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หน้า 1 

วนัท่ี 30 ตลุาคม 2560                                                                                   
 

เร่ือง น าส่งความเห็นของกิจการเก่ียวกับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  
(แบบ 250-2) ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 

เรียน  เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

อ้างถึง 1. ความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) ลงวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 9 ตลุาคม 2560 

ตามที่ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “กิจการ”) ได้น าสง่ความเห็นของกิจการเก่ียวกบั
ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) ซึง่ได้รวมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
ต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 19 ตลุาคม 2560 และ ตามที่ บริษัทได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ลงวนัที่ 27 กนัยายน 
2560 และส าเนาเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมในค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 ลงวนัที่ 
6 ตลุาคม 2560 วนัที่ 16 ตลุาคม 2560 และวนัที่ 25 ตลุาคม 2560 ตามล าดบั จากบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล 
เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ท าค าเสนอซือ้” หรือ “TdCI”) ซึ่งเป็นซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ 
ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) (“TIME”) ถือครองหุ้นอยู่ทัง้หมด และบริษัทได้รับเอกสารแก้ไขรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ครัง้ที่ 1 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ในการนี ้บริษัทจึงขอน าสง่ข้อมลูแก้ไขเพิ่มเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท (แบบ 
250-2) ครัง้ที่ 1 และเอกสารแก้ไขรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ครัง้ที่ 1 
เพื่อให้สอดคล้องกับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) ที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ โดยข้อความที่
เพิ่มเติมปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรท่ีถกูขีดออก ดงันี ้
 
1. ระยะเวลารับซือ้ หน้า 2 
 
ข้อความเดิม 

ผู้ท าค าเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้ นสามัญของกิจการรวมทัง้สิน้เป็นเวลา 25 วันท าการ ตัง้แต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารับซือ้”) ซึง่เป็นระยะเวลารับซือ้สดุท้ายที่จะไมข่ยายระยะเวลารับซือ้อีก (Final Period) เว้นแต่
จะเข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้หากมเีหตกุารณ์ร้ายแรงตอ่ฐานะการเงินหรือ
ทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งร้ายแรงในระหวา่งระยะเวลารับซือ้  
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 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพื่อแข่งขนักบับคุคลอื่น หากมีบคุคลอื่นยื่นค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลกิค าเสนอซือ้ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ มีผู้ ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์จะขายหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วไม่ถึงร้อย
ละ 35.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือ 

 มีเหตกุารณ์ หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รับค าเสนอซือ้ และยงัไมพ้่นระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตกุารณ์หรือการกระท าดงักล่าวมิได้เกิดจากการ
กระท าของผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ  

 กิจการท่ีถกูเสนอซือ้กระท าการใดๆ ภายหลงัจากการยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และยงัไม่พ้นระยะเวลารับ
ซือ้ อนัเป็นผลให้มลูคา่ของหุ้นของกิจการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั หรือ  

 กิจการกระท าการใด ๆ ที่นา่จะมีผลตอ่การท าค าเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 14/2554 
เร่ือง การกระท าหรืองดเว้นการกระท าการในประกาศที่นา่จะมีผลตอ่การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ 

  
เพิ่มเติมเป็น 

ผู้ท าค าเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้ นสามัญของกิจการรวมทัง้สิน้เป็นเวลา 25 วันท าการ ตัง้แต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารับซือ้”) ซึง่เป็นระยะเวลารับซือ้สดุท้ายที่จะไมข่ยายระยะเวลารับซือ้อีก (Final Period) เว้นแต่
จะเข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้หรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้หากมเีหตกุารณ์ร้ายแรงตอ่ฐานะการเงินหรือ
ทรัพย์สนิของบริษัทอยา่งร้ายแรงในระหวา่งระยะเวลารับซือ้  

 ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซือ้เพื่อแข่งขนักบับคุคลอื่น หากมีบคุคลอื่นยื่นค า
เสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการในระหวา่งระยะเวลารับซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจยกเลกิค าเสนอซือ้ได้ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 เมื่อสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ มีผู้ ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์จะขายหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วไม่ถึงร้อย
ละ 35.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือ 

 มีเหตกุารณ์ หรือการกระท าใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากยื่นค าเสนอซือ้ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รับค าเสนอซือ้ และยงัไมพ้่นระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออาจเป็นเหตใุห้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการที่ถกูเสนอซือ้ โดยเหตุการณ์หรือการ
กระท าดงักลา่วมิได้เกิดจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซือ้ หรือการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ  

 กิจการท่ีถกูเสนอซือ้กระท าการใดๆ ภายหลงัจากการยื่นค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และยงัไม่พ้นระยะเวลารับ
ซือ้ อนัเป็นผลให้มลูคา่ของหุ้นของกิจการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั หรือ  
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 กิจการกระท าการใด ๆ ที่นา่จะมีผลตอ่การท าค าเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 14/2554 
เร่ือง การกระท าการหรืองดเว้นการกระท าการในประกาศที่นา่จะมีผลตอ่การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ 

 
2. ข้อ  1.3 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ (ส่วนที่ 1 หน้า 8 – 10) 
  
ข้อความเดิม 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของกิจการก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจการ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของกิจการซึ่งแบ่งตามกลุม่ของ
บคุคลในครอบครัวและบคุคลที่เก่ียวข้องดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก
และช าระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. กลุม่อศัวสวุรรณ 
นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นางขวญัดารินทร์ อศัวสวุรรณ 
นายไพฑรูย์ อศัวสวุรรณ 

53,176,759 
53,057,593 

108,333 
10,833 

16.34 
16.31 
0.03 
0.00 

2. กลุม่ปัณฑรสตูร 
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 
นางตวงพร ปัณฑรสตูร  

50,695,925 
50,695,915 

10 

15.58 
15.58 
0.00 

3. กลุม่ธนกิจสนุทร 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร 
นางศรีสมร ตรีเพชรสมคณุ  

26,567,384 
26,459,051 

108,333 

8.16 
8.13 
0.03 

4. กลุม่ศรีศภุคณินทร์ 
นายปฐมกฤษณ์ ศรีศภุคณินทร์ 
นางสมุฐักาณฑ์ ศรีศภุคณินทร์ 

26,283,551 
25,484,051 

799,500 

8.08 
7.83 
0.25 

5. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 15,834,000 4.87 
6. นายนิพล สวุรรณเชษฐ์ 15,540,351 4.78 
7. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล 13,850,634 4.26 
8. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ 8,929,916 /1 2.74 /1 
9. นายทวีรัช ปรุงพฒันสกลุ 8,570,000 2.63 
10. นายมาโนช อยูบ่รรยงค์ 8,195,945 2.52 
11. อื่น ๆ  97,719,216 30.04 
รวม 325,393,681 100.00 
ท่ีมา: ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
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หมายเหต:ุ /1 ณ วนัท่ีกิจการได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) (วนัท่ี 27 กันยายน 2560) จากผู้ท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และและ
บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของกิจการรวมจ านวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ โดย
เป็นการซือ้หุ้นจากนางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.3 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้สามารถซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมดตามความประสงค์ที่แสดงไว้ในค าเสนอซือ้ โครงสร้างผู้
ถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่วจะเป็นดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก
และช าระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด /1 126,090,050 38.75 
2. ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. /2  90,751,993 27.89 
3. ผู้ ถือหุ้นเดิม 108,551,638 33.36 
รวม 325,393,681 100.00 
หมายเหต:ุ /1 ณ วนัท่ีกิจการได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) (วนัท่ี 27 กันยายน 2560) จากผู้ท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และและ

บุคคลตามาตรา 258 ถือหุ้ นของกิจการรวมจ านวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้ นสามัญท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.3 

   /2 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. รวมถึง นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร นายกรัณย์พล อัศวสวุรรณ นายวนัชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร โดยแสดงข้อมลูบน
สมมติฐานว่า ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้ขายหุ้ นท่ีแต่ละท่านถือครองตามสดัส่วนในอัตราร้อยละ 37 ตามท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ได้เสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางสว่น 

เพิ่มเติมเป็น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นของกิจการก่อนการท าค าเสนอซือ้ 

ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของกิจการ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของกิจการซึ่งแบ่งตามกลุม่ของ
บคุคลในครอบครัวและบคุคลที่เก่ียวข้องดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก
และช าระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. กลุม่อศัวสวุรรณ 
นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นางขวญัดารินทร์ อศัวสวุรรณ 
นายไพฑรูย์ อศัวสวุรรณ 

53,176,759 
53,057,593 

108,333 
10,833 

16.34 
16.31 
0.03 
0.00 

2. กลุม่ปัณฑรสตูร 
นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 
นางตวงพร ปัณฑรสตูร  

50,695,925 
50,695,915 

10 

15.58 
15.58 
0.00 

3. กลุม่ธนกิจสนุทร 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร 
นางศรีสมร ตรีเพชรสมคณุ  

26,567,384 
26,459,051 

108,333 

8.16 
8.13 
0.03 
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ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก
และช าระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

4. กลุม่ศรีศภุคณินทร์ 
นายปฐมกฤษณ์ ศรีศภุคณินทร์ 
นางสมุฐักาณฑ์ ศรีศภุคณินทร์ 

26,283,551 
25,484,051 

799,500 

8.08 
7.83 
0.25 

5. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 15,834,000 4.87 
6. นายนิพล สวุรรณเชษฐ์ 15,540,351 4.78 
7. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล 13,850,634 4.26 
8. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ 8,929,916 /1 2.74 /1 
9. นายทวีรัช ปรุงพฒันสกลุ 8,570,000 2.63 
10. นายมาโนช อยูบ่รรยงค์ 8,195,945 2.52 
11. อื่น ๆ  97,719,216 30.04 
รวม 325,393,681 100.00 
ท่ีมา: ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  
หมายเหต:ุ /1 ณ วนัท่ีกิจการได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) (วนัท่ี 27 กันยายน 2560) จากผู้ท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และและ

บคุคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นของกิจการรวมจ านวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้นสามญัท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ โดย
เป็นการซือ้หุ้นจากนางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.3 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีที่ผู้ท าค าเสนอซือ้สามารถซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมดตามความประสงค์ที่แสดงไว้ในค าเสนอซือ้ โครงสร้างผู้
ถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักลา่วจะเป็นดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก
และช าระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด /1 126,090,050 38.75 
2. ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. /2  90,751,993 27.89 
3. ผู้ ถือหุ้นเดิม 108,551,638 33.36 
รวม 325,393,681 100.00 
หมายเหต:ุ /1 ณ วนัท่ีกิจการได้รับส าเนาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการ (แบบ 247-4) (วนัท่ี 27 กันยายน 2560) จากผู้ท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้และและ

บุคคลตามาตรา 258 ถือหุ้ นของกิจการรวมจ านวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของหุ้ นสามัญท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.3 

   /2 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. รวมถึง นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร นายกรัณย์พล อัศวสวุรรณ นายวนัชัย สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร โดยแสดงข้อมลูบน
สมมติฐานว่า ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้ขายหุ้ นท่ีแต่ละท่านถือครองตามสดัส่วนในอัตราร้อยละ 37 ตามท่ีผู้ท าค าเสนอซือ้ได้เสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรัพย์บางส่วน ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ก. ดังกล่าว และ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด ได้ตกลงเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น 
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.4 โดยคู่สญัญาแต่ละฝ่าย ซึง่ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. แต่ละราย และ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
ต่างไมม่ีเจตนาท่ีจะเป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) ภายใต้กฎหมายท่ีใช้บงัคับ กล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 
7/2552 เร่ือง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 
247 และตกลงใช้สิทธิออกเสียงและอ านาจท่ีตนมีอยูใ่นกิจการตามแนวทางของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย 
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3. ข้อ  1.4 รายชื่อคณะกรรมการ (ส่วนที่ 1 หน้า 10) 
  
ข้อความเดิม 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นาย วฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

2. นาย ประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นาย จิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นาย กรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   

5. นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 

6. นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ / กรรมการบริหาร 

7. นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ  

8. นาย สพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นาย วนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนส าเร็จ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของกิจการตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระแทนที่กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ท่านเดิม เพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ
กิจการโดยที่กรรมการ (ที่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่านจะถกูเสนอช่ือเพื่อให้คณะกรรมการ 
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 
 
เพิ่มเติมเป็น 

รายช่ือคณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1. นาย วฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 

2. นาย ประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 

3. นาย จิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 

4. นาย กรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 

5. นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จดัการ /1 

24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 

6. นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและ

24 เมษายน 2558 - 24 เมษายน 2561 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
สารสนเทศ 

7. นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการสาย
งานการเงินและบญัชี /2 

26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 

8. นาย สพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จดัการสายงานวิศวกรรม 1 

26 เมษายน 2560 - 26 เมษายน 2563 

9. นาย วนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสาย
งานรัฐกิจสมัพนัธ์ จดัซือ้และบริหาร
ทรัพย์สนิ 

26 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562 

หมายเหต:ุ /1 กรรมการผู้จดัการ หมายรวมถึง ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตามนิยามในสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.4  

   /2 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบญัชี หมายรวมถึง ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน ตามนิยามในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น 
รายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.4  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นส าเร็จ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะเสนอตวัแทนเพื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการของกิจการตาม
สดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 
ทา่นเพื่อแทนที่กรรมการทา่นเดิมจ านวน 4 ทา่น ซึง่ในจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผู้ท าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอช่ือ
กรรมการ (ที่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ) จ านวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 1 ทา่น จากการเปลีย่นแปลงที่เสนอดงักลา่ว
จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดิม อีกทัง้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล จ านวนกรรมการอิสระ
จะเพิ่มขึน้จาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตัวแทนจะด าเนินการตาม
ข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ผู้ท า
ค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระแทนที่กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) ท่านเดิม เพื่อเพิ่มจ านวน
กรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการโดยที่กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 
ทา่นจะถกูเสนอช่ือเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ 

 
4. ข้อ  3.4.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน (หนังสือแจ้งความประสงค์ฯ)  

(ส่วนที่ 3 หน้า 22)  

ข้อความเดิม 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
จาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 
ถงึ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอียด การเข้าลงทนุใน SYMC ตามความประสงค์ของ TIME โดยผ่านทาง TdCI จะประกอบไป

ด้วยการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขัน้ตอน ซึง่เป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันี ้

 ล าดบัแรกคือ TdCI ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ TIME ถือหุ้นอยูท่ัง้หมดจะเข้าท าค าเสนอซือ้
หุ้นบางสว่นของ SYMC ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยการเข้า
ท าการซือ้หุ้นบางสว่นนัน้เป็นการซือ้หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นเดิมในจ านวนไม่เกินร้อย
ละ 37.00 (แตไ่มน้่อยกว่าร้อยละ 35.00) ของหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วและหุ้น



เอกสารแก้ไขข้อมลูเพ่ิมเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) 
ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ SYMC ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการเข้าท า
ค าเสนอซือ้หุ้นดงักลา่วนัน้ ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการเสนอขาย
หุ้นของตน ทัง้นี ้TdCI จะเข้าท าการซือ้หุ้นบางสว่นก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จ
สมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME แล้ว  

 ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสิน้ SYMC จะเพิ่มทนุโดยการออก
และเสนอขายหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ที่ราคาจองซือ้ 8.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขาย
ทัง้สิน้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย TdCI จะจองซือ้หุ้นอย่างน้อยตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นของตนใน SYMC 

ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการจัดท า
หนังสือแจ้งความ
ประสงค์ฯ 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

เพิ่มเติมเป็น 
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
จาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 
ถงึ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอียด การเข้าลงทนุใน SYMC ตามความประสงค์ของ TIME โดยผ่านทาง TdCI จะประกอบไป

ด้วยการด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขัน้ตอน ซึง่เป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันี ้

 ล าดบัแรกคือ TdCI ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยที่ TIME ถือหุ้นอยูท่ัง้หมดจะเข้าท าค าเสนอซือ้
หุ้นบางสว่นของ SYMC ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยการเข้า
ท าการซือ้หุ้นบางสว่นนัน้เป็นการซือ้หุ้นสามญัจากผู้ ถือหุ้นเดิมในจ านวนไม่เกินร้อย
ละ 37.00 (แตไ่มน้่อยกว่าร้อยละ 35.00) ของหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วและหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ SYMC ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น โดยในการเข้าท า
ค าเสนอซือ้หุ้นดงักลา่วนัน้ ผู้ ถือหุ้นทุกรายจะมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการเสนอขาย
หุ้นของตน ทัง้นี ้TdCI จะเข้าท าการซือ้หุ้นบางสว่นก็ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จ
สมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME แล้ว  

 ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสิน้ SYMC จะเพิ่มทนุโดยการออก
และเสนอขายหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights 
Offering) ที่ราคาจองซือ้ 8.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่ออกและเสนอขาย
ทัง้สิน้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย TdCI จะจองซือ้หุ้นอย่างน้อยตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นของตนใน SYMC* 

ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการจัดท า
หนังสือแจ้งความ

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 



เอกสารแก้ไขข้อมลูเพ่ิมเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) 
ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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ประสงค์ฯ 
หมายเหต:ุ /1 อ้างถึงท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของกิจการประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ซึ่งมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน

ไมเ่กิน 113,514,548 หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้นของกิจการ (การออกหุ้นและเสนอขายสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น (“Rights Offering”) 
 
ในกรณีท่ี (i) TdCI ถือหุ้นร้อยละ 38.75 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของกิจการหลงัจาก PVTO เสร็จสมบูรณ์ (ii) เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน Rights 
Offering สงูสดุท่ีจ านวน 113,514,548 หุ้น และ (iii) ผู้ ถือหุ้นทุกรายของกิจการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน Rights Offering ตามสดัส่วนการถือหุ้น
ของตนและได้รับการจดัสรรหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนนัน้ สดัส่วนการถือหุ้นของ TdCI หลงัจากการท า Rights Offering จะยงัคงเดิมท่ีร้อยละ 
38.75 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของกิจการ 
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนใน Rights Offering และ TdCI จองซือ้เกินสิทธิเป็นจ านวนเท่ากับหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุท่ีเสนอขายใน Rights Offering ทัง้หมด TdCI จะได้รับการจัดสรรเพียงจ านวนหุ้นท่ีจะไม่ส่งผลให้กิจการมีผู้ ถือหุ้นชาวต่างด้าวเกินร้อยละ 49.00 
หรือคิดเป็นจ านวนท่ี TdCI จะได้รับจดัสรรประมาณ 65,359,443 หุ้น โดยตัง้สมมติฐานวา่กิจการไมม่ีผู้ ถือหุ้นต่างด้าวรายอ่ืนนอกเหนือจาก TdCI 

 
นอกจากนี ้ตามหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีหน้าที่เข้าท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น หากเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนการเข้าท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นท่ีระบไุว้ในหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ เสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดย TIME ภายใน 200 วนั นบัแตว่นัท่ีของหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ   
 
เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2560 TIME ได้น าสง่หนงัสอืแจ้ง SYMC ว่าเง่ือนไขบงัคบัก่อนการเข้าท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น
ได้เสร็จสมบรูณ์ และ/หรือ ได้รับการยกเว้นแล้ว โดยรายละเอียดและสถานะของเง่ือนไขบงัคบัก่อนที่ระบไุว้ในหนงัสือ
แจ้งความประสงค์ฯ มีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ SYMC มีมติอนมุตัิเร่ือง (i) การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (ii) การเพิ่มทนุของ SYMC และ (iii) 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตาม
เง่ือนไขบงัคบัท่ีระบไุว้ในหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ  
เงื่อนไขบังคับนีเ้สร็จสมบูรณ์จากการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของ SYMC เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
 

2. ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) อนุมตัิค าขอผ่อนผนัการท าค า
เสนอซือ้หุ้นบางสว่นของ TdCI 
เงื่อนไขบังคับนีเ้สร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ส านักงาน ก.ล.ต. ออกหนังสืออนุมัติค าขอผ่อนผันการท าค าเสนอซือ้
หุ้นบางส่วนฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2560 
 

3. ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอนมุตัิให้  TIME/TdCI 
เข้าซือ้หุ้นจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น และจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ SYMC ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
เงื่อนไขบังคับนีเ้สร็จสมบูรณ์ ณ วันที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติออกหนังสืออนุมัติค าขอฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
 

4. TdCI เข้าท าสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อื่น ๆ ของ SYMC  



เอกสารแก้ไขข้อมลูเพ่ิมเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) 
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เงื่อนไขบังคับนีเ้สร็จสมบูรณ์จากการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
5. ธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) อนมุตัิให้ TIME และ/หรือ TdCI เข้าท าการลงทนุที่มี

นยัส าคญัในต่างประเทศด้วยเงินลงทุนสกุลอื่นนอกเหนือจากริงกิตมาเลเซีย ทัง้นี ้ การอนุมตัิของธนาคารกลางของ
ประเทศมาเลเซียดงักลา่วจะต้องไมก่ าหนดเง่ือนไขอนัมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการใช้เงินลงทนุ
เพื่อลงทนุในตา่งประเทศของTIME และ/หรือ TdCI  
เงื่อนไขนีไ้ด้รับการยกเว้นจาก TIME โดยเงื่อนไขข้างต้นที่ระบุในหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ฉบับลงวันที่  7 
มีนาคม 2560 นัน้ ความตัง้ใจเดิมของ TIME คือการใช้เงินสดสกุลริงกิตมาเลเซียที่ มีอยู่ใน TIME เป็นแหล่ง
เงนิทุนในการท าค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้ทัง้นี ้การใช้เงนิสดสกุลริงกิตมาเลเซียเพื่อการลงทุนในต่างประเทศต้อง
ได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ดี TIME เห็นควรที่จะด าเนินการใช้เงินกู้
สกุลดอลลาร์สหรัฐจาก Maybank Islamic Berhad ในการท าค าเสนอซือ้ครัง้นี ้ซึ่งการใช้เงินสกุลต่างชาติเพื่อ
การลงทุนในต่างประเทศไม่จ าเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย และด้วยเหตุ
นี ้TIME จึงยกเว้นเงื่อนไขบังคับก่อนนี ้
 

6. ตลอดระยะเวลานบัแตว่นัท่ีของหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ จนถึงวนัท่ีแบบค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ที่ยื่นตอ่
ส านกังาน ก.ล.ต. มีผลใช้บงัคบั  

- SYMC จะต้องด าเนินการจัดการกิจการด้วยความรอบคอบ และตดัสินใจด าเนินกิจการด้วยความระมดัระวงัเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของกิจการเป็นส าคญั โดย SYMC อาจด าเนินกิจการต่างๆ ต่อไปเท่าที่จะถือว่าเป็นการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติวิสยั และ 

- SYMC (i) จะไมป่ระกาศจ่ายและจะไมจ่่ายเงินปันผล (ไมว่า่ในรูปเงินสดหรือในรูปแบบอื่นใด) และ (ii) ไมด่ าเนินการอนั
เป็นผลให้เกิดการแตกหุ้นหรือการปรับโครงสร้างทนุในลกัษณะอื่นใดที่คล้ายคลงึกนั (ยกเว้นการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนซึ่งระบุไว้ข้างต้น) และ (iii) ไม่เข้าท าสญัญาที่ส าคญัอื่นใดกับบุคคลอื่น หรือ
เปลีย่นแปลงแก้ไขข้อก าหนดในสญัญาที่ส าคญัใดๆ ไมว่า่การเข้าท าสญัญาหรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะเป็นผลให้
เกิดความรับผิดตอ่ SYMC หรือไม ่เว้นแตก่ารกระท าดงักลา่วเป็นไปเพื่อการด าเนินธุรกิจตามปกติวิสยัของกิจการ 
เงื่อนไขบังคับนีถ้อืว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข 
 

7. ภายในระยะเวลาสามเดือนนบัแตว่นัท่ีของหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ SYMC จะต้องไม่ชกัชวนให้บคุคลอื่นเข้าซือ้หรือ
จองซือ้หุ้นของ SYMC ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม 
เงื่อนไขบังคับนีถ้อืว่าเสร็จสมบูรณ์จากการปฏิบัติของ SYMC ตามเงื่อนไข 
 

8. การเปิดเผยข้อมลู Black Box Information ซึง่เป็นข้อมลูที่ส าคญัให้แก่ TIME ทนัทีหลงัจากเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อ 1 ถึง 
7 ข้างต้นทัง้หมด เสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 
เงื่อนไขบังคับนีไ้ด้รับการยกเว้นโดย TIME เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของ SYMC ในการป้องกันการ
เปิดเผยข้อมูลส าคัญของกิจการให้แก่ TIME ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ 
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5. ข้อ  3.4.2 หนังสือตกลงกระท าการ (ส่วนที่ 3 หน้า 22 – 23)  

ข้อความเดิม 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
จาก นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นายวนัชยั สมบรูณ์ผล และ 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร  
(เรียกรวมกนัวา่ “ผู้แสดงเจตนา”) 

ถงึ ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด  
รายละเอียด ผู้แสดงเจตนาตกลงจะไมข่าย โอน หรือจ าหนา่ยจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC ให้แก่

บคุคลอื่น เว้นแต่การขายหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน ทัง้นี ้ข้อตกลงกระท าการ
ข้างต้นนีจ้ะสิน้ผลเมื่อการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights offering) เสร็จสมบรูณ์แล้ว หรือ มีการยกเลิกการท าค า
เสนอซือ้หุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights 
offering) ดงักลา่ว 

ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการจัดท า
หนังสือตกลง
กระท าการ 

บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

เพิ่มเติมเป็น 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
จาก นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นายวนัชยั สมบรูณ์ผล และ 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร  
(เรียกรวมกนัวา่ “ผู้แสดงเจตนา”) 

ถงึ ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด  
รายละเอียด ผู้แสดงเจตนาตกลงจะไมข่าย โอน หรือจ าหนา่ยจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC ให้แก่

บคุคลอื่น เว้นแต่การขายหุ้นในการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วน ทัง้นี ้ข้อตกลงกระท าการ
ข้างต้นนีจ้ะสิน้ผลเมื่อการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights offering) เสร็จสมบรูณ์แล้ว หรือ มีการยกเลิกการท าค า
เสนอซือ้หุ้นบางส่วนและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights 
offering) ดงักลา่ว 
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ที่ปรึกษากฎหมาย
ในการจัดท า
หนังสือตกลง
กระท าการ 

บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

หนงัสอืตกลงกระท าการฉบบันี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้แสดงเจตนารับรองว่าจะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน 
SYMC ให้กบับคุคลภายนอก ในช่วงระยะเวลาที่ TIME ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น และช่วงเวลาการออกและเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทนุให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights offering) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการที่บคุคลภายนอกจะ
เข้ามาถือหุ้นในกิจการอยา่งมีนยัส าคญัในระหวา่งการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นและการออกและเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (rights offering) อย่างไรก็ตาม หนงัสือตกลงกระท าการฉบบันีไ้ม่มีผลก่อให้เกิด
ภาระหน้าที่ของผู้แสดงเจตนาในการขายหุ้นของตนใน SYMC ให้แก่ TIME แตอ่ยา่งใด 

 

6. ข้อ  3.4.4 สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น (ส่วนที่ 3 หน้า 24)  

ข้อความเดิม 

 
ลงวันที่ 22 กนัยายน 2560 
ผู้ถอืหุ้นกลุ่ม ก. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นายวนัชยั สมบรูณ์ผล และ 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร  

ผู้ถอืหุ้นกลุ่ม ข. ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
คู่สัญญา ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. 
เงื่อนไขและการมี
ผลบังคับของ
ข้อก าหนดใน
สัญญา และหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของคู่สัญญา 

ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ตกลงเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ ถือหุ้นในอนาคตของกิจการ โดยมี
ข้อก าหนดที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้
การมีผลบงัคบัของสญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้น 
สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นจะมีผลบงัคบัเมื่อการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์  
เง่ือนไขส าคญั 
 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. แตล่ะกลุม่ มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อแต่งตัง้และ

ถอดถอนกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 
 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ได้ตกลงเก่ียวกบัสิทธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

แต่งตัง้ขึน้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารบางต าแหน่ง รวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
ภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทของ SYMC  
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หน้า 13 

การกระท าการซึง่ไมม่ีเจตนาให้เป็นการร่วมกนักระท าการ (Acting in concert) 
ทัง้ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ตา่งไมม่ีเจตนาที่จะเป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั 
(concert party) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบั และตกลงใช้สทิธิออกเสยีงและอ านาจที่ตนมี
อยูใ่นกิจการตามแนวทางของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 

ที่ปรึกษากฏหมาย
ในการจัดท าสัญญา 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
เพิ่มเติมเป็น 

ลงวันที่ 22 กนัยายน 2560 
ผู้ถอืหุ้นกลุ่ม ก. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
นายวนัชยั สมบรูณ์ผล และ 
นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร  

ผู้ถอืหุ้นกลุ่ม ข. ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
คู่สัญญา ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. 
เงื่อนไขและการมี
ผลบังคับของ
ข้อก าหนดใน
สัญญา และหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ของคู่สัญญา 

ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ตกลงเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเพื่อก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจในฐานะผู้ ถือหุ้นในอนาคตของกิจการ โดยมี
ข้อก าหนดที่เป็นสาระส าคญัดงันี ้
การมีผลบังคับของสัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น 
สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นจะมีผลบงัคบัเมื่อการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์  
เงื่อนไขส าคัญ 
 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. แตล่ะกลุม่ มีสทิธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อแต่งตัง้และ

ถอดถอนกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่  หลงัจาก 
PVTO เสร็จสมบูรณ์ผู้ ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิเสนอช่ือกรรมการจ านวน 3 ท่าน และ
กรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน เพื่อพิจารณาและแต่งตัง้โดยคณะกรรมการของ
กิจการ 

 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ได้ตกลงเก่ียวกบัสิทธิในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
แต่งตัง้ขึน้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารบางต าแหน่ง รวมถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) 
ภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทของ SYMC  

 ส าหรับการแตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการจะจดัให้มีการด าเนินการ
สรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบริษัทจัดหางานระดบัมืออาชีพที่มีช่ือเสียง 
เพื่อเลือกและรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นกลุ่ม ข. มีสิทธิเสนอช่ือในส่วนของต าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน 



เอกสารแก้ไขข้อมลูเพ่ิมเติมในความเห็นของกิจการเก่ียวกบัค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 250-2) 
ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 
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การกระท าการซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นการร่วมกันกระท าการ (Acting in concert) 
ทัง้ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. คู่สญัญาแต่ละฝ่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. แต่
ละราย และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ต่างไม่มีเจตนาที่จะเป็นบคุคลที่กระท าการร่วมกนั (concert 
party) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบั กลา่วคือ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ 
ทจ. 7/2552 เร่ือง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลกัษณะเป็นการ
กระท าร่วมกบับคุคลอื่น และการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 และตกลง
ใช้สทิธิออกเสยีงและอ านาจที่ตนมีอยูใ่นกิจการตามแนวทางของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ราย 

ที่ปรึกษากฏหมาย
ในการจัดท าสัญญา 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 
7. ข้อ  4 ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ (ส่วนที่ 4 หน้า 25 – 26)  
 
ข้อความเดิม 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีวาระในการพิจารณาค า
เสนอซือ้ของ TdCI (แบบ 247-4) และรับทราบรายงานความเห็นของบริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นต่อค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 9 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น ดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วม

ประชุม 
ออกเสียงในวาระ 

1.  นาย วฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ 

/ / 

2.  นาย ประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

/ / 

3.  นาย จิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

/ / 

4.  นาย กรัณย์พล อศัวสวุรรณ ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ - 

5.  นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

/ - 

6.  นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / - 
7.  นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ  / - 
8.  นาย สพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / / 
9.  นาย วนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ  / - 
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เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการให้ความเห็นของบริษัทเก่ียวกบัค าเสนอซือ้ครัง้นี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสียที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 ซึ่งมีจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ  นาย ธีรรัตน์  
ปัณฑรสตูร นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร นางสาว บุษกร จารุวชิราธนากุล และนาย วนัชยั สมบูรณ์ผล ไม่ใช้สิทธิออก
คะแนนเสยีงในวาระดงักลา่ว 

คณะกรรมการของกิจการ (ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี) ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้เสนอแนะตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ตอบรับค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ ดงันี ้

 
เพิ่มเติมเป็น 

บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 เมื่อวนัที่ 5 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีวาระในการพิจารณาค า
เสนอซือ้ของ TdCI (แบบ 247-4) และรับทราบรายงานความเห็นของบริษัท แกรนท์ ธอนตนั เซอร์วิสเซส จ ากดั ซึ่งได้รับ
การแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นต่อค าเสนอซือ้ในครัง้นี ้โดยมี
กรรมการเข้าร่วมประชมุจ านวน 9 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น ดงันี ้

 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วม

ประชุม 
ออกเสียงในวาระ 

1.  นาย วฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการตรวจสอบ 

/ / 

2.  นาย ประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ / กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

/ / 

3.  นาย จิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

/ / 

4.  นาย กรัณย์พล อศัวสวุรรณ ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการ / กรรมการบริหาร 

