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ที� FNA 60/005 

วนัที� 7 มีนาคม 2560 

เรื�อง แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ การทําคําเสนอซื .อหลกัทรัพย์บางสว่น การเพิ�มทนุ และการเพิ�ม
วาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิ�งที�สง่มาด้วย แบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) 

ตามที�บริษัท ซิมโฟนี� คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ชี .แจงผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการหาพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เมื�อวนัที� 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั .น บริษัทขอแจ้งว่า ใน
วนันี .บริษัทได้รับหนงัสือลงวนัที� 7 มีนาคม 2560 จาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) 
แจ้งถึงเจตนาในการเข้าลงทนุในบริษัทผ่าน บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี (TIME 
dotCom International Sdn Bhd) ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอถือครองหุ้นอยู่ทั .งหมด (“ผู้ยื�นข้อเสนอ”) โดย
การทําคําเสนอซื .อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) (“หนังสือแจ้งความประสงค์ฯ”) เพื�อซื .อหุ้นสามญัที�ออก
และชําระแล้วของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเดิม ในอตัราขั .นตํ�าร้อยละ 35 แตไ่ม่เกินร้อยละ 37 ของจํานวนหุ้นที�ออกและ
ชําระแล้วของบริษัท ในราคาเสนอซื .อที� 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการนี . หากมีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นมากกวา่
ร้อยละ 37 ของจํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้วของบริษัท ผู้ยื�นข้อเสนอจะรับซื .อโดยใช้วิธีจดัสรรตามสดัส่วนของ
จํานวนหุ้นที�มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rate)  

ทั .งนี . ผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบริษัทที�จดทะเบียนจัดตั .งในประเทศมาเลเซียและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เบอร์ซา มาเลเซีย โดยผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินธุรกิจเป็นผู้ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ�งให้บริการเชื�อมต่อ
โครงข่ายทั .งในประเทศมาเลเซียและระหว่างประเทศแบบครบวงจร รวมทั .งให้บริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูล 
(Data Center) โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 5 พันล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 4 หมื�นล้านบาท 
(มูลค่า ณ วันที� 6 มีนาคม 2560 ที�อัตราแลกเปลี�ยน 1 ริงกิต ต่อ 7.9 บาท) รายละเอียดของผู้ ยื�นข้อเสนอปรากฏ
ตามเว็บไซต์ http://www.time.com.my  
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หนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ ดงักลา่วเป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื .อหลกัทรัพย์แบบมีเงื�อนไข ตามข้อ 14 
ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื �อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ ซึ �งผู้ ยื�นข้อเสนอจะยงัไม่มีหน้าที�ต้องทําคําเสนอซื .อหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวา่
เงื�อนไขที�ระบใุนหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ ทกุข้อจะสําเร็จครบถ้วนแล้ว โดยหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ กําหนดให้
เงื�อนไขบงัคบัก่อนดงัตอ่ไปนี .จะต้องสําเร็จครบถ้วนภายใน 200 วนั นบัแตว่นัที�ของหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ  

(1) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนมุตักิารเข้าทําคําเสนอซื .อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer)  

(2) ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ�มทุนของบริษัท และการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลงัจากการทําคําเสนอ
ซื .อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) เสร็จสิ .น ตามเงื�อนไขดงัตอ่ไปนี . 

ก) ราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) จะต้องไมส่งูกวา่ 8.80 บาทตอ่หุ้น 

ข) การเพิ�มทนุเพื�อรองรับการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) มีจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และ 

ค) การจองซื .อหุ้นสามญัเพิ�มทนุซึ�งเสนอขายให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) จะเกิดขึ .นภายใต้เงื�อนไขว่าการทําคําเสนอซื .อหุ้ นบางส่วน (Partial 
Tender Offer) เสร็จสมบรูณ์ และผู้ยื�นข้อเสนอเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัส่วนตามที�
แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื�อให้ผู้ยื�นข้อเสนอมีสิทธิในการจองซื .อหุ้นสามญัเพิ�มทนุดงักล่าว 

(3) สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนมุตัิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอเข้าทําคําเสนอ
ซื .อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(4) สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อนมุตัใิห้ผู้ ยื�นข้อเสนอเข้าซื .อหุ้นจากการทําคําเสนอซื .อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) และจอง
ซื .อหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั .งนี . ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและ
การถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  

