู้ ใ ช้ บ ริ การ 
(บาท/เดือน) 

262 248 248 248 248 248 248 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการอัตราการเติบโตเฉล่ียของรายได้ต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบ
บอกรับสมาชิก โดยพิจารณาจากการเติบโตในอดีต ตลอดจนแผนการด าเนินงานของบริษัทและทิศทางของ
ธุรกิจให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก โดยรวม ในอดีตที่ผ่านมา TRUE มีอัตราการเติบโตเฉล่ียของ
รายได้ต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ลดลงตามความต้องการใช้บริการที่ลดลงจากผลกระทบ
จากเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดการณ์
ว่าผลกระทบเชิงลบดังกล่าวจะถูกหักล้างโดยผลกระทบเชิงบวกจากสภาวะทางเศรษกิจที่จะฟื้นตัวในช่วง 1-
2 ปีต่อจากนี้ และรายได้ต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะคงตัวเมื่อการบริโภคดิจิทัลมีเดียและ
คอนเทนต์เริ่มอิ่มตัว จึงมีสมมติฐานให้รายได้ต่อผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกจะมีแนวโน้มคงที่
ตลอดปีประมาณการ  
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2) รายได้อื่น ๆ 
รายได้อื่น ๆ เป็นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าโฆษณาและเงินสนับสนุน รายได้จากการจัดกิจกรรม

ด้านความบันเทิง รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการรายไดอ้ื่น ๆ อ้างอิง
จากสัดส่วนรายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละของรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งเฉล่ียในอดีต โดยสัดส่วน
รายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละของรายได้จากค่าสมาชิกและค่าติดตั้งในอดีตและในช่วงปีประมาณการสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 
(ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละของรายได้จาก
ค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง 

53.0 70.2 60.6 60.6 60.6 60.6 60.6 

 

(1.2) อัตราก าไรขั้นต้น 
ประมาณการอัตราก าไรขั้นต้นอ้างอิงจากอัตราก าไรขั้นต้นในอดีต โดยอัตราก าไรขั้นต้นในอดีตและ

ประมาณการอัตราก าไรขั้นต้น เป็นดังต่อไปนี้  
 

อัตราก าไรขั้นต้น 
 (ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราก าไรขั้นต้น 27.2 26.6 28.7 30.5 32.1 33.5 34.9 
 

ทั้งนี้ ต้นทุนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 1) ต้นทุนการให้บริการ และ 2) ต้นทุนจากการขายสินค้า 

1) ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการให้บริการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ต้นทุนการ

ให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย โดยต้นทุนการให้บริการใน
อดีตและประมาณการต้นทุนการให้บริการ เป็นดังต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายด้านการก ากับดูแล 
ประมาณการค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้เป็นค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งรายได้และค่าธรรมเนียม

เลขหมายโทรคมนาคมรายเดือน ที่ TRUE ต้องช าระให้แก่ กสทช. ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณ
การจากอัตราค่าใช้จ่ายด้านก ากับดูแลเฉล่ียในอดีต 

ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 
ต้นทุนค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นต้นทุนที่ TRUE ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น 

เป็นต้นทุนการให้บริการจากการเรียกออกผ่านโครงข่ายของ  TRUE ไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่รายอื่น โดยค านวณจากอัตราค่าบริการตามที่ กสทช. ก าหนด 

ต้นทุนการให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) 
ต้นทุนการให้บริการ ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการและการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโครงข่าย ต้นทุนที่เกี่ยวข้องการผลิตคอนเทนต์ ต้นทุนในการ
ให้บริการหลังการขาย เป็นต้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการจากสัดส่วนต้นทุนการให้บริการ 
ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (IC) ต่อรายได้รายได้จากการให้บริการเฉล่ียในอดีต ทั้งนี้ คาดว่าต้นทุนการ
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ให้บริการจะมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่มีแผนน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใชใ้น
องค์กรเพื่อการบริหารจัดการต้นทุนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) ต้นทุนจากการขายสินค้า 
ประมาณการต้นทุนจากการขายสินค้าอ้างอิงจากอัตราต้นทุนในอดีตที่เกิดขึ้นจริง  
 

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพนักงาน การตั้งส ารองหนี้สูญ และค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เป็นต้น โดยอัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและการบริหารในอดีต และประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร เป็นดังต่อไปนี้ 

 
อัตราค่าใช้จา่ยในการขายและ

การบริหาร (ร้อยละ) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหาร 

19.5 17.9 18.7 18.5 18.4 18.3 18.2 

 

ประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารค านวณมาจากค่าเฉล่ียของสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในอดีตที่เกิดขึ้นจริง และแนวโน้มของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและ
การตลาดในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงโดยเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ดี 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดจะปรับตัวสูงขึ้นภายหลังเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้ ประมาณการอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีแนวโน้มลดลง เป็นผลมาจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมถึงการลดลงของค่าเส่ือมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย 