/ - 

5.  นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

/ - 

6.  นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ / กรรมการบริหาร / - 
7.  นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ  / - 
8.  นาย สพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / / 
9.  นาย วนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ  / - 

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการให้ความเห็นของบริษัทเก่ียวกบัค าเสนอซือ้ครัง้นี ้กรรมการผู้มีสว่นได้เสียที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2560 ซึ่งมีจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นาย กรัณย์พล อัศวสุวรรณ  นาย ธีรรัตน์  
ปัณฑรสตูร นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร นางสาว บุษกร จารุวชิราธนากุล และนาย วนัชยั สมบูรณ์ผล ไม่ใช้สิทธิออก
คะแนนเสียงในวาระดงักลา่ว โดย กรรมการ 5 ท่านดงักล่าวเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก (i) นางสาว บุษกร  
จารุวชิราธนากลุ ได้เข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นกบั บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด ซึง่เป็นผู้ท า
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ค าเสนอซือ้ ตามรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.3 และ (ii) นาย กรัณย์พล อัศวสวุรรณ นาย ธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร  
นาย พงษ์เทพ ธนกิจสนุทร และนาย วนัชยั สมบรูณ์ผล ได้ตกลงเข้าท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นกบั บริษัท ไทม์ ดอทคอม 
อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด ซึง่เป็นผู้ท าค าเสนอซือ้ ตามรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.4.4 

คณะกรรมการของกิจการ (ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี) ได้มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้เสนอแนะตอ่ผู้ ถือหุ้นให้ตอบรับค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ ดงันี ้ 

 
8. ข้อ  4.1 เหตุผลที่สมควรจะตอบรับและ/หรือเหตุผลที่สมควรปฏิเสธค าเสนอซือ้ (ส่วนที่ 4 หน้า 26 – 27) 
 
ข้อความเดิม 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 27 
กันยายน 2560 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด  (“ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้วมีความเห็นสอดคล้องกบัที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีความเห็นว่าข้อมลูเก่ียวกบั
กิจการท่ีปรากฏในค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) มีความถกูต้องในสาระส าคญั และมีมติเป็นเอกฉนัท์ว่าให้เสนอแนะต่อผู้ ถือ
หุ้นของกิจการให้พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ในครัง้นี ้เนื่องจากราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการที่ 12.20 บาท
ต่อหุ้น เป็นราคาที่สงูกว่าช่วงราคาที่เหมาะสมและยตุิธรรมของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธี
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สดุ 
เนื่องจากวิธีดงักลา่วสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ ซึง่ปรากฏช่วงราคาเหมาะสมดงักลา่วอยู่ระหว่าง 8.83 – 11.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้ 0.26 – 3.37 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 – 27.62 ของราคาเสนอซือ้ โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 10.24 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้ 
1.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.07 ของราคาเสนอซือ้ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นของกิจการอาจพิจารณาลงทนุในกิจการต่อไปในระยะยาว หากสามารถยอมรับความเสี่ยงซึ่งอาจ
เกิดจากความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งอาจขึน้อยู่กับปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกของกิจการ ซึ่ง
หลายๆ ปัจจยัอยูน่อกเหนือการควบคมุของกิจการ ในขณะนัน้ และหากผู้ ถือหุ้นของกิจการมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตของกิจการ ภายใต้การร่วมบริหารและควบคมุระหว่างกลุม่ผู้บริหารเดิมและผู้ท าค าเสนอซือ้ที่เป็น
บริษัทย่อยของ TIME ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ที่มีประสบการณ์
ความเช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคม ซึ่งเมื่อด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการที่
ได้วางแผนร่วมกนัไว้ อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบักิจการในอนาคต และอาจสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหุ้นในระยะยาวได้ ทัง้นี ้การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายใหมข่องกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ ขึน้อยู่กบัความส าเร็จของ
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นีก้ลา่วคือ การได้รับการตอบรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นในครัง้นีไ้ม่ต ่ากว่า ร้อยละ 35 ของ
หลกัทรัพย์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกิจการ (คิดเป็นจ านวนไมต่ ่ากวา่ 113,887,789 หุ้น) 

ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการดงักลา่วข้างต้นเป็นเพียงสว่นประกอบหนึง่ในการพิจาณาของผู้ ถือหุ้น การที่
ผู้ ถือหุ้ นจะตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้นัน้ ผู้ ถือหุ้นควรที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ระยะเวลาที่
คาดการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ นโยบายการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยงและความผนัผวนของผล
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ประกอบการซึ่งขึน้อยู่กับทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ โดยพิจารณาประกอบกับราคาซือ้ขายหุ้นฯของ
กิจการ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการตดัสนิใจด้วย โดยการตดัสนิใจสดุท้ายขึน้อยู่กบัดลุพินิจ
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายเป็นส าคญั 

 
เพิ่มเติมเป็น 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 27 
กันยายน 2560 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ ถือหุ้น คือ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากัด  (“ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) แล้วมีความเห็นสอดคล้องกบัที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีความเห็นว่าข้อมลูเก่ียวกบั
กิจการท่ีปรากฏในค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) มีความถกูต้องในสาระส าคญั และมีมติเป็นเอกฉนัท์ว่าให้เสนอแนะต่อผู้ ถือ
หุ้นของกิจการให้พิจารณาตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ในครัง้นี ้เนื่องจากราคาเสนอซือ้หุ้นของกิจการที่ 12.20 บาท
ต่อหุ้น เป็นราคาที่สงูกว่าช่วงราคาที่เหมาะสมและยตุิธรรมของกิจการที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธี
มลูค่าปัจจุบนัสทุธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีการประเมินที่เหมาะสมที่สดุ 
เนื่องจากวิธีดงักลา่วสะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของ
กิจการ ซึง่ปรากฏช่วงราคาเหมาะสมดงักลา่วอยูร่ะหวา่ง 8.83 – 11.94 8.03 – 10.93 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้ 
0.26 – 3.37 1.27 – 4.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 – 27.62 10.41 – 34.18 ของราคาเสนอซือ้ โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 
10.24 9.34 บาทตอ่หุ้น ซึง่ต ่ากวา่ราคาเสนอซือ้ 1.96 2.86 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.07 23.44 ของราคาเสนอซือ้ 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหุ้นของกิจการอาจพิจารณาลงทนุในกิจการต่อไปในระยะยาว หากสามารถยอมรับความเสี่ยงซึ่งอาจ
เกิดจากความผนัผวนของผลการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งอาจขึน้อยู่กับปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกของกิจการ ซึ่ง
หลายๆ ปัจจยัอยูน่อกเหนือการควบคมุของกิจการ ในขณะนัน้ และหากผู้ ถือหุ้นของกิจการมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพการ
ด าเนินธุรกิจในอนาคตของกิจการ ภายใต้การร่วมบริหารและควบคมุระหว่างกลุม่ผู้บริหารเดิมและผู้ท าค าเสนอซือ้ที่เป็น
บริษัทย่อยของ TIME ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ที่มีประสบการณ์
ความเช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคม ซึ่งเมื่อด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารกิจการที่
ได้วางแผนร่วมกนัไว้ อาจช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กบักิจการในอนาคต และอาจสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้
ถือหุ้นในระยะยาวได้ ทัง้นี ้การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายใหมข่องกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้ ขึน้อยู่กบัความส าเร็จของ
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ครัง้นีก้ลา่วคือ การได้รับการตอบรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นในครัง้นีไ้ม่ต ่ากว่า ร้อยละ 35 ของ
หลกัทรัพย์ที่จ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของกิจการ (คิดเป็นจ านวนไมต่ ่ากวา่ 113,887,789 หุ้น) 

ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการของกิจการดงักลา่วข้างต้นเป็นเพียงสว่นประกอบหนึง่ในการพิจาณาของผู้ ถือหุ้น การที่
ผู้ ถือหุ้ นจะตอบรับหรือปฏิเสธค าเสนอซือ้นัน้ ผู้ ถือหุ้นควรที่จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ระยะเวลาที่
คาดการณ์ในการลงทุนในหลกัทรัพย์ นโยบายการลงทุน ความสามารถในการรับความเสี่ยงและความผนัผวนของผล
ประกอบการซึ่งขึน้อยู่กับทัง้ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ โดยพิจารณาประกอบกับราคาซือ้ขายหุ้นฯของ
กิจการ และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประกอบการตดัสนิใจด้วย โดยการตดัสนิใจสดุท้ายขึน้อยู่กบัดลุพินิจ
ของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายเป็นส าคญั 
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9. ข้อ  4.3 ประโยชน์หรือผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามที่ ผู้เสนอซือ้ระบุไว้ในค าเสนอซือ้ รวมทัง้ความ
เป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดังกล่าว (ส่วนที่ 4 หน้า 27 – 33)  

 
ข้อความเดิม 

สถานภาพของกิจการ 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้  ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์

ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 
เนื่องจากกิจการยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป ท าให้กิจการและผู้ ถือหุ้นของ

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือจากการเพิกถอนหุ้นของ
กิจการแตอ่ยา่งใด ภายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ  

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

หากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์
การด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการค าเสนอ
ซือ้  โดยผู้ท าค าเสนอซือ้มีเจตนามุง่หมายให้กิจการเติบโตและด าเนินธุรกิจไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคัญ ท าให้การด าเนินธุรกิจและการ
บริหารงานของกิจการไมไ่ด้รับผลกระทบ และสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องตามปกติ  

(2) แผนการขยายการลงทุน 

แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการลงทนุในการด าเนินธุรกิจปกติ 
เช่น การปรับปรุงพฒันาโครงขา่ย สามารถสรุปได้ดงันี ้

แผนการลงทนุ
เพิ่มเติมในธุรกิจเดิม 

 พฒันาธุรกิจการเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งประเทศ 
- สร้างและพัฒนาโครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศ รวมทัง้

เพิ่มจุดเช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยกับ มาเลเซีย พม่า 
กมัพชูา และลาว โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้แก่ กลุม่ลกูค้า 
Wholesale และกลุม่ลกูค้าองค์กร (Enterprise) 

- โอกาสในการเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยของ TIME, CMC Telecom 
และโครงข่ายอื่น ๆ ที่ TIME ได้ลงทุนไว้ เพื่อเสริมความ 
สามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานการให้บริการและ
สญัญาแบบเดียวกนั 
 

เงินลงทนุเพิม่เติม
ประมาณ  

600 – 700 ล้านบาท 
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แผนการลงทนุใน
ธุรกิจอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
เดิม 

 ศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงิน
เพิ่มทนุสว่นหนึ่งไปใช้ส าหรับการขยายการลงทนุอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงการเข้าสู่ตลาดให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูล  (Data 
centre market) 

- สร้างศนูย์ข้อมลูและระบบท่ีเก่ียวข้องที่มีความเป็นกลางและมี
การเช่ือมตอ่ที่มีประสทิธิภาพ 

- ท าการศึกษาและเช่ือมต่อกับระบบศูนย์ข้อมูลของ TIME 
(AIMS) เพื่อพฒันาการให้บริการในระดบัภูมิภาคอย่างเต็ม
รูปแบบ 

เงินลงทนุเพิม่เติม
ประมาณ  

100 – 200 ล้านบาท 

 แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นต้องการเงินลงทนุอย่างน้อยประมาณ 700-900 ล้านบาท โดยเป็นการใช้
เงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ซึ่งจะมีขึน้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของกิจการ 

อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของแผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ขึน้อยู่กบัการศึกษาและ
พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนัน้ๆ อีกทัง้ยังขึน้อยู่กับการได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้แผนการด าเนินงานและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากแผนการขยาย
การลงทนุยงัมีความไมแ่นน่อนและอาจมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้ท าค าเสนอ
ซือ้และกิจการ เช่น เงินทนุท่ีได้จาก Rights Offering อาจไมเ่พียงพอส าหรับแผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นทัง้หมด 
และ/หรือ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาวะตลาดที่ส่งผลให้กิจการต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนการขยายการลงทนุท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินการตามแผนการขยายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกบั
ขอบเขตและแผนการด าเนินธุรกิจเดิมของกิจการท่ีได้ศกึษาและพิจารณาถงึความเป็นไปได้ในการขยายการลงทนุอยู่
อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ระหว่างกิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้ ที่มีความเช่ียวชาญ มี
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในระดบัภมูิภาค จะช่วย
กระตุ้นให้กิจการสามารถเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัได้เร็วขึน้ จากการด าเนินตามแผนการ
ขยายการลงทนุดงักลา่ว ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกิจการ นอกจากนี ้กิจการยงัได้รับความร่วมมือจากผู้ท าค า
เสนอซือ้ในการร่วมพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของกิจการไปสู่
ธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่อาจรวมถึงธุรกิจที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจดงักลา่วอยูเ่ป็นทนุเดมิ 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในอนาคต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ
กิจการเพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ทัง้นี ้แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นดงักลา่วต้องการเงินลงทนุอย่างน้อยประมาณ 700 – 900 ล้านบาท
ส าหรับการลงทุนในช่วง 1 – 2 ปีข้างหน้า โดยที่มาของแหล่งเงินทุนดงักล่าวจะมาจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลงัจากการ
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ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกิจการได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินตามแผนการขยายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น อาจมี
ความไมแ่นน่อน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคมุของกิจการ และอาจยงั
ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ทนัที โดยในระหวา่งช่วงที่มีการขยายการลงทนุเพิ่มเติม ผลการด าเนินงานของกิจการอาจได้รับ
ผลกระทบ นอกจากนีป้ระโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ดงักล่าวยงัขึน้อยู่กับความส าเร็จของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของผู้ท าค าเสนอซือ้ การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ของกิจการ และความส าเร็จของการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น รวมถึงจ านวนเงินท่ีสามารถระดมทนุได้ 

(3) การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน 

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ท าค าเสนอซื อ้จะแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อเข้าท า
หน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
กิจการ โดยในระดบัคณะกรรมการ ผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 ท่านเพื่อ
แทนที่กรรมการท่านเดิมจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผู้ท าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอช่ือ
กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 1 ทา่น ทัง้นี ้จากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
เหล่านีจ้ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดิม อีกทัง้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  จ านวน
กรรมการอิสระจะเพิ่มขึน้จาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตวัแทนจะ
ด าเนินการตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

นอกจากที่กลา่วข้าวต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค า
เสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ หรือกรรมการของกิจการ หรือแต่งตัง้กรรมการของกิจการ
เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ หรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอช่ือของกิจการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ตามสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.4.4 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ด าเนินการสรรหาบคุลากรอยา่งเป็นทางการผา่นบริษัทจดัหางานระดบัมืออาชีพท่ีมีช่ือเสยีง เพื่อเลือกและรับบคุคล
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีสทิธิเสนอช่ือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของกิจการ (CFO) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ท าค าเสนอซือ้อย่างมีนัยส าคัญ และ
สามารถด าเนินการตามปกติได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเสนอช่ือตวัแทนเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
และผู้บริหารของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยจะ
ด าเนินการพิจารณาคณุสมบตัิ ทกัษะ และประสบการณ์ของตวัแทนดงักลา่ว เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของกิจการ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) 
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นอกจากนี ้กิจการจะยงัได้รับประโยชน์จากตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมระดบัภมูิภาค อีกด้วย 

ทัง้นี ้การปรับเพิ่มจ านวนกรรมการอิสระของกิจการจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ท าค าเสนอซือ้
ดงักลา่วจะช่วยก่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของกิจการท่ีดียิง่ขึน้ และก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นของกิจการในอนาคต 

อยา่งไรก็ดี กรรมการและผู้บริหารชุดเดิมของกิจการสว่นใหญ่ยงัคงอยู่ด าเนินการและบริหารกิจการต่อไป 
เพื่อก่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการบริหารงานของกิจการ 

(4) แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซื อ้ไม่มีแผนที่จะ
ด าเนินการจ าหนา่ยสนิทรัพย์หลกัของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ าหน่ายสินทรัพย์จากการด าเนินธุรกิจ
ปกติซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิอยา่งถกูต้องตามนโยบายของกิจการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

เนื่องจากผู้ ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย 
นอกเหนือไปจากการด าเนินธุรกิจปกติ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ท า
ให้กิจการไม่ได้รับผลกระทบจากแผนการดงักลา่วของผู้ท าค าเสนอซือ้ และสามารถด าเนินธุรกิจตามปกติได้อย่าง
ตอ่เนื่อง  

(5) แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงนิ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงิน เว้นแต่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการที่ได้รับการ
อนมุตัิแล้วจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขส าหรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นตามหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของกิจการซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้าง
มากด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบในอตัราร้อยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

i. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องไมส่งูกวา่ 8.80 บาทตอ่หุ้น 
ii. การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุมีมลูคา่ประมาณ 1,000,000,000 บาท และ 
iii. การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขว่า

การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์ และผู้ท าค าเสนอซือ้เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการใน
สดัสว่นตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ กิจการได้รับมติอนมุตัิจากที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิม
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ของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยกิจการจะได้รับประโยชน์จากการน าเงินทนุไปใช้ตามแผนการด าเนินงานที่ได้
วางไว้ โดยเงินท่ีกิจการจะได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตและเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะ
ทางการเงินของกิจการ มีฐานเงินทุนเพื่อการลงทุนใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการที่
ครอบคลมุมากขึน้ โดยไมก่่อให้เกิดภาระทางการเงินในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของกิจการเพิ่มเติม รวมทัง้จะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม ซึง่จะช่วยให้กิจการสามารถมีรายได้ที่
เพิ่มขึน้ในอนาคต และท าให้ผู้ ถือหุ้นของกิจการมีสทิธิได้รับผลตอบแทนที่ดีขึน้ในระยะยาวตอ่ไป 

ทัง้นี ้กิจการมีแผนและเป้าหมายเบือ้งต้นที่จะน าเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปใช้เป็นทุนส าหรับการขยายการลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจเดิมของบริษัท เช่น การขยายโครงข่ายการให้บริการเช่ือมต่อภายในประเทศให้ครอบคลมุจงัหวดั
และหวัเมืองที่ส าคญัเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เพิ่มจดุเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งประเทศ เพื่อขยายฐานลกูค้าและรองรับกบั
ปริมาณความต้องการใช้บริการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนที่จะศึกษา
และพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงินเพิ่มทนุที่ได้รับสว่นหนึ่งไปใช้ส าหรับการขยายการลงทนุ
ในธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทนุรวมกนัประมาณ 700 - 900 
ล้านบาท ภายในช่วง 1 – 2 ปีหลงัจากได้รับเงินจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในแผนการขยายการลงทนุข้างต้น
นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจากการลงทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ลดภาระดอกเบีย้ และปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้
เหมาะสม โดยเงินในสว่นดงักลา่วขึน้อยูก่บัจ านวนเงินท่ีได้รับหลงัการเพิ่มทนุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ยงัเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้จากแผนการเพิ่มทุน
ดงักลา่วข้างต้น อาจมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
กิจการ รวมทัง้ขึน้อยู่กบัความส าเร็จของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ และการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่รายใหมข่องกิจการ 

(6) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของกิจการคือการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัเงินส ารองทัง้หมดตามข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บงัคบั ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะ
เปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนของผู้ ท าค าเสนอซือ้เก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

ปัจจบุนั กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
ส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผน
ขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคต ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
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คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 
 การท ารายการระหว่างกัน 

ปัจจุบนั กิจการได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และ/หรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. เร่ือง การท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกิจการ บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และ/หรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการ บริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ และบริษัท
ย่อยของ TIME ได้ท าธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการและมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป สรุป
รายละเอียดของรายการได้ดงันี ้

บริษัท ความสมัพนัธ์ รายละเอียด 
บริษัท เคิร์ซ จ ากดั 
(“KIRZ”) 

บริษัทในเครือของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

SYMC ให้บริการหลกัแก่ KIRZ จ านวน 2 รายการ ได้แก่  
(1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network 
โดยเป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลกัเกิดจาก
การให้บริการ Internet Access  
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

Global Transit 
Communications Sdn 
Bhd (“Global Transit”) 

บริษัทยอ่ยของ TIME SYMC ได้เช่าโครงขา่ยระหวา่งประเทศจาก Global Transit เพื่อ
ให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเช่ือมต่อเครือข่ายจาก
ประเทศไทยไปยงัประเทศมาเลเซีย  
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

ท่ีมา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจมีการท า
ธุรกรรมกบักิจการซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจของกิจการหลงัจากท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นบางสว่น อยา่งไรก็ดี ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการ
ระหวา่งกนัของกิจการซึง่ก าหนดไว้ตามนโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัแตอ่ยา่งใด 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซือ้จะพิจารณาอย่างระมดัระวงัเพื่อให้แน่ใจว่าการท ารายการระหว่างกนัซึ่งจะ
เกิดขึน้ในอนาคตเป็นรายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของรายการระหวา่งกนัตา่ง ๆ ในอนาคตให้เป็นรายการทัว่ไปท่ีไมไ่ด้มีข้อก าหนดพิเศษ หรือให้
สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและให้ความเห็นที่จ าเป็นในการเข้าท ารายการใด ๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแตก่รณี) เพื่ออนมุตัิตอ่ไป  
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คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ กิจการจะยงัคงมีรายการระหว่างกนักับ
บริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ และบริษัทย่อยของ TIME ต่อไป ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่
จะเปลีย่นแปลงการท ารายการระหว่างกนัอย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้กิจการมีการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบตัิ
และขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนัตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้มัน่ใจ
วา่การท ารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ มีความจ าเป็น และมีความสมเหตสุมผล เพื่อประโยชน์สงูสดุของกิจการ ซึง่จะ
ช่วยป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของกิจการกบับริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง และ/หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

 
เพิ่มเติมเป็น 

สถานภาพของกิจการ 
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้  ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์

ที่จะเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 
เนื่องจากกิจการยงัคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ต่อไป ท าให้กิจการและผู้ ถือหุ้นของ

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือจากการเพิกถอนหุ้นของ
กิจการแตอ่ยา่งใด ภายในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

นโยบายและแผนการบริหารจัดการ  

(1) วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 

หากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์
การด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการค าเสนอ
ซือ้  โดยผู้ท าค าเสนอซือ้มีเจตนามุง่หมายให้กิจการเติบโตและด าเนินธุรกิจไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจหลกัของกิจการอย่างมีนยัส าคัญ ท าให้การด าเนินธุรกิจและการ
บริหารงานของกิจการไมไ่ด้รับผลกระทบ และสามารถด าเนินการได้อยา่งตอ่เนื่องตามปกติ  

(2) แผนการขยายการลงทุน 

แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า นอกเหนือจากการลงทนุในการด าเนินธุรกิจปกติ 
เช่น การปรับปรุงพฒันาโครงขา่ย สามารถสรุปได้ดงันี ้

แผนการลงทนุ
เพิ่มเติมในธุรกิจเดิม 

 พฒันาธุรกิจการเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งประเทศ 
- สร้างและพฒันาโครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศ รวมทัง้

เพิ่มจุดเช่ือมต่อระหว่างชายแดนไทยกับ มาเลเซีย พม่า 
กมัพชูา และลาว โดยมีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้แก่ กลุม่ลกูค้า 

เงินลงทนุเพิม่เติม
ประมาณ  

600 – 700 ล้านบาท 
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Wholesale และกลุม่ลกูค้าองค์กร (Enterprise) (การลงทนุ
ในการก่อสร้างโครงขา่ยดงักลา่วอาจใช้เวลาไมเ่กิน 18 เดือน
ในการด าเนินการให้เสร็จสิน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น
การอนุมัติจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง หน่วยงาน
รัฐบาล การจัดซือ้อุปกรณ์ การจัดจ้างผู้ รับเหมาที่เหมาะสม
โดยกิจการ ฯลฯ) 

- โอกาสในการเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยของ TIME, CMC Telecom 
และโครงข่ายอื่น ๆ ที่ TIME ได้ลงทุนไว้ เพื่อเสริมความ 
สามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานการให้บริการและ
สญัญาแบบเดียวกนั 

แผนการลงทนุใน
ธุรกิจอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
เดิม 

 ศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงิน
เพิ่มทนุสว่นหนึ่งไปใช้ส าหรับการขยายการลงทนุอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ากัดเพียงการเข้าสู่ตลาดให้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูล  (Data 
centre market) 

- สร้างศนูย์ข้อมลูและระบบท่ีเก่ียวข้องที่มีความเป็นกลางและมี
การเช่ือมตอ่ที่มีประสทิธิภาพ 

- ท าการศึกษาและเช่ือมต่อกับระบบศูนย์ข้อมูลของ TIME 
(AIMS) เพื่อพฒันาการให้บริการในระดบัภูมิภาคอย่างเต็ม
รูปแบบ 

เงินลงทนุเพิม่เติม
ประมาณ  

100 – 200 ล้านบาท 

 แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นต้องการเงินลงทนุอย่างน้อยประมาณ 700-900 ล้านบาท โดยเป็นการใช้
เงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ซึ่งจะมีขึน้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของกิจการ 

อย่างไรก็ดี ความส าเร็จของแผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ขึน้อยู่กบัการศึกษาและ
พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนัน้ๆ อีกทัง้ยังขึน้อยู่กับการได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้แผนการด าเนินงานและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากแผนการขยาย
การลงทนุยงัมีความไมแ่นน่อนและอาจมีผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของผู้ท าค าเสนอ
ซือ้และกิจการ เช่น เงินทนุท่ีได้จาก Rights Offering อาจไมเ่พียงพอส าหรับแผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นทัง้หมด 
และ/หรือ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในสภาวะตลาดที่ส่งผลให้กิจการต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน
แผนการขยายการลงทนุท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินการตามแผนการขยายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกบั
ขอบเขตและแผนการด าเนินธุรกิจเดิมของกิจการท่ีได้ศกึษาและพิจารณาถงึความเป็นไปได้ในการขยายการลงทนุอยู่
อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ระหว่างกิจการและผู้ท าค าเสนอซือ้ ที่มีความเช่ียวชาญ มี
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในระดบัภมูิภาค จะช่วย
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กระตุ้นให้กิจการสามารถเพิ่มโอกาสในการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัได้เร็วขึน้ จากการด าเนินตามแผนการ
ขยายการลงทนุดงักลา่ว ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของกิจการ นอกจากนี ้กิจการยงัได้รับความร่วมมือจากผู้ท าค า
เสนอซือ้ในการร่วมพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ถึงโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของกิจการไปสู่
ธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจโทรคมนาคม ซึง่อาจรวมถึงธุรกิจที่ผู้ท าค าเสนอซือ้มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ดงักลา่วอยูเ่ป็นทนุเดิม ซึง่จะสง่ผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึน้ในอนาคต และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การด าเนินธุรกิจของกิจการเพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ทัง้นี ้แผนการขยายการลงทนุเบือ้งต้นดงักลา่วต้องการเงินลงทนุอย่างน้อยประมาณ 700 – 900 ล้านบาท
ส าหรับการลงทุนในช่วง 1 – 2 ปีข้างหน้า โดยที่มาของแหล่งเงินทุนดงักล่าวจะมาจากเงินที่ได้รับจากการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ภายหลงัจากการ
ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกิจการได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

อยา่งไรก็ตาม ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินตามแผนการขยายการลงทนุดงักลา่วข้างต้น อาจมี
ความไมแ่นน่อน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคมุของกิจการ และอาจยงั
ไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ทนัที โดยในระหวา่งช่วงที่มีการขยายการลงทนุเพิ่มเติม ผลการด าเนินงานของกิจการอาจได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดจากการมีต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ก่อนการเร่ิมรับรู้รายได้จากแผนการลงทุน
ดงักลา่ว รวมทัง้อาจเกิดจากการท่ีต้นทนุและ/หรือคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้สงูกวา่รายได้จากแผนการลงทนุดงักลา่วใน
ช่วงแรกของการให้บริการ โดยต้นทนุและ/หรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว เช่น คา่ใช้จ่ายในการส ารวจและศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการ คา่ใช้จ่ายในการจดัจ้างพนกังานและ/หรือที่ปรึกษา คา่ใช้จ่ายในการจดัเตรียมเอกสารส าหรับการขอ
อนมุตัิที่เก่ียวข้อง เป็นต้น นอกจากนีป้ระโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้ดงักลา่วยงัขึน้อยู่กบัความส าเร็จของการท าค าเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ การเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ของกิจการ และความส าเร็จของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น รวมถึงจ านวนเงินท่ีสามารถระดมทนุได้ 

(3) การปรับโครงสร้างองค์กร การบริหาร การจ้างงาน 

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ท าค าเสนอซือ้จะแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อเข้าท า
หน้าที่เป็นผู้บริหารงานของกิจการ โดยตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของ
กิจการ โดยในระดบัคณะกรรมการ ผู้ท าค าเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 ท่านเพื่อ
แทนที่กรรมการท่านเดิมจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผู้ท าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอช่ือ
กรรมการท่ีไมใ่ช่กรรมการอิสระจ านวน 3 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 1 ทา่น ทัง้นี ้จากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
เหล่านีจ้ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดิม อีกทัง้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล จ านวน
กรรมการอิสระจะเพิ่มขึน้จาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตวัแทนจะ
ด าเนินการตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง) 

นอกจากที่กลา่วข้าวต้น ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค า
เสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงจ านวนกรรมการ หรือกรรมการของกิจการ  หรือแต่งตัง้กรรมการของกิจการ
เพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลง
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คณะกรรมการ หรือแต่งตัง้กรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอช่ือของกิจการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

นอกจากนัน้ ตามสัญญาระหว่างผู้ ถือหุ้ น ในส่วนที่ 3 ข้อ 3.4.4 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ด าเนินการสรรหาบคุลากรอยา่งเป็นทางการผา่นบริษัทจดัหางานระดบัมืออาชีพท่ีมีช่ือเสยีง เพื่อเลือกและรับบคุคล
ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหนง่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นี ้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีสทิธิเสนอช่ือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของกิจการ (CFO) 

จากแผนการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารข้างต้น  ผู้ท าค าเสนอซือ้จะจดัให้มีการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาด ารงต าแหน่งแทน นอกจากนีต้ามที่แสดงในรายงานประจ าปีของกิจการ  กิจการ
ได้มีการด าเนินการวางแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) และจัดท าแผนการพฒันาพนกังานที่มี
ความสามารถ (Talent Management System)  เพื่อให้มัน่ใจวา่ กิจการจะไมพ่ึง่พาบคุคลใดบคุคลหนึง่  นอกจากนี ้
กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดิมจะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นในจ านวนที่มีนยัส าคญั รวมทัง้จะยงัคงเป็นกรรมการและ/หรือ
ผู้บริหารของกิจการ ซึง่จะสามารถให้ความช่วยเหลอืระหวา่งขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารข้างต้น 
เพื่อให้กิจการสามารถด าเนินไปได้โดยปราศจากการหยดุชะงกัที่มีนยัส าคญั 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสิน้  ผู้ท าค าเสนอซือ้จะถือหุ้นในกิจการมากกวา่ร้อยละ 35.00 
ดงันัน้ผู้ท าค าเสนอซือ้จะมีสทิธิในการออกเสยีงเพียงพอท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่วาระท่ีต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากสดุจากผู้ ถือหุ้น (คะแนนเสยีงข้างมากเกินกวา่ร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ท าค าเสนอซือ้อย่างมีนัยส าคัญ และ
สามารถด าเนินการตามปกติได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเสนอช่ือตวัแทนเพื่อเข้ารับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการ
และผู้บริหารของกิจการโดยผู้ท าค าเสนอซือ้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นในกิจการของผู้ท าค าเสนอซือ้ โดยจะ
ด าเนินการพิจารณาคณุสมบตัิ ทกัษะ และประสบการณ์ของตวัแทนดงักลา่ว เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ
ของกิจการ และเป็นไปตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง) 
นอกจากนี ้กิจการจะยงัได้รับประโยชน์จากตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความ
เช่ียวชาญในธุรกิจการให้บริการโครงขา่ยโทรคมนาคมระดบัภมูิภาค อีกด้วย 

ทัง้นี ้การปรับเพิ่มจ านวนกรรมการอิสระของกิจการจากแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของผู้ท าค าเสนอซือ้
ดงักลา่วจะช่วยก่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของกิจการท่ีดียิง่ขึน้ และก่อให้เกิดประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นของกิจการในอนาคต 

อยา่งไรก็ดี กรรมการและผู้บริหารชุดเดิมของกิจการสว่นใหญ่ยงัคงอยู่ด าเนินการและบริหารกิจการต่อไป 
โดยกรรมการท่านเดิมที่จะออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรดงักลา่วข้างต้น จะ
ยงัคงด ารงต าแหน่งด้านการบริหารของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้ผู้บริหารชุดเดิมบางท่านที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือหมายความถึงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตามข้อตกลงที่ระบุใน
สญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ในสว่นที่ 3 ข้อ 3.4.4 และรองกรรมการผู้จดัการสายการเงินและบญัชี หรือหมายความถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของกิจการ (CFO) ตามข้อตกลงที่ระบุในสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น ในสว่นที่ 3 
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ข้อ 3.4.4 ซึ่งกิจการจะจัดให้มีแผนการบริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารงานของกิจการ  