(5) ผู้ ยื�นข้อเสนอเข้าทาํสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื�นๆ ของบริษัท ซึ�งในสญัญาดงักล่าว
จะระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยกลุ่มต่างๆ ทั .งนี . เรื�อง
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ดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้คู่สญัญาภายใต้สัญญาดังกล่าวถูกถือว่าเป็นบุคคลที�กระทําการร่วมกัน
ภายใต้กฎหมายที�ใช้บงัคบั 

(6) ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) อนุมัติให้ผู้ ยื�นข้อเสนอและ/หรือ
บริษัทย่อยของผู้ ยื�นข้อเสนอ เข้าทําการลงทุนที�มีนยัสําคญัในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนสกุลอื�น
นอกเหนือจากริงกิตมาเลเซีย ทั .งนี . การอนมุตัิของธนาคารกลางของประเทศมาเลเซียดงักล่าวจะต้อง
ไม่กําหนดเงื�อนไขอนัมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถในการใช้เงินลงทนุเพื�อลงทนุใน
ตา่งประเทศของผู้ยื�นข้อเสนอและ/หรือบริษัทยอ่ยของผู้ ยื�นข้อเสนอ 

(7) ตลอดระยะเวลานบัแต่วนัที�ของหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ ของผู้ ยื�นข้อเสนอจนถงึวนัที�แบบคําเสนอ
ซื .อหลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ที�ยื�นตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
มีผลใช้บงัคบั  
ก)  บริษัทจะต้องดําเนินการจดัการกิจการของบริษัทด้วยความรอบคอบ และตดัสินใจดําเนิน

กิจการด้วยความระมดัระวงัเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั โดยบริษัทอาจดาํเนิน
กิจการตา่งๆ ตอ่ไปเทา่ที�จะถือวา่เป็นการดําเนินธุรกิจตามปกตวิิสยั 

ข)  บริษัทจะไม่ประกาศจ่ายและจะไม่จ่ายเงินปันผล (ไม่ว่าในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื�นใด) 
และ ไมด่ําเนินการอนัเป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทนุในลกัษณะอื�นใด
ที�คล้ายคลึงกัน (ยกเว้นการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนซึ�งระบุไ ว้ในข้อ (2)) และ ไม่เข้าทําสัญญาที�สําคัญอื�นใดกับบุคคลอื�น หรือ
เปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อกําหนดในสัญญาที�สําคัญใดๆ ไม่ว่าการเข้าทําสัญญาหรือการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวจะเป็นผลให้เกิดความรับผิดต่อบริษัทหรือไม่ เว้นแต่การกระทํา
ดงักลา่วเป็นไปเพื�อการดาํเนินธรุกิจตามปกติวิสยัของบริษัท และ 

(8) ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแต่วนัที�ของหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ บริษัทจะต้องไม่ชักชวนให้
บคุคลอื�นเข้าซื .อหรือจองซื .อหุ้นของบริษัทไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ทั .งนี . ผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ได้มีการแสดงเจตนาว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลงัจากที�เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทแล้วจะดําเนินการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย หรือมีแผนหรือนโยบายที�จะเปลี�ยนแปลงวตัถปุระสงค์การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษัทแต่อย่างใด 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั .งที� 3/2560 วนัที� 7 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมซิมโฟนี� 
ชั .น 36 อาคารซนัทาวเวอร์ บี เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร มีมติสําคญั
ดงัตอ่ไปนี . 
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1. มีมติเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาข้อเสนอการร่วมลงทนุของ
ผู้ ยื�นข้อเสนอตามหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ โดยมีรายละเอียดตามที�เสนอข้างต้น 

ทั .งนี . ผู้ ยื�นข้อเสนออาจยกเลิกการซื .อหุ้นได้ หากมีผู้ตอบรับคําเสนอซื .อหุ้นในจํานวนตํ�ากว่าร้อยละ 35 
ของจํานวนหุ้นที�ออกและชําระแล้วของบริษัท 

ในการนี . คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอมีประสบการณ์และ
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในระดับภูมิภาค รวมทั .งมี
ศกัยภาพในการแข่งขันซึ�งจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัท ดงันั .น การร่วมลงทนุของผู้ ยื�นข้อเสนอ
ในครั .งนี .จะสง่ผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที�เพิ�มขึ .น และเป็นการเพิ�มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทเพื�อก่อให้เกิดการเจริญเตบิโตอย่างตอ่เนื�อง  