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุนในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ เงินช าระหนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยอ้างอิง
จากการลงทุนในอดีตและแผนการด าเนินงานของผู้บริหารในอนาคต และระดับการลงทุนของผู้ให้บริการใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าอัตราค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากในช่วง 1 – 2 ปี
ผ่านมา TRUE มีการลงทุนจ านวนมากในคล่ืนและโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต ซึ่งทาง
ผู้บริหารมองว่าการลงทุนดังกล่าวมีความครอบคลุมและเพียงพอต่อการรองรับการให้บริการ โดยค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนสามารถคิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวมในแต่
ละปีได้ ดังต่อไปนี้  

 
อัตราค่าใช้จา่ยในการลงทุน 
 (ร้อยละของรายไดร้วม) 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

อัตราค่าใช้จ่ายในการลงทุน 73.6 18.5 30.3 25.3 25.0 26.3 21.6 
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(1.5) ภาษีเงินได้ 

เนื่องจาก TRUE มีขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ อย่างไรก็ดี 
บริษัทย่อยของ TRUE บางบริษัทไม่มีขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยอัตราภาษีทีแ่ท้จริง (Effective tax rate) เฉล่ียในอดตี 
ส าหรับปีที่มีขาดทุนสะสมทางภาษียกไป และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20.0 ส าหรับปีที่ไม่มีรายการ
ขาดทุนทางภาษียกไป 

(1.6) เงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และสินค้า
คงเหลือ เป็นหลัก ซ่ึงประมาณการเงินทุนหมุนเวียนอ้างอิงจากขอ้มูลในอดีต โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี ้

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ระยะเวลาเก็บหนีจ้ากลูกหนี้การค้า
เฉล่ีย (วัน) 

111.9 123.9 114.1 114.1 114.1 114.1 114.1 

ระยะเวลาช าระเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนีอ้ื่นเฉล่ีย (วัน) 

382.4 354.5 368.4 368.4 368.4 368.4 368.4 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วัน) 88.5 21.0 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 

(1.7) สมมติฐานอื่น ๆ 

นอกเหนือจากสมมติฐานที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีสมมติฐานที่ส าคัญดังนี้ 
- ประมาณการทางการเงินไม่รวมการเสริมสร้างประโยชน์ในเชิงธุรกิจร่วมกัน (Synergy) 

ระหว่าง DTAC และ TRUE   
- ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน อ้างอิงตามนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จ าหน่ายของ TRUE โดยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีอายุการใช้งานอยู่ในช่วง 5 – 40 ปี 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ทรัพย์สิน มีอายุการใช้งานเฉล่ีย 30 ปี มีอายุการใช้งานอยู่ในช่วง 5 – 40 
ปี และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น มีอายุการใช้งานอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี 

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประมาณการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงานในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด  

- ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งสมมติฐานให้ TRUE ต้องเข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
และออกหุ้นกู้ใหม่ เมื่อสัญญาเงินกู้ และ/หรือหุ้นกู้เดิมส้ินสุดลงต่อเนื่องไปตลอดปีประมาณการ  

 

(2) สรุปประมาณการทางการเงิน 
ประมาณการงบก าไรขาดทุน 

หน่วย: ล้านบาท 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

รวมรายได ้ 138,212.3  143,655.3  148,905.3  155,716.1  162,338.4  168,314.4  173,908.9  
ต้นทุนการให้บริการและขาย
สินค้า 

(100,638.0) (105,473.6) (106,187.3) (108,285.4) (110,283.5) (111,932.0) (113,301.2) 

ก าไรขั้นต้น 37,574.4  38,181.7  42,717.9  47,430.7  52,054.9  56,382.4  60,607.7  
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 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการขายและ
บริหาร 

(26,928.2) (25,768.4) (27,851.3) (28,830.9) (29,820.8) (30,779.3) (31,700.7) 

EBITDA 52,654.2  60,611.7  65,271.7  68,772.7  72,163.6  75,007.4  77,489.4  
รายได้อื่น 4,620.9  1,886.2  2,651.5  2,918.8  3,025.9  3,181.6  3,324.1  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 4,152.8  3,677.1  3,761.7  3,848.2  3,936.6  4,027.2  4,119.7  
EBIT 19,419.9  17,976.5  21,279.7  25,366.8  29,196.6  32,811.8  36,350.9  
ต้นทุนทางการเงิน (18,475.6) (19,343.2) (18,525.1) (18,108.8) (17,806.5) (17,438.4) (17,154.6) 
ภาษีเงินได้ (18.8) (154.9) (54.7) (144.2) (874.6) (3,074.7) (3,839.2) 
ก าไรสุทธิ 925.5  (1,521.5) 2,699.9  7,113.7  10,515.5  12,298.8  15,357.0  

 
ประมาณการงบดุล 

หน่วย: ล้านบาท 

 2563A 2564A 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

สินทรัพย์รวม 617,547.9 624,914.6 613,367.9 613,556.1 616,529.1 618,564.1 630,765.5 
หนี้สินรวม 531,930.8 543,096.5 531,183.9 526,592.3 521,383.7 513,453.8 512,632.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 85,617.1 81,818.0 82,184.1 86,963.9 95,145.5 105,110.3 118,133.4 

