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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 3/2566  

วนัท่ี 27 มกราคม 2566 

เร่ือง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 และการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้ทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

อา้งถึง หนงัสือที่ CS 29/2565 เรื่อง แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทและก าหนดวนัประชมุผูถื้อหุน้ร่วม
ระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  (มหาชน) และผูถื้อหุน้ของบริษัท  
ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการ
ควบบรษิัท ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2566 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  สรุปสาระส าคญัเก่ียวกับบริษัทใหม่ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ร่วมระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอรป์อเร ชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2 (แกไ้ขเพิ่มเติม)  

บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่าที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ
บรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“True”) และไดม้ีมติที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. อนุมตัิการเปล่ียนแปลงวนัประชุมผูถื้อหุน้ร่วมระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และ True ครัง้ที่ 2 เพื่อพิจารณา
เรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการควบบริษัทตามบทบญัญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) จากวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. (เวลากรุงเทพฯ)  
เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) โดยเป็นการจัดประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ที่มีสิทธิในการเขา้รว่ม
การประชุมผู้ถือหุน้ร่วม ครัง้ที่ 2 (Record Date) ระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนก าหนดการณต์่าง ๆ 
เก่ียวกับการควบบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดแ้จ้งต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”)  
เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อา้งถึง 

2. อนมุตัิการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการของบรษิัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท 
(“บริษัทใหม่”) จาก นางทูเน่ ริปเปล เป็น นางสาวรุซ่าร ์ซาบาโนวิค โดยผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็น
กรรมการของบริษัทใหม่ท่านอื่น ๆ ยังคงมีรายชื่อตามเดิม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพยฯ์  
เมื่อวนัท่ี 12 มกราคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อา้งถึง 
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ทัง้นี ้รายละเอียดที่ส  าคญัเก่ียวกบับริษัทใหม่ ซึ่งไดม้ีการแกไ้ขขอ้มลูเก่ียวกับรายชื่อผูท้ี่จะไดร้บัการเสนอชื่อ
ใหเ้ป็นกรรมการของบรษิัทใหม่ขา้งตน้ ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระดงักล่าว คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวด้ว้ยว่ามติของที่ประชมุคณะกรรมการ
บริษัทในข้อ 1 และ 2 ข้างต้นนั้น ให้มีผลก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทของ True ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว
เช่นเดียวกัน ในการนี ้บริษัทฯ ไดร้ับทราบว่าคณะกรรมการบริษัทของ True ไดม้ีมติอนุมัติวาระดังกล่าวแลว้เมื่อวันที่  
27 มกราคม 2566 ดงันัน้ จึงถือว่ามติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทขา้งตน้มีผลสมบรูณใ์นวนัเดียวกนั 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

(นางสาวณภทัร ธัญญกลุสจัจา) 
เลขานกุารบรษิัท 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 

สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท โทเทิ่ล  
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (แก้ไข) 

ชื่อบรษิัทภาษาไทย บรษิัท ทรู คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)   

ชื่อบรษิัทภาษาองักฤษ True Corporation Public Company Limited 

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ TRUE 

ทนุของบรษิัทใหม่ 138,208,403,204 บาท ซึ่งเท่ากับทุนช าระแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ กับ True 
รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวนทั้ง สิ ้น 34,552,100,801 หุ้น  
โดยมี มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท 

การจดัสรรหุน้ของบรษิัทใหม่ จดัสรรหุน้สามญัของบรษิัทใหม่จ านวน 34,552,100,801 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
4 บาทให้แก่ผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ และ True ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของ True ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่  
(Book Closing Date) ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2566 

บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ dtac  
ในอตัราส่วนดงันี ้

1 หุน้เดิมใน True  ต่อ 0.60018 หุน้ในบรษิัทใหม่ 

1 หุน้เดิมในบรษิัทฯ  ต่อ 6.13444 หุน้ในบรษิัทใหม่ 

ในการจดัสรรหุน้ในบรษิัทใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดงักล่าว หากมีเศษหุน้ท่ีเกิดขึน้จาก
การค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ขา้งตน้เป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 
0.5 หุน้ จะมีการปัดเศษหุน้นัน้ขึน้ใหเ้ต็มจ านวน 1 หุน้ แต่ในกรณีที่เศษหุน้นัน้
ต ่ากว่า 0.5 หุน้ จะมีการปัดเศษหุน้นัน้ทิง้และบรษิัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ส าหรบัส่วนของเศษหุน้ท่ีถกูปัดทิง้นัน้ 