(4) แผนการจ าหน่ายทรัพย์สินหลักของกิจการหรือบริษัทย่อย 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
ด าเนินการจ าหนา่ยสนิทรัพย์หลกัของกิจการหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ าหน่ายสินทรัพย์จากการด าเนินธุรกิจ
ปกติซึง่ต้องได้รับการอนมุตัิอยา่งถกูต้องตามนโยบายของกิจการ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

เนื่องจากผู้ ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์หลักของกิจการหรือบริษัทย่อย 
นอกเหนือไปจากการด าเนินธุรกิจปกติ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ท า
ให้กิจการไม่ได้รับผลกระทบจากแผนการดงักลา่วของผู้ท าค าเสนอซือ้ และสามารถด าเนินธุรกิจตามปกติได้อย่าง
ตอ่เนื่อง  

(5) แผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงนิ 

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะ
เปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการเงินสว่นของผู้ ถือหุ้นของกิจการ เว้นแต่การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของกิจการ (Rights Offering) ที่ได้รับการอนมุตัิแล้วจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในสว่นของการ
จดัหาเงินกู้  การท าธุรกรรมข้างต้นต้องได้รับการพิจารณาอนุมตัิอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ และจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะกฎเกณฑ์ของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขส าหรับการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ 
ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของกิจการซึง่ได้จดัประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้าง
มากด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบในอตัราร้อยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี  ้

i. ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องไมส่งูกวา่ 8.80 บาทตอ่หุ้น 
ii. การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุมีมลูคา่ประมาณ 1,000,000,000 บาท และ 
iii. การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขว่า

การท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์ และผู้ท าค าเสนอซือ้เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการใน
สดัสว่นตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ท าค าเสนอซือ้มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ กิจการได้รับมติอนมุตัิจากที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยกิจการจะได้รับประโยชน์จากการน าเงินทนุไปใช้ตามแผนการด าเนินงานที่ได้
วางไว้ โดยเงินท่ีกิจการจะได้รับจากการเพิ่มทนุจะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเติบโตและเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะ
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ทางการเงินของกิจการ มีฐานเงินทุนเพื่อการลงทุนใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับการให้บริการที่
ครอบคลมุมากขึน้ โดยไมก่่อให้เกิดภาระทางการเงินในการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ของกิจการเพิ่มเติม รวมทัง้จะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นในอตุสาหกรรม ซึง่จะช่วยให้กิจการสามารถมีรายได้ที่
เพิ่มขึน้ในอนาคต และท าให้ผู้ ถือหุ้นของกิจการมีสทิธิได้รับผลตอบแทนที่ดีขึน้ในระยะยาวตอ่ไป 

ทัง้นี ้กิจการมีแผนและเป้าหมายเบือ้งต้นที่จะน าเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปใช้เป็นทุนส าหรับการขยายการลงทุน
เพิ่มเติมในธุรกิจเดิมของบริษัท เช่น การขยายโครงข่ายการให้บริการเช่ือมต่อภายในประเทศให้ครอบคลมุจงัหวดั
และหวัเมืองที่ส าคญัเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้เพิ่มจดุเช่ือมตอ่โครงขา่ยระหวา่งประเทศ เพื่อขยายฐานลกูค้าและรองรับกบั
ปริมาณความต้องการใช้บริการทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนที่จะศึกษา
และพิจารณาอยา่งละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงินเพิ่มทนุที่ได้รับสว่นหนึ่งไปใช้ส าหรับการขยายการลงทนุ
ในธุรกิจอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทนุรวมกนัประมาณ 700 - 900 
ล้านบาท ภายในช่วง 1 – 2 ปีหลงัจากได้รับเงินจากการเพิ่มทนุครัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในแผนการขยายการลงทนุข้างต้น
นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุสว่นที่เหลือจากการลงทนุเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน
การเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ และ/หรือ ลดภาระดอกเบีย้  และปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้
เหมาะสม โดยเงินในสว่นดงักลา่วขึน้อยูก่บัจ านวนเงินท่ีได้รับหลงัการเพิ่มทนุ 

นอกจากนี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ยงัเป็นการให้
โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นของกิจการสามารถมีส่วนร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึน้จากแผนการเพิ่มทุน
ดงักลา่วข้างต้น อาจมีความไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
กิจการ รวมทัง้ขึน้อยู่กบัความส าเร็จของการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของผู้ท าค าเสนอซือ้ และการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่รายใหมข่องกิจการ 

(6) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบนัของกิจการคือการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัเงินส ารองทัง้หมดตามข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมายที่ใช้บงัคบั ผู้ท าค าเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะ
เปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

คณะกรรมการของกิจการมีความเห็นว่า 

กิจการจะไม่ได้รับผลกระทบจากแผนของผู้ท าค าเสนอซือ้เก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
เนื่องจากผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

ปัจจบุนั กิจการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
ส ารองตามกฎหมาย ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบการ แผน
ขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น  ๆ ในอนาคต ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 
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 การท ารายการระหว่างกัน 

ปัจจุบนั กิจการได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกันให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และ/หรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์และประกาศส านกังาน ก.ล.ต. เร่ือง การท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกิจการ บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ และ/หรือบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้ง 

ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการ บริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของผู้ท าค าเสนอซือ้ และบริษัท
ย่อยของ TIME ได้ท าธุรกรรมกับกิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการและมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป สรุป
รายละเอียดของรายการได้ดงันี ้

บริษัท ความสมัพนัธ์ รายละเอียด 
บริษัท เคิร์ซ จ ากดั 
(“KIRZ”) 

บริษัทในเครือของ
ผู้ท าค าเสนอซือ้ 

SYMC ให้บริการหลกัแก่ KIRZ จ านวน 2 รายการ ได้แก่  
(1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network 
โดยเป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลกัเกิดจาก
การให้บริการ Internet Access ทัง้นี ้มลูค่าของรายการมีมลูค่า
น้อยกวา่ 10 ล้านบาท ส าหรับปี 2559 
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

Global Transit 
Communications Sdn 
Bhd (“Global Transit”) 

บริษัทยอ่ยของ TIME SYMC ได้เช่าโครงขา่ยระหวา่งประเทศจาก Global Transit เพื่อ
ให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ต้องการเช่ือมต่อเครือข่ายจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ทัง้นี ้มูลค่าของรายการมี
มลูคา่ประมาณ 15 ล้านบาท ส าหรับปี 2559 
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

ท่ีมา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ท าค าเสนอซือ้อาจมีการท า
ธุรกรรมกบักิจการซึง่เป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจของกิจการหลงัจากท าค าเสนอ
ซือ้หุ้นบางสว่น อยา่งไรก็ดี ผู้ท าค าเสนอซือ้ไมม่ีแผนเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการ
ระหวา่งกนัของกิจการซึง่ก าหนดไว้ตามนโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัแตอ่ยา่งใด 

อยา่งไรก็ตาม ผู้ท าค าเสนอซือ้จะพิจารณาอย่างระมดัระวงัเพื่อให้แน่ใจว่าการท ารายการระหว่างกนัซึ่งจะ
เกิดขึน้ในอนาคตเป็นรายการที่มีเง่ือนไขเสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของรายการระหวา่งกนัตา่ง ๆ ในอนาคตให้เป็นรายการทัว่ไปท่ีไมไ่ด้มีข้อก าหนดพิเศษ หรือให้
สิทธิประโยชน์ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาและให้ความเห็นที่จ าเป็นในการเข้าท ารายการใด ๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการ (แล้วแตก่รณี) เพื่ออนมุตัิตอ่ไป  

นอกจากนี ้ (i) ผู้ท าค าเสนอซือ้และ TIME ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายภายในประเทศไทยและไม่ได้ รับ
อนญุาตให้ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญัติกิจการโทรคมนาคม และ ( ii) KIRZ ด าเนินธุรกิจใน
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เอกสารแก้ไขรายงานความเหน็ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระต่อค าเสนอซ้ือหลกัทรพัยข์อง 

บริษทั ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 

ขอ้ความทีเ่พิม่เตมิปรากฏเป็นตวัอกัษรทีข่ดีเสน้ใต ้และขอ้ความทีต่ดัออกปรากฏเป็นตวัอกัษรทีถู่กขดีออก 

ส่วนท่ี 1 บทสรปุผูบ้ริหาร 

1. หน้า 1 บทสรปุผูบ้ริหาร 

จากเดมิ 

เน่ืองจาก บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “SYMC” หรอื “กจิการ”) ไดร้บัหนงัสอืลง
วนัที ่7 มนีาคม 2560 จาก ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด (TIME dotCom Berhad) (“TIME”) แจง้ถงึเจตนาในการเขา้ลงทุน
ใน SYMC ผ่าน ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี(TIME dotCom International Sdn Bhd) (“TdCl” 
หรอื “ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่TIME ถอืครองหุน้อยู่ทัง้หมด โดยเป็นการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ 
(Partial Voluntary Tender Offer) เพื่อซื้อหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วของ SYMC จากผู้ถือหุ้นเดมิ ในอตัราขัน้ต ่า
รอ้ยละ 35 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ SYMC ในราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ 
โดยในการนี้ หากมผีูถ้อืหุน้แสดงเจตนาขายหุน้มากกว่ารอ้ยละ 37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ SYMC ผูท้ า
ค าเสนอซื้อฯ จะรบัซื้อโดยใช้วธิจีดัสรรตามสดัส่วนของจ านวนหุ้นที่มผีู้แสดงเจตนาขาย  ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 ได้มมีตอินุมตัใิหผู้้ท าค าเสนอซื้อฯ ท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนของกจิการ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
กล่าวคอื มมีติเหน็ชอบในอตัราร้อยละ 99.69 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นของกจิการสรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 1-1: สรปุการท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของกิจการ 

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอซือ้ บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ราคาเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้หุน้ละ 12.20 บาท หกัดว้ยภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ในอตัรา

รอ้ยละ 0.10 ของราคาเสนอซือ้หุน้สามญั และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรารอ้ยละ 0.007 
รวมทัง้ภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ คดิเป็น
ราคาสทุธทิีจ่ะไดร้บัเท่ากบัหุน้ละ 12.1860 บาท 

ระยะเวลารบัซือ้ ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2560 ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวเป็น
ระยะเวลารบัซือ้สดุทา้ยทีจ่ะไมข่ยายระยะเวลารบัซือ้อกี (Final Period) 

ระยะเวลาทีส่ามารถ
ยกเลกิเจตนาขาย 

ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลาทัง้สิน้ 20 วนัท าการ 

วนัช าระราคา ภายในวนัทีก่ารที ่3 นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2560 

ทัง้นี้ SYMC ได้แต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เพื่อแสดง
ความเหน็ต่อค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์บางส่วนในครัง้นี้ โดยสามารถสรุปเหตุผลที่สมควรจะตอบรบั และ/หรอืเหตุผลที่
สมควรปฏเิสธค าเสนอซือ้ ความเสีย่งและปัจจยัอื่นในการประกอบการพจิารณาไดด้งันี้ 

1) ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าวธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตด้วยมูลค่า



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 2 

ปัจจุบนัของกระแสเงนิสด ซึ่งจะได้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 8.83 – 11.94 บาทต่อหุ้น หรอืร้อยละ 72.41 – 97.88 
ของราคาเสนอซือ้ โดยมมีูลค่ากรณีฐานที ่10.24 บาทต่อหุน้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าราคาเสนอซือ้
ที่ 12.20 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมนิดงักล่าวเท่ากบั 3.37 – 0.26 บาทต่อหุ้น ดงันัน้ราคาเสนอซื้อ
ดงักล่าวจงึเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

2) ราคาซือ้ขายหุน้ของ SYMC ในตลาดหลกัทรพัย ์ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หุน้ 

ราคาซือ้ขายหุน้ของ SYMC ในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงันับตัง้แต่ TIME แสดงความประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนโดย
เป็นการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ ในวนัที ่7 มนีาคม 2560 จนถงึวนัก่อนประกาศแบบค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์247-4 
ราคาปิดอยู่ในช่วงระหว่าง 10.90 – 12.10 บาทต่อหุน้ ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 89.34 – 99.18 

3) สภาพคล่องของหลกัทรพัยภ์ายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

เมื่อพจิารณาปรมิาณการซื้อขายหุ้นของ SYMC พบว่าหุ้นของ SYMC มสีภาพคล่องต ่า ซึ่งหากภายหลงัสิน้สุด
ระยะเวลารบัซือ้ปรากฏว่ามผีูต้อบรบัค าเสนอซือ้จ านวนมาก จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหส้ภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลงและอาจเป็นความเสีย่งใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการขายหุน้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้อาจไม่สามารถ
ขายหุน้ในจ านวน ราคา และในเวลาทีต่อ้งการได ้

4) หากผูถ้อืหุน้ตอบรบัค าเสนอซือ้จ านวนมาก อาจจะเกดิความเสีย่งดงันี้ 

4.1. ความเสีย่งเรื่องอ านาจในการถ่วงดุลในการบรหิารกจิการ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์น
จ านวนทีส่งูทีสุ่ด หลกัจากท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สมบูรณ์ ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะกลายเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่และมสีทิธใินการออกเสยีงไม่เกนิร้อยละ 38.75 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ซึ่งสามารถ
ควบคุมสทิธไิดเ้ป็นส่วนใหญ่ในการออกเสยีงแต่ไม่ถงึกึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดทัง้หมด
เพื่อลงมตใินการท ารายการทีส่ าคญัต่างๆ 

4.2. ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นเสรจ็สิน้ SYMC จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 113,514,548 หุน้ 
ในราคาไม่เกนิ 8.80 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ตามที่ได้รบัอนุมตัใินที่ประชุมผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่งหากบรษิัทมกีารออกหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว
แล้ว จะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัประมาณร้อยละ 6.41 ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้เดมิทุกรายซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน และหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการด ารงสดัสว่นในการถอืหุน้ของ SYMC จะเกดิผลกระทบดงันี้ 

➢ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอขายหุ้นตามสดัส่วนให้กบั TIME จ านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขาย สามารถ
น าไปชดเชยภาระทีจ่ะตอ้งหาเงนิมาซือ้หุน้เพิม่ทุนตามสดัสว่นเพื่อด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ใน SYMC ได ้

➢ ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ตดัสนิใจไม่ขายหุน้ในครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นจะมภีาระทีจ่ะต้องน าเงนิมาลงทุนเพิม่เตมิตาม
สดัสว่นเพื่อด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ใน SYMC 

5) ปัจจยัอื่นประกอบการพจิารณา 

5.1. หากผูถ้อืหุน้เหน็ประโยชน์จากการเขา้ถอืหุน้ของ TIME และตดัสนิใจไม่ขายหุน้ในครัง้นี้ อาจมคีวามเสีย่งจาก
การทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะยกเลกิการท าค าเสนอซือ้หุน้ หากมผีูเ้สนอขายน้อยกว่ารอ้ยละ 35 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของกจิการ 

5.2. ผู้ท าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเพกิถอนหุน้ของกจิการออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 
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5.3. ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะขายหรือโอนหุน้ที่ถอือยู่ หรอืหุ้นทีไ่ด้รบัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้
บางสว่นใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ในสดัสว่นทีม่นียัส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

5.4. ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มแีผนที่จะด าเนินการจ าหน่ายสนิทรพัย์หลกัของกจิการหรอืบรษิัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
จ าหน่ายสนิทรพัย์จากการด าเนินธุรกิจปกติซึ่งต้องได้รบัการอนุมตัิอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

5.5. ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมนีัยส าคญั
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

5.6. ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของกจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

จากเหตุผลทัง้หมดข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเหน็ว่า ผู้ถือหุ้นควรตอบรบัค าเสนอซ้ือ
หลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี  

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยงัไดพ้จิารณานโยบายและแผนการด าเนินงานของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ทีร่ะบุ
ไวใ้นค าเสนอซือ้ และวเิคราะหป์ระโยชน์ และผลกระทบ ตลอดจนความเป็นไปไดข้องแผนงานและนโยบายดงักล่าว ผู้
ถือหุ้นของกจิการสามารถพจิารณาขอ้มูลและความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในประเดน็ต่างๆ ที่น าเสนอใน
รายงานฉบบันี้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการตอบรบัหรอืปฏเิสธค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ 

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(247-4) ความเหน็ของกจิการเกีย่วกบัค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย์ (แบบ 250-2) และความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาในการ
ตดัสนิใจ ซึง่การพจิารณาตอบรบัหรอืปฏเิสธค าเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจและการตดัสนิใจของผูถ้อื
หุน้เป็นส าคญั 

เพิม่เตมิเป็น 

เน่ืองจาก บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “SYMC” หรอื “กจิการ”) ไดร้บัหนงัสอืลง
วนัที ่7 มนีาคม 2560 จาก ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด (TIME dotCom Berhad) (“TIME”) แจง้ถงึเจตนาในการเขา้ลงทุน
ใน SYMC ผ่าน ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี(TIME dotCom International Sdn Bhd) (“TdCl” 
หรอื “ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่TIME ถอืครองหุน้อยู่ทัง้หมด โดยเป็นการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ 
(Partial Voluntary Tender Offer) เพื่อซื้อหุ้นสามญัที่ออกและช าระแล้วของ SYMC จากผู้ถือหุ้นเดมิ ในอตัราขัน้ต ่า
รอ้ยละ 35 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ SYMC ในราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ 
โดยในการนี้ หากมผีูถ้อืหุน้แสดงเจตนาขายหุน้มากกว่ารอ้ยละ 37 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ของ SYMC ผูท้ า
ค าเสนอซื้อฯ จะรบัซื้อโดยใช้วธิจีดัสรรตามสดัส่วนของจ านวนหุ้นที่มผีู้แสดงเจตนาขาย  ซึ่งที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 ได้มมีตอินุมตัใิหผู้้ท าค าเสนอซื้อฯ ท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนของกจิการ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
กล่าวคอื มมีติเหน็ชอบในอตัราร้อยละ 99.69 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน โดยการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นของกจิการสรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 1-1: สรปุการท าค าเสนอซ้ือหุ้นบางส่วนของกิจการ 

หลกัทรพัยท์ีเ่สนอซือ้ บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ราคาเสนอซือ้ ราคาเสนอซือ้หุน้ละ 12.20 บาท หกัดว้ยภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ในอตัรา

รอ้ยละ 0.10 ของราคาเสนอซือ้หุน้สามญั และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรารอ้ยละ 0.007 
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รวมทัง้ภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละ 7.00 ของค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุน้ คดิเป็น
ราคาสทุธทิีจ่ะไดร้บัเท่ากบัหุน้ละ 12.1860 บาท 

ระยะเวลารบัซือ้ ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่6 พฤศจกิายน 2560 ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวเป็น
ระยะเวลารบัซือ้สดุทา้ยทีจ่ะไมข่ยายระยะเวลารบัซือ้อกี (Final Period) 

ระยะเวลาทีส่ามารถ
ยกเลกิเจตนาขาย 

ตัง้แต่วนัที ่28 กนัยายน 2560 ถงึวนัที ่30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลาทัง้สิน้ 20 วนัท าการ 

วนัช าระราคา ภายในวนัทีก่ารที ่3 นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ ซึง่ตรงกบัวนัที ่ 9 พฤศจกิายน 2560 

ทัง้นี้ SYMC ได้แต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จ ากดั เป็นที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ เพื่อแสดง
ความเหน็ต่อค าเสนอซื้อหลักทรพัย์บางส่วนในครัง้นี้ โดยสามารถสรุปเหตุผลที่สมควรจะตอบรบั และ/หรอืเหตุผลที่
สมควรปฏเิสธค าเสนอซือ้ ความเสีย่งและปัจจยัอื่นในการประกอบการพจิารณาไดด้งันี้ 

1) ความเหมาะสมของราคาเสนอซือ้ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าวธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแส
เงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการท าก าไรในอนาคตด้วยมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสด ซึ่งจะได้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 8.03 – 10.93 8.83 – 11.94 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 
65.79 – 89.59 72.41 – 97.88 ของราคาเสนอซือ้ โดยมมีลูค่ากรณีฐานที ่10.24 9.34 บาทต่อหุน้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิดงักล่าวเท่ากบั 4.17 – 1.27 
3.37 – 0.26 บาทต่อหุน้ ดงันัน้ราคาเสนอซือ้ดงักล่าวจงึเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

2) ราคาซือ้ขายหุน้ของ SYMC ในตลาดหลกัทรพัย ์ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หุน้ 

ราคาซือ้ขายหุน้ของ SYMC ในตลาดหลกัทรพัย ์ยอ้นหลงันับตัง้แต่ TIME แสดงความประสงคท์ีจ่ะเขา้ลงทุนโดย
เป็นการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ ในวนัที ่7 มนีาคม 2560 จนถงึวนัก่อนประกาศแบบค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์247-4 
ราคาปิดอยู่ในช่วงระหว่าง 10.90 – 12.10 บาทต่อหุน้ ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ย
ละ 89.34 – 99.18 

3) สภาพคล่องของหลกัทรพัยภ์ายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

เมื่อพจิารณาปรมิาณการซื้อขายหุ้นของ SYMC พบว่าหุ้นของ SYMC มสีภาพคล่องต ่า ซึ่งหากภายหลงัสิน้สุด
ระยะเวลารบัซือ้ปรากฏว่ามผีูต้อบรบัค าเสนอซือ้จ านวนมาก จะมคีวามเสีย่งทีจ่ะท าใหส้ภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลงและอาจเป็นความเสีย่งใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่้องการขายหุน้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้อาจไม่สามารถ
ขายหุน้ในจ านวน ราคา และในเวลาทีต่อ้งการได ้

4) หากผูถ้อืหุน้ตอบรบัค าเสนอซือ้จ านวนมาก อาจจะเกดิความเสีย่งดงันี้ 

4.1. ความเสีย่งเรื่องอ านาจในการถ่วงดุลในการบรหิารกจิการ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอบรบัค าเสนอซือ้หลกัทรพัยใ์น
จ านวนทีส่งูทีสุ่ด หลกัจากท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์สรจ็สมบูรณ์ ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะกลายเป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่และมสีทิธใินการออกเสยีงไม่เกนิร้อยละ 38.75 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ซึ่งสามารถ
ควบคุมสทิธไิดเ้ป็นส่วนใหญ่ในการออกเสยีงแต่ไม่ถงึกึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดทัง้หมด
เพื่อลงมตใินการท ารายการทีส่ าคญัต่างๆ 

4.2. ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นเสรจ็สิน้ SYMC จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 113,514,548 หุน้ 
ในราคาไม่เกนิ 8.80 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรบัการเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดมิตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 
Offering) ตามที่ได้รบัอนุมตัใินที่ประชุมผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่งหากบรษิัทมกีารออกหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าว
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แล้ว จะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัประมาณร้อยละ 6.41 ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้เดมิทุกรายซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุน และหากผูถ้อืหุน้ตอ้งการด ารงสดัสว่นในการถอืหุน้ของ SYMC จะเกดิผลกระทบดงันี้ 

➢ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอขายหุ้นตามสดัส่วนให้กบั TIME จ านวนเงนิที่ได้จากการเสนอขาย สามารถ
น าไปชดเชยภาระทีจ่ะตอ้งหาเงนิมาซือ้หุน้เพิม่ทุนตามสดัสว่นเพื่อด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ใน SYMC ได ้

➢ ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ตดัสนิใจไม่ขายหุน้ในครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นจะมภีาระทีจ่ะต้องน าเงนิมาลงทุนเพิม่เตมิตาม
สดัสว่นเพื่อด ารงสดัสว่นการถอืหุน้ใน SYMC 

5) ปัจจยัอื่นประกอบการพจิารณา 

5.1. หากผูถ้อืหุน้เหน็ประโยชน์จากการเขา้ถอืหุน้ของ TIME และตดัสนิใจไม่ขายหุน้ในครัง้นี้ อาจมคีวามเสีย่งจาก
การทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะยกเลกิการท าค าเสนอซือ้หุน้ หากมผีูเ้สนอขายน้อยกว่ารอ้ยละ 35 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและช าระแลว้ทัง้หมดของกจิการ 

5.2. ผู้ท าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะเพกิถอนหุน้ของกจิการออกจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

5.3. ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะขายหรอืโอนหุน้ที่ถอือยู่ หรอืหุ้นทีไ่ด้รบัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้
บางสว่นใหแ้ก่บุคคลใด ๆ ในสดัสว่นทีม่นียัส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

5.4. ผู้ท าค าเสนอซื้อไม่มแีผนที่จะด าเนินการจ าหน่ายสนิทรพัย์หลกัของกจิการหรอืบรษิัทย่อย เว้นแต่เป็นการ
จ าหน่ายสนิทรพัย์จากการด าเนินธุรกิจปกติซึ่งต้องได้รบัการอนุมตัิอย่างถูกต้องตามนโยบายของกิจการ
ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ 

5.5. ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การด าเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมนีัยส าคญั
ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้ 

5.6. ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของกจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ใน
กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

จากเหตุผลทัง้หมดข้างต้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเหน็ว่า ผู้ถือหุ้นควรตอบรบัค าเสนอซ้ือ
หลกัทรพัยใ์นครัง้น้ี  

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระยงัไดพ้จิารณานโยบายและแผนการด าเนินงานของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ทีร่ะบุ
ไวใ้นค าเสนอซือ้ และวเิคราะหป์ระโยชน์ และผลกระทบ ตลอดจนความเป็นไปไดข้องแผนงานและนโยบายดงักล่าว ผู้
ถือหุ้นของกจิการสามารถพจิารณาขอ้มูลและความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระในประเดน็ต่างๆ ที่น าเสนอใน
รายงานฉบบันี้ เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการตอบรบัหรอืปฏเิสธค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ในครัง้นี้ 

อย่างไรกด็ ีผูถ้อืหุน้ควรจะศกึษาขอ้มลูในค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(247-4) ความเหน็ของกจิการเกีย่วกบัค าเสนอซือ้
หลกัทรพัย์ (แบบ 250-2) และความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระฉบบันี้ เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาในการ
ตดัสนิใจ ซึง่การพจิารณาตอบรบัหรอืปฏเิสธค าเสนอซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจและการตดัสนิใจของผูถ้อื
หุน้เป็นส าคญั 
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ส่วนท่ี 3  ความเป็นมา 

2. หน้า 6 ข้อ 3.1.6 เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ 

จากเดมิ 

3.1.6 เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ 

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ อาจยกเลกิค าเสนอซือ้ โดยมเีงื่อนไขในการยกเลกิค าเสนอซือ้ดงันี้ 

• มเีหตุการณ์ หรอืการกระท าใดๆ เกดิขึน้ภายหลงัจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยร์บัค าเสนอซือ้ และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุใหเ้กดิความเสยีหายอยา่ง
รา้ยแรงต่อฐานะทางการเงนิหรอืทรพัยส์นิของกจิการ โดยเหตุการณ์หรอืการกระท าดงักล่าวมไิดเ้กดิจากการ
กระท าของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  หรอืการกระท าทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ตอ้งรบัผดิชอบ หรอื  

• กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระท าการใดๆ ภายหลงัจากการยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ก.ล.ต. และยงัไม่พ้ น
ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูค่าของหุน้ของกจิการลดลงอย่างมนียัส าคญั หรอื  

• กจิการกระท าการใดๆ ที่น่าจะมผีลต่อการท าค าเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
14/2554 เรื่อง การกระท าหรอืงดเวน้การกระท าการในประกาศทีน่่าจะมผีลต่อการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์ของ
กจิการ 

เพิม่เตมิเป็น 

3.1.6 เง่ือนไขในการยกเลิกค าเสนอซ้ือ 

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ อาจยกเลกิค าเสนอซือ้บางสว่น ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ของกจิการแสดงความประสงคจ์ะขายหุน้
สามญัที่ออกและช าระแล้วของกิจการไม่ถึงร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วทัง้หมดของ
กจิการ เมื่อสิน้สุดระยะเวลารบัซื้อ นอกจากนี้ ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ อาจยกเลกิการท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วน 
โดยมเีงื่อนไขในการยกเลกิค าเสนอซือ้ดงันี้ 

• มีเหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์รบัค าเสนอซือ้ และยงัไม่พน้ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นเหตุหรอือาจเป็นเหตุให้
เกดิความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อฐานะทางการเงนิหรอืทรพัยส์นิของกจิการทีถู่กเสนอซือ้ โดยเหตุการณ์หรอื
การกระท าดงักล่าวมไิด้เกดิจากการกระท าของผู้ท าค าเสนอซื้อฯ  หรอืการกระท าที่ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ต้อง
รบัผดิชอบ หรอื  

• กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระท าการใดๆ ภายหลงัจากการยื่นค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ก.ล.ต. และยงัไม่พ้น
ระยะเวลารบัซือ้ อนัเป็นผลใหม้ลูค่าของหุน้ของกจิการลดลงอย่างมนียัส าคญั หรอื  

• กจิการกระท าการใดๆ ที่น่าจะมผีลต่อการท าค าเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
14/2554 เรื่อง การกระท าการหรอืงดเวน้การกระท าการในประกาศทีน่่าจะมผีลต่อการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย์
ของกจิการ 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ และ SYMC 

3. หน้า 9-19 ข้อ 4.1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

จากเดมิ 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 4-1: ข้อมูลทัว่ไปของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ 
รายการ รายละเอียด 

ชื่อ 
ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี(TIME dotCom International Sdn Bhd) (“TdCl” หรอื 
“ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ”) (บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย ไทม ์ ดอทคอม เบอรฮ์าด (TIME dotCom Berhad) 
(“TIME”))  

ทีอ่ยู่ 
ชัน้ 4  เลขที ่14  จาลนั มาจสิเทรท U1/26 สวนอตุสาหกรรม ไฮคอม เกลนมาร ี40150 ชฮาฮ อลมั เสลนั
กอร ์ ประเทศมาเลเซยี )Jalan Majistret U1/26  HICOM Glenmarie Industrial Park  40150 Shah Alam 
Selangor Malaysia) 

เวบ็ไซต ์ www.time.com.my 
โทรศพัท ์ +603-5039-3776 
โทรสาร +603-5032-6144 
เลขทะเบยีนบรษิทั 1125366-T 

ตามหนงัสอืฉบบัลงวนัที ่7 มนีาคม 2560 ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด )TIME dotCom Berhad)  ไดแ้สดงเจตนาใน
การเขา้ลงทุนในกจิการโดยการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่น (Partial Voluntary Tender Offer) ของกจิการผ่านผูท้ าค า
เสนอซือ้ฯ  หรอื ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ีซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย TIME  

เพิม่เตมิเป็น 

4.1.1    ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางท่ี 4-1: ข้อมูลทัว่ไปของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ 
รายการ รายละเอียด 

ชื่อ 
ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี(TIME dotCom International Sdn Bhd) (“TdCl” หรอื 
“ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ”) (บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย ไทม ์ ดอทคอม เบอรฮ์าด (TIME dotCom Berhad) 
(“TIME”)) 

ปีทีจ่ดัตัง้บรษิทั 2558 

ทีอ่ยู่ 
ชัน้ 4  เลขที ่14  จาลนั มาจสิเทรท U1/26 สวนอตุสาหกรรม ไฮคอม เกลนมาร ี40150 ชฮาฮ อลมั เสลนั
กอร ์ ประเทศมาเลเซยี )Jalan Majistret U1/26  HICOM Glenmarie Industrial Park  40150 Shah Alam 
Selangor Malaysia) 

เวบ็ไซต ์ www.time.com.my 
โทรศพัท ์ +603-5039-3776 
โทรสาร +603-5032-6144 
เลขทะเบยีนบรษิทั 1125366-T 

ตามหนงัสอืฉบบัลงวนัที ่7 มนีาคม 2560 ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด )TIME dotCom Berhad)  ไดแ้สดงเจตนาใน
การเขา้ลงทุนในกจิการโดยการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่น (Partial Voluntary Tender Offer) ของกจิการผ่านผูท้ าค า
เสนอซือ้ฯ  หรอื ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ีซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้ทัง้หมดโดย TIME  
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4. หน้า 9 ข้อ 4.1.2. ข้อมลูทางธรุกิจและข้อมูลอ่ืนๆ ของผูท้ าค าเสนอซ้ือ 

จากเดมิ 

(1) ลกัษณะการประกอบธรุกิจโดยสงัเขป 

ผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี )TIME dotCom International Sdn Bhd) เป็นบรษิทัจ ากดั 

จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายมาเลเซยี  โดยเป็นบรษิทัที่ TIME ถอืหุน้อยู่ทัง้หมด และเป็นบรษิทัโฮลดิง้ (Holding 
Company) ที ่ TIME ใชเ้ป็นชอ่งทางการลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีนปัจจุบนั 
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัซึง่ประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ รวมถงึ ประเทศไทย และ
ประเทศเวยีดนาม  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดล้งทุนใน 3 บรษิทั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4-2: บริษทัท่ีลงทุนโดยผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 

