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บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จำกดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี 0107538000037  319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration Number 0107538000037  319 Chamchuri Square Building, 38th Floor, Phayathai Road, 
Pathumwan, Bangkok Thailand 10330  www.dtac.co.th   

ที่ CS 1/2566  

วนัท่ี 24 มกราคม 2566 

เร่ือง แจ้งความคืบหน้าของการจัดให้มีผู้รับซือ้หุ้นสามัญของบริษัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)
จากผู้ถือหุ้นทีค่ัดค้านการควบบริษัท 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถึง  หนงัสือที่ CS 11/2565 เรื่อง แจง้การจดัใหม้ีผูร้บัซือ้หุน้สามญัของบรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) 
จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นการควบบรษิัท ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับบริษัทใหม่ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท  
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) และผูถื้อหุน้ของบรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2  

ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดแ้จง้ต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ว่าบริษัท ซิทริน เวนเจอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากัด และ Citrine Investment SG Pte Ltd 
(“ผู้รับซื้อหุ้น”) ไดแ้สดงความประสงคท์ี่จะเป็นผูร้บัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยกับการควบบริษัท
ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัทฯ 
(“ผู้ถือหุ้นทีค่ัดค้าน”) ที่ราคา 50.50 บาทต่อหุน้ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อา้งถึง นัน้ 

บรษิัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่าผูร้บัซือ้หุน้จะด าเนินการรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่คดัคา้นในตัง้แต่วนัที่ 27 มกราคม 2566 
ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2566 ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไขการรบัซือ้หุน้ท่ีก าหนดซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวณภทัร ธัญญกลุสจัจา) 
เลขานกุารบรษิัท 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 

ข้อก าหนดและเงือ่นไขในการรับซือ้หุน้ในบริษทั โทเทิล่ แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากดั (มหาชน)  
จากผู้ถือหุน้ทีค่ัดค้าน  

ผู้รับซือ้หุ้น : บริษัท ซิทริน เวนเจอร์ โฮลดิ ้งส์ จ ากัด และ  Citrine Investment SG Pte Ltd  
(รวมเรียกว่า “ผู้รับซือ้หุ้น”) 

ผู้มีสิทธิขายหุ้น : ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ที่มีลกัษณะดงันี ้(“ผู้ถือหุ้นทีค่ัดค้าน”)   

1. มีชื่อเป็นผูถื้อหุน้ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้
ของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
(Record Date) (วันที่  7 มีนาคม 2565) (“การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
คร้ังที่ 1/2565”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ 
บริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“True”) ภายใต้บทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“การควบบริษัท”)  

2. เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 ดว้ยตนเองหรือโดยผู้รับ 
มอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการควบบรษิัท และ 

3. ไดก้รอกแบบตอบรบัค าเสนอขอซือ้หุน้ และส่งแบบตอบรบัค าเสนอขอซือ้หุน้
พรอ้มทัง้เอกสารที่เก่ียวขอ้งภายในวนัท่ีผูร้บัซือ้หุน้ก าหนด 

หลักทรัพยท์ีรั่บซือ้ : หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

ราคารับซือ้ : 50.50 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาหุน้สามญัของบริษัทฯ ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ครัง้สดุทา้ยก่อนวนัที่การประชุมวิสามญั 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 มีมติอนุมัติการควบบริษัทตามมาตรา 146 วรรคสอง  
แห่งพ.ร.บ. บรษิัทมหาชน (“ราคารับซือ้”) ซึ่งในกรณีนีค้ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 

จ านวนหุ้นทีจ่ะรับซือ้ : ผูร้บัซือ้หุน้จะรบัซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ จากผูถื้อหุน้ท่ีคดัคา้นแต่ละรายในจ านวน 
ไม่เกินกว่าจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีคัดคา้นออกเสียงคัดคา้นการควบบริษัท รวมทั้งสิน้
เป็นจ านวนไม่เกิน 223,067,050 หุน้ ซึ่งเป็นจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ  
ออกเสียงลงคะแนนคดัคา้นการควบบรษิัทในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เงือ่นไขในการรับซือ้หุ้น : ผู้รับซือ้หุ้นสงวนสิทธิในการเพิกถอนการรับซือ้หุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดคา้นหรือแก้ไข
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขการรบัซือ้หุน้ ในกรณีที่มีเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งเกิดขึน้ ดงันี ้ 

1. ผู้รับซือ้หุ้นไม่ไดร้ับการผ่อนผันหน้าที่การท าค าเสนอซือ้หลักทรัพยท์ั้งหมดของ
บริษัทฯ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์่อน
เริ่มตน้ระยะเวลาการรับซือ้หุ้น ในกรณีที่ผู้รับซือ้หุ้นมีหน้าที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการรบัซือ้หุน้จากผูถื้อหุน้ที่คดัคา้น 

2. การซือ้หรือการขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ และราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
มีการเคล่ือนไหวที่ผิดปกติ หรือ 
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3. มีเหตุการณห์รือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่ท  าใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรง 
หรือคาดไดโ้ดยเหตุผลอันสมควรว่าจะท าใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรง 
ต่อสถานะหรือสินทรัพยข์องบริษัทฯ โดยที่เหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกระท าของผูร้บัซือ้หุน้  

ตัวแทนในการรับซือ้ : บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการรับซือ้หุ้น : ตัง้แต่วนัที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2566 รวม 14 วนั 

วิธีการช าระเงนิ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการรบัซือ้หุน้ท่ีผูร้บัซือ้จะจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ท่ีคดัคา้น 

 