 
ประมาณการกระแสเงินสด  

หน่วย: ล้านบาท 

 2565E 2566E 2567E 2568E 2569E 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี(1) 1,933.5  5,570.7  8,240.5  9,224.9  11,539.2  
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 50,405.1  50,173.0  49,929.5  49,404.3  48,582.4  
ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน และปรับปรุง
รายการที่ไม่ใช่เงินสด 1,772.0  821.7  759.8  1,034.7  1,127.1  
ปรับปรุงผลประโยชน์ทางภาษีจากดอกเบี้ย (368.1) (359.9) (1,367.3) (3,487.7) (3,430.9) 
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมด าเนินงาน  53,742.5  56,205.5  57,562.5  56,176.2  57,817.8  
กระแสเงินสดจากการกิจกรรมลงทุน (45,125.5) (39,441.4) (40,557.2) (44,217.2) (37,482.0) 
กระแสเงินสดของกิจการ 8,617.0  16,764.1  17,005.3  11,959.0  20,335.7  
หมายเหตุ: (1) รวมการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยรับ และต้นทุนทางการเงิน 

 
 

(3) อัตราคิดลด (Discount Rate) และการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) 
อัตราคิดลดที่ใช้ในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.02 ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถ่วง

น้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค านวณอัตราคิดลด ดังนี้ 

WACC = Ke[1 – (D / (D + E))] + Kd(1 - T)[D / (D + E)] 
 
โดยที่ Ke  คือ  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 Kd คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส าหรับปี 2564 (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า และ

หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ) เท่ากับร้อยละ 4.19 ต่อปี 
 T  คือ  อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะยาว ซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.00 
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 D/(D+E) คือ อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อผลรวมของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
(ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้
ด าเนินการ) และส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวมของ TRUE ส้ินสุด ณ 
31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเท่ากับ 3.15 

 
ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค านวณมากจากทฤษฎี Capital Asset Pricing Model (CAPM) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

Ke = Rf + β(Rm – Rf) 
 

โดยที่ Rf  คือ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปราศจากความเส่ียง เนื่องจากการ
ประเมินมูลค่าตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากิจการจะยังคงด าเนินต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง (Going Concern Basis)  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีอายุยาวที่สุดที่มีการซื้อขาย ได้แก่ 
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 49 ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 3.49 ณ 
วันที่ 17 มกราคม 2565 (ที่มา: สมาคมตราสารหนี้ไทย) 

 β คือ ค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับ TRUE ในประเทศไทยและในทวีปเอเชียแปซิฟิกเฉล่ีย 
5 ปีย้อนหลัง (ที่มา: Bloomberg) ปรับปรุงด้วยอัตราส่วนระหว่างหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยและส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของ TRUE ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะได้ค่า β เท่ากับ 1.56 

 Rm คือ  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน SET Index ต่อปี เฉล่ียย้อนหลังตั้งแต่มี
การเปิดท าการซื้อขาย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 10.50 
ณ (ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

  
ส าหรับการค านวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) มีสูตรในการค านวณดังนี้ 

มูลค่าสุดท้าย (Terminal Value) = [ FCFF2569(1+g) ] / (WACC – g) 
 

โดยที่ FCFF2569 คือ  กระแสเงินสดของกิจการในปี 2569 
 g คือ อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2568 เท่ากับร้อยละ 

1.40 ซึ่งอ้างอิงจากคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในอนาคต 
 WACC   คือ  อัตราคิดลดซ่ึงที่ปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณได้เท่ากับร้อยละ 6.02 

 

(4) สรุปการประเมินมูลคา่ด้วยวธิีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด  
หน่วย: ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 6.02 
อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสดภายหลังปี 2569 (ร้อยละ) 1.4 
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (2565 – 2569)         62,852.5  
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)        337,992.7  
มูลค่ากิจการ        400,845.2  
บวก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(1)         22,028.7  
หัก หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย(1)(2) (257,508.1) 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE 165,365.8  
หารด้วย จ านวนหุ้นของ TRUE (ล้านหุ้น)(3)  33,344.2 
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)  5.0 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลตามงบการเงินรวมของ TRUE ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (2)  หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ตามงบการเงินรวมของ TRUE ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไม่รวมหนี้สินตามสญัญาเช่าและหนีส้นิ

ภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ด าเนินการ 
(3)  จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังหมด หักหุ้นซื้อคืน 

 
จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น จะได้มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE 

เท่ากับ 165,365.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.0 บาทต่อหุ้น 

(5) การวิเคราะห์ความออ่นไหว (Sensitivity Analysis) 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของมูลค่าส่วนของผู้

ถือหุ้นของ TRUE ต่อ อัตราคิดลด (WACC) และ อัตราการเติบโตระยะยาวของกระแสเงินสด (Terminal Growth Rate) 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประเมินมูลค่า โดยมีช่วงเปล่ียนแปลง คือ +/– ร้อยละ 5.0 เพื่อ
สะท้อนถึงความอ่อนไหวในปัจจัยที่ส าคัญของสมมติฐานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ก าหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