บริษทั ประเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

)ร้อยละ(  
การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั เคริซ์ จ ากดั ไทย 49.00 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารดา้นอนิเทอรเ์น็ต การสื่อสาร
แบบจดุต่อจดุ (point-to-point) และใหบ้รกิารเครอืขา่ย
ใหก้บัลูกคา้กลุ่มองคก์รทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
เป็นส่วนใหญ่ รวมถงึการใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลู (data 
centre) ส าหรบัลกูคา้กลุ่มองคก์ร 

2. บรษิทั เคริซ์ โฮลดิง้ จ ากดั ไทย 49.00 บรษิทัซึง่ประกอบกจิการลงทนุโดยการถอืหุน้ในนิตบิุคคล
อื่น 

3. บรษิทั ซเีอม็ซ ีเทเลคอมมนูเิคชัน่  
อนิฟราสตรคัเจอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

เวยีดนาม 45.27 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตส าหรบัลกูคา้กลุ่ม
องคก์ร และผูใ้ชต้ามบา้น รวมถงึ ใหบ้รกิารขอ้มลูออนไลน์  

หมายเหตุ: ณ วนัทีย่ ืน่แบบค าเสนอซือ้ต่อส านกังาน ก .ล.ต .ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ จะถอืหุน้ของบรษิทั ซมิโฟนี ่คอมมูนเิคชัน่ จ ากดั )มหาชน (ในสดัสว่นรอ้ยละ 1.75 ของจ านวนหุน้ทีอ่อก
และช าระแลว้ทัง้หมดของกจิการ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

TIME เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซยี และเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
มาเลเซยี )Bursa Malaysia Stock Exchange) ตัง้แต่ปี 2544 และ TIME มมีลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัที ่30 สงิหาคม 
2560 จ านวน 5.76 พนัลา้นรงิกติมาเลเซยี )หรอืคดิเป็นมลูค่าประมาณ 44.93 พนัลา้นบาท (TIME เป็นศนูยก์ลางขอ้มลู
โทรคมนาคม และเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซยี โดยมเีครอืขา่ยครอบคลุมทัว่โลก ธุรกจิของ 
TIME ประกอบดว้ย 4 กลุ่มธุรกจิหลกั ดงัต่อไปนี้  

• โทรคมนาคมพืน้ฐานในประเทศมาเลเซยี (Fixed line telecommunication business in Malaysia) 
• โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น ้ าระดับโลก  (International bandwidth and 

submarine cable capacity business globally) 
• บรกิารศนูยข์อ้มลู (Data centre) และ 
• ลงทุนในกจิการทีใ่หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN) รวมถงึประเทศไทย 

TIME มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการด าเนินการ ประกอบดว้ย โครงขา่ยใยแกว้น าแสงภายในประเทศเขา้สูร่ะบบสว่น
ภูมภิาค ระบบโครงขา่ยเคเบลิใตน้ ้าหลายแหง่ ศนูยข์อ้มลู และการลงทุนในผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายอื่นใน
ต่างประเทศ ซึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วท าให ้ TIME สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ในการเชื่อมต่อทัง้ภาคพืน้ดนิและใตน้ ้าไดอ้ย่าง
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บริษทั ประเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

)ร้อยละ(  
การประกอบธรุกิจ 

2. Global Transit Limited มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารดา้น
โทรคมนาคม และการคา้แบนดว์ดิท ์

3. Global Transit 2 Limited มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารดา้น
โทรคมนาคม และการคา้แบนดว์ดิท ์

4. Global Transit 3 Limited มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารดา้น
โทรคมนาคม และการคา้แบนดว์ดิท ์

5. Global Transit 5 Limited มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิใหบ้รกิารดา้น
โทรคมนาคม และการคา้แบนดว์ดิท ์

6. Global Transit Singapore Pte Ltd  สงิคโปร ์ 100 ผูป้ระกอบการซึง่คา้สง่อปุกรณ์โทรคมนาคม และ
ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. Global Transit (Hong Kong) Limited  ฮอ่งกง 100 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารบรหิารจดัการ 
บรกิารศนูยข์อ้มลู 
1.AIMS Cyberjaya Sdn Bhd มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารเครอืขา่ยเสรมิ (value 

added network) ใหบ้รกิารขอ้มลู บรกิารเชื่อมระบบ 
การระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ยขอ้มลู และเครอืขา่ยของ
แอพพลเิคชัน่ของลูกคา้กลุม่องคก์ร 

2. AIMS Data Centre Sdn Bhd มาเลเซยี 100 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารเครอืขา่ยเสรมิ (value 
added network) ใหบ้รกิารขอ้มลู บรกิารเชื่อมระบบ 
การระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ยขอ้มลู เครอืขา่ยของ
แอพพลเิคชัน่ของลูกคา้กลุม่องคก์ร และระบบบรหิาร
จดัการตกึและอาคาร 

3. AIMS Data Centre Pte Ltd สงิคโปร ์ 100 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโทรคมนาคม
และ 

4. The AIMS Asia Group Sdn Bhd* 
 

มาเลเซยี 100 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 

5. AIMS Data Centre 2 Sdn Bhd* มาเลเซยี 100 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 
ลงทนุในกจิการทีใ่หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 
1. Time dotcom International Sdn Bhd มาเลเซยี 100 บรษิทัซึง่ลงทนุโดยการถอืหุน้ในนิตบิคุคลอื่น 
2. Planet Tapir Sdn Bhd มาเลเซยี 100 บรษิทัซึง่ลงทนุโดยการถอืหุน้ในนิตบิคุคลอื่น 

หมายเหต:ุ บรษิทัย่อยดงักลา่วอยู่ในระหวา่งการถอนชือ่ออกจากทะเบยีนบรษิทัของประเทศมาเลเซยีภายใต ้มาตรา 308 (1) ของพระราชบญัญตับิรษิทั (Companies Act 1965) ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และจดัรวมอยู่ในงบการเงนิภายในส าหรบัผูบ้รหิารทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ 

(2) ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TdCI มทีุนจดทะเบยีน 400,000 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 3.12 ลา้นบาท) ซึง่ไดอ้อก
และช าระแลว้จ านวน 2 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 15.60 บาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2 หุน้ (ค านวณมลูค่าจาก
อตัราแลกเปลีย่น 1 รงิกติมาเลเซยี ต่อ 7.80 บาท 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 TIME มทีุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 1.15 พนัลา้นรงิกติมาเลเซยี 
(ประมาณ 8.97 พนัลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 578,294,634 หุน้ (ค านวณมลูค่าจากอตัราแลกเปลีย่น 1 รงิ
กติมาเลเซยี ต่อ 7.80 บาท) และเมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2560 TIME ไดอ้อกหุน้สามญัจ านวน 3,159,221 หุน้ ใหแ้ก่
พนกังานตามโครงการออกหุน้ใหพ้นกังานของ TIME (TIME’s Share Grant Plan (“SGP”)) ในสว่นของ Annual 
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Restricted Share Plan และ Annual Performance Share Plan ดงันัน้ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 TIME  มหีุน้สามญั
จ านวนทัง้สิน้ 581,453,855 หุน้ 
 

(3) บญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้นของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ   
 TdCI เป็นบรษิทัย่อยที ่TIME ถอืครองหุน้อยู่ทัง้หมด  โดย TdCI ถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
เขา้ลงทุน ร่วมทุน หรอืเป็นหุน้สว่นกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมอื่น ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มดีงันี้  

ตารางท่ี 4-5: รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME 

ล าดบั ช่ือ จ านวนหุ้น 
สดัส่วนการ 

ถือหุ้น 
)ร้อยละ(  

สิทธิออกเสียง  
(ร้อยละ) 

1 Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd1 177,174,359 30.47 30.47 
2 Khazanah Nasional Berhad2 65,298,982 11.23 11.23 
3 Kumpulan Wang Persaraan3 (Diperbadankan)  52,330,148 9.00 9.00 
4 Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd4 

- Exempt An for AIA Bhd 
15,911,700 2.74 2.74 

5 Amsec Nominees (Tempatan) Sdn Bhd5 
- Amtrustee Berhad  

14,821,720 2.55 2.55 

6 Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd6  
- คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญของพนกังาน 
(Employees Provident Fund Board) 

14,261,500 2.45 2.45 

7 Amanahraya Trustee Berhad7  
- Public Smallcap Fund 

10,868,260 1.87 1.87 

8 Amanahraya Trustees Berhad8  
- Public Islamic Select Treasures Fund  

9,628,040 1.66 1.66 

9 Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd9  
- PAMB for Prulink Equity Fund 

6,855,000 1.18 1.18 

10 Amanahraya Trustee Berhad10 

- Public Ittikal Sequel Fund 
6,442,000 1.11 1.11 

หมายเหตุ: 
1. บรษิทัจ ากดัซึง่ Khazanah Nasional Berhad ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00  และ Global Transit International Sdn Bhd ถอืหุน้รอ้ยละ 70.00 โดย Global Transit International 

Sdn Bhd เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั Megawisra Sdn Bhd ถอืหุน้อยู่ทัง้หมด ทัง้นี้ Megawawisara Investments Limited (“MIL”) ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn 
Bhd โดยม ี Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึง่เป็นกรรมการ และผูบ้รหิารของ TIME เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัดงักล่าว  นอกเหนือจากนี้ ไม่มกีรรมการหรอืผูบ้รหิาร
คนอืน่ของ TIME เป็นผูถ้อืหุน้ของ MIL อกี  โดย Megawisra Sdn Bhd ถอืหุน้โดยทางตรงและทางออ้มจ านวน 138,510,382 หุน้ใน TIME คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 24.00 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ TIME  

2. กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาตขิองรฐับาลมาเลเซยี 
3. กองทนุบ าเหน็จบ านาญของรฐับาลมาเลเซยี 
4. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของบรษิทั AIA Bhd (บรษิทัประกนัภยั)  
5. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของทรสัต ี(Amtrustee Berhad) ซึง่ม ีCIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) เป็นผูร้บัประโยชน์ 
6. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของกองทนุบ าเหน็จบ านาญพนักงาน (Employee Provident Fund) ซึง่เป็นหน่วยงานตามกฎหมายทีบ่รหิารจดัการเงนิน าส่งของ

พนกังานทกุคนในประเทศมาเลเซยี 
7. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Mutual Smallcap Fund  
8. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Islamic Select Treasures Fund  
9. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Prulink Equity Fund 
10. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Ittikal Sequel Fund  
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(4) คณะกรรมการบริษทัของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  
4.1. รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัของ TdCI ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 

ตารางท่ี 4-6: รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ TdCI 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการ 
2 .Saiful Husni Bin Samak กรรมการ 
3 .Christopher Suart Parker Wilson กรรมการ 

 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

4.2. รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัของ TIME ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 

ตารางท่ี 4-7: รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ TIME  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. Abdul Kadir Md Kassim ประธานกรรมการบรหิาร 

2. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการบรหิาร )ประธานบรหิาร(  

3. Patrick Corso กรรมการบรหิาร 

4. Lee Guan Hong กรรมการบรหิาร 

5. Elakumari Kantilal กรรมการ 

6. Ronnie Kok Lai Huat กรรมการอสิระอาวโุส 

7. Hong Kean Yong กรรมการอสิระ 

8. Mark Guy Dioguardi กรรมการอสิระ 

(5) สรปุผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

ผูท้ าค าเสนอซื้อฯ  

ตารางท่ี 4-8: สรปุผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
งบการเงินของผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 

2558(1) 2559 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ 
สนิทรพัยร์วม   
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 66.77 121.93 
(หน่วย: ลา้นบาท) 520.81 951.05 

หนี้สนิรวม(2)  
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 64.51 117.10 
(หน่วย: ลา้นบาท) 503.18 913.38 

ทนุจดทะเบยีน (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 0.40 0.40 
(หน่วย: ลา้นบาท) 3.12 3.12 

ทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.00 2.00 
(หน่วย: ลา้นบาท) 15.60 15.60 

ก าไรสะสม 
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 4.83 
(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 37.67 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 4.83 
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งบการเงินของผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 

2558(1) 2559 

(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 37.67 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
รายไดร้วม (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 2.64 

(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 20.59 
ค่าใชจ้า่ยรวม(3) (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 0.06 0.47 

(หน่วย: ลา้นบาท) 0.47 3.67 
ก าไรสุทธ ิ (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 2.57 

(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 20.05 
ทีม่า  :งบการเงนิตรวจสอบแลว้ของไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี
หมายเหตุ: (1) งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ 2 มกราคม 2558 (วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั  (ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
     (2) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หนี้สนิทัง้หมดรวมเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้จ านวน 51,000,000 บาท ซึง่คดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 12.50 ต่อปี  
     (3) คา่ใชจ้่ายรวมสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทนุทางการเงนิ 
 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

ตารางท่ี 4-9: งบการเงินรวมของ TIME 

หน่วย  :ล้านริงกิต
มาเลเซีย 

หน่วย: ล้านบาท 
[1 รงิกติมาเลเซยี = 
7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว งบการเงิน 

2557 2558 2559 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2559 
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2560  
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบแสดงสถานะทางการเงิน 

สนิทรพัยร์วม 
      2,745.35        1,532.42        2,609.94        1,295.88        2,747.30      1,303.90  2,448.93 2,726.72 
    21,413.73      11,952.88      20,357.53  10,107.86      21,428.94    10,170.42  19,101.65 21,268.42 

หนี้สนิรวม 
         386.94             10.76           527.39              6.89           564.41            9.64  387.92 551.30 
      3,018.13            83.93        4,113.64           53.74        4,402.40          75.19  3,025.78 4,300.14 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
      2,358.41        1,521.67        2,082.55        1,289.00        2,182.89      1,294.27  2,061.01 2,175.42 
    18,395.60      11,869.03      16,243.89     10,054.20      17,026.54    10,095.31  16,075.88 16,968.28 

ทนุจดทะเบยีน 
      5,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00      5,000.00  5,000.00 -* 
    39,000.00      39,000.00      39,000.00     39,000.00      39,000.00  39,000.00  39,000.00 - 

ทนุจดทะเบยีนทีอ่อก
และเรยีกช าระแลว้ 

         286.93           286.93           287.80           287.80           289.15  289.15          287.80       1,154.73*  
      2,238.05        2,238.05        2,244.84      2,244.84        2,255.37    2,255.37         2,244.84        9,006.89  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายไดร้วม(1)  
         596.28             16.50           682.36           257.71           766.94         168.10  350.63 423.74 
      4,650.98          128.70        5,322.41       2,010.14        5,982.13     1,311.18  2,734.91 3,305.17 

ค่าใชจ้า่ยรวม(2)  
469.37 16.11 559.1 78.84 596.33 28.53 283.93(5) 340.48(5) 

3,661.09 125.66 4,360.98 614.95 4,651.37 222.53 2,214.65 2,655.76 

ก าไรสุทธ ิ
172.40(3) 39.12)3) 191.36(4) 257.31(4) 249.93(4) 147.73(4) 80.00(6) 88.93 
1,344.72 305.14 1,492.61  2,007.02 1,949.45 1,152.29  624.00 693.65 

ก าไรสุทธติ่อหุน้ 
(เซน, บาท) (7)   

30.34  n/a 
n/a 

33.55  n/a 
n/a 

43.33  n/a 
n/a 

13.90 15.38 
2.37  2.62  3.38  1.08 1.20 

เงนิปันผลต่อหุน้ 
(เซน, บาท)   

- n/a 
n/a 

79.10  
n/a 

20.00 
n/a 

6.70 17.30 
- 6.17 1.56 0.52 1.35 

4.11 n/a 3.62 n/a 3.77 n/a 3.58 3.76 
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หน่วย  :ล้านริงกิต
มาเลเซีย 

หน่วย: ล้านบาท 
[1 รงิกติมาเลเซยี = 
7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว งบการเงิน 

2557 2558 2559 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2559 
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2560  
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

มลูคา่ตามบญัช ี
(รงิกติมาเลเซยี, 
บาท)    

32.06 n/a 28.24 n/a 29.41 n/a 27.93 29.34 

ทีม่า: รายงานประจ าปีและงบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้  ปี 2557-2559 และงบการเงนิทีย่งัไม่ไดส้อบทานงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 ของ TIME  
ผูถ้อืหุน้ของ SYMC และนกัลงทุนสามารถพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั TIME ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ http://www.time.com.my/investor-relations 
* ณ วนัที ่31 มกราคม 2560 พระราชบญัญตับิรษิทัฉบบัใหม ่2559 (Company Act 2016) มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศมาเลเซยี โดยตามมาตรา 618 ของพระราชบญัญตับิรษิทั 2559 )Company 
Act 2016  (ดงักลา่วก าหนดเกีย่วกบักรณไีมม่กีารก าหนดมลูคา่หุน้ (a no-par value regime) ใหม้ลูคา่ใด ๆ ทีค่งเหลอืในบญัชสีว่นล ้ามลูคา่หุน้ (share premium account) จะถูกน ามารวมเป็น
สว่นหนึ่งของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  
หมายเหตุ:  

(1) รายไดร้วม 

- รายไดร้วมในงบการเงนิรวม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายขอ้มลู เสยีง ศนูย์ขอ้มลู และการบรกิารอืน่ ๆ 
- รายไดร้วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประกอบดว้ยคา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อย และเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 
(2) คา่ใชจ้่ายค านวณจากตน้ทุนการใหบ้รกิาร คา่ใชจ้่ายในการขาย คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ และตน้ทุนทางการเงนิ 

(3) ก าไรสทุธใินรอบปีบญัช ี2557 รวมรายไดจ้ากการลงทนุเป็นจ านวน 39,223,000 รงิกติมาเลเซยี และ 42,699,000 รงิกติมาเลเซยี ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิ

รวม ตามล าดบั 

(4) ก าไรสทุธใินรอบปีบญัช ี2558 และ ปี 2559 ไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยูใ่น DiGi.Com Berhad เป็นจ านวน 109,760,000 รงิกติมาเลเซยี และ 

6,873,000 รงิกติมาเลเซยี ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2558 และ ปี 2559 ตามล าดบั ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ดงักลา่วส าหรบังบการเงนิรวมปี 2558 และปี 2559 ไดก้ลา่วถงึ

ในหมายเหตุ (7) 

(5) คา่ใชจ้่ายค านวณจากคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ การหกัคา่เสือ่มราคา และตน้ทนุทางการเงนิ 

(6) ก าไรสทุธใินรอบงวด 6 เดอืน ปี 2559 ไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจ านวน 157,390,000 รงิกติมาเลเซยี ณ วนัที ่20 

พฤษภาคม 2559 

(7) เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบก าไรสุทธติ่อหุน้ค านวณโดยไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยู่ใน DiGi.Com Berhad จ านวน 274,024,000 รงิกติ

มาเลเซยีในรอบปีบญัช ี2558 และจ านวน 157,390,000 รงิกติมาเลเซยีในรอบปีบญัช ี2559 

 

(6) ภาระผกูพนัท่ีมีนัยส าคญั  
  ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

  -ไม่ม-ี 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการ
ของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

   -ไม่ม-ี  
 

(7) ข้อมูลเก่ียวกบัประวติัการกระท าความผิดทางอาญา 

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ และ/หรอื ผูบ้รหิารของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ รวมถงึกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและบุคคลอื่นใดทีม่ตี าแหน่งเทยีบเท่าบุคคลดงักล่าว 

  -ไม่ม-ี 

 ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนิน
 กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 
 - ไม่ม ี–  
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(8) ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ และ/หรอื ผูบ้รหิารของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ รวมถงึกรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืผูด้ ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและบุคคลอื่นใดทีม่ตี าแหน่งเทยีบเท่า  

 - ไม่ม ี–  
 
 ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนิน
 กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

 - ไม่ม ี– 

เพิม่เตมิเป็น 

ข้อมูลทางธรุกิจ และข้อมูลอ่ืนๆ ของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

(1) ลกัษณะการประกอบธรุกิจโดยสงัเขป 
ผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  

ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี (TIME dotCom International Sdn Bhd) เป็นบรษิทัจ ากดั 
จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายมาเลเซยี  โดยเป็นบรษิทัที่ TIME ถอืหุน้อยู่ทัง้หมด และเป็นบรษิทัโฮลดิง้ (Holding 
Company) ที ่ TIME ใชเ้ป็นชอ่งทางการลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบกจิการดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีนปัจจุบนั 
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัซึง่ประกอบกจิการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ รวมถงึ ประเทศไทย และ
ประเทศเวยีดนาม  

ขอ้มลู ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดล้งทุนใน 3 บรษิทั ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4-2: บริษทัท่ีลงทุนโดยผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 

บริษทั ประเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ปีท่ีเร่ิมลงทุน 

การประกอบธรุกิจ 

1. บรษิทั เคริซ์ จ ากดั ไทย 49.001 2558 ผู้ประกอบการซึ่งให้บริการด้าน
อนิเทอรเ์น็ต การสื่อสารแบบจดุต่อ
จุด (point-to-point) และให้บรกิาร
เครอืขา่ยใหก้บัลูกค้ากลุ่มองคก์รที่
อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนใหญ่ รวมถงึการใหบ้รกิาร
ศูนย์ข้อมูล (data centre) ส าหรบั
ลูกคา้กลุ่มองคก์ร 

2. บรษิทั เคริซ์ โฮลดิง้ จ ากดั ไทย 49.002 2558 บรษิทัซึง่ประกอบกจิการลงทนุโดย
การถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น 

3. บรษิทั ซเีอม็ซ ีเทเลคอมมนูิเคชัน่  
อนิฟราสตรคัเจอร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

เวยีดนาม 45.272 2558 ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ซึ่ ง ใ ห้ บ ริก า ร
อินเทอร์เน็ตส าหรับลูกค้ากลุ่ม
องค์กร และผู้ใช้ตามบ้าน รวมถึง 
ใหบ้รกิารขอ้มลูออนไลน์  

หมายเหตุ: ณ วนัทีย่ ื่นแบบค าเสนอซื้อต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผูท้ าค าเสนอซื้อฯ จะถอืหุน้ของบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนรอ้ยละ 1.75 ของจ านวนหุน้ทีอ่อก
และช าระแลว้ทัง้หมดของกจิการ 
1 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ อกีรอ้ยละ 51.00 ถอืโดยบรษิทั เคริซ์ โฮลดิ้ง จ ากดั 
2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่หลอือยู่ไมเ่ป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั TIME / TdCI 
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ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

TIME เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซยี และเป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
มาเลเซยี (Bursa Malaysia Stock Exchange) ตัง้แต่ปี 2544 และ TIME มมีลูค่าตามราคาตลาด ณ วนัที ่30 สงิหาคม 
2560 จ านวน 5.76 พนัลา้นรงิกติมาเลเซยี (หรอืคดิเป็นมลูค่าประมาณ 44.93 พนัลา้นบาท) TIME เป็นศนูยก์ลางขอ้มลู
โทรคมนาคม และเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซยี โดยมเีครอืขา่ยครอบคลุมทัว่โลก ธุรกจิของ 
TIME ประกอบดว้ย 4 กลุ่มธุรกจิหลกั ดงัต่อไปนี้  

• โทรคมนาคมพืน้ฐานในประเทศมาเลเซยี (Fixed line telecommunication business in Malaysia) 
• โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น ้าระดบัโลก  (International bandwidth and 

submarine cable capacity business globally) 
• บรกิารศนูยข์อ้มลู (Data centre) และ 
• ลงทุนในกจิการทีใ่หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN) รวมถงึประเทศไทย 

TIME มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการด าเนินการ ประกอบดว้ย โครงขา่ยใยแกว้น าแสงภายในประเทศเขา้สูร่ะบบสว่น
ภูมภิาค ระบบโครงขา่ยเคเบลิใตน้ ้าหลายแหง่ ศนูยข์อ้มลู และการลงทุนในผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมรายอื่นใน
ต่างประเทศ ซึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วท าให ้ TIME สามารถใหบ้รกิารลกูคา้ในการเชื่อมต่อทัง้ภาคพืน้ดนิและใตน้ ้าไดอ้ย่าง
สมบรูณ์แบบ และบรกิารเสรมิซึง่ตอบสนองความตอ้งการแบนดว์ดิทท์ีเ่ชื่อถอืไดใ้นภมูภิาคอาเซยีน ทีเ่ตบิโตอย่าง
รวดเรว็ 

TIME ใหบ้รกิารการเชื่อมต่อทีม่คีุณภาพสงูแก่ลกูคา้หลายประเภท รวมถงึ ผูใ้หบ้รกิารคา้สง่ ลกูคา้องคก์ร และ 
ผูใ้หบ้รกิารคา้ปลกี  การใหบ้รกิารของ TIME รวมถงึ การใหบ้รกิารเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต โครงขา่ยสว่นบุคคล และแบนด์
วดิทร์ะหว่างประเทศ รวมทัง้การใหบ้รกิารศนูยข์อ้มลู ซึง่การใหบ้รกิารในแต่ประเภทมกีารพฒันาอย่างมนียัส าคญัซึง่
เหน็ไดจ้ากผลตอบรบัทีด่จีากลกูคา้ทีไ่ดร้บับรกิาร  

 สรุปลกัษณะธุรกจิหลกั 4 ประเภทของ TIME สรุปโดยสงัเขปไดด้งัต่อไปนี้ 
•  โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunications business in Malaysia)  

TIME ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสง (optical fibre 
network) ให้แก่ผู้ให้บริการค้าส่ง ลูกค้ากลุ่มองค์กร และผู้ให้บริการค้าปลีกในประเทศมาเลเซีย  ธุรกิจ
โทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศมาเลเซียของ  TIME ได้ยึดระบบ  Cross Peninsular Cable System 
(CPCSTM) ซึ่งเป็นโครงข่ายเสน้ใยแก้วน าแสงขัน้สูง (advanced fibre optic network) ที่มคีวามยาว 16,000 
กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและสงิคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซีย ตามตัวอย่างที่ปรากฏในรูปภาพ
ดา้นล่างนี้  
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ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 TIME ลงทุนโดยตรงในบรษิทัย่อย จ านวนทัง้หมด 17 บรษิทั ใน 4 ธุรกจิหลกั โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 4-4: บริษทัย่อยท่ี TIME ลงทนุ 

บริษทั ประเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ปีจดัตัง้บริษทั 

การประกอบธรุกิจ 

โทรคมนาคมพ้ืนฐานในประเทศมาเลเซีย 
1. TT dotCom Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2522 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิาร

ส่งผา่นเสยีง ขอ้มลู วดีโิอ และ
รปูภาพผา่นเครอืขา่ย
ภายในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 

2. TIME dotNet Berhad* มาเลเซยี 100 2543 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 
4. Fantastic Fiesta Sdn Bhd* 
 

มาเลเซยี 70 2557 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 

โครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้น ้าระดบัโลก 
1. Global Transit Communications Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2548 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิาร

โทรคมนาคมและบรกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

2. Global Transit Limited มาเลเซยี 100 2551 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิ
ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคม และ
การคา้แบนดว์ดิท ์

3. Global Transit 2 Limited มาเลเซยี 100 2557 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิ
ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคม และ
การคา้แบนดว์ดิท ์

4. Global Transit 3 Limited มาเลเซยี 100 2557 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิ
ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคม และ
การคา้แบนดว์ดิท ์
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บริษทั ประเทศ 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
ปีจดัตัง้บริษทั 

การประกอบธรุกิจ 

5. Global Transit 5 Limited มาเลเซยี 100 2557 ผูป้ระกอบการซึง่ประกอบธรุกจิ
ใหบ้รกิารดา้นโทรคมนาคม และ
การคา้แบนดว์ดิท ์

6. Global Transit Singapore Pte Ltd  สงิคโปร ์ 100 2548 ผูป้ระกอบการซึง่คา้สง่อปุกรณ์
โทรคมนาคม และใหบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้ง 

7. Global Transit (Hong Kong) Limited  ฮอ่งกง 100 2548 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิาร
บรหิารจดัการ 

บริการศนูยข้์อมูล 
1.AIMS Cyberjaya Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2550 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิาร

เครอืขา่ยเสรมิ (value added 
network) ใหบ้รกิารขอ้มลู 
บรกิารเชื่อมระบบ การ
ระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ยขอ้มลู 
และเครอืขา่ยของแอพพลเิคชัน่
ของลูกคา้กลุ่มองคก์ร 

2. AIMS Data Centre Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2533 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิาร
เครอืขา่ยเสรมิ (value added 
network) ใหบ้รกิารขอ้มลู 
บรกิารเชื่อมระบบ การ
ระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ยขอ้มลู 
เครอืขา่ยของแอพพลเิคชัน่ของ
ลูกคา้กลุ่มองคก์ร และระบบ
บรหิารจดัการตกึและอาคาร 

3. AIMS Data Centre Pte Ltd สงิคโปร ์ 100 2548 ผูป้ระกอบการซึง่ใหบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้งกบัโทรคมนาคมและ 

4. The AIMS Asia Group Sdn Bhd* 
 

มาเลเซยี 100 2548 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 

5. AIMS Data Centre 2 Sdn Bhd* มาเลเซยี 100 2550 หยุดประกอบกจิการชัว่คราว 
ลงทุนในกิจการท่ีให้บริการด้านโทรคมนาคมในภมิูภาคอาเซียน 

1. Time dotcom International Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2558 บรษิทัซึง่ลงทนุโดยการถอืหุน้ใน
นิตบิุคคลอื่น 

2. Planet Tapir Sdn Bhd มาเลเซยี 100 2533 บรษิทัซึง่ลงทนุโดยการถอืหุน้ใน
นิตบิุคคลอื่น 

หมายเหต:ุ บรษิทัย่อยดงักลา่วอยู่ในระหวา่งการถอนชือ่ออกจากทะเบยีนบรษิทัของประเทศมาเลเซยีภายใต ้มาตรา 308 (1) ของพระราชบญัญตับิรษิทั (Companies Act 1965) ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และจดัรวมอยู่ในงบการเงนิภายในส าหรบัผูบ้รหิารทีย่งัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

(2) ทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้วของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 TdCI มทีุนจดทะเบยีน 400,000 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 3.12 ลา้นบาท) ซึง่ไดอ้อก
และช าระแล้วจ านวน 2 รงิกติมาเลเซยี (ประมาณ 15.60 บาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2 หุ้น (ค านวณมูลค่าจาก
อตัราแลกเปลีย่น 1 รงิกติมาเลเซยี ต่อ 7.80 บาท 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  
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 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 TIME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 1.15 พนัล้านริงกิตมาเลเซีย 
(ประมาณ 8.97 พนัลา้นบาท) แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 578,294,634 หุน้ (ค านวณมลูค่าจากอตัราแลกเปลีย่น 1 รงิกติ
มาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท) และเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 TIME ได้ออกหุ้นสามญัจ านวน 3,159,221 หุ้น ให้แก่
พนักงานตามโครงการออกหุ้นให้พนักงานของ TIME (TIME’s Share Grant Plan (“SGP”)) ในส่วนของ Annual 
Restricted Share Plan และ Annual Performance Share Plan ดงันัน้ ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 TIME  มหีุน้สามญั
จ านวนทัง้สิน้ 581,453,855 หุน้ 

 

(3) บญัชีรายช่ือผูถ้ือหุ้นของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ   

 TdCI เป็นบรษิทัย่อยที ่TIME ถอืครองหุน้อยู่ทัง้หมด  โดย TdCI ถูกจดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการ
เขา้ลงทุน ร่วมทุน หรอืเป็นหุน้สว่นกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมอื่น ๆ ในภูมภิาคอาเซยีน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

รายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มดีงันี้  

ตารางท่ี 4-5: รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME 

ล าดับ ช่ือ จ านวนหุ้น 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียง 
(ร้อยละ)  

ข้อมูลเบือ้งต้น 

1 Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd 177,174,359 30.47 บริษัทจ ากัดซึ่ง Khazanah Nasional Berhad ถือหุ้ นร้อย
ละ 30.00 และ Global Transit International Sdn Bhd ถือ
หุ้ นร้อยละ 70.00 โดย Global Transit International Sdn 
Bhd เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้น
อยู่ทั ง้หมด ทัง้ นี  ้Megawawisara Investments Limited 
(“MIL”) ถือหุ้ นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd 
โดยมี  Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึ่งเป็นกรรมการ 
และผู้บริหารของ TIME เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลา่ว 
นอกเหนือจากนี ้ไม่มีกรรมการหรือผู้ บริหารคนอ่ืนของ 
TIME เป็นผู้ ถือหุ้นของ MIL อีก  โดย Megawisra Sdn Bhd 
ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมจ านวน 126,890,382 หุ้น
ใน TIME คิดเป็นอตัราร้อยละ 21.94 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด
ของ TIME 

2 Khazanah Nasional Berhad 65,298,982 11.23 กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาติของรัฐบาลมาเลเซีย 
3 Kumpulan Wang Persaraan 

(Diperbadankan)  
52,330,148 9.00 กองทนุบ าเหน็จบ านาญของรัฐบาลมาเลเซีย 

4 Citigroup Nominees 
(Tempatan) Sdn Bhd 
- Exempt An for AIA Bhd 

15,911,700 2.74 บริษัทตัวแทนถือหลักทรัพย์ (Nominee) ของบริษัท AIA 
Bhd (บริษัทประกนัภยั) 
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ล าดับ ช่ือ จ านวนหุ้น 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียง 
(ร้อยละ)  