ทัง้นี ้เงินชดเชยดงักล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุน้ของบรษิัทใหม่ ซึ่งค านวณมา
จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของบริษัทฯ 
และ True ณ วนัท าการซือ้ขายสุดทา้ย (วนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2566) ก่อนวนัแรก
ที่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจะหยุดพักการซือ้ขายหุน้ของบริษัทฯ และ 
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True เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ (วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2566) หารด้วย
จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ทั้งหมดในบริษัทใหม่ โดยบริษัทใหม่จะท าการ
จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ถูกปัดเศษหุน้ทิง้ ภายใน 14 วันท าการ
นบัจากวนัท าการจดทะเบียนควบบรษิัท] 

ในการนี ้  เพื่ อให้ทุนของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจ านวน 
34,552,100,801 หุน้ โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 4 บาท บริษัท ซิทริน โกลบอล 
จ ากัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ไดต้กลงรบัเป็นผูเ้กล่ียหุน้ (Balancer) 
(“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุน้ดงักล่าว ดงันัน้ ในกรณีที่จ  านวนหุน้ท่ีออกและ
จ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งค านวณจาก
อัตราส่วนขา้งตน้มีจ านวนรวมทั้งสิน้มากกว่า 34,552,100,801 หุ้น ภายหลัง
จากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุน้ในบริษัทใหม่ใหแ้ก่ผูเ้กล่ียหุน้เป็น
จ านวนน้อยลงเพื่อให้จ านวนรวมของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด  
ในบริษัทใหม่มีจ านวนเท่ากับ 34,552,100,801 หุน้ โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงิน
ชดเชยใหแ้ก่ผูเ้กล่ียหุน้ในส่วนของหุน้ในบริษัทใหม่ที่ไดร้บัการจัดสรรนอ้ยลงนี ้
ในอตัราที่เท่ากบัค่าชดเชยต่อ 1 หุน้ในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้
ที่ถกูปัดเศษหุน้ทิง้ คณูดว้ยจ านวนหุน้ในบรษิัทใหมท่ี่จัดสรรใหผู้เ้กลี่ยหุน้นอ้ยลง 
และในกรณีที่จ  านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ไดจ้าก
การค านวณตามอัตราขา้งตน้มีจ านวนรวมทั้งสิน้ต ่ากว่า 34,552,100,801 หุน้ 
ภายหลงัจากการควบบริษัท บริษัทใหม่จะจดัสรรหุน้ในบริษัทใหม่ใหผู้เ้กล่ียหุน้
เพิ่มเติมเพื่อใหจ้ านวนรวมของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดในบริษัทใหม่
มีจ านวนเท่ากบั 34,552,100,801 หุน้ ในกรณีนีผู้เ้กลี่ยหุน้จะท าการช าระเงินค่า
หุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้น 
ในบริษัทใหม่ ที่บริษัทใหม่จะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีถูกปัดเศษหุน้ทิง้ คูณดว้ยจ านวน
หุน้ในบรษิัทใหม่ที่จดัสรรใหผู้เ้กลี่ยหุน้เพิ่มขึน้ 

กรรมการของบรษิัทใหม่ คณะกรรมการของบรษิัทใหม่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1) นายศภุชยั เจียรวนนท ์

2) นาย เยอเกน้ ครสิเตียน อาเรน้ท ์โรสทรปิ 

3) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์ (กรรมการอิสระ) 

4) นางกมลวรรณ วิปลุากร (กรรมการอิสระ) 

5) นายกลินท ์สารสิน (กรรมการอิสระ) 
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6) นางปรารถนา มงคลกลุ (กรรมการอิสระ) 

7) ดร. ถงชิ่ง เกา 

8) นายอติรุฒม ์โตทวีแสนสขุ 

9) นางสาวรุซ่าร ์ซาบาโนวคิ 

10) นายลาส ์เอรคิ เทลแมนน ์

11) ดร. ธีระพล ถนอมศกัดิ์ยทุธ 

โดยมีกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ คือ         
“นายศุภชัย เจียรวนนท์ หรือ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หรือ ดร. ธีระพล               
ถนอมศกัดิ์ยุทธ ลงนามร่วมกับ นาย เยอเกน้ คริสเตียน อาเรน้ท ์โรสทริป หรือ 
นายลาส ์เอรคิ เทลแมนน ์และประทบัตราส าคญัของบรษิัท” 

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทใหม่  ผูส้อบบัญชีของบริษัทใหม่ ส าหรบังวดบัญชีเริ่มตัง้แต่วนัที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดรับจดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2566 ได้แก่
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบี เอเอส จ ากัด  
ตามรายนามดงัต่อไปนี ้ 

1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4095 
2. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4298 
3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7358 

ในกรณีที่  ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย
ประการใดก็ตาม ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  
มีอ านาจในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่นของบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบีเอเอส จ ากดั เพื่อด าเนินการต่อไป 

 