มูลค่าส่วนของผู้ถอืหุ้นของ TRUE 
(ล้านบาท) 

อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 
5.72 6.02 6.32 

อัตราการเติบโตระยะ
ยาว (Terminal Growth 

Rate) (ร้อยละ) 

1.33 188,269.6  160,091.3  135,324.8  

1.40 194,363.3  165,365.8  139,928.7  

1.47 200,657.9  170,802.6  144,665.6  

 

 

มูลค่าหุ้นของ TRUE 
(บาทต่อหุ้น) 

อัตราคิดลด (WACC) (ร้อยละ) 
5.72 6.02 6.32 

อัตราการเติบโตระยะ
ยาว (Terminal Growth 

Rate)  (ร้อยละ) 

1.33 5.6 4.8 4.1 

1.40 5.8 5.0 4.2 

1.47 6.0 5.1 4.3 
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จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น จะเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ TRUE จากการประเมินมูลค่าด้วยวิธี
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจะอยู่ระหว่าง 135,324.8 – 200,657.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.1 – 6.0 บาทต่อหุ้น 

 

5.2.3 วิธีการเปรียบเทียบกบับริษทัอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง (Market Comparables 

Approach) 

วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables Approach) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าของกิจการ
ภายใต้สมมติฐานที่ว่าบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกันควรจะมีอัตราส่วนราคาการซื้อขายที่ใกล้เคียง
กัน  

การประเมินมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั้น  
จะประเมินโดยใช้อัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparables) ได้แก่ 

 วิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach: P/E Multiples) 
 วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Multiples) 
 วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา

และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Multiples) 

การประเมินมูลค่าวิธีนี้ แสดงให้เห็นถึงกลไกของตลาดและมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทที่น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เช่น นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน 
ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทุน แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์อีก
ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากรายชื่อของบริษัทที่ได้น ามาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไมไ่ด้ครอบคลุมบริษทัที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดและอาจ
มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ประการดังที่อธิบายไปแล้วข้างต้น ดังนั้น การเปรียบเทียบจะถูกน าเสนออย่างจ ากัดและมี
จุดประสงค์เพียงเพื่อแสดงประกอบการอธิบายเท่านั้น  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับ TRUE จาก Bloomberg ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนเดียวกันกับ
กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับ DTAC ตามข้อ 5.1.3 ยกเว้นเพียงแต่ TRUE ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไม่ได้น ามาใช้ในการเทียบเคียง นอกจากนี้ ส าหรับการประเมินมูลค่าของ TRUE ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้รวม
ข้อมูลของ DTAC มาประกอบเพิ่มเติมจากข้อ 5.1.3 ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปดังนี้ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“DTAC”) 

DTAC ด าเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่
ในย่านความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้สัญญา ร่วมการงานซึ่งอยู่ในรูปแบบ “สร้าง-โอน-
ด าเนินงาน” จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2532 ณ ส้ินปี 2564 DTAC มีจ านวนผู้ใช้บริการรวม
ประมาณ 19.6 ล้านคน มีรายได้รวม 81,320.0 ล้านบาทและมีก าไรสุทธิ 3,355.9 ล้านบาท 
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ตาราง: ข้อมูลทางการเงินของบริษัททีป่ระกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในประเทศไทยและในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก  

บริษัท ประเทศ 
มูลค่าตาม
ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

Enterprise 
Value 

(ล้านบาท) 

P/E (เท่า) P/B (เท่า) EV/EBITDA (เท่า) 

2565E 2566E 2565E 2566E 2565E 2566E 

Advanced Info Service PCL ไทย 672,107.2 790,565.6       23.4        21.1          7.5          6.9          8.6          8.2  

AXIATA Group Berhad มาเลเซีย 288,034.4 504,484.0        26.5        22.0          1.8          1.9          5.3          5.2  

China Mobile Ltd. ฮ่องกง 4,638,836.5 2,063,955.7          6.9          6.4          0.7          0.6  1.4(1)  1.3(1) 

China Telecom Corporation Ltd. จีน 2,366,236.1 1,756,691.7          7.3          6.5          0.5          0.5          3.0          2.9  

China United Network Communications Group Co.,Ltd จีน 652,819.7 1,619,064.3        16.6        14.2          0.8          0.8          3.2          3.1  

Chunghwa Telecom Company Limited ไต้หวัน 1,088,084.3 1,115,028.9        25.9        26.1          2.4          2.4        11.1        11.2  

DIGI.com Berhad  มาเลเซีย 254,723.6 285,698.0        25.9        24.2   49.6(1)   48.7(1)        11.9        11.6  

Far Eastone Telecom Co.,Ltd. ไต้หวัน 252,464.5  337,193.2        26.4        27.4          3.2          3.3          9.7          9.7  

Globe Telecom Inc. ฟิลิปปินส์ 294,514.0  430,466.4        20.2        20.2          4.5          4.1          8.2          7.8  