นอกจากนี . คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนมุตัิมอบอํานาจให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที�
ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื�นใดที�
เกี�ยวข้องกับการตอบรับการทําคําเสนอซื .อหุ้นบางสว่นของผู้ยื�นข้อเสนอและให้มีอํานาจรวมถึงแต่ไม่
จํากดัเพียง (1) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
การเข้าร่วมลงทุนของผู้ยื�นข้อเสนอ (2) การลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานต่างๆ 
ที�จําเป็นเกี�ยวกับการเข้าร่วมลงทนุของผู้ ยื�นข้อเสนอ ซึ�งรวมถึงการติดต่อ และการยื�นคําอนญุาตใดๆ 
คําขอผ่อนผนัตา่งๆ เอกสารและหลกัฐานอื�นๆ ตอ่หนว่ยงานราชการ หรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และ (3) 
การดาํเนินการอื�นใดที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกบัการเข้าร่วมลงทนุของผู้ยื�นข้อเสนอ 

2. มีมติเห็นชอบให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จํานวน 869 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 331,463,349 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 331,462,480 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจดัสรรหุ้น
ปันผลตามมติที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 จํานวน 869 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
แก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ทั .งนี . ภายหลงัการลดทนุดงักล่าว บริษัทยงัคงมีทนุจดทะเบียนจํานวน 6,068,799 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
จํานวน 6,068,799 หุ้น คงเหลือไว้เพื�อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทจํานวน 
5,196,200 หนว่ย 

ทั .งนี . มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจ
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
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ดําเนินการต่างๆ ที�จําเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดําเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

3. มีมติเห็นชอบให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุัติการเพิ�มทนุจด
ทะเบียนบริษัท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
มูลค่า 113,514,548 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 331,462,480 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จํานวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 113,514,548 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท รวมทั .งการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจด
ทะเบียนของบริษัท รายละเอียดเพิ�มเตมิ โปรดพิจารณาแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) (สิ�งที�สง่มาด้วย)  

ทั .งนี . มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มีอํานาจ
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
ดําเนินการต่างๆ ที�จําเป็นเพื�อให้เป็นไปตามคําสั�งของนายทะเบียน เพื�อให้การดําเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบรูณ์ 

4. มีมติเห็นชอบให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 113,514,548 หุ้น ในมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยในการกําหนดอตัราการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนนั .น เนื�องจากจํานวนหุ้นของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุยงัมีความไม่
แน่นอน ซึ�งขึ .นอยู่กับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนสูงสุด
ไม่เกิน 6,068,799 หุ้น จึงอาจส่งผลให้จํานวนหุ้นของบริษัทก่อนการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนอยู่
ระหว่างจํานวน 325,394,550 หุ้น ถึง 331,462,480 หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทุนในช่วงอตัราการจัดสรรระหว่าง 2.86 - 2.92 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทนุ ซึ�ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดอตัราการจดัสรรที�แนน่อนและแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครั .งภายหลงัจาก
พ้นระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิด
จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้ นนั .นทิ .ง ทั .งนี . ผู้ ถือหุ้ นอาจจองซื .อหุ้ นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) ได้ โดยที�ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจดัสรรหุ้นที�จองซื .อเกินกว่า
สิทธิ ก็ต่อเมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�ได้จองซื .อตามสิทธิครบถ้วนทั .งหมด
แล้วเทา่นั .น ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุในราคาหุ้น
ละ 8.80 บาท 
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ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั .ง
นี . ในกรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ถือหุ้นเดิมที�ประสงค์
จะจองซื .อเกินกวา่สิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกนักบัหุ้นที�ได้รับการจดัสรรตามสิทธิดงันี . 

(1) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้ นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื .อเกินกว่าสิทธิ จะ
จดัสรรหุ้นที�เหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซื .อหุ้นดงักล่าวทั .งหมด
ทกุรายตามจํานวนที�แสดงความจํานงจองซื .อเกินกวา่สิทธิ 

(2) ในกรณีที�มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนน้อยกว่าหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื .อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที�
เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ที�จองซื .อเกินกวา่สิทธิตามขั .นตอนดงัตอ่ไปนี . 

(ก) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื .อเกินกวา่สิทธิแต่ละราย โดยนําสดัสว่น
การถือหุ้นเดิมของผู้ที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายคณูด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือ จะได้เป็น
จํานวนหุ้นที�ผู้ ที�จองซื .อเกินกวา่สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับจดัสรร ในกรณีที�มีเศษ
ของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั .นทิ .ง ทั .งนี . จํานวนหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวน
หุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื .อและชําระค่าจองซื .อแล้ว  