ข้อมูลเบือ้งต้น 

5 Amsec Nominees (Tempatan) 
Sdn Bhd 
- Amtrustee Berhad  

14,821,720 2.55 บ ริ ษัทตัวแทนถือหลักท รัพย์  (Nominee) ของทรัสตี  
(Amtrustee Berhad) ซึ่ ง มี  CIMB Islamic Dali Equity 
Growth Fund (UT-CIMB-DALI) เป็นผู้ รับประโยชน์ 

6 Citigroup Nominees 
(Tempatan) Sdn Bhd  
- คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญของพนกังาน 
(Employees Provident Fund 
Board) 

14,261,500 2.45 บริษัทตวัแทนถือหลกัทรัพย์ (Nominee) ของกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญพนกังาน (Employee Provident Fund) 
ซึง่เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่บริหารจดัการเงินน าสง่
ของพนกังานทกุคนในประเทศมาเลเซีย 

7 Amanahraya Trustee Berhad  
- Public Smallcap Fund 

10,868,260 1.87 ทรัสตี (Trustee) ของกองทนุรวม Public Mutual 
Smallcap Fund 

8 Amanahraya Trustees Berhad  
- Public Islamic Select 
Treasures Fund  

9,628,040 1.66 ทรัสตี (Trustee) ของกองทนุรวม Public Islamic Select 
Treasures Fund 

9 Cartaban Nominees 
(Tempatan) Sdn Bhd  
- PAMB for Prulink Equity Fund 

6,855,000 1.18 ทรัสตี (Trustee) ของกองทนุรวม Prulink Equity Fund 

10 Amanahraya Trustee Berhad 

- Public Ittikal Sequel Fund 
6,442,000 1.11 ทรัสตี  (Trustee) ของกองทุนรวม Public Ittikal Sequel 

Fund 
 รวมผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 373,591,709 64.25  
 ผู้ ถือหุ้นอ่ืน ๆ  207,862,146 35.75  
 รวมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 581,453,855 100.00  

หมายเหตุ: 
1. บรษิทัจ ากดัซึง่ Khazanah Nasional Berhad ถอืหุน้รอ้ยละ 30.00  และ Global Transit International Sdn Bhd ถอืหุน้รอ้ยละ 70.00 โดย Global Transit International 

Sdn Bhd เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั Megawisra Sdn Bhd ถอืหุน้อยู่ทัง้หมด ทัง้นี้ Megawawisara Investments Limited (“MIL”) ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn 
Bhd โดยม ี Afzal Rahim และ Patrick Corso ซึง่เป็นกรรมการ และผูบ้รหิารของ TIME เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิทัดงักล่าว  นอกเหนือจากนี้ ไม่มกีรรมการหรอืผูบ้รหิาร
คนอืน่ของ TIME เป็นผูถ้อืหุน้ของ MIL อกี  โดย Megawisra Sdn Bhd ถอืหุน้โดยทางตรงและทางออ้มจ านวน 138,510,382 หุน้ใน TIME คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 24.00 ของ
จ านวนหุน้ทัง้หมดของ TIME  

2. กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาตขิองรฐับาลมาเลเซยี 
3. กองทนุบ าเหน็จบ านาญของรฐับาลมาเลเซยี 
4. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของบรษิทั AIA Bhd (บรษิทัประกนัภยั)  
5. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของทรสัต ี(Amtrustee Berhad) ซึง่ม ีCIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) เป็นผูร้บัประโยชน์ 
6. บรษิทัตวัแทนถอืหลกัทรพัย์ (Nominee) ของกองทนุบ าเหน็จบ านาญพนักงาน (Employee Provident Fund) ซึง่เป็นหน่วยงานตามกฎหมายทีบ่รหิารจดัการเงนิน าส่งของ

พนกังานทกุคนในประเทศมาเลเซยี 
7. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Mutual Smallcap Fund  
8. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Islamic Select Treasures Fund  
9. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Prulink Equity Fund 
10. ทรสัต ี(Trustee) ของกองทนุรวม Public Ittikal Sequel Fund  

 
(4) คณะกรรมการบริษทัของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  
8.1. รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัของ TdCI ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 
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ตารางท่ี 4-6: รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ TdCI 
ชื่อ ต าแหน่ง 

1. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการ 
2. Saiful Husni Bin Samak กรรมการ 
3. Christopher Suart Parker Wilson กรรมการ 

 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

8.2. รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัของ TIME ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 

ตารางท่ี 4-7: รายช่ือคณะกรรมการบริษทัของ TIME  

ชื่อ ต าแหน่ง 

1. Abdul Kadir Md Kassim ประธานกรรมการบรหิาร 

2. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการบรหิาร (ประธานบรหิาร) 

3. Patrick Corso กรรมการบรหิาร 

4. Lee Guan Hong กรรมการบรหิาร 

5. Elakumari Kantilal กรรมการ 

6. Ronnie Kok Lai Huat กรรมการอสิระอาวุโส 

7. Hong Kean Yong กรรมการอสิระ 

8. Mark Guy Dioguardi กรรมการอสิระ 

(5) สรปุผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ  
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ  

ตารางท่ี 4-8: สรปุผลการด าเนินงานรวมและฐานะการเงินของผูท้ าค าเสนอซ้ือฯ 
งบการเงินของผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 

2558(1) 2559 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ 
สนิทรพัยร์วม   
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 66.77 121.93 
(หน่วย: ลา้นบาท) 520.81 951.05 

หนี้สนิรวม(2)  
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 64.51 117.10 
(หน่วย: ลา้นบาท) 503.18 913.38 

ทนุจดทะเบยีน (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 0.40 0.40 
(หน่วย: ลา้นบาท) 3.12 3.12 

ทนุจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.00 2.00 
(หน่วย: ลา้นบาท) 15.60 15.60 

ก าไรสะสม 
 

(หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 4.83 
(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 37.67 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 4.83 
(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 37.67 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
รายไดร้วม (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 2.64 

(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 20.59 
ค่าใชจ้า่ยรวม(3) (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 0.06 0.47 
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งบการเงินของผู้ท าค าเสนอซ้ือฯ 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว 

2558(1) 2559 

(หน่วย: ลา้นบาท) 0.47 3.67 
ก าไรสุทธ ิ (หน่วย: ลา้นรงิกติมาเลเซยี) 2.26 2.57 

(หน่วย: ลา้นบาท) 17.63 20.05 
ทีม่า: งบการเงนิตรวจสอบแลว้ของไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี
หมายเหตุ: (1) งบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่ 2 มกราคม 2558 (วนัทีจ่ดัตัง้บรษิทั) ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
     (2) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 หนี้สนิทัง้หมดรวมเงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้จ านวน 51,000,000 บาท ซึง่คดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 12.50 ต่อปี  
     (3) คา่ใชจ้่ายรวมสว่นใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารและตน้ทนุทางการเงนิ 
 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการของผูท้ า
ค าเสนอซือ้ฯ  

ตารางท่ี 4-9: งบการเงินรวมของ TIME 

หน่วย: ล้านริงกิต
มาเลเซีย 

หน่วย: ล้านบาท 
[1 ริงกิตมาเลเซีย  = 
7.80 บาท] 

งบการเงินตรวจสอบแล้ว งบการเงิน 

2557 2558 2559 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2559 
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดอืน  
ปี 2560  
(ยงัไมไ่ด้
ตรวจสอบ) 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน
รวม 

งบการเงิน
รวม 

งบแสดงสถานะทางการเงิน 

สนิทรพัยร์วม 
      2,745.35        1,532.42        2,609.94        1,295.88        2,747.30      1,303.90  2,448.93 2,726.72 
    21,413.73      11,952.88      20,357.53  10,107.86      21,428.94    10,170.42  19,101.65 21,268.42 

หนี้สนิรวม 
         386.94             10.76           527.39              6.89           564.41            9.64  387.92 551.30 
      3,018.13            83.93        4,113.64           53.74        4,402.40          75.19  3,025.78 4,300.14 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
      2,358.41        1,521.67        2,082.55        1,289.00        2,182.89      1,294.27  2,061.01 2,175.42 
    18,395.60      11,869.03      16,243.89     10,054.20      17,026.54    10,095.31  16,075.88 16,968.28 

ทนุจดทะเบยีน 
      5,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00        5,000.00      5,000.00  5,000.00 -* 
    39,000.00      39,000.00      39,000.00     39,000.00      39,000.00  39,000.00  39,000.00 - 

ทุนจดทะเบียนที่ออก
และเรยีกช าระแลว้ 

         286.93           286.93           287.80           287.80           289.15  289.15          287.80       1,154.73*  
      2,238.05        2,238.05        2,244.84      2,244.84        2,255.37    2,255.37         2,244.84        9,006.89  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

รายไดร้วม(1)  
         596.28             16.50           682.36           257.71           766.94         168.10  350.63 423.74 
      4,650.98          128.70        5,322.41       2,010.14        5,982.13     1,311.18  2,734.91 3,305.17 

ค่าใชจ้า่ยรวม(2)  
469.37 16.11 559.1 78.84 596.33 28.53 283.93(5) 340.48(5) 

3,661.09 125.66 4,360.98 614.95 4,651.37 222.53 2,214.65 2,655.76 

ก าไรสุทธ ิ
172.40(3) 39.12(3) 191.36(4) 257.31(4) 249.93(4) 147.73(4) 80.00(6) 88.93 
1,344.72 305.14 1,492.61  2,007.02 1,949.45 1,152.29  624.00 693.65 

ก า ไ ร สุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น 
(เซน, บาท) (7)   

30.34  n/a 
n/a 

33.55  n/a 
n/a 

43.33  n/a 
n/a 

13.90 15.38 
2.37  2.62  3.38  1.08 1.20 

เ งิ น ปั น ผ ล ต่ อ หุ้ น 
(เซน, บาท)   

- n/a 
n/a 

79.10  
n/a 

20.00 
n/a 

6.70 17.30 
- 6.17 1.56 0.52 1.35 

มู ล ค่ า ต า ม บั ญ ช ี
(ริ ง กิ ต ม า เ ล เ ซี ย , 
บาท)    

4.11 n/a 3.62 n/a 3.77 n/a 3.58 3.76 

32.06 n/a 28.24 n/a 29.41 n/a 27.93 29.34 

ทีม่า: รายงานประจ าปีและงบการเงนิทีผ่า่นการตรวจสอบแลว้  ปี 2557-2559 และงบการเงนิทีย่งัไม่ไดส้อบทานงวด 6 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 ของ TIME  
ผูถ้อืหุน้ของ SYMC และนกัลงทุนสามารถพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิและขอ้มลูอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั TIME ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ http://www.time.com.my/investor-relations 
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* ณ วนัที ่31 มกราคม 2560 พระราชบญัญตับิรษิทัฉบบัใหม ่2559 (Company Act 2016) มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศมาเลเซยี โดยตามมาตรา 618 ของพระราชบญัญตับิรษิทั 2559 (Company 
Act 2016) ดงักลา่วก าหนดเกีย่วกบักรณไีมม่กีารก าหนดมลูคา่หุน้ (a no-par value regime) ใหม้ลูคา่ใด ๆ ทีค่งเหลอืในบญัชสีว่นล ้ามลูคา่หุน้ (share premium account) จะถูกน ามารวมเป็น
สว่นหนึ่งของทนุจดทะเบยีนของบรษิทั  
หมายเหตุ:  
(1) รายไดร้วม 

- รายไดร้วมในงบการเงนิรวม ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ าหน่ายขอ้มลู เสยีง ศนูย์ขอ้มลู และการบรกิารอืน่ ๆ 
- รายไดร้วมในงบการเงนิเฉพาะกจิการ ประกอบดว้ยคา่ธรรมเนยีมการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อย และเงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 
- ในปี 2559 สดัสว่นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑแ์บ่งเป็น รายไดจ้ากการขายขอ้มลูรอ้ยละ 75.82 เสยีงรอ้ยละ 11.15 ศนูย์ขอ้มลูรอ้ยละ 12.35 และอืน่ๆ รอ้ยละ 0.68 
- ในชว่งแรกของปี 2560 สดัสว่นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑแ์บ่งเป็น รายไดจ้ากการขายขอ้มลูรอ้ยละ 76.52 เสยีงรอ้ยละ 9.82 ศนูย์ขอ้มลูรอ้ยละ 13.06 และอืน่ๆ รอ้ย

ละ 0.60 
(2) คา่ใชจ้่ายค านวณจากตน้ทุนการใหบ้รกิาร คา่ใชจ้่ายในการขาย คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร และคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ และตน้ทุนทางการเงิน 
(3) ก าไรสทุธใินรอบปีบญัช ี2557 รวมรายไดจ้ากการลงทนุเป็นจ านวน 39,223,000 รงิกติมาเลเซยี และ 42,699,000 รงิกติมาเลเซยี ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิ
รวม ตามล าดบั 
(4) ก าไรสทุธใินรอบปีบญัช ี2558 และ ปี 2559 ไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยูใ่น DiGi.Com Berhad เป็นจ านวน 109,760,000 รงิกติมาเลเซยี และ 
6,873,000 รงิกติมาเลเซยี ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการปี 2558 และ ปี 2559 ตามล าดบั ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ดงักลา่วส าหรบังบการเงนิรวมปี 2558 และปี 2559 ไดก้ลา่วถงึ
ในหมายเหตุ (7) 
(5) คา่ใชจ้่ายค านวณจากคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานอืน่ๆ การหกัคา่เสือ่มราคา และตน้ทนุทางการเงนิ 
(6) ก าไรสทุธใินรอบงวด 6 เดอืน ปี 2559 ไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจ านวน 157,390,000 รงิกติมาเลเซยี ณ วนัที ่20 
พฤษภาคม 2559 
(7) เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเปรยีบเทยีบก าไรสุทธติ่อหุน้ค านวณโดยไมร่วมรายไดจ้ากก าไรทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายหุน้ทีถ่อือยู่ใน DiGi.Com Berhad จ านวน 274,024,000 รงิกติ
มาเลเซยีในรอบปีบญัช ี2558 และจ านวน 157,390,000 รงิกติมาเลเซยีในรอบปีบญัช ี2559 

 
(6) ภาระผกูพนัท่ีมีนัยส าคญั  
  ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 
  -ไม่ม-ี 
 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบรหิารงาน และการด าเนินกจิการ
ของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

   -ไม่ม-ี  
 

(7) ข้อมูลเก่ียวกบัประวติัการกระท าความผิดทางอาญา 
ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ และ/หรอื ผู้บรหิารของผูท้ าค าเสนอซื้อฯ รวมถึงกรรมการ ผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและบุคคลอื่นใดทีม่ตี าแหน่งเทยีบเท่าบุคคลดงักล่าว 

  -ไม่ม-ี 
  

 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบริหารงาน และการด าเนิน
 กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

 - ไม่ม ี–  

 

(8) ข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุด 
ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ และ/หรอื ผู้บรหิารของผูท้ าค าเสนอซื้อฯ รวมถึงกรรมการ ผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดบับรหิาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและบุคคลอื่นใดทีม่ตี าแหน่งเทยีบเท่า  

 - ไม่ม ี–  
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 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีอ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบายส าคญั การบริหารงาน และการด าเนิน
 กจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 

 - ไม่ม ี-  

5. หน้า 25 ขอ้ 6 โครงสรา้งการถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

 จากเดมิ 

6. โครงสรา้งการถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
ในกรณีที่ผูท้ าค าเสนอซื้อฯ สามารถซื้อหลกัทรพัยข์องกจิการทัง้หมดตามความประสงคท์ี่แสดงไวใ้นค าเสนอซือ้ 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจะเป็นดงันี้ 

ตารางท่ี 4-14: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

*ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. รวมถงึ นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร นายกรณัย์พล อศัวสวุรรณ นายวนัชยั สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกจิสนุทร โดยแสดงข้อมลูบนสมมตฐิานวา่ ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. ได้
ขายหุน้ทีแ่ต่ละทา่นถอืครองตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 37 ตามทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดเ้สนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ  

เพิม่เตมิเป็น 

6. โครงสรา้งการถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 
ในกรณีที่ผูท้ าค าเสนอซื้อฯ สามารถซื้อหลกัทรพัยข์องกจิการทัง้หมดตามความประสงคท์ี่แสดงไวใ้นค าเสนอซือ้ 

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจะเป็นดงันี้ 

ตารางท่ี 4-14: โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

*ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. รวมถงึ นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร นายกรณัย์พล อศัวสวุรรณ นายวนัชยั สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกจิสนุทร โดยแสดงข้อมลูบนสมมตฐิานวา่ ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. ได้
ขายหุน้ทีแ่ต่ละทา่นถอืครองตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 37 ตามทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดเ้สนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนฯ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. ดงักลา่ว และ ไทม ์ดอทคอม 
อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ีไดต้กลงเขา้ท าสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ โดยคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. แต่ละราย และไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ 
บเีอชด ีต่างไมม่เีจตนาทีจ่ะเป็นบุคคลทีก่ระท าการรว่มกนั (concert party) ภายใตก้ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กลา่วคอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 7/2552 เรือ่ง ก าหนด
ลกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับุคคลอืน่ และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 และตกลงใชส้ทิธอิอกเสยีงและอ านาจทีต่นมอียู่ใน
กจิการตามแนวทางของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่ 

  

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น(1) 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ

กิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม์ ดอทคอม อนิเตอร์เนชนัแนล เอ
สดเีอน็ บเีอชด ี

126,090,050 38.75 38.75 

2. ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. 90,751,993 27.89 27.89 

3. ผูถ้อืหุน้เดมิ 108,551,638 33.36 33.36 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น(1) 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ

กิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม์ ดอทคอม อนิเตอร์เนชนัแนล เอ
สดเีอน็ บเีอชด ี

126,090,050 38.75 38.75 

2. ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. 90,751,993 27.89 27.89 

3. ผูถ้อืหุน้เดมิ 108,551,638 33.36 33.36 
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6. หน้า 26 ขอ้ 7 รายช่ือคณะกรรมการ SYMC ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

จากเดมิ 

7. รายช่ือคณะกรรมการ SYMC  ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

ตารางท่ี 4-15: คณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสทิธิ ์เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  

3. นายจติเกษม แสงสงิแกว้ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 

5. นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

7. นางสาวบุษกร จารวุชริาธนากุล กรรมการ 

8. นายสุพรชยั โชตพิุทธกิุล กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

9. นายวนัชยั สมบูรณ์ผล กรรมการ 
ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ นางสาวณฐัยาณ์ จงึสวสัดิเ์มธา ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนส าเรจ็ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
กจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ในกจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ผูท้ าค าเสนอซือ้มี
ความประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระแทนทีก่รรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอสิระ) ท่านเดมิ เพื่อเพิม่จ านวนกรรมการ
อสิระในคณะกรรมการของกจิการโดยทีก่รรมการ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระ 1 ท่านจะ
ถูกเสนอชื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการพจิารณาแต่งตัง้ 

เพิม่เตมิเป็น 

7. รายช่ือคณะกรรมการ SYMC  ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 

ตารางท่ี 4-15: คณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

2. นายประสทิธิ ์เหมวราพรชยั 
รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ  

26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

3. นายจติเกษม แสงสงิแกว้ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

4. นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 

5. นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ1 24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

6. นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานการตลาดและสารสนเทศ 

24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

7. นางสาวบุษกร จารวุชริาธนากุล 
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิและ
บญัช2ี 

26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 

8. นายสุพรชยั โชตพิุทธกิุล 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานวศิวกรรม 1 

26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 
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ช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

9. นายวนัชยั สมบูรณ์ผล 
กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานรฐักจิ
สมัพนัธ ์จดัซือ้และบรหิารทรพัยส์นิ 

26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ: 1. กรรมการผูจ้ดัการ หมายรวมถงึ ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามนยิามในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ตามทีป่รากฏใน 247-4 
     2. รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงนิและบญัช ีหมายรวมถงึ ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ ตามนยิามในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ตามทีป่รากฏใน 247-4 
     นางสาวณฐัยาณ์ จงึสวสัดิเ์มธา ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนส าเรจ็ ผู้ท าค าเสนอซื้อจะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
กจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ในกจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ โดยผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่จ านวน 4 ท่านเพื่อแทนทีก่รรมการท่านเดมิจ านวน 4 ท่าน ซึง่ในจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้
คาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน จากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่สนอดงักล่าวจ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดมิ อกีทัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล จ านวนกรรมการอิสระจะเพิม่ขึน้จาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การ
แต่งตัง้ตวัแทนจะด าเนินการตามขอ้บงัคบัของกจิการ รวมถงึบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระแทนทีก่รรมการ (ที่ไม่ใช่
กรรมการอสิระ) ท่านเดมิ เพื่อเพิม่จ านวนกรรมการอสิระในคณะกรรมการของกจิการโดยทีก่รรมการ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการ
อสิระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระ 1 ท่านจะถูกเสนอชื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นของ
กจิการพจิารณาแต่งตัง้ 

นอกจากนัน้ ตามขอ้ตกลงในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่าง
เป็นทางการผ่านบรษิทัจดัหางานระดบัมอือาชพีทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อเลอืกและรบับุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาด ารง
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ ผูท้ าค าเสนอซือ้มสีทิธเิสนอชื่อในส่วนของต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ฝ่ายการเงนิ 

จากการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บรหิารขา้งต้น ต าแหน่งดงักล่าวจะถูกเสนอชื่อโดยผู้ท าค าเสนอซื้อและถูก
แทนที่โดยกรรมการและผู้บรหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ซึ่งจะท าใหก้จิการไดร้บัผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานน้อยที่สุด นอกจากนี้ตามที่แสดงในรายงานประจ าปีของ SYMC กจิการได้มกีารด าเนินการวางแผน
ทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) และจดัท าแผนการพฒันาคนเก่ง (Talent Management System) เพื่อใหแ้น่ใจว่า
กิจการจะไม่พึ่งพาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดมิจะยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นในจ านวนที่มี
นัยส าคญั รวมทัง้จะยงัคงเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของกจิการ ซึง่จะสามารถใหค้วามช่วยเหลอืระหว่างขัน้ตอน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บรหิารขา้งต้น เพื่อให้กจิการสามารถด าเนินไปได้โดยปราศจากการหยุดชะงกัที่มี
นยัส าคญั 

ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสรจ็สิน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะถอืหุน้ในกจิการมากกว่ารอ้ยละ 35.00 ดงันัน้
ผูท้ าค าเสนอซือ้จะมสีทิธใินการออกเสยีงเพยีงพอทีจ่ะส่งผลกระทบต่อวาระทีต่้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากสดุจากผูถ้อืหุน้ (คะแนนเสยีงขา้งมากเกนิกว่ารอ้ยละ 75.00 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด) 
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7. หน้า 36-37 ขอ้ 4.3 ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของ SYMC 

จากเดมิ 

4.3. ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของ SYMC 

ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

แมว้่าในปี 2559 ทีผ่่านมาโดยภาพรวมของตลาดวงจรสื่อสารความเรว็สงูจะมกีารเตบิโตทัง้ในแง่ของปรมิาณการ
บรโิภคและมลูค่าตลาดรวม แต่ในบางตลาดยงัคงมกีารแขง่ขนัทีส่งูท าใหเ้กดิแรงกดดนัในดา้นราคา ผูป้ระกอบการธุรกจิ
วงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยส่วนใหญ่ จึงเน้นการสร้างรายได้เพิ่มโดยการน าเสนอการเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กบัลูกค้า
ปัจจุบนั เพื่อรกัษาฐานรายไดเ้ดมิไว ้และหาลกูคา้วงจรใหม่ๆ เพิม่เพื่อสรา้งการเตบิโตของรายได ้รวมถงึการท ากลยุทธ์
การขายใหม่ๆ เช่น การพ่วงบรกิารอื่นเสรมิกบัการใหบ้รกิารวงจรสื่อสารความเรว็สงู เพื่อสนองต่อความตอ้งการบรกิาร
ทีม่คีวามหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน้กว่าในอดตี นอกจากนี้ การพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ก็
เป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารและรกัษาฐานลกูคา้ ซึง่ทาง SYMC ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในขอ้
นี้ และไดใ้สใ่จทุ่มเทพฒันาฝึกอบรมบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการให้บริการของ SYMC  จากการให้บริการลูกค้ากลุ่ม Internet Access, Private Network และ 
International Private Leased Circuit (IPLC) รวมกนัสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ซึง่
สภาวะการแขง่ขนัในทัง้ 3 ตลาดเป็นดงันี้ 

ตลาด Internet Access มกีารเจรญิเติบโตของปรมิาณความต้องการใชแ้บนด์วดิท์ทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่
การแขง่ขนัทางดา้นราคากม็คีวามรุนแรงมากเช่นเดยีวกนั ราคาขายต่อหนึ่งหน่วยแบนดว์ดิทล์ดลงจากปีก่อนหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากตลาดนี้ค่อนขา้งทรงตวั เป้าหมายของ SYMC ในตลาดนี้คอืการรกัษาฐานลูกคา้เดมิเอาไว้
และสรา้งการเจรญิเตบิโตของรายไดใ้หม่เพยีงเลก็น้อย 

ตลาด Private Network ในปีที่ผ่านมามกีารเติบโตด้านปรมิาณการใช้งานค่อนข้างสูง ปัจจยัด้านราคากย็งัคงมี
ความส าคัญที่ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ แต่ลูกค้าจ านวนหนึ่งยั งคงให้ความส าคัญกบั
เสถยีรภาพของวงจรในระดบัสงู และเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีม่ ัน่ใจและเชื่อถอืไดม้ากกว่าปัจจยัดา้นราคา และในอนาคตเมื่อ 
Internet of things (IOT) เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติ ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิารกจ็ะยิง่มอีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้ามากขึ้น เพราะหากวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เชื่อมต่อ IOT นัน้ไม่มี
เสถยีรภาพทีเ่พยีงพอกอ็าจจะน าไปสู่อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัชวีติได ้ตวัอย่างเช่น IOT ทีใ่ชใ้นทางดา้นการแพทย ์
หรือ IOT ที่ใช้กบัระบบขนส่งคมนาคม เป็นต้น เป้าหมายของ  SYMC ในตลาด Private Network คือการสร้างการ
เตบิโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง และขยายฐานลกูคา้ใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ 

ตลาด International Private Leased Circuit (IPLC) ซึง่เป็นการใหบ้รกิารเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารและสง่ขอ้มลูระหว่าง
ประเทศยงัคงมกีารเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมากในปีทีผ่่านมาและมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง ปัจจยัส าคญัมาจากปรมิาณ
ความตอ้งการใชง้านของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศเพื่อนบา้นเป็นส าคญั วงจร IPLC สว่นใหญ่จะมขีนาดแบนด์
วดิทส์งู ดงันัน้ ราคาขายต่อวงจรจะค่อนขา้งสงูกว่าวงจรในประเทศทัว่ๆ ไปทีม่ขีนาดแบนดว์ดิทต์ ่ากว่า สภาวะดา้นการ
แข่งขนัดา้นราคาในตลาด IPLC ค่อนขา้งสงู แต่อย่างไรกต็าม ในตลาดวงจรสื่อสารความเรว็สงูระหว่างประเทศ ลูกคา้
มกัจะกระจายการเช่าวงจรจากผูใ้หบ้รกิารมากกว่า 1 ราย เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งดา้นเสถยีรภาพ ดงันัน้ การ
ผกูขาดในตลาดน้ีอย่างเบด็เสรจ็จงึเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้าก โดย SYMC ยงัคงตัง้เป้าหมายการเจรญิเตบิโตของรายไดใ้น
ตลาด IPLC ในอตัราทีค่่อนขา้งสงู ประกอบกบัโครงการเคเบลิใตน้ ้า Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) จะสามารถ
เปิดให้บริการได้ในเดอืนเมษายน 2560 จะช่วยเสริมศกัยภาพการแข่งขนัของ SYMC ในตลาด IPLC ที่ SYMC จะ
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สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศผ่านไดท้ัง้โครงข่ายภาคพืน้ดนิและภาคพืน้น ้า อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของ SYMC ไปอกีขัน้ในการเป็นศนูยก์ลางการเชื่อมต่อโครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 

 SYMC ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อการเติบโตของตลาดโดยรวม เนื่องด้วยวงจรสื่อสารความเรว็สูงถือได้ว่าเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคญัที่จะผลกัดนั “แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม” ใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทัง้ทางภาครฐัและเอกชนร่วมกนั ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากนโยบาย Digital Economy 
จะถูกส่งผ่านไปสู่ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมทุกประเภทอย่างแน่นอน แต่แตกต่างกนัไปตามประเภทและโครงสรา้ง
รายไดข้องผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นคุณภาพของการใหบ้รกิารโครงข่ายกจ็ะทวคีวามส าคญัยิง่ๆ ขึน้ ดว้ยเหตุผลทีว่่า
เสถยีรภาพของโครงขา่ยจะเป็นจุดชีว้ดัในเรื่องของคุณภาพในสนิคา้และบรกิารอื่นๆ อกีมากมาย และในอนาคตอนัใกล้
ทีก่ารพฒันาเทคโนโลยกีารสือ่สารรปูแบบใหม่ๆ ไดถู้กน ามาใชอ้ย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย จะท าใหส้งัคมไทยเป็นยุคที่
ตอ้งพึง่พาการสือ่สารขอ้มลูผ่านวงจรสือ่สารความเรว็สงูทีม่คีุณภาพในปรมิาณมหาศาล 

ผลการส ารวจมลูค่าตลาดสือ่สารประจ าปี 2559 และประมาณการปี 2560 (จดัท าโดยกสทช. และสวทช.) ว่า 
ภาพรวมมลูค่าตลาดสือ่สารปี 60 จะมกีารเตบิโตรอ้ยละ 9.5 หรอืมมีลูค่ารวม 632,120 ลา้นบาท จากปี 59 ทีม่กีารเตบิโต
รอ้ยละ 7.7 โดยมมีลูค่า 577,329 ลา้นบาท ซึง่ตลาดบรกิารสือ่สารปี 60 คาดว่าจะเตบิโตรอ้ยละ 12.2 คดิเป็นมลูค่า 
371,011 ลา้นบาท โดยไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการเตบิโตของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระเภทบรกิารทีไ่ม่ใช่เสยีง 
(Mobile Nonvoice) 
นอกจากนี้ศนูยว์จิยักสกิรไทย ประเมนิว่า ในปี 2559-2561 จะมเีมด็เงนิลงทุนเกีย่วกบัโครงขา่ยใยแกว้น าแสงทัง้สิน้กว่า 
173,000 ลา้นบาท และเงนิลงทนุกว่ารอ้ยละ 70 ของเงนิลงทุนทัง้หมดจะเกดิขึน้ในชว่งปี 2560-2561 เน่ืองจากในปี 
2559 ผูใ้หบ้รกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตแบบมสีายรายใหญ่บางราย ทีใ่หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีด่ว้ย ตอ้งจดัสรรเงนิ
ลงทุนไปกบัการลงทุนโครงขา่ย 4G เป็นหลกั สง่ผลใหเ้มด็เงนิทีจ่ะน า มาลงทุนโครงขา่ยบรอดแ์บนดใ์ยแกว้น าแสง 
น่าจะอยู่ทีร่าว 48,064 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีงรอ้ยละ 1.5 จากปี 2558 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 14.4 และมงีบลงทุน
ราว 47,336 ลา้นบาท 

เพิม่เตมิเป็น 

4.3.      ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของ SYMC 

ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

แมว้่าในปี 2559 ทีผ่่านมาโดยภาพรวมของตลาดวงจรสื่อสารความเรว็สงูจะมกีารเตบิโตทัง้ในแง่ของปรมิาณการ
บรโิภคและมลูค่าตลาดรวม แต่ในบางตลาดยงัคงมกีารแขง่ขนัทีส่งูท าใหเ้กดิแรงกดดนัในดา้นราคา ผูป้ระกอบการธุรกจิ
วงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยส่วนใหญ่ จึงเน้นการสร้างรายได้เพิ่มโดยการน าเสนอการเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กบัลูกค้า
ปัจจุบนั เพื่อรกัษาฐานรายไดเ้ดมิไว ้และหาลกูคา้วงจรใหม่ๆ เพิม่เพื่อสรา้งการเตบิโตของรายได ้รวมถงึการท ากลยุทธ์
การขายใหม่ๆ เช่น การพ่วงบรกิารอื่นเสรมิกบัการใหบ้รกิารวงจรสื่อสารความเรว็สงู เพื่อสนองต่อความตอ้งการบรกิาร
ทีม่คีวามหลากหลายและซบัซอ้นมากขึน้กว่าในอดตี นอกจากนี้ การพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ก็
เป็นกุญแจส าคญัในการพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารและรกัษาฐานลกูคา้ ซึง่ทาง SYMC ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัในขอ้
นี้ และไดใ้สใ่จทุ่มเทพฒันาฝึกอบรมบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการให้บริการของ SYMC  จากการให้บริการลูกค้ากลุ่ม Internet Access, Private Network และ 
International Private Leased Circuit (IPLC) รวมกนัสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 75 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม ซึง่
สภาวะการแขง่ขนัในทัง้ 3 ตลาดเป็นดงันี้ 
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ตลาด Internet Access มกีารเจรญิเติบโตของปรมิาณความต้องการใชแ้บนด์วดิท์ทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่
การแขง่ขนัทางดา้นราคากม็คีวามรุนแรงมากเช่นเดยีวกนั ราคาขายต่อหนึ่งหน่วยแบนดว์ดิทล์ดลงจากปีก่อนหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากตลาดนี้ค่อนขา้งทรงตวั เป้าหมายของ SYMC ในตลาดนี้คอืการรกัษาฐานลูกคา้เดมิเอาไว้
และสรา้งการเจรญิเตบิโตของรายไดใ้หม่เพยีงเลก็น้อย 