HKT Trust and HKT Limited  ฮ่องกง 346,999.8 533,487.3       14.9        14.6          2.1          2.1          9.4          9.2  

PT Indosat Tbk อินโดนีเซีย 120,235.2 172,387.5       25.8        17.9          2.3          2.1          4.2          4.0  

Intouch Holdings PCL ไทย 252,519.6 255,234.9       22.1        20.1          5.9          5.9   21.6(1)   23.8(1)  

KDDI Corporation ญี่ปุ่น 2,358,170.6 2,773,003.0       11.9        11.4          1.6          1.5          5.3          5.3  

KT Corporation เกาหลีใต้ 223,976.5 421,486.9         7.4          6.8          0.5          0.5          2.9          2.8  

LG Uplus Corporation เกาหลีใต้ 165,370.9 344,517.1         7.4          6.7          0.7          0.7          3.5          3.4  

MAXIS Berhad มาเลเซีย 285,382.5 349,659.5       25.1        22.7          5.0          4.9        11.1        10.8  
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บริษัท ประเทศ 
มูลค่าตาม
ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

Enterprise 
Value 

(ล้านบาท) 

P/E (เท่า) P/B (เท่า) EV/EBITDA (เท่า) 

2565E 2566E 2565E 2566E 2565E 2566E 

Nippon Telegraph and Telephone Corporation ญี่ปุ่น 3,449,184.4 5,810,150.4       10.3         9.9          1.4          1.3          6.0          6.0  

PLDT Inc ฟิลิปปินส์ 271,197.9 438,765.9       15.1        14.8          3.0          2.7          6.5          6.1  

Singapore Telecommunications Ltd สิงคโปร์ 951,599.6 1,234,055.8       17.0        14.2          1.4          1.3        12.5        12.0  

SK Telecom Co.,Ltd เกาหลีใต้ 355,309.5 652,931.8         5.2          5.0          0.5         0.5          4.2          4.1  

Taiwan Mobile Co.,Ltd ไต้หวัน 425,401.8 519,211.1       25.9        25.4          4.3          4.3        12.7       12.1  

Telekom Malaysia Berhad อินโดนีเซีย 166,768.5 1,141,205.7       17.7        15.4          2.5          2.3          6.0          5.9  

Telkom Indonesia Tb มาเลเซีย 972,834.6 207,203.6       15.5        14.4          3.5          3.2          5.7          5.4  

Total Access Communication Public Company Limited ไทย 107,143.4 177,620.3 24.9 22.8 4.7 4.7 5.8 5.7 

  ค่าเฉลี่ย 17.7  16.3  2.6  2.5  7.1  6.9  

  ค่ามัธยฐาน 17.4  15.1  2.3  2.1  6.0  5.9  

  เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 15.7  14.4  1.8  1.8  5.7  5.6  

  เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 21.7  19.6  2.6  2.4  7.5  7.1  
 
ท่ีมา : Bloomberg ณ วันท่ี 6 มกราคม 2565 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 
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(1) วิธีอัตราสว่นราคาต่อก าไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio Approach: P/E Multiples) 
การประเมินมูลค่าโดยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) นั้น ค านวณโดยการน าก าไรสุทธิของ TRUE มา

คูณกับอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะใกล้เคียงกัน โดยก าไรสุทธิที่ใช้ในการ
ค านวณมาจากประมาณการทางการเงิน ในกรณีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้แสดงช่วงมูลค่าของ TRUE ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเฉล่ีย P/E ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้  

- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2565 
- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2566  

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2565 (เท่า)  

 
 

แผนภูมปิระมาณการอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ปี 2566 (เทา่)  
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เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 15.7 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 21.7 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 14.4 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 19.6 
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ตารางมูลค่าของ TRUE ที่ประเมินได้ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565  2566 
ประมาณการก าไร/(ขาดทุน) สุทธิ  2,699.9 7,113.7 
ค่า P/E เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า)  15.7 14.4 
ค่า P/E เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า)  21.7 19.6 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 42,437.5 102,618.4 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 58,698.5 139,710.5 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น  42,437.5 - 58,698.5 102,618.4 - 139,710.5 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.3 – 1.8 3.1 – 4.2 

จากตารางข้างต้น ช่วงมูลค่าที่เหมาะสมของส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE ค านวณมาจากค่า P/E เปอร์เซ็นไทล์
ที่ 40 ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียง โดยใช้ประมาณการก าไรสุทธิ ในปี 2565 และ 2566 มีค่าเท่ากับ 
42,437.5 - 58,698.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.3 – 1.8 บาทต่อหุ้น และ 102,618.4 - 139,710.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3.1 – 
4.2 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

 

(2) วิธีอัตราสว่นราคาต่อมูลคา่ตามบัญชี (Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Multiples) 
การประเมินมูลค่าด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนั้นเป็นการค านวณมูลค่าโดยการคูณมูลค่าทาง

