
 

ที� TRUE-SEC 002/2566 

วนัที� 24 มกราคม 2566 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เรื�อง แจง้ความคืบหนา้ของการจดัใหมี้ผูร้บัซื� อหุน้สามญัของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

จากผูถ้ือหุน้ที�คดัคา้นการควบบริษทั 

อา้งถึง  หนังสือที� TRUE-SEC 006/2565 เรื�อง แจง้การจดัใหม้ีผูร้บัซื� อหุน้สามญัของบริษัท ทร ูคอรป์อเรชั �น 
 จาํกดั (มหาชน) จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้นการควบบริษัท ลงวนัที� 4 เมษายน 2565 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรบัซื� อหุน้ในบริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  
จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้น 

 ตามที�บริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2565 วา่ บริษัท ซิทริน เวนเจอร ์โฮลดิ� งส ์จาํกดั และ Citrine 
Investment SG Pte Ltd (“ผูร้บัซื� อหุน้”) ไดแ้สดงความประสงคที์�จะเป็นผูร้บัซื� อหุน้จากผูถื้อหุน้ที�

ลงคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ยกบัการควบบริษัทระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั �น 
จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ของบริษัทฯ (“ผูถ้ือหุน้ที�คดัคา้น”)  
ที�ราคา 5.15 บาทต่อหุน้ ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขการรบัซื� อหุน้ที�กาํหนด รายละเอียดปรากฏ 
ตามสิ�งที�อา้งถึง นั�น 

 บริษัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ผูร้บัซื� อหุน้จะดาํเนินการรบัซื� อหุน้จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้นตั�งแต่ 
วนัที� 27 มกราคม 2566 ถึงวนัที� 9 กุมภาพนัธ ์2566 ภายใตข้อ้กาํหนดและเงื�อนไขการรบัซื� อหุน้ที�
กาํหนดซึ�งมีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นางสาวยุภา  ลีวงศเ์จริญ)  
 หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการเงิน 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย 

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในการรบัซื� อหุน้ในบริษทั ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน)  

จากผูถ้ือหุน้ที�คดัคา้น  

ผูร้บัซื� อหุน้ : บริษัท ซิทริน เวนเจอร ์โฮลดิ� งส ์จาํกดั และ Citrine Investment SG Pte Ltd 
(รวมเรียกวา่ “ผูร้บัซื� อหุน้”) 

ผูมี้สิทธิขายหุน้ : ผูถื้อหุน้ของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  

ที�มีลกัษณะดงันี�  (“ผูถ้ือหุน้ที�คดัคา้น”)   

1. มีชื�อเป็นผูถื้อหุน้ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนักาํหนดรายชื�อ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2565 (Record Date) (วนัที� 14 มีนาคม 2565) (“การประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565”) เพื�อพิจารณาอนุมติัการควบบริษัท
ระหวา่งบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชั �น จาํกดั (มหาชน)
(“dtac”) ภายใตบ้ทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) 

(“การควบบริษทั”)  

2. เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 ดว้ยตนเองหรือ 
โดยผูร้บัมอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการควบบริษัท และ 

3. ไดก้รอกแบบตอบรบัคาํเสนอขอซื� อหุน้ และส่งแบบตอบรบัคาํเสนอขอซื� อหุน้ 
พรอ้มทั�งเอกสารที�เกี�ยวขอ้งภายในวนัที�ผูร้บัซื� อหุน้กาํหนด 

หลกัทรพัยท์ี�รบัซื� อ : หุน้สามญัของบริษัทฯ 

ราคารบัซื� อ : 5.15 บาทต่อหุน้ ซึ�งเป็นราคาหุน้สามญัของบริษัทฯ ที�ซื� อขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ครั�งสุดทา้ยก่อนวนัที�การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 มีมติอนุมติัการควบบริษัทตามมาตรา 146 
วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (“ราคารบัซื� อ”) ซึ�งในกรณีนี� คือวนัที� 

1 เมษายน 2565 

จาํนวนหุน้ที�จะรบัซื� อ : ผูร้บัซื� อหุน้จะรบัซื� อหุน้สามญัของบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้นแต่ละราย 
ในจาํนวนไมเ่กินกว่าจาํนวนหุน้ที�ผูถื้อหุน้ที�คดัคา้นออกเสียงคดัคา้น 
การควบบริษัท รวมทั�งสิ� นเป็นจาํนวนไม่เกิน 161,009,366 หุน้ ซึ�งเป็น
จาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ออกเสียงลงคะแนนคดัคา้น 
การควบบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
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เงื�อนไขในการรบัซื� อหุน้ : ผูร้บัซื� อหุน้สงวนสิทธิในการเพิกถอนการรบัซื� อหุน้จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้น
หรือแกไ้ขขอ้กาํหนดและเงื�อนไขการรบัซื� อหุน้ ในกรณีที�มีเหตุการณใ์ด
เหตุการณห์นึ�งเกิดขึ� น ดงันี�   

1. ผูร้บัซื� อหุน้ไมไ่ดร้บัการผ่อนผนัหนา้ที�การทาํคาํเสนอซื� อหลกัทรพัยท์ั�งหมด
ของบริษัทฯ จากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ก่อนเริ�มตน้ระยะเวลาการรบัซื� อหุน้ ในกรณีที�ผูร้บัซื� อหุน้มีหน้าที�ตอ้ง 
ทาํคาํเสนอซื� อหลกัทรพัยท์ั�งหมดของบริษัทฯ ซึ�งเป็นผลมาจากการรบัซื� อหุน้
จากผูถื้อหุน้ที�คดัคา้น 

2. การซื� อหรือการขายหุน้สามญัของบริษัทฯ และราคาหุน้สามญัของบริษัทฯ 
มกีารเคลื�อนไหวที�ผิดปกติ หรือ 

3. มีเหตุการณห์รือการเปลี�ยนแปลงใด ๆ ที�ทาํใหเ้กิดความเสียหายอยา่ง
รา้ยแรง หรือคาดไดโ้ดยเหตุผลอนัสมควรวา่จะทาํใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งรา้ยแรงต่อสถานะหรือสินทรพัยข์องบริษัทฯ โดยที�เหตุการณห์รือ
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระทาํของผูร้บัซื� อหุน้  

ตวัแทนในการรบัซื� อ : บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการรบัซื� อหุน้ : ตั�งแต่วนัที� 27 มกราคม 2566 ถึงวนัที� 9 กุมภาพนัธ ์2566  
รวม 14 วนั 

วิธีการชาํระเงิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรบัซื� อหุน้ที�ผูร้บัซื� อจะจดัส่งให ้
ผูถื้อหุน้ที�คดัคา้น 
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