ตลาด Private Network ในปีที่ผ่านมามกีารเติบโตด้านปรมิาณการใช้งานค่อนข้างสูง ปัจจยัด้านราคากย็งัคงมี
ความส าคัญที่ลูกค้าใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ แต่ลูกค้าจ านวนหนึ่งยั งคงให้ความส าคัญกบั
เสถยีรภาพของวงจรในระดบัสงู และเลอืกผูใ้หบ้รกิารทีม่ ัน่ใจและเชื่อถอืไดม้ากกว่าปัจจยัดา้นราคา และในอนาคตเมื่อ 
Internet of things (IOT) เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด ารงชวีติ ปัจจยัดา้นคุณภาพในการใหบ้รกิารกจ็ะยิง่มอีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้ามากขึ้น เพราะหากวงจรสื่อสารความเร็วสูงที่ใช้เชื่อมต่อ IOT นัน้ไม่มี
เสถยีรภาพทีเ่พยีงพอกอ็าจจะน าไปสู่อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัชวีติได ้ตวัอย่างเช่น IOT ทีใ่ชใ้นทางดา้นการแพทย ์
หรือ IOT ที่ใช้กบัระบบขนส่งคมนาคม เป็นต้น เป้าหมายของ  SYMC ในตลาด Private Network คือการสร้างการ
เตบิโตของรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง และขยายฐานลกูคา้ใหม้คีวามหลากหลายยิง่ขึน้ 

ตลาด International Private Leased Circuit (IPLC) ซึง่เป็นการใหบ้รกิารเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารและสง่ขอ้มลูระหว่าง
ประเทศยงัคงมกีารเจรญิเตบิโตเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมาและมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง ปัจจยัส าคญัมาจากปรมิาณ
ความตอ้งการใชง้านของผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศเพื่อนบา้นเป็นส าคญั วงจร IPLC สว่นใหญ่จะมขีนาดแบนด์
วดิทส์งู ดงันัน้ ราคาขายต่อวงจรจะค่อนขา้งสงูกว่าวงจรในประเทศทัว่ๆ ไปทีม่ขีนาดแบนดว์ดิทต์ ่ากว่า สภาวะดา้นการ
แข่งขนัดา้นราคาในตลาด IPLC ค่อนขา้งสงู แต่อย่างไรกต็าม ในตลาดวงจรสื่อสารความเรว็สงูระหว่างประเทศ ลูกคา้
มกัจะกระจายการเช่าวงจรจากผูใ้หบ้รกิารมากกว่า 1 ราย เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งดา้นเสถยีรภาพ ดงันัน้ การ
ผกูขาดในตลาดน้ีอย่างเบด็เสรจ็จงึเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้าก โดย SYMC ยงัคงตัง้เป้าหมายการเจรญิเตบิโตของรายไดใ้น
ตลาด IPLC ในอตัราทีค่่อนขา้งสงู ประกอบกบัโครงการเคเบลิใตน้ ้า Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) จะสามารถ
เปิดใหบ้รกิารไดใ้นช่วงไตรมาส 4 ปี 2560 จะช่วยเสรมิศกัยภาพการแข่งขนัของ SYMC ในตลาด IPLC ที ่SYMC จะ
สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศผ่านไดท้ัง้โครงข่ายภาคพืน้ดนิและภาคพืน้น ้า อนัเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ของ SYMC ไปอกีขัน้ในการเป็นศนูยก์ลางการเชื่อมต่อโครงขา่ยสือ่สารโทรคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน 

 SYMC ยงัคงมมีุมมองเชงิบวกต่อการเติบโตของตลาดโดยรวม เนื่องด้วยวงจรสื่อสารความเรว็สูงถือได้ว่าเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่ส าคญัที่จะผลกัดนั “แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม” ให้เกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทัง้ทางภาครฐัและเอกชนร่วมกนั ผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้จากนโยบาย Digital Economy 
จะถูกส่งผ่านไปสู่ผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมทุกประเภทอย่างแน่นอน แต่แตกต่างกนัไปตามประเภทและโครงสรา้ง
รายไดข้องผูป้ระกอบการ ยกตวัอย่างเช่น โครงการ EEC ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการลงทุนเพิม่ขึน้กบัภาคอุตสาหกรรม ทัง้การ
ลงทุนจากผูป้ระกอบการใน และต่างประเทศ ซึง่ส่วนมากจะมกีารเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตกบัส านักงานใหญ่ ทัง้นี้จะท าให้
ความตอ้งการใชบ้รกิาร private network และ internet service สงูขึน้ และถา้เป็นโรงงานของผูป้ระกอบการต่างประเทศ
ต้องการเชื่อมต่อกลบัไปยงัประเทศต้นทาง กอ็าจจะมกีารใชง้าน IPLC เพิม่ขึน้ได้เช่นกนั นอกจากนี้นโยบาย Digital 
economy ยงัสง่ผลใหก้ารเปิด data center เพิม่สงูขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชบ้รกิารเชื่อมต่อ data center หรอืการใช้
บรกิาร internet เพื่อเชื่อมต่อระบบคลาวด ์ทีต่ัง้ใน data center เพิม่สงูขึน้เช่นกนั 

ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการโครงข่ายก็จะทวีความส าคญัยิ่งๆ ขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าเสถียรภาพของ
โครงข่ายจะเป็นจุดชีว้ดัในเรื่องของคุณภาพในสนิค้าและบรกิารอื่นๆ อกีมากมาย และในอนาคตอนัใกล้ทีก่ารพฒันา
เทคโนโลยกีารสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ไดถู้กน ามาใชอ้ย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย จะท าใหส้งัคมไทยเป็นยุคทีต่้องพึง่พา
การสือ่สารขอ้มลูผ่านวงจรสือ่สารความเรว็สงูทีม่คีุณภาพในปรมิาณมหาศาล 
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ผลการส ารวจมลูค่าตลาดสือ่สารประจ าปี 2559 และประมาณการปี 2560 (จดัท าโดยกสทช. และสวทช.) ว่า 
ภาพรวมมลูค่าตลาดสือ่สารปี 60 จะมกีารเตบิโตรอ้ยละ 9.5 หรอืมมีลูค่ารวม 632,120 ลา้นบาท จากปี 59 ทีม่กีารเตบิโต
รอ้ยละ 7.7 โดยมมีลูค่า 577,329 ลา้นบาท ซึง่ตลาดบรกิารสือ่สารปี 60 คาดว่าจะเตบิโตรอ้ยละ 12.2 คดิเป็นมลูค่า 
371,011 ลา้นบาท โดยไดร้บัแรงสนบัสนุนจากการเตบิโตของบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระเภทบรกิารทีไ่ม่ใช่เสยีง 
(Mobile Nonvoice) 

นอกจากนี้ศนูยว์จิยักสกิรไทย ประเมนิว่า ในปี 2559-2561 จะมเีมด็เงนิลงทุนเกีย่วกบัโครงขา่ยใยแกว้น าแสง
ทัง้สิน้กว่า 173,000 ลา้นบาท และเงนิลงทุนกว่ารอ้ยละ 70 ของเงนิลงทุนทัง้หมดจะเกดิขึน้ในชว่งปี 2560-2561 
เน่ืองจากในปี 2559 ผูใ้หบ้รกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตแบบมสีายรายใหญ่บางราย ทีใ่หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีด่ว้ย 
ตอ้งจดัสรรเงนิลงทุนไปกบัการลงทุนโครงขา่ย 4G เป็นหลกั สง่ผลใหเ้มด็เงนิทีจ่ะน า มาลงทุนโครงขา่ยบรอดแ์บนดใ์ย
แกว้น าแสง น่าจะอยูท่ีร่าว 48,064 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีงรอ้ยละ 1.5 จากปี 2558 ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 14.4 และ
มงีบลงทุนราว 47,336 ลา้นบาท 

ส่วนท่ี 5 ความสมเหตสุมผลของราคาเสนอซ้ือ 
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จากเดมิ 

5.2.2. วิธีปรบัปรงุมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้เป็นการน าสนิทรพัยร์วมของ SYMC หกัดว้ยหนี้สนิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนัและ
หนี้สนิที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2560 ซึง่เป็นงบสอบทานงวดไตรมาส 2 ปี 2560 และปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัที่
ปิดงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชสีะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เช่น ส่วนเพิม่หรอืส่วนลด
จากการประเมนิราคาทรพัยส์นิทีย่งัไม่ไดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการบวกกลบัหนี้สงสยัจะสญูหรอืหนี้สญูทีไ่ดร้บัช าระ
คนื มลูค่าใบอนุญาตประกอบธุรกจิ กู๊ดวลิล ์(Goodwill) สทิธบิตัร (Patent) มลูค่าตราสนิคา้ (Brand Value) หรอืรายการ
ขาดทุนทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นต้น หลงัจากนัน้ จงึน าผลลพัธท์ีค่ านวณ
ไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดของ SYMC 

อย่างไรกต็าม SYMC ไม่ได้มกีารจดัท ารายงานการประเมนิราคาทรพัย์สนิถาวร โดยทรพัยส์นิถาวรของ SYMC 
ประกอบดว้ย อุปกรณ์โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-2: ทรพัยสิ์นถาวรของ SYMC 
รายการ มูลค่า (ล้านบาท) สดัส่วน (ร้อยละ) 

อปุกรณ์โครงขา่ย  3,333.67  89.67  
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 352.69  9.49  
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  31.23  0.84  

รวม 3,717.58 100 

ทีม่า: งบสอบทานรายไตรมาสสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ทรัพย์สินหลักของอุปกรณ์โครงข่าย  ประกอบด้วย เส้นใยแก้วน าแสงที่เชื่อมต่อ
โครงข่ายในและต่างประเทศ รวมทัง้เคเบลิใต้น ้า ท าให้ยากต่อการประเมนิสภาพของทรพัย์สนิทางกายภาพ และมี
ขอ้จ ากดัในการประมาณการค่าเสือ่ม บรษิทัจงึไม่ไดม้กีารจดัท ารายงานประเมนิดงักล่าวก่อนหน้านี้ จงึท าใหไ้ม่สามารถ
ประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ได ้
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เพิม่เตมิเป็น 

5.2.2. วิธีปรบัปรงุมูลค่าตามบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

การประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้เป็นการน าสนิทรพัยร์วมของ SYMC หกัดว้ยหนี้สนิทัง้หมด รวมทัง้ภาระผูกพนัและ
หนี้สนิที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต (Commitments and Contingent Liabilities) ซึ่งปรากฏตามงบการเงิน ณ วนัที่ 30 
มถุินายน 2560 ซึง่เป็นงบสอบทานงวดไตรมาส 2 ปี 2560 และปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากวนัที่
ปิดงบการเงนิ หรอืรายการทีม่ผีลกระทบท าใหม้ลูค่าตามบญัชสีะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิมากขึน้ เช่น ส่วนเพิม่หรอืส่วนลด
จากการประเมนิราคาทรพัยส์นิทีย่งัไม่ไดบ้นัทกึในงบการเงนิ รายการบวกกลบัหนี้สงสยัจะสญูหรอืหนี้สญูทีไ่ดร้บัช าระ
คนื มลูค่าใบอนุญาตประกอบธุรกจิ กู๊ดวลิล ์(Goodwill) สทิธบิตัร (Patent) มลูค่าตราสนิคา้ (Brand Value) หรอืรายการ
ขาดทุนทีส่ามารถน ามาลดภาษีไดใ้นอนาคต (Losses Carried Forward) เป็นต้น หลงัจากนัน้ จงึน าผลลพัธท์ีค่ านวณ
ไดห้ารดว้ยจ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดของ SYMC 

อย่างไรกต็าม SYMC ไม่ได้มกีารจดัท ารายงานการประเมนิราคาทรพัย์สนิถาวร โดยทรพัยส์นิถาวรของ SYMC 
ประกอบดว้ย อุปกรณ์โครงขา่ย ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-2: ทรพัยสิ์นถาวรของ SYMC 
รายการ มูลค่า (ล้านบาท) สดัส่วนต่อทรพัยสิ์นถาวร 

 (ร้อยละ) 
สดัส่วนต่อทรพัยสิ์นรวม 

(ร้อยละ) 
อปุกรณ์โครงขา่ย  3,333.67  89.67  79.83 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 352.69  9.49  8.45 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  31.23  0.84  0.75 
รวม ทรพัยสิ์นถาวร 3,717.58 100 89.02 
รวม ทรพัยสิ์นรวม 4,176.15  100 

ทีม่า: งบสอบทานรายไตรมาสสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 

จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ทรัพย์สินหลักของอุปกรณ์โครงข่าย  ประกอบด้วย เส้นใยแก้วน าแสงที่เชื่อมต่อ
โครงข่ายในและต่างประเทศ รวมทัง้เคเบลิใต้น ้า ท าให้ยากต่อการประเมนิสภาพของทรพัย์สนิทางกายภาพ และมี
ขอ้จ ากดัในการประมาณการค่าเสือ่ม บรษิทัจงึไม่ไดม้กีารจดัท ารายงานประเมนิดงักล่าวก่อนหน้านี้ จงึท าใหไ้ม่สามารถ
ประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธินีี้ได้  อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมลูค่าตามบญัชไีม่ไดค้ านึงถงึความสามารถในการท าก าไร ผล
การด าเนินงานของกจิการในอนาคต และความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึ
เห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นโดยวิธีนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประเมินราคายุติธรรมของหุ้นสามญัของ SYMC  และไม่
สามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได ้

9. หน้า 41-42 ขอ้ 5.2.3. มูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Market Value 
Approach) 

จากเดมิ 

5.2.3. มูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Market Value Approach) 

การประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธินีี้ เป็นการประเมนิมูลค่าหุน้โดยอา้งองิจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักย้อนหลงั
ของหุน้สามญัของ SYMC ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ 7 - 360 วนัท าการ นบัจากวนัที ่
26 กนัยายน 2560 (ซึง่เป็นวนัท าการหนึ่งวนัก่อนวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ เปิดเผยขอ้มลูค าเสนอซือ้แบบ 247-4)  
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ตารางท่ี 5-3: บริษทัคู่เทียบ SYMC ท่ีด าเนินธรุกิจใกล้เคียงกนั 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 

12.11 12.04 11.92 11.93 11.91 12.06 11.49 10.82 10.66 

ปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่
ต่อวนั (หุน้) 

1,063,373.29  571,589.47  345,417.43  291,950.25  223,802.80  261,838.88  434,081.92  391,548.64  320,033.41  

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิมีูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก จะได้มูลค่าหุ้นของ SYMC เท่ากบั 
10.66 – 12.11 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัส่วนของราคาเสนอซือ้เท่ากบัรอ้ยละ 87.38 – 99.26 ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้อยู่ 
1.54 – 0.09 บาทต่อหุน้ อย่างไรกต็ามราคาตลาดในช่วงดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากการประกาศการเขา้ท ารายการ
ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2560 ซึง่ท าใหร้าคาตลาดมกีารปรบัตวัตอบรบัราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาท นอกจากนี้ ปรมิาณ
การซือ้ขายของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่าและไม่มสีภาพคล่อง ดงันัน้ วธิรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายจงึ
อาจไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ 

อย่างไรกต็าม หากค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 360 วนัยอ้นหลงัหนึ่งวนัก่อนวนัที ่7 มนีาคม 2560 
ซึง่เป็นวนัประกาศเจตนา มูลค่าหุน้ของ SYMC จะอยู่ในช่วง 9.92 – 12.16 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 81.29 - 
99.66 

ทัง้นี้ จากการวิเคราะห์การซื้อขายของหุ้นสามญัของ SYMC ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในช่วง 7 - 360 วนัท าการ
ยอ้นหลงั พบว่า SYMC มอีตัราหมุนเวยีนการซือ้ขาย (Turnover ratio) ทีต่ ่าเมื่อเทยีบกบัตลาด ดงันี้ 

ตารางท่ี 5-4: อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขายของหุ้นสามญัของ SYMC 
  7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

SET 3.69% 7.79% 13.67% 23.41% 34.34% 45.10% 71.01% 114.93% 160.29% 
SYMC 2.29% 2.63% 3.18% 5.38% 6.19% 9.66% 24.01% 32.37% 35.56% 

ทีม่า: SETSMART 

เพิม่เตมิเป็น 

การประเมนิมูลค่าหุน้ตามวธินีี้ เป็นการประเมนิมูลค่าหุน้โดยอา้งองิจากราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักย้อนหลงั
ของหุน้สามญัของ SYMC ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ 7 - 360 วนัท าการ นบัจากวนัที ่
26 กนัยายน 2560 (ซึง่เป็นวนัท าการหนึ่งวนัก่อนวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ เปิดเผยขอ้มลูค าเสนอซือ้แบบ 247-4)  

ตารางท่ี 5-3: บริษทัคู่เทียบ SYMC ท่ีด าเนินธรุกิจไกล้เคียงกนั วิธีมูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

ราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 

12.11 12.04 11.92 11.93 11.91 12.06 11.49 10.82 10.66 

ปรมิาณการซือ้ขายเฉลีย่
ต่อวนั (หุน้) 

1,063,373.29  571,589.47  345,417.43  291,950.25  223,802.80  261,838.88  434,081.92  391,548.64  320,033.41  

จากการประเมนิมูลค่าหุ้นด้วยวธิมีูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก จะได้มูลค่าหุ้นของ SYMC เท่ากบั 
10.66 – 12.11 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัส่วนของราคาเสนอซือ้เท่ากบัรอ้ยละ 87.38 – 99.26 ซึง่ต ่ากว่าราคาเสนอซือ้อยู่ 
1.54 – 0.09 บาทต่อหุ้น อย่างไรกต็ามราคาตลาดในช่วงดงักล่าวได้รบัผลกระทบจากการประกาศเจตนาการเขา้ท า
รายการตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2560 ซึง่ท าใหส้ง่ผลใหร้าคาตลาดมกีารปรบัตวัตอบรบัเพื่อสะทอ้นราคาเสนอซือ้ที ่12.20 
บาท  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่าตามวิธีนี้ในช่วงเวลาต่างๆ ตัง้แต่ 7 - 360 วนัท าการ เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาทีค่รอบคลุมวนัประกาศเจตนาเสนอซือ้หุน้ SYMC นอกจากนี้ ปรมิาณการซือ้ขายของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่า
และไม่มสีภาพคล่อง ดงันัน้ วธิรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายจงึอาจไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ อย่างไรก็
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ตาม หากค านวณจากราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 360 วนัย้อนหลงัหนึ่งวนัก่อนวนัที ่7 มนีาคม 2560 ซึ่งเป็นวนั
ประกาศเจตนาเสนอซือ้หุน้ SYMC มลูค่าหุน้ของ SYMC จะอยู่ในช่วง 9.92 – 12.16 บาทต่อหุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
81.29 - 99.66 

นอกจากนี้ ปรมิาณการซือ้ขายของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่าและไม่มสีภาพคล่อง ดงันัน้ วธิรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก
ดว้ยปรมิาณการซือ้ขายจงึอาจไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ โดยทัง้นี้จากการวเิคราะหก์ารซือ้ขายของหุน้สามญัของ SYMC 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในช่วง 7 - 360 วนัท าการยอ้นหลงั พบว่า SYMC มอีตัราหมุนเวยีนการซือ้ขาย (Turnover ratio) 
ซึง่เป็นอตัราทีใ่ชว้ดัปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ทยีบกบัปรมิาณหุน้จดทะเบยีน (Listed shares) โดย SYMC มอีตัรา
Turnover ratio ทีต่ ่าเมื่อเทยีบกบัตลาด ดงันี้ 

ตารางท่ี 5-4: อตัราการหมุนเวียนการซ้ือขายของหุ้นสามญัของ SYMC 
  7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 270 วนั 360 วนั 

SET 3.69% 7.79% 13.67% 23.41% 34.34% 45.10% 71.01% 114.93% 160.29% 
SYMC 2.29% 2.63% 3.18% 5.38% 6.19% 9.66% 24.01% 32.37% 35.56% 

ทีม่า: SETSMART 

 
ขอ้มลูและสถติกิารซือ้ขายหุน้สามญัของกจิการในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในชว่ง 360 วนัท าการยอ้นหลงัจากวนัท าการ

ก่อนหน้าวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ท าการเปิดเผยขอ้มลูการเขา้ท าค าเสนอซือ้หุน้ของกจิการ จะเหน็ได้ปรมิารการซือ้ขาย
โดยรวมของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่า ถงึแมว้่าในชว่งกลางเดอืนกุมภาพนัธแ์ละปลายเดอืนมนีาคม หุน้ SYMC จะมี
ปรมิาณการซือ้ขายทีส่งูกต็าม ดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
 

แผนภาพท่ี 5-1: สถิติการซ้ือขายหุ้นสามญัของกิจการ 

 
ทีม่า: SETSMART 
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10. หน้า 42-43 ขอ้ 5.2.4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach or P/BV 
Ratio) 

จากเดมิ 

5.2.4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

วิธีการประเมินราคาตามวธิีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ีเป็นการน ามูลค่าตามบัญชขีอง SYMC ตามงบ
การเงนิรวม ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่มคี่าเท่ากบั 4.46 บาทต่อหุน้ คณูกบัอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชอีา้งองิ (Peer Group P/BV) 
ทัง้นี้จะถอืเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(P/BV) ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกบั SYMC มาเป็นอตัราส่วน P/BV อ้างอิง โดยค านวณเฉลี่ยย้อนหลงัจากราคาปิดของหุ้นรายวนั
ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถงึ 360 วนั นับจากวนัที ่26 กนัยายน 2560 (ซึง่เป็นวนัท าการก่อนวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ 
เปิดเผยข้อมูลค าเสนอซื้อแบบ 247-4) ทัง้นี้เพื่อลดความเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ที่อาจเกิดจาก
เหตุการณ์ผดิปกต ิหรอืการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ซึง่อาจท าใหร้าคาหุน้ไม่สะทอ้นมูลค่าที่เหมาะสม หากใชร้าคา ณ 
จุดใดจุดหนึ่ง 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เลือกบริษัทที่มีลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักใกล้เคียงกันหรือเป็นบริษัทที่มี
เป้าหมายที่จะด าเนินธุรกิจแข่งกบับริษัทในธุรกิจใหเ้ช่าโครงข่ายใยแก้วน าแสง จ านวน  4 ราย โดยน าค่าเฉลี่ยของ
อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ ค านวณจากค่าเฉลีย่ของบรษิทัดงักล่าว 
ตามช่วงเวลาขา้งตน้ หารดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทันัน้ๆ ตามงบการเงนิล่าสดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560  

รายชื่อบรษิทัในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทีด่ าเนินธุรกจิใกลเ้คยีงกบั SYMC  เปรยีบเทยีบสรุป
ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-5: บริษทัคู่เทียบท่ีด าเนินธรุกิจใกล้เคียงกนั        

หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสทุธิ3 

CSL  บริษัทด า เนินธุรกิจไอซีที ( ICT) โดยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
คอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารแก่ลูกคา้องคก์รธรุกจิ ดว้ยการเน้นการบรกิาร
ทีม่คีุณภาพและยดืหยุ่นตามความต้องการของลูกคา้ โดยปัจจุบนัมลีูกคา้
หลกัเป็นธรุกจิขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  

4,548.04 1,898.35  2,834.13 296.82 

JAS บรษิทัมนีโยบายการด าเนินธุรกจิเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน หรอื Holding 
Company โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมและ
สารสนเทศ และเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ
หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันโดยอาศัยศักยภาพของโครงข่าย 
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สูง ธรุกจิใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรคมนาคม 

53,582.56 47,725.00  16,918.61 3,139.35 

INET บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซทีแีบบครบวงจร ส าหรบั
ธุรกิจและผู้ที่ต้องการน า  ไอซีทีมาเ ป็นเครื่ องมือเพื่ อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ บรกิารของบรษิทัครอบคลุมตัง้แต่
บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็ม
รปูแบบ และการใหบ้รกิารศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูไอเนต็ (INET-IDC) พรอ้ม
อปุกรณ์ต่างๆ ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและมาตรฐานใน
ระดบัสากล 

2,300.19 3,291.81 919.39 329.97 
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บริษทั ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสทุธิ3 

ILINK บรษิัทและบรษิัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดงันี้ (1) ธุรกิจจดัจ าหน่าย
สายสัญญาณ (Distribution Business) เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ โดย
เป็นผู้น าเข้า และผู้จดัจ าหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคม (Cablig) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย โดยจดัจ าหน่ายสนิคา้
ยีห่อ้ชัน้น าอนัดบัตน้ๆ ของโลกไดแ้ก่ LINK และ COMMSCOPE (เดมิชื่อ 
AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19" 
GERMANY EXPORT RACK (2) ธรุกจิวศิวกรรมโครงการ (Engineering 
Business) เป็นธรุกจิรบัออกแบบ/ก่อสรา้ง และรบัเหมา งานโครงการสาย
เคเบิล้ใตน้ ้า (Submarine Cable) รว่มกบัใยแกว้น าแสง (สาย Composite) 
หรอืโครงขา่ยสายใยแก้วน าแสง รวมถงึงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า 
(Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) หรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบไฟฟ้าก าลงั (3) 
ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Business) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดงันี้ 3.1 
การใหบ้รกิารโครงขา่ยวงจรสื่อสารขอ้มลูความเรว็สูง (Data Service) 3.2 
การใหบ้รกิารตดิตัง้โครงขา่ยโทรคมนาคม 3.3 การใหบ้รกิารพื้นทีด่าต้า
เซน็เตอร ์(Data Center) 

5,508.84 6,048.71 3,202.13 177.04 

หมายเหตุ: 1. ณ วนัที ่26 กนัยายน 2560 
                 2.ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสิ้นสดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 
                 3. รายไดร้วมและก าไรสทุธคิ านวณยอ้นหลงั 12 เดอืน 

เพิม่เตมิเป็น 

5.2.4. วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 

วิธีการประเมินราคาตามวธิีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ีเป็นการน ามูลค่าตามบญัชขีอง SYMC ตามงบ
การเงนิรวม ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตที่ได้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่มคี่าเท่ากบั 4.46 บาทต่อหุน้ คณูกบัอตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัชอีา้งองิ (Peer Group P/BV) 
ทัง้นี้จะถอืเอาค่าเฉลีย่ (Average) ของอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(P/BV) ของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนทีป่ระกอบ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกบั SYMC มาเป็นอตัราส่วน P/BV อ้างอิง โดยค านวณเฉลี่ยย้อนหลงัจากราคาปิดของหุ้นรายวนั
ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 7 ถงึ 360 วนั นับจากวนัที ่26 กนัยายน 2560 (ซึง่เป็นวนัท าการก่อนวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ 
เปิดเผยข้อมูลค าเสนอซื้อแบบ 247-4) ทัง้นี้เพื่อลดความเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ที่อาจเกิดจาก
เหตุการณ์ผดิปกต ิหรอืการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ซึง่อาจท าใหร้าคาหุน้ไม่สะทอ้นมูลค่าที่เหมาะสม หากใชร้าคา ณ 
จุดใดจุดหนึ่ง 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เลือกบริษัทที่มีลักษณะการด าเนินธุรกิจหลักใกล้เคียงกันหรือเป็นบริษัทที่มี
เป้าหมายที่จะด าเนินธุรกิจแข่งกบับริษัทในธุรกิจใหเ้ช่าโครงข่ายใยแก้วน าแสง จ านวน 4 ราย โดยน าค่าเฉลี่ยของ
อตัราสว่นราคาปิดต่อมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ ค านวณจากค่าเฉลีย่ของบรษิทัดงักล่าว 
ตามช่วงเวลาขา้งตน้ หารดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองบรษิทันัน้ๆ ตามงบการเงนิล่าสดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560  

รายชื่อบรษิทัในหมวดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ทีด่ าเนินธุรกจิใกลเ้คยีงกบั SYMC  เปรยีบเทยีบสรุป
ไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 5-5: บริษทัคู่เทียบท่ีด าเนินธรุกิจใกล้เคียงกนั        

หน่วย: ลา้นบาท 

บริษทั ลกัษณะทางธรุกิจ มูลค่าตลาด1 สินทรพัย์
รวม2 

รายได้รวม3 ก าไรสทุธิ3 

CSL  บริษัทด า เนินธุรกิจไอซีที ( ICT) โดยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต
คอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารแก่ลูกคา้องคก์รธรุกจิ ดว้ยการเน้นการบรกิาร
ทีม่คีุณภาพและยดืหยุ่นตามความต้องการของลูกคา้ โดยปัจจุบนัมลีูกคา้
หลกัเป็นธรุกจิขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  

4,548.04 1,898.35  2,834.13 296.82 

JAS บรษิทัมนีโยบายการด าเนินธุรกจิเป็นบรษิทัเพื่อการลงทุน หรอื Holding 
Company โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนธุรกิจโทรคมนาคมและ
สารสนเทศ และเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่มีผลิตภัณฑ์และบริการ
หลากหลายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันโดยอาศัยศักยภาพของโครงข่าย 
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ ธุรกจิใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็
สูง ธรุกจิใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรคมนาคม 

53,582.56 47,725.00  16,918.61 3,139.35 

INET บรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอซทีแีบบครบวงจร ส าหรบั
ธุรกิจและผู้ที่ต้องการน า  ไอซีทีมาเ ป็นเครื่ องมือเพื่ อ เสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกจิ บรกิารของบรษิทัครอบคลุมตัง้แต่
บริการ Cloud Solutions บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็ม
รปูแบบ และการใหบ้รกิารศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูไอเนต็ (INET-IDC) พรอ้ม
อปุกรณ์ต่างๆ ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและมาตรฐานใน
ระดบัสากล 

2,300.19 3,291.81 919.39 329.97 

ILINK บรษิัทและบรษิัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดงันี้ (1) ธุรกิจจดัจ าหน่าย
สายสัญญาณ (Distribution Business) เป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ โดย
เป็นผู้น าเข้า และผู้จดัจ าหน่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และ
โทรคมนาคม (Cablig) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย โดยจดัจ าหน่ายสนิคา้
ยีห่อ้ชัน้น าอนัดบัตน้ๆ ของโลกไดแ้ก่ LINK และ COMMSCOPE (เดมิชื่อ 
AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19" 
GERMANY EXPORT RACK (2) ธรุกจิวศิวกรรมโครงการ (Engineering 
Business) เป็นธรุกจิรบัออกแบบ/ก่อสรา้ง และรบัเหมา งานโครงการสาย
เคเบิล้ใตน้ ้า (Submarine Cable) รว่มกบัใยแกว้น าแสง (สาย Composite) 
หรอืโครงขา่ยสายใยแก้วน าแสง รวมถงึงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า 
(Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) หรอืโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบไฟฟ้าก าลงั (3) 
ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom Business) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดงันี้ 3.1 
การใหบ้รกิารโครงขา่ยวงจรสื่อสารขอ้มลูความเรว็สูง (Data Service) 3.2 
การใหบ้รกิารตดิตัง้โครงขา่ยโทรคมนาคม 3.3 การใหบ้รกิารพื้นทีด่าต้า
เซน็เตอร ์(Data Center) 

5,508.84 6,048.71 3,202.13 177.04 

SYMC ใหบ้รกิารวงจรสื่อสารความเรว็สูง โดยเน้นการใชโ้ครงขา่ยเคเบลิใยแกว้
น าแสงเป็นโครงขา่ยหลกัในการรบั-ส่ง ขอ้มูล ภาพ และเสยีง ใหแ้ก่กลุ่ม
ลูกคา้ทีเ่ป็นองคก์รธรุกจิ นิตบิุคคล และผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมราย
อื่น ทีม่คีวามตอ้งการรบั-ส่งขอ้มลูขนาดใหญ่อย่างรวดเรว็ 

3,872.18 4,176.15 1,418.82 110.63 

หมายเหตุ: 1. ณ วนัที ่26 กนัยายน 2560 
              2. ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมสิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 
              3. รายไดร้วมและก าไรสทุธคิ านวณยอ้นหลงั 12 เดอืน 
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11. หน้า 44-62 ขอ้ 5.2.6. วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