บัญชี (Book Value) ของ TRUE ด้วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน โดยมูลค่าทางบัญชีที่ใช้ในการค านวณมาจากประมาณการทางการเงิน ในกรณีนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ได้แสดงช่วงมูลค่าของ TRUE ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉล่ีย P/BV ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้ 

- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2565  
- ประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2566  
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แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2565 (เท่า)  

 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

 

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ปี 2566 (เท่า) 

 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถูกน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเป็นค่าที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

  

7.5 

1.8 

0.7 0.5 0.8 

2.4 

4.7 

3.2 

4.5 

2.1 2.3 

5.9 

1.6 
0.5 0.7 

5.0 

1.4 

3.0 

1.4 
0.5 

4.3 

2.5 
3.5 

6.9 

1.9 

0.6 0.5 0.8 

2.4 

4.7 

3.3 
4.1 

2.1 2.1 

5.9 

1.5 

0.5 0.7 

4.9 

1.3 

2.7 

1.3 
0.5 

4.3 

2.3 
3.2 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 1.8 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 2.6 

49.6(1) 

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 : 1.8 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 : 2.4 

48.7(1) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

82 

ตารางมูลค่าของ TRUE ที่ประเมินได้ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565 2566 
ประมาณการมูลค่าทางบัญชี 82,184.1 86,963.9 
ค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า) 1.8 1.8 
ค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า) 2.6 2.4 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 145,197.9 160,481.4 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 211,928.1 212,054.5 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 145,197.9 - 211,928.1 160,481.4 - 212,054.5 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 4.4 – 6.4 4.8 – 6.4 

 

จากตารางข้างต้น ช่วงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE ค านวณมาจากค่า P/BV เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 
ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด โดยใช้ประมาณการมูลค่าทางบัญชี ในปี 2565 และ 2566 มีค่า
เท่ากับ 145,197.9 - 211,928.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.4 – 6.4 บาทต่อหุ้น และ 160,481.4 - 212,054.5 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 4.8 – 6.4 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

 

(3) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA Multiples) 
การประเมินมูลค่าโดยวิธีนี้ค านวณโดยการคูณก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า

เส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของ TRUE กับอัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทในกลุ่มที่ประกอบกิจการ
ใกล้เคียงกันดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อประเมินมูลค่าของ TRUE ซึ่งทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้หักหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยทั้งหมดออกจากมูลค่าสุทธิของกิจการ บวกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ตามงบการเงินรวมของ TRUE ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564) เพื่อใช้ในการหามูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้จะแสดงช่วงมูลค่าของ TRUE ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าเฉล่ียของ EV/EBITDA ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนี้ 

- ประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2565  
- ประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2566  
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แผนภูมิประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2565 (เท่า)  

 
หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถกูน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่เป็นคา่ที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 

 

แผนภูมิประมาณการอัตราส่วน EV/EBITDA ปี 2566 (เท่า)  

 

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลไม่ถกูน ามาใช้ในการค านวณค่าทางสถิติเนื่องจากท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระมคีวามเห็นวา่เป็นคา่ที่ไม่เหมาะสม (Outlier) 
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ตารางมูลค่าของ TRUE ที่ประเมินได้ด้วยวิธมีูลค่า EV/EBITDA 

หน่วย : ล้านบาท (ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น) 

 
ประมาณการ 

2565 2566 
ประมาณการ EBITDA(1) 46,115.1 49,233.0 
ค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 (เท่า) 5.7 5.6 
ค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 (เท่า) 7.5 7.1 
มูลค่าของกิจการค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 265,042.1 273,693.4 
มูลค่าของกิจการค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 345,981.5 349,740.7 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 40 65,356.5 74,007.7 
มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นค านวณจากเปอร์เซ็นไทล์ที่ 60 146,295.9 150,055.1 
ช่วงมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น 65,356.5 - 146,295.9 74,007.7 - 150,055.1 
ช่วงมูลค่าราคาต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.0 – 4.4 2.2 – 4.5 

หมายเหตุ: (1) รวมการช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 

จากตารางข้างต้น มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ TRUE ค านวณมาจากค่า EV/EBITDA เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 
ถึงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของกลุ่มบริษัทเทียบเคียงทั้งหมด โดยใช้ประมาณการ EBITDA ในปี 2565 และ 2566 มีค่าเท่ากับ 
65,356.5 - 146,295.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.0 – 4.4 บาทต่อหุ้น และ 74,007.7 - 150,055.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.2 – 
4.5 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ 

5.2.4 วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ราคาตลาดย้อนหลัง (Historical Market Price Approach) 

การประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง เป็นวิธีสะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน 
(Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผล
ประกอบการในอนาคตของ TRUE แล้ว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาด
ย้อนหลัง เป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสมส าหรับการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ 
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ที่มา : SETSMART ข้อมูลซื้อขายในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภูมิข้างต้นแสดงราคาปิดและปริมาณซื้อขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง จะใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TRUE ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ย้อนหลัง 7 15 30 90 180 และ 360 วันท าการ ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันท าการสุดท้ายที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ก่อนวันที่จะมีการประกาศสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมในครั้งนี้ โดยราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก ณ ช่วงเวลา
ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเฉลี่ย ช่วงเวลา 
ราคาถัวเฉลีย่
ถ่วงน้ าหนัก 
(บาทต่อหุ้น) 

