ที TRUE-SEC 031/2564
วันที 22 พฤศจิกายน 2564
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง แจ้งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเกียวกับการศึกษาความเป็ นไปได้ในการควบบริษัท
ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และ บริษทั โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน
จํากัด (มหาชน) และ รับทราบความประสงค์ในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ
โดยสมัครใจแบบมีเงือนไขก่อนการทําคําเสนอซือ (Conditional Voluntary Tender Offer)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครังที 8/2564 เมือวันที 20 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติทีสําคัญ ดังต่อไปนี
1. อนุ มตั ิให้บริษัทฯ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ และ ดําเนิ นการตามขันตอนทีเกียวข้องกับการควบบริษัท
ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด (มหาชน) (“dtac”) ภายใต้บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีได้แก้ไขเพิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)
(“การควบบริษัท”) และ อนุ มตั ิให้บริษัทฯ เข้าทําบันทึกความตกลงเบืองต้นแบบไม่มีผลผูกพัน
(Non-Binding Memorandum of Understanding) (MOU) กับ dtac เพือบันทึกความประสงค์ของ
คู่สญ
ั ญาในการพิจารณาและศึกษาการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ dtac เข้าด้วยกันด้วยวิธีการควบบริษัท
(Amalgamation) รวมถึงกําหนดเงือนไขบังคับก่อนของการควบบริษัทซึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง)
(1) บริษัทฯ และ dtac ทําการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของอีกฝ่ ายหนึ งแล้วเสร็จ
เป็ นทีพอใจ
(2) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ dtac ได้พิจารณา
และมีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท และ
(3) บริษัทฯ และ dtac สามารถดําเนิ นการให้เงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้องสําเร็จครบถ้วนตามที
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ dtac จะได้พิจารณา
กําหนดต่อไปในการพิจารณาอนุ มตั ิการควบบริษทั และในการเข้าทําสัญญาควบรวมกิจการ
สําหรับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac
นอกจากนี บริษัทฯ ได้พจิ ารณากําหนดอัตราการจัดสรรหุน้ (Swap Ratio) สําหรับการจัดสรรหุน้ ใน
บริษัทใหม่ทีเกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของ dtac
ในอัตราส่วนดังนี
1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ ต่อ 2.40072 หุน้ ในบริษัทใหม่ และ
1 หุน้ เดิมใน dtac ต่อ 24.53775 หุน้ ในบริษัทใหม่

อัตราการจัดสรรหุน้ ข้างต้นกําหนดขึนจากสมมุติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหนุ ้
ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมด จํานวน 138,208,403,204 หุน้ โดยมีมูลค่าทีตราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท
อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้ ทีออกและจําหน่ายแล้วทังหมดและมูลค่าทีตราไว้ของหุน้ ของบริษัทใหม่
ภายหลังการควบบริษัทจะมีการเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมของบริษัทฯ และ dtac พิจารณาอนุ มตั ิ
ตามขันตอนของการควบบริษัทต่อไป
ทังนี การควบบริษัทและการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ ผูถ้ ือหุน้ ของ dtac
ตามอัตราการจัดสรรหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึนต่อเมือบริษัทฯ และ dtac พิจารณาทีจะดําเนิ นการ
ควบบริษัทต่อไปโดยได้รบั การอนุ มตั ิทีเกียวข้องจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทฯ และ dtac ตลอดจนสามารถดําเนินการให้เงือนไขและขันตอนตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง
กับการควบบริษัทตามทีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กฎหมาย และ กฎเกณฑ์อืนๆ สําเร็จลง
อย่างครบถ้วน ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการได้รบั อนุมตั ิและผ่อนผันจากหน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานกํากับดูแลตามทีกฎหมายกําหนด หรือเพือวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึงสิทธิและผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และ การดําเนิ นการขออนุ ญาตในการนําหุน้ ของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้สาํ เร็จ
2. รับทราบจากบริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด (“Citrine Global”หรือ “ผูท้ าํ คําเสนอซือ”) ซึงเป็ น
บริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง บริษทั เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง จํากัด ซึงเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ Telenor Asia ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ dtac ว่า Citrine Global มีความประสงค์