จากเดมิ 

การประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ จะพจิารณาถงึผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต โดยค านวณหามลูค่า
ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธ ิ (Free Cash Flow: FCF) ดวัยอตัราสว่นลด (Discount Rate) ทีเ่หมาะสม 
ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณหาอตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอตัราสว่นลด และค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ 
SYMC ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า (ปี 2560 - 2564) กลบัมาเป็นมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธ ิณ สิน้
ไตรมาสที ่2 โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานว่าธุรกจิของ SYMC จะยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไมม่ี
การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจุบนั  

ประมาณการทางการเงนิและสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูจ้ดัท า
ขึน้โดยไดป้ระมาณการกระแสเงนิสดจากการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้น
การคาดการณ์ดงักล่าวอา้งองิจากขอ้มลูหรอือตัราสว่นทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี และ /หรอืจากงบประมาณหรอื
แผนงานของ SYMC รวมทัง้ขอ้มลูของอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ สมมตฐิานในการจดัท าประมาณการนี้อยู่ภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและขอ้มลูทีร่บัรูไ้ดใ้น
ปัจจบุนั ณ ขณะทีท่ าการศกึษาเท่านัน้ ซึง่หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มกีารเปลีย่นแปลงจากปัจจบุนัอย่างมนียัส าคญัและ
มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของ SYMC รวมทัง้สถานการณ์ของ SYMC มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัจาก
สมมตฐิานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้ อาจเปลีย่นแปลงไปตามปัจจยัทีเ่ขา้มากระทบได้ 

 

สมมตฐิานทีส่ าคญัของประมาณการทางการเงนิของ SYMC สรปุไดด้งันี้ 
1. สมมติฐานด้านรายได้ 

 SYMC มรีายไดห้ลกัจากลกูคา้ 2 กลุ่มหลกั โดยเป็นการใหบ้รกิารใหเ้ช่าวงจรแก่กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร
โทรคมนาคม และ กลุ่มลกูคา้องคก์รทีเ่ป็น End-user ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานการเตบิโตในสว่นของ
รายไดต้ามประมาณการของผูบ้รหิารของ SYMC โดยสามารถแบ่งรายไดอ้อกเป็นประเภทต่างๆไดด้งันี้ 
Internet Access 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต โดยลกูคา้ของ SYMC ในกลุ่มนี้จะเป็น ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นอนิเทอรเ์น็ต )Internet Service Provider: ISP) ซึง่ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแก่ลกูคา้ End-user ดว้ยการเช่าใช้
โครงขา่ยวงจรสือ่สารความเรว็สงูของ SYMC โดยไม่ตอ้งลงทุนโครงขา่ยเอง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานการเตบิโตในสว่นของรายไดจ้าก Internet Access ตามประมาณการ
ของผูบ้รหิารของ SYMC โดยทีผู่บ้รหิารของ SYMC ประมาณการใหใ้นปี 2560 มรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 402.29 ลา้น
บาท หรอืเตบิโตจากปี 2559 เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 0.71 หลงัจากนัน้ก าหนดใหร้ายไดค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณ
การ ทัง้นี้เน่ืองจากทาง SYMC มแีผนการทีจ่ะรกัษาฐานรายไดโ้ดยการเสนอแบนดว์ดิทใ์หล้กูคา้เพิม่ขึน้ หาลกูคา้มากขึน้ 
และร่วมมอืกบัทางลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต )ISP) ในการท ากลยุทธท์างการตลาดร่วมกนั เพื่อดงึดดูและ
รกัษาฐานกลุ่มลกูคา้ End-User อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าจะมปีรมิาณความตอ้งการใชแ้บนดว์ดิทท์ีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
แต่กม็กีารแขง่ขนัดา้นราคาอย่างรุนแรงเช่นกนั ท าใหร้าคาขายต่อแบนดว์ดิทล์ดลงจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพท่ี 5-1: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Internet Access 

  
Private Network 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อสือ่สารในโครงขา่ยสว่นบุคคล โดยลกูคา้ของ SYMC ในกลุ่มนี้มี
ทัง้ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สารของ SYMC เพื่อเป็นโครงขา่ยหลกั หรอืเพื่อใหบ้รกิารแก่ End-user อกี
ทอดหนึ่งและ กลุ่มลกูคา้องคก์รทีเ่ป็น End-user ทีต่อ้งการการรบั – สง่ขอ้มลูปรมิาณมากระหว่างส านกังานใหญ่กบั
ส านกังานสาขา เช่น ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัคา้ปลกีโมเดริน์เทรด หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ทีม่สีาขาจ านวนมาก 

SYMC ไดป้ระมาณการอตัราการเตบิโตของรายไดจ้าก Private Network ในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 7.46 โดยอา้งองิ
จากฐานลกูคา้ทีอ่ยู่ระหว่างการตดิต่อโดยเฉพาะลกูคา้ในกลุ่มธุรกจิรา้นคา้ปลกีและธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ ธุรกจิประกนั 
และธุรกจิเช่าซือ้ ซึง่จะสามารถเตบิโตไดจ้ากปรมิาณสาขาทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ หลงัจากนัน้ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโต
ประมาณรอ้ยละ 5.00  – 7.50 ตลอดระยะเวลาประมาณการ จากแผนการพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของ
ภาครฐั นอกจากนัน้ทาง SYMC ยงัมแีผนการขยายการใหบ้รกิารไปสูอุ่ตสาหกรรมอื่นๆอกีเชน่ ธุรกจิโลจสิตกิส ์ และ
ธุรกจิศนูยก์ระจายสนิคา้ อยา่งไรกต็ามอตัราการเตบิโตของรายไดใ้นอนาคตจะค่อยๆลดลงเนื่องจากธุรกจิโลจสิตกิส ์
และธุรกจิศนูยก์ระจายสนิคา้มจีดุคดิรายไดท้ีน้่อยกว่าลกูคา้ประเภทสถาบนัการเงนิ หรอืรา้นคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณสาขา
จ านวนมาก ซึง่ลกูคา้มกัจะกระจายการเช่าวงจรจากผูใ้หบ้รกิารมากกว่า 1 ราย เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งดา้น
เสถยีรภาพ 

แผนภาพท่ี 5-2: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Private Network 
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International Private Leased Circuit (IPLC) 
เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อสือ่สารระหวา่งประเทศ ส าหรบัลกูคา้องคก์รทัว่ไป อาท ิธนาคาร 

โรงงานอุตสาหกรรม บรษิทัขา้มชาต ิ ทีม่คีวามตอ้งการต่อเชื่อมระบบขอ้มลูระหว่างส านกังานในประเทศไทยและ
ส านกังานทีต่ัง้อยูใ่นต่างประเทศ หรอืผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมอืน่ เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
)International Carrier) ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศ )Local Telecom Operator) ทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สารของบรษิทั
เป็นโครงขา่ยหลกั )Backbone) ต่อเชื่อมไปยงัสถานขีองผูใ้หบ้รกิารวงจรสือ่สารระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้าก IPLC ในไตรมาส 4 ปี 2559 ทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมาก )จากฐานลกูคา้ใหมแ่ละ
โครงการใหม่ (เมื่อเทยี บกบัไตรมาสที ่ 1  – 3 ของปี 2559 อกีทัง้ SYMC ยงัเลง็เหน็โอกาสในประเทศเมยีนมารแ์ละ

กมัพชูาทีม่อีตัราการเตบิโตระดบัสงู นอกจากนัน้บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการยื่นขอ้เสนอใหก้บั Regional Carrier ซึง่ยงัอยู่
ในระหว่างการพจิารณา ผูบ้รหิารของ SYMC จงึมคีาดการณ์ว่าในปี 2560 SYMC จะมรีายไดป้ระมาณ 322.42 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 12.34 หลงัจากนัน้ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตในช่วงรอ้ยละ 7.5 .- 10.00 เน่ืองจากการ
เตบิโตของความตอ้งการใชง้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ อกีทัง้คาดการณ์ถงึปรมิาณการใชง้าน Mobile Data 
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมารแ์ละเวยีดนาม  (ทีม่อีตัราการขยายตวัเชงิ
เศรษฐกจิทีส่งู และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ ISP ในประเทศพม่าเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ โดยธุรกจิปกตจิะตอ้ง
มกีารเช่าวงจรในการใหบ้รกิารส ารองเพื่อไม่ใหเ้กดิการขดัขอ้งของวงจรอยู่แลว้ 

แผนภาพท่ี 5-3: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก IPLC 

   
Digital Broadcast 

ลกูคา้กลุ่มนี้เป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ ผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ระบบเคเบลิ หรอืระบบ IPTV ทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สาร
ความเรว็สงูของ SYMC เพื่อการแพร่ภาพกระจายเสยีงรายการโทรทศัน์ โดยเช่าใชว้งจรสือ่สารของ SYMC เพื่อการ
เชื่อมต่อจากหอ้งผลติรายการไปยงัสถานีดาวเทยีมไทยคม หรอืสถานีโทรทศัน์ระบบดจิทิลั หรอืระหว่างสถานีกระจาย
สญัญาณ 

SYMC ประมาณการว่าในปี 2560 จะมรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 62.35 ลา้นบาท หรอืมอีตัราการเตบิโตของรายได้
ในสว่นนี้ตดิลบรอ้ยละ 21.88 เน่ืองจากอุตสาหกรรมทวีดีจิติอลมคีวามกดดนัดา้นตน้ทุนสงู มกีารปิดตวัลงของบรษิทัที่
ท าธุรกจิดา้นทวีดีาวเทยีมอย่างต่อเนื่อง และไดร้บัผลกระทบจากกลุ่ม OTT (Over-the-Top)* และ Online Media สง่ผล
ใหผู้ป้ระกอบการในตลาดบางรายปรบัเปลีย่นกลยุทธห์รอืยตุกิารใหบ้รกิารไปบา้งแลว้ ผูบ้รหิารของ SYMC จงึ
คาดการณ์ว่ารายไดใ้นสว่นนี้จะคงทีไ่ปตลอดระยะเวลาประมาณการ  
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แผนภาพท่ี 5-4: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Digital Broadcast 

  
หมายเหตุ: Over-the-Top (OTT) หรอืบรกิารสือ่สารและแพรภ่าพและเสยีงผา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารไมต่อ้งลงทุนโครงขา่ยสญัญาณเองถอืเป็นธุรกจิรปูแบบใหม่ที่เร ิม่เขา้มามี

บทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนั เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ ประกอบกบัผูใ้หบ้รกิารตอ้งการสรา้งความแตกต่างจากคูแ่ขง่รายอืน่ ท าใหม้บีรกิารรปูแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่ 

Over-the-Top (OTT) เกดิขึน้ โดย OTT คอืบรกิารสือ่สารและแพรภ่าพเนื้อหาผา่นแอพพลเิคชัน่บนอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่บ้รโิภคไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ และผูใ้ห้บรกิารไม่

ตอ้งลงทนุโครงขา่ยเอง ยกตวัอย่างเชน่ Netflix และ Hulu ซึง่เป็นบรกิารแพรภ่าพภาพยนตรแ์ละรายการทวีผีา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่ช้มไมต่อ้งตดิตัง้เสาอากาศ หรอืจานดาวเทยีม

เพิม่เตมิ และผูป้ระกอบการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการสง่สญัญาณโทรทศัน์เหมอืนผูป้ระกอบการทวีแีบบดัง้เดมิ (traditional TV) 

Local Loop for International 
เป็นการใหบ้รกิารโครงขา่ยวงจรสือ่สารความเรว็สงูภายในประเทศแก่ผูป้ระกอบการ IPLC เพื่อเชื่อมต่อบรกิาร 

IPLC ไปถงึส านกังานของลกูคา้ End-user ทีต่ัง้อยูใ่นต่างประเทศ 
SYMC ไดค้าดการณ์ว่ารายไดจ้าก Local Loop for International ในปี 2560 จะมรีายไดป้ระมาณ 106.64 ลา้นบาท

หรอืประมาณรอ้ยละ 1.47 เน่ืองจากลกูคา้บางรายยา้ยออกไปใชโ้ครงขา่ยของตนเอง อย่างไรกต็าม SYMC ไดม้กีารท า 
MOU (การท าความร่วมมอืระหว่างกนั  (กบั Global Carrier ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารสือ่สารขอ้มลูระหว่างประเทศรายใหญ่ของ
โลกแลว้ในปี 2560 ผูบ้รหิารของ SYMC จงึคาดการณ์ว่าจะมอีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ระหวา่งรอ้ยละ 5  – 10 ต่อปี 
จากการรบัรูร้ายไดจ้าก Global Carrier ทีไ่ดท้ า MOU กนัไปแลว้ในปี 2560 เตม็ปี อกีทัง้จ านวน Global Carrier ที่
ตอ้งการเขา้มาตัง้สายสง่สญัญาณในประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อสญัญาณไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้ และจากโอกาสในการ
ใหบ้รกิารกบั POPs (point-of-presence : จุดการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต  (กลุ่มลกูคา้ในปัจจุบนัและ POPs รายใหมท่ีจ่ะเขา้
มาในอนาคตในการเป็นวงจรเสรมิ )Alternated Routes) ซึง่โดยธุรกจิปกตจิะตอ้งมกีารเช่าวงจรในการใหบ้รกิารส ารอง
เพื่อไม่ใหเ้กดิการขดัขอ้งของวงจรอยู่แลว้ 

แผนภาพท่ี 5-5: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Local Loop for International 
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Access Network 
เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างส านกังานของลกูคา้กบั Server  เชน่ การเชื่อมต่อศนูย์

ขอ้มลู (Data Centre) กบัส านกังานลกูคา้ End-user หรอืการเชื่อมต่อระหว่างผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูเช่น Bloomberg กบั
ลกูคา้ปลายทาง เป็นตน้  SYMC จะเป็นผูใ้หบ้รกิารการเชื่อมต่อระหว่างผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลู (Data Center Service 
Provider) กบัลกูคา้ End-user ของผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลู ซึง่จะใหบ้รกิารจดัเกบ็ขอ้มลูในลกัษณะของขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้จดัหาโปรแกรมต่างๆ แก่ลกูคา้ End-user โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นศนูยข์อ้มลูเหล่านี้จะไม่มโีครงขา่ย
เป็นของตนเอง จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชโ้ครงขา่ยวงจรสือ่สารความเรว็สงูของ SYMC  เพื่อต่อเชื่อมไปถงึส านกังานของ
ลกูคา้กบัลกูคา้ End-user ของผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลู 

อย่างไรกต็ามจากการทีใ่นปัจจบุนัมขีอ้มลูเผยแพร่สาธารณะบนอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูสามารถ
ท าไดง้่ายขึน้ End-User จงึเลอืกทีจ่ะใชข้อ้มลูดงักล่าวมากกว่าการพึง่พงิขอ้มลูจาก ผูใ้ห้บรกิารฐานขอ้มลูซึง่เป็นลกูคา้
และกลุ่มเป้าหมายของ SYMC ทาง SYMC จงึคาดการณ์ว่ารายไดจ้ากกลุ่มลกูคา้เหล่านี้จะอยูท่ีป่ระมาณ 44.10 ลา้น
บาทในปี 2560 และก าหนดใหร้ายไดใ้นสว่นนี้คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ  

แผนภาพท่ี 5-6: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Access Network 

  
Broadband Internet 

เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรธุรกจิผูใ้หบ้รกิารพรเีมีย่มบรอดแบรนด ์ อนิเตอรเ์น็ตในภูมภิาคซึง่ 
SYMC ไดค้าดการณ์ว่าในปี 2560  SYMC จะมรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 62.74 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.48 จาก
ปี 2559 เน่ืองจากผูป้ระกอบการเคเบลิทอ้งถิน่จ านวนมากตอ้งการทีจ่ะเป็นพนัธมติรกบั SYMC ในการเป็นผูใ้หบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูในพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของตน ซึง่จะท าใหม้ปีรมิาณการใชแ้บนดว์ดิทท์ีส่งูขึน้จากลกูคา้ทีม่อียูใ่น
ปัจจบุนั โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จะมาจากการขยายพืน้ทีก่ารขายของพนัธมติรธุรกจิ และมยีอด Subscribers ทีเ่พิม่ขึน้ 
หลงัจากนัน้ก าหนดใหร้ายไดใ้นสว่นนี้เพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงจากรอ้ยละ 20 ไปจนถงึรอ้ยละ 10 เน่ืองจากความตอ้งการ
ทีจ่ะทดแทน  ADSL / VDSL ทีล่า้สมยัแลว้ใหเ้ป็นระบบใยแกว้น าแสง FTTx ซึง่จะดงึดดูลกูคา้ตามบา้นใหม้กีารใช ้
Broadband Internet เพิม่ขึน้ต่อไป อย่างไรกต็าม ในอนาคตคาดว่าตลาดนี้จะมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้จาก
ผูป้ระกอบการรายใหญ่และผูป้ระกอบการเคเบลิทอ้งถิน่ทีเ่พิม่ขึน้ 
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แผนภาพท่ี 5-7: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Broadband Internet 

  
MCT Submarine Cable System 

โครงการเคเบลิใตน้ ้า Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) เป็นโครงการทีเ่กดิจากความร่วมมอืของ 3 ประเทศ 
ไดแ้ก่ มาเลเซยี กมัพชูา และไทย โดยทีท่ีส่ามารถเชื่อมต่อโครงขา่ยระหว่างประเทศจากระยองไปยงัเมอืงเชราติง้ 
ประเทศมาเลเซยี และเมอืงสหีนุวลิล ์ ประเทศกมัพชูา ผ่านทางโครงขา่ยภาคพืน้น ้า ซึง่สามารถเชื่อมต่อกบัระบบ
โครงขา่ยเคเบลิใตน้ ้าระบบอื่นไปทัว่โลก การลงทุนขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารโครงขา่ยท าใหต้น้ทุนสงูขึน้ แต่ในระยะยาวการ
ใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยของ SYMC เองจะควบคมุตน้ทุนโดยรวมไดด้กีว่า อกีทัง้ยงัสามารถบรหิารจดัการแบนดว์ดิท์
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพคล่องตวั ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถรองรบัปรมิาณการสือ่สารทีเ่ตบิโตอย่าง
รวดเรว็ในอนาคต 

โครงการ MCT นี้จะมรีะยะทางรวม 1,300 กโิลเมตร และสามารถรองรบัการสง่ขอ้มลูสงูถงึ 30 Tbps (เป็นสดัสว่น
ของ SYMC อยู ่10 Tbps) โครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานในการจดัท าประมาณ
การทางการเงนิของทาง SYMC โดยในปี 2560 โครงการ MCT มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารแลว้ ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การใหล้กูคา้เขา้มาทดสอบการใชง้าน กลุ่มลกูคา้ของ SYMC เป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Operators) ผู้
ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (ISP), ผูใ้หบ้รกิารสือ่สารขอ้มลูระหวา่งประเทศ (Global Carriers), ผูใ้หบ้รกิารเชื่อมต่อ
อนิเตอรเ์น็ต (POPs), และผูใ้หบ้รกิารเวป็ท่า (Web Portal) ซึง่ SYMC คาดว่าจะเริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารใน
โครงการเคเบลิใตน้ ้าในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2560 ซึง่ปัจจุบนัมลีกูคา้ทีเ่ขา้มาเจรจาอยู่ประมาณ 4-5 ราย ทัง้นี้คาดว่าจะมี
ลกูคา้มาใชบ้รกิาร 2 รายในปี 2560  
โดยทางบรษิทัคาดว่าจะมปีรมิาณการเช่าใชว้งจร MCT ในปีแรกประมาณ 5-10 วงจรและเพิม่ขึน้ไปจนถงึประมาณ 100 
วงจรในปี 2564 โดยทีบ่รษิทัอา้งองิขอ้มลูในการประมาณการการเพิม่ขึน้ของวงจรจากการสอบถามกลุ่มลกูคา้ของ
บรษิทัว่ามกีารวางแผนการเพิม่ปรมิาณการใชโ้ครงขา่ยในภมูภิาคนี้อย่างไร 
ทัง้นี้ จากสมมตฐิานของบรษิัทฯ ราคาค่าใชบ้รกิาร ที่น ามาค านวณเป็นราคาตลาดเป็นขอ้มูลที่ได้รบัขอ้มูลมาจากทัง้
กลุ่มเครอืข่ายในธุรกจิเดยีวกนัและกลุ่มผู้ใชบ้รกิารทีม่กีารติดต่อกบักลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ซึ่งการเช่าวงจรขา้งต้น
ก าหนดใหก้ารเช่าขัน้ต ่าเป็นการเช่ารายปี ซึง่ผูบ้รหิารของ SYMC คาดการณ์ว่าเนื่องจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ และรายได้
จาก MCT เกอืบทัง้หมดจะมาจากการประมลู จงึคาดการณ์ว่าอตัราค่าเช่าในแต่ละปีลดลงประมาณรอ้ยละ 14-15 ต่อปี 
อย่างไรกต็ามอตัราค่าใชบ้รกิารดงักล่าวอาจจะมกีารปรบัปรุงตามความเหมาะสมในอนาคต 
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แผนภาพท่ี 5-8: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก MCT 

  
ICT (ธรุกิจใหม่) 

เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางดา้นการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการต่างๆทีล่กูคา้ตอ้งการให ้
SYMC ช่วยเหลอืใหก้บั End-user ทีเ่ป็นบรษิทัทัว่ไป 

SYMC ไดเ้ริม่ด าเนินธุรกจินี้ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 2560 โดยปัจจุบนัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจากนัอยู่ 3 
โครงการ SYMC ไดค้าดการณ์วา่ในปี 2560 จะมรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 40.30 ลา้นบาท ทัง้นี้ในปี 2560 SYMC ไดม้ี
การเซน็สญัญากบัลกูคา้รายใหญ่ไปแลว้ ซึง่คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดส้ว่นใหญ่ไดใ้นปีนี้ และจะรบัรูส้ว่นทีเ่หลอืไดใ้น
ปี 2561 โดยที ่SYMC ประมาณการใหใ้นปี 2561 มกีารเตบิโตของรายไดท้ีร่อ้ยละ 50 เพราะเป็นการรบัรูร้ายไดเ้ตม็ปี 
หลงัจากนัน้ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10 ต่อปี 

แผนภาพท่ี 5-9: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก ICT 

   
รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 

เน่ืองจากไมไ่ดเ้ป็นรายไดห้ลกัและมรีายไดใ้นสว่นนี้น้อย ทาง SYMC จงึคาดว่าจะมรีายไดจ้ากการตดิตัง้ ดแูลรกัษา 
และอื่นๆ คงที ่ โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหร้ายไดอ้ื่นๆ เท่ากบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั และก าหนดใหค้งที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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โครงสรา้งรายได้ของ SYMC สรปุได้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5-8: โครงสรา้งรายได้ของ SYMC 

รายได้ 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

Internet Access 391.46  400.24  399.45  402.29  402.29  402.29  402.29  402.29  
Private Network 316.77  360.67  370.09  397.71  427.54  459.60  494.07  518.78  
IPLC 265.10  248.03  287.01  322.42  354.66  390.13  419.39  450.84  
Digital Broadcast 105.69  95.51  79.81  62.35  62.35  62.35  62.35  62.35  
Local Loop International 80.33  93.82  105.09  106.64  117.31  129.04  141.94  149.04  
Access Network 67.18  55.81  47.66  44.10  44.10  44.10  44.10  44.10  
Broadband Internet Service 0.07  8.89  45.64  62.74  75.29  86.58  99.57  109.53  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น - Installation 16.41  13.00  10.99  10.82  10.82  10.82  10.82  10.82  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น - Wifi, Telco, 
Voice, 
Colo, Burst 

7.37 13.54 20.87 

19.59  19.59  19.59  19.59  19.59  
MCT (ธรุกจิใหม)่  -     -     -    36.35  398.57  746.75  1,322.41  1,441.17  
ICT (ธรุกจิใหม)่  -     -     -    40.30  60.45  66.49  73.14  80.46  

รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร 1,250.38  1,289.50  1,366.61  1,505.31  1,972.96  2,417.75  3,089.68  3,288.96  
รายไดจ้ากค่าบรหิารจดัการและใหบ้รกิาร
บ ารงุรกัษาโครงขา่ย 15.44  15.90  15.44  15.60  15.60  15.60  14.04  14.04  
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์โครงขา่ย 2.73  0.38  0.02  1.04  1.04  1.04  1.04  1.04  
รายไดอ้ื่น 6.84  13.20  6.64  8.89  8.89  8.89  8.89  8.89  

รวมรายได้ 1,275.39  1,318.98  1,388.72  1,530.84  1,998.50  2,443.28  3,113.65  3,312.93  
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาอตัราการเตบิโตเฉลีย่ยอ้นหลงัของรายไดร้วมของคู่เทยีบบรษิทัของ SYMC ไดแ้ก ่
CSL JAS ILINK และ INET โดย SYMC มอีตัราการเตบิโตทีส่งูกว่าอตัราเตบิโตเฉลีย่ของคู่เทยีบบรษิทั โดยสรุปไดด้งันี้: 

ตารางท่ี 5-9: อตัราการเติบโตเฉล่ียของรายได้รวมของคู่เทียบบริษทัของ SYMC 

ล้านบาท 
CSL JAS INET ILINK 

รายได้รวมของ
กลุ่ม 

SYMC 

2555 2,944.36 10,501.85 331.28 1,467.64 15,245.13  819.57 
2556 3,050.85 11,260.21 392.96 1,996.51 16,700.53  1,021.75 
2557 3,044.91 12,411.19 513.08 2,694.76 18,663.94  1,275.39 
2558 2,963.84 33,427.14 640.35 3,078.99 40,110.32  1,319.45 
2559 2,917.86 18,150.84 1,020.68 2,971.94 25,061.32  1,388.72 

CAGR -0.23% 14.66% 32.49% 19.29% 13.23% 14.09% 
หมายเหต:ุ อตัราการเตบิโตเฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี 
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แผนภาพท่ี 5-10: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้รวม 

 

จะเหน็ไดว้่าอตัราการเตบิโตแบบทบตน้ (CAGR) ในอดตีของ SYMC ในระหว่างปี 2555-2559 นัน้สงูกว่าอตัราการ
เตบิโตของคู่เทยีบโดยเฉลีย่เลก็น้อย อย่างไรกต็ามอตัราการเตบิโตแบบทบตน้ทีไ่ดป้ระมาณการไวข้า้งตน้ ส าหรบัปี 
2560  – 2564 นัน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.29 ซึง่หากไม่รวมรายไดจ้าก MCT นัน้ บรษิทัจะมอีตัราการเตบิโตแบบทบตน้เท่ากบั
รอ้ยละ 5.79 ต่อปีเท่านัน้ ซึง่ลดลงจากอตัราการเตบิโตแบบทบตน้ในอดตีที ่ เน่ืองมาจากอตัราการเตบิโตในระหว่างปี 
2558  – 2559 ของ SYMC นัน้ลดต ่าลงไปอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3.13  – 5.98 ต่อปี 

2. ต้นทุนบริการและขาย 

ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าเสือ่มราคา เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน ค่าเช่าโครงขา่ย ค่าใชจ้่ายในการเช่าศนูย ์
Service Center ค่าธรรมเนียมในการวางสาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ตน้ทุนในการบ ารุงรกัษา ตน้ทุนที่
เกีย่วขอ้งกบักบัธุรกจิ MCT และ ICT และค่าใชจ้่ายตน้ทุนอื่นๆ โดยมคี่าใชจ้่ายทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

• ค่าเสือ่มราคา แบ่งเป็น 
o ค่าเสือ่มราคาในสว่นของสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในปัจจุบนัค านวณจากขอ้มลูตามทะเบยีนทรพัยส์นิของ 

SYMC  ตามอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่  
o ส่วนค่าเสื่อมราคาส าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุน (Capital Expenditure) ที ่SYMC มแีผนการลงทุนใน

อนาคต จะค านวณจากอายุการใชง้านทีค่าดว่าจะใชส้ าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุนดงักล่าว 

• จากการสอบถามผูบ้รหิารของ SYMC พบว่ามอีตัราการเตบิโตของเงนิเดอืนและสวสัดกิารรอ้ยละ 5 ทัง้นี้ 
SYMC มแีผนทีจ่ะเพิม่จ านวนพนกังานประมาณ 10 -13 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าเช่าโครงขา่ย แบ่งเป็น 
o ค่าเช่าโครงข่ายในประเทศ อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าเช่าโครงข่ายต่อรายได้ที่เกดิขึ้นใน

ประเทศระหว่างปี 2557 – 2559 โดยค่าเช่าดงักล่าวมอีตัราทีล่ดลงต่อเนื่องเท่ากบัรอ้ยละ 7.77 
ถึง 3.33 ซึ่งเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 4.81 ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึก าหนดใหค้่าเช่าโครงข่าย

2555A 2556A 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 53 

ภายในประเทศเป็นรอ้ยละ 4 ของรายไดท้ีเ่กดิขึน้ในประเทศ และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

o ค่าเช่าโครงขา่ยในต่างประเทศ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าเช่าโครงข่ายต่อรายไดใ้นสว่นของ 
IPLC ระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 38.06 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึก าหนดให้
ค่าเช่าโครงข่ายในต่างประเทศเป็นร้อยละ 38 ของรายได้ในส่วนของ IPLC ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายในการเช่าศูนย์ Service Center อ้างองิจากสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการเช่าศูนย์ Service Center 
ต่อรายไดท้ีเ่กดิขึน้ภายในประเทศในปี 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5.09 เนื่องจากสดัส่วนดงักล่าวมแีนวโน้ม
ทีเ่พิม่สงูขึน้มาตลอดในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

• ค่าธรรมเนียมในการวางสาย  เป็นค่าใช้จ่ายในการลากสายเขา้ตึกที่เป็นลูกค้า Last Mile และค่าพาด
สายในครัง้แรกและค่าธรรมเนียมรายปีทีจ่่ายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อา้งองิ
จากค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศในปี 2559 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 3.69 เนื่องจากสดัส่วน
ดงักล่าวมแีนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้มาตลอดในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

• ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) ก าหนดให้
เป็นร้อยละ 2.50 ของรายได้ที่เกดิขึน้หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย และหกัด้วยจ านวนที่ได้รบั
ยกเวน้จ านวน 40 ลา้นบาท 

• ตน้ทุนในการตดิตัง้ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัสว่นค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบั
รอ้ยละ 2 ของรายไดแ้ละก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ต้นทุนในการบ ารุงรกัษา อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อมลูค่าสุทธขิองอุปกรณ์โครงขา่ยระหว่าง
ปี 2557 – 2559 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 0.88 ของมูลค่าสุทธขิองอุปกรณ์โครงข่ายและก าหนดใหค้งที่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

• ต้นทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต คดิตามอตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตามประกาศคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมดงันี้ 

ตารางท่ี 5-9: อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
แบบใบอนุญาต รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ล้านบาท) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ร้อยละ) 

ทกุแบบใบอนุญาต 0-100 0.25 

101-500 0.50 

501-1,000 1.00 

เกนิ 1,000 ขึน้ไป 1.50 

• ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ MCT จากประมาณการของ SYMC จะมตีน้ทุนดงันี้ 
o ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะคดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ของรายไดใ้นสว่นของ MCT 
o ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ของรายไดใ้นสว่นของ MCT 
o ค่าธรรมเนียมตวัแทนคดิเป็นร้อยละ 7.50 ของรายได้ในส่วนของเสน้ทางจากประเทศไทยไป

จนถงึสถานีปลายทางทีป่ระเทศคู่สาย 
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o ต้นทุนในการด าเนินงานในส่วนระหว่าง Cable landing station จากประเทศไทยไปประเทศ
คู่สายอยู่ในช่วงรอ้ยละ 46 – 49 ของรายไดใ้นสว่นนัน้ 

o ต้นทุนในการด าเนินงานในส่วนระหว่าง Cable landing station ในประเทศคู่สายไปยงัลูกคา้ใน
ประเทศนัน้ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 92 – 93 ของรายไดใ้นสว่นนัน้ 

• ต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัธุรกจิ ICT จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC คาดว่าจะมตี้นทุนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิ ICT ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าอุปกรณ์โดยคดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้าก ICT และก าหนดให้
คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ต้นทุนอื่นๆ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 
1.11 ของรายได ้และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

สรปุต้นทุนบริการและขายของ SYMC 

ตารางท่ี 5-10: สรปุต้นทุนบริการและขายของ SYMC 

หน่วย: ลา้นบาท 
ต้นทุนบริการและขาย 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ค่าเสื่อมราคา 226.98  308.88  370.79  435.42  482.19  476.63  460.12  435.76  
เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 103.24  119.85  123.45  132.16  142.83  154.02  164.11  174.67  
ค่าเชา่โครงขา่ยในต่างประเทศ 106.05  93.08  105.21  122.52  134.77  148.25  159.37  171.32  
ค่าเชา่โครงขา่ยภายในประเทศ 76.57  34.76  35.99  44.25  46.37  48.57  50.99  52.66  
ค่าใชจ้า่ยในการเชา่ศนูย ์Service Center  45.70  50.65  54.93  56.28  58.98  61.78  64.85  66.98  
ค่าธรรมเนียมในการวางสาย 30.44  37.61  39.85  40.83  42.79  44.82  47.05  48.59  
ค่าธรรมเนียม USO 39.28  42.16  44.65  34.86  46.05  57.02  73.65  42.42  
ตน้ทนุในการตดิตัง้ 25.92  27.99  23.91  28.54  30.24  32.05  33.84  35.31  
ค่าบ ารงุรกัษา 20.68  26.75  16.77  24.57  30.29  29.81  29.78  29.81  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 9.08  9.87  11.52  10.93  20.40  30.97  49.58  32.63  
ค่าธรรมเนียมตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  -     -     -    0.97  10.84  19.91  35.07  38.43  
ตน้ทนุในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  -     -     -    23.77  236.00  447.40  796.60  865.49  
ตน้ทนุในส่วนของ ICT  -     -     -    34.25  51.38  56.52  62.17  68.39  
อื่นๆ 12.79  13.58  17.20  15.88  16.83  17.83  18.83  19.64  