7 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 5.0 
15 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 27 มกราคม 2565 - 17 กมุภาพนัธ์ 2565 4.9 
30 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 6 มกราคม 2565 - 17 กุมภาพนัธ์ 2565 4.9 
90 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 6 ตุลาคม 2564 - 17 กมุภาพันธ์ 2565 4.5 
180 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 25 พฤษภาคม 2564 - 17 กมุภาพันธ์ 2565 4.2 
360 วันท าการย้อนหลังก่อนวันประกาศ 21 สิงหาคม 2563 - 17 กมุภาพนัธ์ 2565 4.0 

จากตารางข้างต้น เมื่อพิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักย้อนหลัง 7 15 30 90 180 และ 360 วันท าการของ
หุ้น TRUE นับจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้มูลค่าหุ้นของ TRUE เท่ากับ 4.0 – 5.0 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าส่วน
ของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 132,043.0 – 165,720.7 ล้านบาท 
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วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง
(Historical Market Price Approach)
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วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach)

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2565E
วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลัง
(Historical Market Price Approach)

5.3 สรุปผลการประเมินมูลค่า 

สรุปผลการประเมินมูลค่าของ DTAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าหลายวิธีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี
นั้นเป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ DTAC ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมิได้ค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานใน

มูลคา่ 
(ล้านบาท) 

มูลคา่ 
(บาทต่อหุ้น) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

87 

135,324.8

42,437.5 
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160,481.4 
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79,028.0

200,657.9

58,698.5 
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211,928.1 

212,054.5 
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165,720.7 
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วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี 
(Book Value Appproach)

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach)

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
P/E Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
P/E Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
P/B Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
P/B Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลัง
(Historical Market Price Approach)

อนาคต สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ DTAC และวิธีการ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงนั้นมีข้อจ ากัด เนื่องจากแต่ละบริษัทที่น ามา
เปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เช่น นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทุน 
แหล่งที่มาของรายได้อ่ืน ๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
วิธีประเมินมูลค่าสองวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
พิจารณาจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงได้พิจารณาวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลังประกอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อ
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ 
DTAC แล้ว 

จากการประเมินมูลค่าของ DTAC โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
ประกอบกับวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง ซึ่งเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ DTAC อยู่ในช่วง 92,876.2 – 119,607.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.2 – 50.5 บาทต่อหุ้น  

สรุปผลการประเมินมูลค่าของ TRUE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลคา่ 
(ล้านบาท) 



รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการควบบริษัท       บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

 

 

  

88 

4.1 

1.3 

3.1 

4.4 

4.8 

2.0 

2.2 

4.0 

2.4 

6.0 

1.8 

4.2 

6.4 

6.4 

4.4 

4.5 

5.0 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

วิธีประเมินมูลค่าตามบัญชี 
(Book Value Appproach)

วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow Approach)

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/E Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
P/B Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2565E

วิธีเปรียบเทียบกับบรษิัทอื่น
EV/EBITDA Multiple 2566E

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง
(Historical Market Price Approach)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาได้พิจารณาวิธีประเมินมูลค่าหลายวิธีตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี วิธีการประเมินมูลค่าตามบัญชี
นั้นเป็นการแสดงมูลค่าทางบัญชีของ TRUE ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมิได้ค านึงถึงประมาณการผลการด าเนินงานใน
อนาคต สภาวะเศรษฐกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรม และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของ TRUE และวิธีการ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงนั้นมีข้อจ ากัด เนื่องจากแต่ละบริษัทที่น ามา
เปรียบเทียบนั้นอาจมีความแตกต่างกัน เช่น นโยบายทางการบัญชี นโยบายการลงทุน ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทุน 
แหล่งที่มาของรายได้อ่ืน ๆ และคุณภาพของกิจการ รวมถึงคุณภาพของสินทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า
วิธีประเมินมูลค่าสองวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมส าหรับการประเมินในครั้งนี้ ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึง
พิจารณาจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดเป็นหลัก ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงได้พิจารณาวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลังประกอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อ
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ 
TRUE แล้ว 

จากการประเมินมูลค่าของ TRUE โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ประกอบกับวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลัง ซึ่งเป็นวิธีประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมี
ความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ TRUE อยู่ในช่วง 135,324.8 – 200,657.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.1 – 6.0 บาทต่อหุ้น  

  

มูลคา่ 
(บาทต่อหุ้น) 
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5.4 ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเป็นธรรมและความเหมาะสมของอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้น (Exchange Ratio) 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ กับ 
TRUE ภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าสัญญาควบบริษัท เพื่อก าหนดข้อก าหนด
และเงื่อนไขในการควบบริษัท รวมถึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการควบ
บริษัท 

ในการควบบริษัทจะได้มีการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ TRUE ในอัตราส่วนดังนี้ 