ทีจะทําคําเสนอซือหลักทรัพย์ทงหมดของบริ
ั
ษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงือนไขก่อนการทําคําเสนอซือ
ในราคาเสนอซือหุน้ ละ 5.09 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 12/2554
เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพือครอบงํากิจการ (รวมทังทีได้มีการ
แก้ไขเพิมเติม) (“การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจ”) ในการนี ผูท้ าํ คําเสนอซืออาจดําเนิ นการ
จัดตังบริษัทย่อยทีผูท้ าํ คําเสนอซือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทังหมดเพือให้บริษัทดังกล่าวเข้าทําคําเสนอซือร่วมกัน
ในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจด้วย อย่างไรก็ดี ผูท้ าํ คําเสนอซือสงวนสิทธิในการปรับลด
ราคาเสนอซือในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าวในกรณีทีมีเหตุการณ์หรือ
การกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี เกิดขึน
(1) กรณีทีมีเหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
(2) กรณีทีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
(3) กรณีทีมีการเปลียนแปลงมูลค่าหุน้ ทีตราไว้ของบริษัทฯ อันเป็ นผลให้จาํ นวนหุน้ ของบริษัทฯ
เพิมขึนหรือลดลง
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(4) กรณีทีมีการให้สิทธิซือหุน้ เพิมทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซือหุน้ เพิมทุนทีโอนสิทธิได้
แก่ผถู ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ทีถืออยูเ่ ดิม หรือ
(5) กรณีอืนใดภายใต้หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ซึงอนุ ญาตให้ปรับลดราคาเสนอซือได้
การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทฯ ทีไม่ประสงค์จะถือหุน้ ในบริษัทใหม่สามารถขายหุน้ ของตนในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์
โดยสมัครใจได้
การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว จะเกิดขึนต่อเมือเงือนไขก่อนการทําคําเสนอซือ
ดังต่อไปนี สาํ เร็จครบถ้วน (หรือได้รบั การผ่อนผันโดยผูท้ าํ คําเสนอซือ) (“เงือนไขก่อนการทําคําเสนอซือ”)
(1) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ dtac มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท
(2) ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุ มตั ิการควบบริษัท
(3) dtac และ บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาควบรวมกิจการสําหรับการควบบริษัท
(4) บริษัทฯ และ dtac ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันเกียวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตัง
บุคลากรต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นการควบบริษัท
(5) การได้รบั อนุมตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน การยืนเอกสาร และ การอนุ ญาตทีจําเป็ นสําหรับ
การควบบริษัทจากหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้องสําเร็จครบถ้วน และ มีขอ้ กําหนดและ
เงือนไขทีบริษัทฯ และ dtac ยอมรับได้ และ ไม่ได้มีการเพิกถอนการยืนเอกสาร การอนุ มตั ิ
ความยิมยอม การผ่อนผัน และ การอนุ ญาตดังกล่าว
(6) การได้รบั ความยินยอมและการผ่อนผันทีจําเป็ นสําหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอก
สําเร็จครบถ้วน และ ไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือ
ได้มีการปฏิบตั ิตามภาระหน้าทีทีเกียวข้องจนเสร็จสินแล้ว ซึงส่งผลให้ไม่มีความจําเป็ นต้อง
ได้รบั ความยินยอมหรือการผ่อนผันดังกล่าวอีก
(7) การไม่มีเจ้าหนี คดั ค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณี
ทีมีการคัดค้าน ได้มีการดําเนินการชําระหนี หรือให้ประกันเพือหนี ดงั กล่าวนันแล้ว และ
(8) นับแต่วนั ทีประกาศเจตนาในการทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจ จนถึงวันทีเงือนไขก่อน
การทําคําเสนอซืออืนๆ ข้างต้นทังหมดได้สาํ เร็จลง ไม่มีการเปลียนแปลงหรือเหตุการณ์ใดๆ
อันเป็ นเหตุหรืออาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ dtac โดยการเปลียนแปลงหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้
เกิดจากการกระทําของผูท้ าํ คําเสนอซือ หรือการกระทําทีผูท้ าํ คําเสนอซือต้องรับผิดชอบ
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ทังนี หากมีความคืบหน้าประการใดเกียวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ dtac และ
การทําคําเสนอซือหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ตามทีได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ)
หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารด้านการเงิน
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