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ที่ CS 20/2564
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นไปได้ในการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และรับทราบความประสงค์ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของ
บริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซือ้ (Conditional Voluntary Tender Offer)

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติท่สี าํ คัญ ดังต่อไปนี ้
1.

อนุมตั ิให้บริษัทฯ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้และดําเนินการตามขัน้ ตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทระหว่าง
บริษัทฯ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“True”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”) และอนุมตั ิ
ให้ บ ริ ษั ท ฯ เข้ า ทํ า บั น ทึ ก ความตกลงเบื ้ อ งต้ น แบบไม่ มี ผ ลผู ก พั น (Non-Binding Memorandum of
Understanding) (MOU) กับ True เพื่อบันทึกความประสงค์ของคู่สัญญาในการพิจารณาและศึกษาการรวม
ธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ True เข้าด้วยกันด้วยวิธีการควบบริษัท (Amalgamation) รวมถึงกําหนดเงื่อนไขบังคับ
ก่อนของการควบบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จาํ กัดเพียง)
(1)

บริษัทฯ และ True ทําการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ของอีกฝ่ ายหนึ่งแล้วเสร็จเป็ นที่พอใจ

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และ True ได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิ
การควบบริษัท และ

(3)

บริ ษั ท ฯ และ True สามารถดํา เนิ น การให้เ งื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งสํา เร็ จ ครบถ้ว นตามที่ ท่ี ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ True จะได้พิจารณากําหนดต่อไปในการ
พิจารณาอนุมัติการควบบริษัทและในการเข้าทําสัญญาควบรวมกิจการสําหรับการควบบริษัทระหว่าง
บริษัทฯ และ True

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พิจารณากําหนดอัตราการจัดสรรหุน้ (Swap Ratio) สําหรับการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ท่ี
เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของ True ในอัตราส่วนดังนี ้
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1 หุน้ เดิมในบริษัทฯ

ต่อ 24.53775 หุน้ ในบริษัทใหม่ และ

1 หุน้ เดิมใน True

ต่อ 2.40072 หุน้ ในบริษัทใหม่

อัตราการจัดสรรหุน้ ข้างต้นกําหนดขึน้ จากสมมุติฐานว่า ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะมีหนุ้ ที่ออกและ
จําหน่ายแล้วทัง้ หมดจํานวน 138,208,403,204 หุน้ โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท อย่างไรก็ตาม จํานวนหุน้
ที่ออกและจําหน่ายแล้วทัง้ หมดและมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทจะมีการเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมของบริษัทฯ และ True พิจารณาอนุมตั ิตามขัน้ ตอนของการควบบริษัทต่อไป
ทัง้ นี ้ การควบบริษัทและการจัดสรรหุน้ ในบริษัทใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของ True ตามอัตรา
การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อบริษัทฯ และ True พิจารณาที่จะดําเนินการควบบริษัทต่อไปโดย
ได้รับ การอนุมัติ ท่ี เกี่ ย วข้อ งจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท และที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ และ True
ตลอดจนสามารถดําเนินการให้เงื่อนไขและขั้นตอนตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่
กําหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กฎหมาย และกฎเกณฑ์อื่น ๆ สําเร็จลงอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียง การได้รบั อนุมตั ิและผ่อนผันจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนด หรือ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซ่งึ สิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการดําเนินการขออนุญาตในการนําหุน้
ของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้สาํ เร็จ
2.