 1 หุ้นเดิมในบรษิัทฯ  ต่อ  6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 

 1 หุ้นเดิมใน True  ต่อ  0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ 

อัตราส่วนข้างต้นพิจารณาโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทใหม่จ านวน 
138,208,403,204 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 34,552,100,801 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาความเป็นธรรมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ท าการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของบริษัทฯ และ TRUE จากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ประกอบกับวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาด
ย้อนหลัง มูลค่าของบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทและอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมสามารถสรุปไดด้ังนี ้

 

มูลค่ากิจการของบริษัทใหม ่
(ล้านบาท) 

มูลค่าของ DTAC 
(ล้านบาท) 

92,876.2 119,607.8 

มูลค่าของ TRUE  
(ล้านบาท) 

135,324.8 228,201.0  254,932.6  

200,657.9 293,534.1  320,265.7  

 

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม
ส าหรับ DTAC 

มูลค่าของ DTAC 
(ล้านบาท) 

92,876.2 119,607.8 

มูลค่าของ TRUE  
(ล้านบาท) 

135,324.8 5.93901 6.84639 

200,657.9 4.61714 5.44975 
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อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม
ส าหรับ TRUE 

มูลค่าของ DTAC 
(ล้านบาท) 

92,876.2 119,607.8 

มูลค่าของ TRUE  
(ล้านบาท) 

135,324.8 0.61405 0.54966 

200,657.9 0.70785 0.64877 

 

จากตารางข้างต้น มูลค่าของบริษัทใหม่จะเท่ากับประมาณ 228,201.0 – 320,265.7 ล้านบาท โดยอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้นที่เหมาะสม คือ 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 4.61714 – 6.84639 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966 
– 0.70785 หุ้นในบริษัทใหม่ 

ดังนั้น หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นบริษัทฯ ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 4.61714 – 6.84639 ต่อหุ้นใน
บริษัทใหม่ กับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้นบริษัทฯ ต่อ 6.13444 หุ้นใน
บริษัทใหม่ และ เปรียบเทียบอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น TRUE ที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 0.54966 – 0.70785 ต่อหุ้นในบริษัท
ใหม่ กับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้น TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัท
ใหม ่พบว่า อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม ดังนั้น ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่บริษัทฯ ก าหนดน้ันเหมาะสม  
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ส่วนที่ 6 สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจมหภาค และได้พิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย ความเส่ียงของธุรกรรมการควบรวมแล้ว มีความเห็นว่าบริษทัฯ 
มีเหตุผลและความจ าเป็นที่สมเหตุสมผลในการควบบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการท าธุรกิจและ
การเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าท ารายการมากกว่า ดังนั้น การควบบริษัทในครั้งนี้ 
มีความสมเหตุสมผล  

ส าหรับความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ DTAC 
และ TRUE โดยมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น DTAC และ TRUE ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการท าก าไร และแนวโน้มการเติบโต 
รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต รวมถึงได้พิจารณาวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียราคาตลาดย้อนหลังประกอบ ซึ่งเป็นวิธี
ที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณา
ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ DTAC และ TRUE แล้ว โดยมีความเห็นว่ามูลค่าที่
เหมาะสมของ DTAC อยู่ในช่วง 92,876.2 – 119,607.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.2 – 50.5 บาทต่อหุ้น และ มูลค่าที่เหมาะสม
ของ TRUE อยู่ในช่วง 135,324.8 – 200,657.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.1 – 6.0 บาทต่อหุ้น จากผลการประเมินมูลค่าของ 
DTAC และ TRUE ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมและความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรร
หุ้น (Exchange Ratio) โดยการน าช่วงมูลค่าบริษัทที่เหมาะสมของ DTAC และ TRUE รวมกันเพื่อให้ได้มูลค่าของบริษัทใหม่
ภายหลังการควบบริษัท ดังนั้น อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม คือ 1 หุ้นของ DTAC ต่อ 4.61714 – 6.84639 หุ้นใน
บริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966 – 0.70785 

ดังนั้น หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 4.61714 – 
6.84639 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966 – 0.70785 หุ้นในบริษัทใหม่ กับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้น TRUE ต่อ 0.60018 
หุ้นในบริษัทใหม่ พบว่า อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในช่วงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่
เหมาะสม ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเหมาะสม  

เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ และความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นแล้ว ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าท ารายการในคร้ังน้ี  

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นควรศึกษาข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจส าหรับการลงมติ รวมถึงผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลและความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระซึ่งต้ังอยู่บนสมมติฐานว่า งบการเงิน ข้อมูลสาธารณะ ประมาณการทางการเงินและแผนธุรกิจ ที่
จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ TRUE รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับจากบริษัทฯ 
และ TRUE รวมถึงการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหาร มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน อีกทั้งรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท าขึ้นโดยอ้างอิงจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ณ เวลาของการจัดท า
เท่าน้ัน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระ ทั้งน้ี การตัดสินใจที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าท ารายการในคร้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็น
ส าคัญ 
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