(ข) ในกรณีที�ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ที�จอง
ซื .อเกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ ที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิแตล่ะรายนั .น โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ที�จองซื .อเกินกว่า
สิทธิแตล่ะรายนั .นคณูด้วยจํานวนหุ้นที�เหลือจะได้เป็นจํานวนหุ้นที�ผู้ ที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที�จะได้รับจัดสรร ในกรณีที�มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั .นทิ .ง โดย
จํานวนหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซื .อและชําระ
ค่าจองซื .อแล้ว ทั .งนี . ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการใน
ข้อ (ข) นี . จนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร 

การจดัสรรหุ้นที�จองซื .อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื .อหุ้นสามัญเพิ�มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลกัษณะที�เพิ�มขึ .นจนถึงหรือข้ามจุดที�ต้อง
ทําคําเสนอซื .อหลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� 
ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการ และใน
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ลกัษณะที�เป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามที�ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึ �ง
ปัจจุบนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�ออกจําหน่าย
ทั .งหมดของบริษัท 

อนึ�ง หากยงัมีหุ้นสามญัเพิ�มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) และการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื .อเกินกวา่สิทธิ (Oversubscription) ให้ดาํเนินการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ�มทนุสว่นที�คงเหลอืจากการเสนอขายทิ .ง 

รายละเอียดเพิ�มเติม โปรดพิจารณาแบบรายงานการเพิ�มทนุ (F53-4) (สิ�งที�สง่มาด้วย) 

ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทนุ (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้น ตาม มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั .งที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) ("พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ") และจะแจ้งอตัรา
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�แนน่อนให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไปเพื�อให้การดําเนินการเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ�มทนุดงักลา่วเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/
หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มีอาํนาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี . 

1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ 

2) กําหนดหรือเปลี�ยนแปลง การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุในคราวเดียวทั .งจํานวน หรือหลายคราว 
ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราสว่นการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชําระราคา 

3) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ซึ�งรวมถึงการติดต่อและการยื�นเอกสารตอ่เจ้าหน้าที�
หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเข้า
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 

4) ดําเนินการใดๆ ที�จําเป็นและเกี�ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อเสนอขายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น 

5. มีมติอนุมัติให้เพิ�มวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 เรื�อง พิจารณาอนุมติัให้ บริษัท ไทม์ 
ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เอสดีเอ็น บีเอชดี ทําคําเสนอซื .อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จากผู้
ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนมุตัิการลดทนุและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
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ของบริษัท พิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุของ
บริษัท และพิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

ดงันั .น การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 จะมีวาระการประชมุ ดงันี . 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2559 

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปีสิ .นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที� 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจําปีบญัชีสิ .นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัแิต่งตั .งผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทน 

วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั .งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 7 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินโบนสักรรมการประจําปี 2559 

วาระที� 8 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

วาระที� 9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนตา่งด้าว 

วาระที� 10 พิจารณาอนมุัติให้ บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เอสดีเอน็ บีเอชดี 
(TIME dotCom International Sdn Bhd) ทําคําเสนอซื .อหุ้ นบางส่วน (Partial 
Tender Offer) จากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

วาระที� 11 

 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญ 
จดทะเบียนที�คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผล 

วาระที� 12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน 

วาระที� 13 พิจารณาอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
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วาระที� 14 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับ
การเพิ�มทนุจดทะเบียน 

วาระที� 15 พิจารณาอนมุัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ เพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

วาระที� 16 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ทั .งนี . เนื�องจากวาระที� 10 ถึงวาระที� 15 เป็นวาระที�มีความเกี�ยวเนื�องกัน ดงันั .น ในการพิจารณาอนุมัติ
เรื�องตามวาระที� 10 ถึงวาระที� 15 จะถือเป็นเงื�อนไขซึ�งกนัและกนั โดยหากเรื�องในวาระใดวาระหนึ�งไม่ได้
รับการอนมุตัิจะถือว่าเรื�องอื�นๆ ที�ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื�นๆ 
ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื�องตา่งๆ ตามที�ปรากฏรายละเอียดวาระที� 10 ถึงวาระที� 15 
ไม่ได้รับการอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. มีมติอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้จัดการ  
เป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณาแต่งตั .งที�ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื�อทําหน้าที�ให้ความเห็น
เกี�ยวกบัการทําคาํเสนอซื .อหุ้นบางสว่น (Partial Tender Offer) ของบริษัท โดยให้มีอํานาจรวมถึงการเข้า
เจรจา และทําความตกลงเกี�ยวกบัการวา่จ้างที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

ทั .งนี . กําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องประชมุโลตสั ศนูย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ� กรุงเทพฯ โดยมีวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 21 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 22 มีนาคม 2560 ยงัคงเป็นไปตามเดิมที�ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ) 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 