รับทราบจาก Telenor Asia Pte Ltd (“Telenor Asia”) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ ถึงความประสงค์ของ
Telenor Asia ในการสนับสนุนการที่บริษัทฯ พิจารณาดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้และดําเนินการตาม
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามรายละเอียดตามข้อ 1. ข้างต้น นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบจาก บริษัท ซิทริน โกลบอล จํากัด (“Citrine Global” หรือ “ผู้ทาํ คําเสนอซือ้ ”) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วม
ทุน (Joint Venture Company) ระหว่าง Telenor Asia และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิง้ จํากัด ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
ของ True ว่า Citrine Global มีความประสงค์ท่ีจะทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบ
มีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซือ้ ในราคาเสนอซือ้ หุน้ ละ 47.76 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (รวมทัง้ ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“การทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจ”) ในการนี ้ ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ อาจดําเนินการ
จัดตัง้ บริษัทย่อยที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด เพื่อให้บริษัทดังกล่าวเข้าทําคําเสนอซือ้ ร่วมกันในการทํา
คําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจด้วย
อย่างไรก็ดี ผูท้ าํ คําเสนอซือ้ สงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซือ้ ในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจ
ดังกล่าวในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีเ้ กิดขึน้
(1) กรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ อันเป็ นเหตุหรืออาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
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(2) กรณีท่ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
(3) กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ อันเป็ นผลให้จาํ นวนหุน้ ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลง
(4) กรณีท่ีมีการให้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตาม
สัดส่วนจํานวนหุน้ ที่ถืออยู่เดิม หรือ
(5) กรณี อื่นใดภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งอนุญาตให้ปรับลดราคาเสนอซือ้ ได้
การทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่ไม่
ประสงค์จะถือหุน้ ในบริษัทใหม่ สามารถขายหุน้ ของตนในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจได้
การทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซือ้ ดังต่อ ไปนี ้
สําเร็จครบถ้วน (หรือได้รบั การผ่อนผันโดยผูท้ าํ คําเสนอซือ้ ) (“เงือ่ นไขก่อนการทําคําเสนอซือ้ ”)
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ True มีมติอนุมตั ิการควบบริษัท

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิการควบบริษัท

(3)

True และบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาควบรวมกิจการสําหรับการควบบริษัท

(4)

บริษัทฯ และ True ได้บรรลุขอ้ ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเอกสาร แผน นโยบาย และการแต่งตัง้ บุคลากรต่าง ๆ
ของบริษัทใหม่ท่เี กี่ยวข้องกับการดําเนินการควบบริษัท

(5)

การยื่นเอกสาร การได้รบั อนุมตั ิ ความยินยอม การผ่อนผัน และการอนุญาตที่จาํ เป็ นสําหรับการควบ
บริษัทจากหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องสําเร็จครบถ้วนและมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ และ
True ยอมรับได้ และไม่ได้มีการเพิกถอนการยื่นเอกสาร การอนุมตั ิ ความยิมยอม การผ่อนผัน และการ
อนุญาตดังกล่าว

(6)

การได้รับความยินยอมและการผ่อนผันที่จาํ เป็ น สําหรับการควบบริษัทจากบุคคลภายนอกสํา เร็จ
ครบถ้วน และไม่ได้มีการเพิกถอนความยินยอมและการผ่อนผันดังกล่าว และ/หรือได้มีการปฏิบตั ิตาม
ภาระหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจนเสร็จสิน้ แล้ว ซึ่งส่งผลให้ไม่มีความจําเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมหรือการ
ผ่อนผันดังกล่าวอีก

(7)

การไม่มีเจ้าหนีค้ ดั ค้านการควบบริษัทตามมาตรา 147 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือในกรณีท่ีมีการ
คัดค้าน ได้มีการดําเนินการชําระหนีห้ รือให้ประกันเพื่อหนีด้ งั กล่าวนัน้ แล้ว และ
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นับแต่วนั ที่ประกาศเจตนาในการทําคําเสนอซือ้ หลักทรัพย์โดยสมัครใจ จนถึงวันที่เงื่อนไขก่อนการทํา
คําเสนอซือ้ อื่น ๆ ข้างต้นทัง้ หมดได้สาํ เร็จลง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ใด ๆ อันเป็ นเหตุหรือ
อาจคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ หรือ True โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ดงั กล่าวมิได้เกิดจากการกระทําของผูท้ าํ คํา
เสนอซือ้ หรือการกระทําที่ผทู้ าํ คําเสนอซือ้ ต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี ้ หากมีความคืบหน้าประการใดเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ True และการทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์โดยสมัครใจ ตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)
เลขานุการบริษัท
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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