รวมต้นทุน 696.72  765.18  844.27  1,005.25  1,349.97  1,625.61  2,046.04  2,082.10  
 

3. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 

ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย 
ค่าคอมมสิชัน่ทีจ่่ายใหบุ้คคลทีส่าม ค่าใชจ้่ายในการกระตุน้ยอดขาย ค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

• เงนิเดอืนและสวสัดกิารฝ่ายขาย จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตรอ้ย
ละ 5 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวสัดิการจากปีก่อน ทัง้นี้  SYMC มีแผนที่จะเพิ่มจ านวนพนักงาน
ประมาณ 5-7 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.87 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 
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• ค่าคอมมสิชนั อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ย
ละ 0.78 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นยอดขาย อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.38 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.23 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ย
ละ 0.23 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

สรปุค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ SYMC 

ตารางท่ี 5-11: สรปุค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ SYMC 

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 32.66  37.90  38.32  40.24  47.72  55.86  62.97  70.64  
ค่าใชจ้า่ยสง่เสรมิการขาย 10.99  14.45  8.51  12.49  13.23  14.02  14.81  15.45  
ค่าคอมมสิชนั 9.31  8.34  13.00  11.16  11.82  12.53  13.23  13.80  
ค่าใชจ้า่ยในการกระตุน้การขาย 3.97  5.14  5.75  5.41  5.74  6.08  6.42  6.70  
ค่าประชาสมัพนัธ ์ 2.33  3.43  3.24  3.28  3.48  3.69  3.89  4.06  
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 2.93  3.05  3.13  3.33  3.53  3.74  3.95  4.12  

รวมค่าใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร 62.19  72.31  71.95  75.91  85.53  95.92  105.27  114.77  
 

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน ค่าเสือ่มราคา ค่าใชจ้่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT ค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

• เงนิเดอืนและสวสัดกิารฝ่ายบรหิาร จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 5 ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารจากปีก่อน ทัง้นี้ SYMC มแีผนทีจ่ะเพิม่จ านวนพนักงาน
ประมาณ 5-8 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าเสือ่มราคา แบ่งเป็น 
o ค่าเสือ่มราคาในสว่นของสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในปัจจุบนัค านวณจากขอ้มลูตามทะเบยีนทรพัยส์นิของ 

SYMC  ตามอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่  
o ส่วนค่าเสื่อมราคาส าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุน (Capital Expenditure) ที ่SYMC มแีผนการลงทุนใน

อนาคต จะค านวณจากอายุการใชง้านทีค่าดว่าจะใชส้ าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุนดงักล่าว 

• SYMC คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT ดงันี้ 
o บรษิัทฯคาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั MCT ดงันี้ (Moalee Operation 

Cost) โดยในปี 2560 คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายเริม่ตน้ประมาณ 1.56 ลา้นบาท 
▪ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคประมาณ 1.24 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 

2561 และใหป้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 
▪ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้เริม่คดิค่าใชจ้่าย

ประมาณกลางปี 2560 และใหป้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 
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▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 1.30 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 2561 และให้
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

o ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT โดยในปี 2560 คาดว่าจะมคี่าใชจ้่าย
เริม่ตน้ประมาณ 7.18 ลา้นบาท 

▪ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัขอ้ตกลงในการบ ารุงรกัษาสายเคเบิ้ลในอ่าวไทยประมาณ 13.50 
ลา้นบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 2561 และใหป้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

▪ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบริหารโครงข่ายประมาณ 5.51 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มคิด
ค่าใชจ้่ายในปี 2561 และใหป้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 3.50 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 2561 และให้
ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

• ค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ส าหรบัปี 2560 SYMC คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพิม่ขึน้จากปีก่อน
ประมาณ 7.32 ลา้นบาท เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ภายนอกประมาณ 7 ลา้นบาทและค่าจา้งทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย ประมาณ 3 ลา้นบาท หลงัจากนัน้
ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตของค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในปี 2559 รอ้ยละ 
2.2 โดยอา้งองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อค่าเฉลีย่ของเงนิลงทุนในทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 1.36 และก าหนดใหค้งที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ก าหนดใหเ้ท่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2559 และปรบัเพิม่ดว้ยอตัรารอ้ยละ 2.2 โดย
อา้งองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

สรปุค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYMC 

ตารางท่ี 5-12: สรปุค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYMC 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 82.19  82.92  79.06  83.02  94.75  107.44  118.04  129.42  
ค่าเสื่อมราคา 44.55  51.66  52.92  74.82  80.73  76.39  68.64  68.59  
ค่าใชจ้า่ยในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ 9.85  10.59  11.43  15.12  11.68  11.94  12.20  12.47  
ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษา 4.85  6.79  10.18  8.95  9.70  10.50  11.34  12.21  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  - 
             
-    

             
-    10.23  28.89  29.75  30.65  31.57  

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 95.34  99.18  106.08  107.81  110.18  112.61  115.08  117.62  

รวมค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 236.78  251.13  259.67  299.95  335.93  348.63  355.95  371.88  
 

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

อตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธกิ่อนภาษตีลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัิ
การสง่เสรมิการลงทุนและสทิธพิเิศษทางดา้นภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติิ
บุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในวงเงนิไม่เกนิ 988,578,798.94 บาท โดยมี
ก าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณสทิธิ
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ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการไดร้บัการสง่เสรมิโดยก าหนดใหก้ าไรก่อนภาษหีลงัจากปี 2564 มอีตัราการเพิม่ขึน้เท่ากบั
อตัราเงนิเฟ้อ และคดิลดมลูค่ากระแสเงนิสดกลบัมาเป็นปัจจุบนั 
6. สินทรพัย ์

6.1. เงินทุนหมุนเวียน 

• ระยะเวลาเกบ็หนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิจากค่าเฉลีย่จากปี 2557 – 2559 และก าหนดใหค้งทีต่ลอด
การประมาณการ เท่ากบัประมาณ 58 วนั  

• ระยะเวลาเกบ็สนิคา้คงเหลอื ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิจากค่าเฉลีย่จากปี 2557 – 2559 และก าหนดให้
คงทีต่ลอดการประมาณการ เท่ากบัประมาณ 7 วนั  

• ระยะเวลาช าระหนี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระอ้างองิจากค่าเฉลี่ยจากปี 2557 – 2559 และก าหนดให้คงที่
ตลอดการประมาณการ เท่ากบัประมาณ 153 วนั 

6.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) 

SYMCไดป้ระมาณค่าใชจ้่ายในการลงทุนในการซือ้อุปกรณ์โครงขา่ยใหม่ ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ คอมพวิเตอร์
ซอฟทแ์วร ์และโครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT โดยสรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-13: สรปุค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
 )หน่วย : ลา้นบาท( 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

อปุกรณ์โครงขา่ยใหม ่ 361.45  350.81  371.79  392.56  409.52  

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 43.24  41.33  43.80  46.25  48.25  

คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ 14.41  13.78  14.60  15.42  16.08  

โครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT 207.42  49.73  93.50  90.42  27.39  

รวม คา่ใชจ้า่ยในการลงทนุ 626.52  455.65  523.69  544.64  501.25  
 

7. หน้ีสิน 
7.1. เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

ตามงบการเงนิงวด 3 เดอืน ปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 SYMC มกีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิ
ประมาณ 65 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ระหว่าง 2.67 - 2.85 ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่มม่หีลกัทรพัยค์ ้าประกนั เงนิกูย้มื
ดงักล่าวมกี าหนดเวลาช าระคนืภายในเดอืนกรกฎาคมและกนัยายน 2560 (31 ธนัวาคม 2559: มกี าหนดช าระคนืใน
เดอืน มกราคม กมุภาพนัธ ์มนีาคม 2560 และเมื่อทวงถาม) 

ทัง้นี้ก าหนดให ้ SYMC มเีงนิสดขัน้ต ่าเท่ากบัรอ้ยละ 8 ของผลรวมของตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารและ
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทัง้หมด หกัดว้ยค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่าย ซึง่อา้งองิจากสดัส่วนเงนิสดคงเหลอืต่อ
ผลรวมของค่าใชจ้่ายขา้งตน้ระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7.76 ทัง้นี้หากกระแสเงนิสดทีใ่ชใ้นกจิการตาม
ประมาณการไม่เพยีงพอ จะก าหนดให ้SYMC จะตอ้งกูย้มืเงนิมาใชใ้นกจิการดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.75 ต่อปี (จาก
ขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีร่ะบุว่ามอีตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั รอ้ยละ 2.67 
– 2.85 ต่อปี) 

7.2. เงนิกูย้มืระยะยาว 

จากงบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 SYMC มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนั
การเงนิ 3 แห่งรวมประมาณ 1,657.34 ลา้นบาท โดย SYMC ไดม้แีผนในการกูเ้พิม่และทยอยช าระคนืในอนาคตดงันี้ 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 58 

ตารางท่ี 5-14: เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

วงเงิน อตัราดอกเบีย้ 
หน้ีคง
ค้างQ2 

2560 

 มีแผนกู้
เพ่ิม 

จ่ายช าระหน้ี 

2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ธนาคารที ่1 
วงเงนิที ่1 

รอ้ยละ 5.82 112.50   -    37.50  75.00   -     -     -    

ธนาคารที ่1 
วงเงนิที ่2  

รอ้ยละ 3.95 ส าหรบัปีที ่1-2 และ MLR 
ลบอตัราคงที ่ส าหรบัปีที ่3-7 

425.00   -    32.50  130.00  130.00  130.00  2.50  

ธนาคารที ่2 รอ้ยละ 4.5 ส าหรบัปี ที ่1-2 และ MLR 
ลบอตัราคงที ่ส าหรบัปีที ่3-10 

644.84  65.16   -    66.56  88.75  88.75  88.75  

ธนาคารที ่3 THBFIX บวกอตัราคงที ่ 475.00   -    35.00  84.00  96.00  120.00  120.00  
 

รวม 1,657.34  65.61  142.50  355.56  314.75  338.75  211.25  
 

7.3. หุน้กู ้

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่ 26 เมษายน 2559 ไดอ้นุมตัหิุน้กูป้ระเภทไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธวิงเงนิ
หมุนเวยีนไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.25 ต่อปี อายุ 3 ปีสิน้สดุวนัที ่20 มถุินายน 2562 โดย ณ วนัที ่
31 มนีาคม 2560 SYMC ไดม้กีารออกหุน้กูไ้ปแลว้จ านวน 660 ลา้นบาท ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให ้SYMC 
ไม่ออกหุน้กูเ้พิม่เตมิ และใหม้กีารออกหุน้กูใ้หม่ หรอืกูเ้งนิจากแหล่งอื่นเพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิเมื่อครบก าหนดคนืเงนิตน้ 

7.4. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน คดิเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 7.98 ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน

เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปีส าหรบัช่วงปี 2557  – 2559 ดงันัน้จงึก าหนดใหใ้นช่วงระยะเวลาทีป่ระมาณการ SYMCจะมสี ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเท่ากบัค่าเฉลีย่ดงักล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ 
8. การประเมินมูลค่า 

8.1. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 
ในประมาณการทางการเงนิก าหนดใหม้อีตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วง

ระยะเวลาประมาณการทีร่อ้ยละ 2.20 ต่อปีตามอตัราเงนิเฟ้อ 

8.2. อตัราสว่นลด (Discount Rate) 
อตัราสว่นลดทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด ไดม้าจากการค านวณ

ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม

โครงสรา้งทุนของ SYMC ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณค่า WACC จากค่าเฉลีย่ถ่วง

น ้าหนกัของตน้ทุนของหนี้ (Kd) และตน้ทุนของทุน (Ke) ของ SYMC ซึง่มรีายละเอยีดการ

ประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี้ 

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  =  ตน้ทุนของทุน หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 

Kd  =  ตน้ทุนของหนี้ หรอือตัราดอกเบีย้เงนิกูข้อง SYMC 

T  =  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
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E  =  สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 

D  =  หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ 

 

ตน้ทุนของทุน (Ke) หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) ค านวณไดจ้าก Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) ดงันี้ 

Ke (หรอื Re) = Rf + β (Rm - Rf) 

โดยที ่

Risk Free Rate (Rf) =  อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี มคีา่เท่ากบัรอ้ยละ 2.25 

ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่26 กนัยายน 2560)  

Beta (β) =  ค่าสมัประสทิธิค์วามแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยก์บั

ผลตอบแทนของบรษิทัคู่เทยีบ เนื่องจาก SYMC มปีรมิาณการซือ้ขายของหุน้ที่

ค่อนขา้งต ่า โดยค านวณจากราคาปิดยอ้นหลงั 2 ปี นบัจากวนัที ่26 กนัยายน 2560 ซึง่

มคี่าเท่ากบั 0.89 (ขอ้มลูจาก Bloomberg) 

Market Risk (Rm) =  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เฉลีย่ยอ้นหลงั 10 ปี ตัง้แต่ 

กรกฎาคม 2551 – เดอืน สงิหาคม 2560 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 12.61 ต่อปี 

Kd = ตน้ทุนของหนี้ อา้งองิจากสดัสว่นตน้ทุนทางการเงนิของ SYMC โดยนบั 1 ปียอ้นหลงั

จากไตรมาสที ่2 ปี 2560 ต่อเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและหุน้กูเ้ฉลีย่ระหว่างไตรมาสที ่

2 ปี 2559 และไตรมาสที ่2 ปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 4.49 

รายละเอียดของตวัแปร และค่าสมมติฐานในการค านวน สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5-15: รายละเอียดของตวัแปร และค่าสมมติฐานในการค านวณ 
สมมติฐาน จ านวน 

อตัราผลตอบแทนทีไ่มม่คีวามเสีย่งของพนัธบตัรรฐับาล (Rf) รอ้ยละ 2.25 
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Rm) รอ้ยละ 12.61 
ค่าชีว้ดัความเสีย่งตามตลาดของคูเ่ทยีบ (Beta) 1.32 
ตน้ทนุของส่วนของผูถ้อืหุน้ (Ke) รอ้ยละ 15.94 
ตน้ทนุของหนี้สนิ (Kd) รอ้ยละ 4.49 
สดัส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมตามเป้าหมาย (Wd) รอ้ยละ 37.50 
สดัส่วนส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยร์วมตามเป้าหมาย (We) รอ้ยละ 62.50 
WACC รอ้ยละ 11.31 

จากสมมตฐิานขา้งตน้ จะไดผ้ลการค านวณตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (WACC) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.31 
ซึง่จะน าไปใชเ้ป็นอตัราคดิลดในการค านวนกระแสเงนิสดสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตของ SYMC 

ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปกระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (Free Cash Flow to Firm : FCFF) ได้
ดงันี้ 

ตารางท่ี 5-16: สรปุกระแสเงินสดอิสระของกิจการ 

)หน่วย :ล้านบาท(  H2/2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี)EBIT) 50.76  227.07  373.11  606.39  744.18  
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)หน่วย :ล้านบาท(  H2/2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ภาษ ี )รอ้ยละ 20) (10.15) (45.41) (74.62) (121.28) (148.84) 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 279.05  565.35  555.63  531.04  506.77  

เงนิลงทนุ (285.14) (455.65) (523.69) (544.64) (501.25) 

การเปลีย่นแปลงเงนิทนุหมนุเวยีน  161.89  16.05  (3.78) 33.86  (19.66) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ 196.42  307.41  326.65  505.37  581.21  

กระแสเงนิสดหลงัชว่งประมาณการ  6,679.87  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสด 186.17  261.77  249.90  347.35  4,483.55  

ตารางท่ี 5-17: สรปุมูลค่าปัจจบุนัของกิจการ 
รายละเอียด จ านวนเงิน )ล้านบาท(  

มลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (FCFF) 5,528.74  
บวก  :เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 56.42  
หกั  :ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้งวดลา่สดุ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2560 (2,377.63) 
บวกผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทนุ :2 123.15  
กระแสเงนิสดอสิระส่วนของผูถ้อืหุน้ (FCFE) 3,330.69  
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ )หุน้(                                  325,393,681  
มลูคา่ปัจจบุนัสุทธขิองกระแสเงนิสด )บาทต่อหุน้(                                              

10.24  
หมายเหตุ  :1 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ )Terminal Value) ค านวณจากกระแสเงนิสดของกจิการในปี 2564 ซึง่เป็นปีสดุทา้ยของชว่งเวลา
ประมาณการ )FCFF2564  (จากสตูรการค านวณดงัต่อไปนี้  

Terminal Value = FCFF2564)*1+g)/(WACC-g) 
โดย g คอื อตัราการเตบิโตระยะยาวของ SYMC หลงัจากปี 2564 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้สมมตฐิานใหอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 2.20 ต่อปี ตามอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทย 

WACC คอื ตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
2 บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตักิารสง่เสรมิการลงทนุและสทิธพิเิศษทางดา้นภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในวงเงนิไมเ่กนิ 988,578,798.94 บาท โดยมกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ร ิม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระไดค้ านวณสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการไดร้บัการสง่เสรมิโดยก าหนดใหก้ าไรกอ่นภาษหีลงัจากปี 2564 มอีตัราการเพิม่ขึน้เทา่กบัอตัราเงนิเฟ้อ และคดิลดมลูคา่กระแส
เงนิสดกลบัมาเป็นปัจจุบนั 

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
มลูค่าหุน้ โดยเปลีย่นแปลงสมมตฐิานหลกัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่น ้าหนัก (WACC) และอตัราเตบิโต
ของกระแสเงนิสดหลงัช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) 

ตารางท่ี 5-18: การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหุ้น SYMC 

(ล้านบาท( 
ต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

กรณีฐาน - 0.5% กรณีฐาน - 0.25% กรณีฐาน กรณีฐาน + 0.25% กรณีฐาน + 0.5% 
มลูค่าหุน้ของ SYMC  11.90   10.76   10.24   9.75   8.83  

 

(ล้านบาท( 
อตัราเติบโตของกระแสเงินสดหลงัช่วงประมาณการ )Terminal growth rate) 

กรณีฐาน - 1.0% กรณีฐาน - 0.5% กรณีฐาน กรณีฐาน + 0.5% กรณีฐาน + 1.0% 
มลูค่าหุน้ของ SYMC  8.87   9.52   10.24   11.04   11.94  

ผลจากการวเิคราะหค์วามไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราสว่นลด จะไดม้ลูค่าของ SYMC อยู่ระหว่าง 8.83  – 11.94 
บาทต่อหุน้ ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 72.41 – 97.88 ของราคาเสนอ
ซือ้ โดยราคาทีป่ระเมนิไดจ้ะต ่ากว่าราคาเสนอซือ้อยู่เท่ากบั 3.37 – 0.26 บาท  

ทัง้นี้ การประเมนิมลูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้จดัท าโดยอา้งองิจากสมมตฐิานทีไ่ดร้บัจาก SYMC ภายใตส้ภาวะ เศรษฐกจิและ
สถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัแผนธุรกจิและนโยบายต่างๆ ของ SYMC หรอืสภาวะ
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เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป การด าเนินธุรกจิในปัจจบุนัของ SYMC เปลีย่นแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที่
ก าหนดไว ้ อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ล่าวมาขา้งตน้เปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัและ
อาจสง่ผลกระทบใหม้ลูค่าหุน้ของ SYMC ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 

เพิม่เตมิเป็น 
การประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธินีี้ จะพจิารณาถงึผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต โดยค านวณหามลูค่า

ปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธ ิ (Free Cash Flow: FCF) ดวัยอตัราสว่นลด (Discount Rate) ทีเ่หมาะสม 
ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณหาอตัราตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of 
Capital: WACC) เพื่อใชเ้ป็นอตัราสว่นลด และค านวณหากระแสเงนิสดสทุธใินอนาคตจากประมาณการทางการเงนิของ 
SYMC ในระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า (ปี 2560 - 2564 เนื่องจากเป็นระยะเวลาทีค่ลอบคลุมการด าเนินธุรกจิใหม่ในระยะเวลา
ทีเ่หมาะสม ซึง่ธุรกจิโทรคมนาคมเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู ดงันัน้การประมาณการในระยะยาวอาจสง่ผลใหส้มมตฐิาน
เกดิความคลาดเคลื่อนได)้ กลบัมาเป็นมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงนิสดสทุธ ิณ สิน้ไตรมาสที่ 2 โดยตัง้อยู่
บนพืน้ฐานว่าธุรกจิของ SYMC จะยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Going Concern Basis) ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมี
นยัส าคญัเกดิขึน้ และเป็นไปภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ในปัจจบุนั  

ประมาณการทางการเงนิและสมมตฐิานในการจดัท าประมาณการในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเป็นผูจ้ดัท า
ขึน้โดยไดป้ระมาณการกระแสเงนิสดจากการคาดการณ์ผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต ซึง่สมมตฐิานทีใ่ชใ้น
การคาดการณ์ดงักล่าวอา้งองิจากขอ้มลูหรอือตัราสว่นทางการเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิในอดตี และ /หรอืจากงบประมาณหรอื
แผนงานของ SYMC รวมทัง้ขอ้มลูของอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ สมมตฐิานในการจดัท าประมาณการนี้อยู่ภายใตส้ถานการณ์ทางเศรษฐกจิ อุตสาหกรรมและขอ้มลูทีร่บัรูไ้ดใ้น
ปัจจบุนั ณ ขณะทีท่ าการศกึษาเท่านัน้ ซึง่หากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มกีารเปลีย่นแปลงจากปัจจบุนัอย่างมนียัส าคญัและ
มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของ SYMC รวมทัง้สถานการณ์ของ SYMC มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัจาก
สมมตฐิานทีก่ าหนดขึน้ ราคาหุน้ทีป่ระเมนิไดต้ามวธินีี้ อาจเปลีย่นแปลงไปตามปัจจยัทีเ่ขา้มากระทบได้ 

สมมตฐิานทีส่ าคญัของประมาณการทางการเงนิของ SYMC สรปุไดด้งันี้ 
1. สมมติฐานด้านรายได้ 

 SYMC มรีายไดห้ลกัจากลกูคา้ 2 กลุ่มหลกั โดยเป็นการใหบ้รกิารใหเ้ช่าวงจรแก่กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร
โทรคมนาคม และ กลุ่มลกูคา้องคก์รทีเ่ป็น End-user ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานการเตบิโตในสว่นของ
รายไดต้ามประมาณการของผูบ้รหิารของ SYMC โดยสามารถแบ่งรายไดอ้อกเป็นประเภทต่างๆไดด้งันี้ 
Internet Access 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ต โดยลกูคา้ของ SYMC ในกลุ่มนี้จะเป็น ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นอนิเทอรเ์น็ต )Internet Service Provider: ISP) ซึง่ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแก่ลกูคา้ End-user ดว้ยการเช่าใช้
โครงขา่ยวงจรสือ่สารความเรว็สงูของ SYMC โดยไม่ตอ้งลงทุนโครงขา่ยเอง 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานการเตบิโตในสว่นของรายไดจ้าก Internet Access ตามประมาณการ
ของผูบ้รหิารของ SYMC โดยทีผู่บ้รหิารของ SYMC ประมาณการใหใ้นปี 2560 มรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 402.29 ลา้น
บาท หรอืเตบิโตจากปี 2559 เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 0.71 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นไปได้
เน่ืองจากรายได ้Internet Access ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยู่ที ่199.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 49.46 
ของรายไดท้ีบ่รษิทัไดป้ระมาณการไว ้ ซึง่บรษิทัมกีารท าสญัญากบัลกูคา้เป็นรายปี หลงัจากนัน้ก าหนดใหร้ายไดค้งที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ทัง้นี้เน่ืองจากทาง SYMC มแีผนการทีจ่ะรกัษาฐานรายไดโ้ดยการเสนอแบนดว์ดิทใ์ห้
ลกูคา้เพิม่ขึน้ หาลกูคา้มากขึน้ และร่วมมอืกบัทางลกูคา้ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต (ISP) ในการท ากลยุทธท์าง
การตลาดร่วมกนั เพื่อดงึดดูและรกัษาฐานกลุ่มลกูคา้ End-User อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าจะมปีรมิาณความตอ้งการใช้
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แบนดว์ดิทท์ีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่กม็กีารแขง่ขนัดา้นราคาอย่างรุนแรงเช่นกนั ท าใหร้าคาขายต่อแบนดว์ดิทล์ดลง
จากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ จากการศึกษาข้อมูลจาก drpeering.net ที่ได้กล่าวในหวัข้อ 4.3 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของ SYMC  
พบว่าความต้องการใชแ้บนดว์ดิทข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นประเทศทีม่จี านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ดในโลก
โดยถงึแมว้่าจะมปีรมิาณทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่การแขง่ขนัดา้นราคากม็คีวามรุนแรงมากเช่นเดยีวกนั ท าใหร้าคา
ขายต่อแบนด์วดิทล์ดลงจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าสมมติฐานดงักล่าว
เหมาะสม 

แผนภาพท่ี 5-1: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Internet Access 

  
Private Network 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อสือ่สารในโครงขา่ยสว่นบุคคล โดยลกูคา้ของ SYMC ในกลุ่มนี้มี
ทัง้ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สารของ SYMC เพื่อเป็นโครงขา่ยหลกั หรอืเพื่อใหบ้รกิารแก่ End-user อกี
ทอดหนึ่งและ กลุ่มลกูคา้องคก์รทีเ่ป็น End-user ทีต่อ้งการการรบั – สง่ขอ้มลูปรมิาณมากระหว่างส านกังานใหญ่กบั
ส านกังานสาขา เช่น ธนาคารพาณิชย ์บรษิทัคา้ปลกีโมเดริน์เทรด หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ทีม่สีาขาจ านวนมาก 

SYMC ไดป้ระมาณการอตัราการเตบิโตของรายไดจ้าก Private Network ในปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 7.46 หรอื
ประมาณการรายไดป้ระมาณ 397.71 ลา้นบาท ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นไปไดเ้น่ืองจาก
รายได ้Private Network ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยูท่ี ่195.30 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 49.11 ของ
รายไดท้ีบ่รษิทัไดป้ระมาณการไว ้ ซึง่บรษิทัมกีารท าสญัญากบัลกูคา้เป็นรายปี หลงัจากนัน้ก าหนดใหอ้ตัราการเตบิโต
ประมาณรอ้ยละ 5.00  – 7.50 ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอา้งองิจากฐานลกูคา้ทีอ่ยู่ระหวา่งการตดิต่อโดยเฉพาะ
ลกูคา้ในกลุ่มธุรกจิรา้นคา้ปลกีและธุรกจิรา้นสะดวกซือ้ ธุรกจิประกนั และธุรกจิเชา่ซือ้ ซึง่จะสามารถเตบิโตไดจ้าก
ปรมิาณสาขาทีเ่พิม่ขึน้เรื่อยๆ และจากแผนการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมระยะเวลา 3 ปีของภาครฐัทีจ่ะมี
ผลกระทบเชงิบวกจากหลายๆ สว่นของนโยบาย ยกตวัอย่างเช่น โครงการ EEC ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการลงทุนเพิม่ขึน้กบั
ภาคอุตสาหกรรม ทัง้การลงทนุจากผูป้ระกอบการใน และต่างประเทศ ซึง่สว่นมากจะมกีารเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตกบั
ส านกังานใหญ่ ทัง้นี้จะท าความตอ้งการใชบ้รกิาร private network และ internet service สงูขึน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิ
อสิระจงึมคีวามเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวทีม่อีตัราการเตบิโตทีเ่หมาะสม  

หลงัจากนัน้นอกจากนัน้ทาง SYMC มแีผนการขยายการใหบ้รกิารไปสูอุ่ตสาหกรรมอื่นๆอกีเช่น ธุรกจิโลจสิตกิส ์
และธุรกจิศนูยก์ระจายสนิคา้ อยา่งไรกต็ามอตัราการเตบิโตของรายไดใ้นอนาคตจะค่อยๆลดลงเนื่องจากธุรกจิโลจสิตกิส ์
และธุรกจิศนูยก์ระจายสนิคา้มจีดุคดิรายไดท้ีน้่อยกว่าลกูคา้ประเภทสถาบนัการเงนิ หรอืรา้นคา้ปลกีทีม่ปีรมิาณสาขา
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จ านวนมาก ซึง่ลกูคา้มกัจะกระจายการเช่าวงจรจากผูใ้หบ้รกิารมากกว่า 1 ราย เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งดา้น
เสถยีรภาพ  

แผนภาพท่ี 5-2: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Private Network 

  
International Private Leased Circuit (IPLC) 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อสือ่สารระหวา่งประเทศ ส าหรบัลกูคา้องคก์รทัว่ไป อาท ิธนาคาร 
โรงงานอุตสาหกรรม บรษิทัขา้มชาต ิ ทีม่คีวามตอ้งการต่อเชื่อมระบบขอ้มลูระหว่างส านกังานในประเทศไทยและ
ส านกังานทีต่ัง้อยูใ่นต่างประเทศ หรอืผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมอืน่ เช่น ผูใ้หบ้รกิารดา้นโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Carrier) ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมในประเทศ (Local Telecom Operator) ทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สารของบรษิทั
เป็นโครงขา่ยหลกั (Backbone) ต่อเชื่อมไปยงัสถานขีองผูใ้หบ้รกิารวงจรสือ่สารระหว่างประเทศในประเทศต่างๆ 

อตัราการเตบิโตของรายไดจ้าก IPLC ในไตรมาส 4 ปี 2559 ทีเ่พิม่ขึน้เป็นอย่างมาก (จากฐานลกูคา้ใหมแ่ละ
โครงการใหม่) เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที ่ 1 – 3 ของปี 2559 อกีทัง้ SYMC ยงัเลง็เหน็โอกาสในประเทศเมยีนมารแ์ละ
กมัพชูาทีม่อีตัราการเตบิโตระดบัสงู นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัอยูร่ะหว่างการยื่นขอ้เสนอใหก้บั Regional Carrier ซึง่ยงัอยู่
ในระหว่างการพจิารณา ผูบ้รหิารของ SYMC จงึมคีาดการณ์ว่าในปี 2560 SYMC จะมรีายไดป้ระมาณ 322.42 ลา้นบาท
หรอืเพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 12.34 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นไปไดเ้น่ืองจากรายได ้IPLC 
ในครึง่ปีแรกของปี 1 จะอยูท่ี ่168.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 52.32 ของรายไดท้ีบ่รษิทัไดป้ระมาณการไว ้
หลงัจากนัน้ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตในชว่งรอ้ยละ 7.5-10.00 เน่ืองจากบรษิทัอยู่ระหวา่งการยื่นขอ้เสนอใหก้บั 
Regional Carrier ซึง่ยงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาซึง่คาดวา่น่าจะมรีายไดใ้นสว่นนี้หลงัจากปี 2560 เป็นตน้ไป ทัง้นี้การ
เตบิโตของความตอ้งการใชง้านการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ อกีทัง้คาดการณ์ถงึปรมิาณการใชง้าน Mobile Data 
โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมารแ์ละเวยีดนาม) ทีม่อีตัราการขยายตวัเชงิ
เศรษฐกจิทีส่งู และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ ISP ในประเทศพม่าเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้และจากการทีธุ่รกจิ
ปกตจิะตอ้งมกีารเช่าวงจรในการใหบ้รกิารส ารองเพื่อไม่ใหเ้กดิการขดัขอ้งของวงจรอยูแ่ลว้ จงึท าใหอ้ตัราการเตบิโตที่
ประมาณการไวม้คีวามเป็นไปได ้

ทัง้นี้ ขอ้มลูจากการคาดการณ์ของ CISCO ‘Asia Pacific – 2020 Forecast Hightlights’ พบวา่ปรมิาณการใชง้าน
อนิเตอรเ์น็ตของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคในชว่งปี 2558 – 2563 จะมอีตัราการเตบิโตแบบทบตน้ทบดอก (CAGR) อยู่ที่
รอ้ยละ 22 ซึง่แสดงถงึการมอีปุสงคร์องรบัการใชง้าน ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าว
เหมาะสม 

แผนภาพท่ี 5-3: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก IPLC 
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Digital Broadcast 

ลกูคา้กลุ่มนี้เป็นผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ ผูใ้หบ้รกิารโทรทศัน์ระบบเคเบลิ หรอืระบบ IPTV ทีเ่ช่าใชว้งจรสือ่สาร
ความเรว็สงูของ SYMC เพื่อการแพร่ภาพกระจายเสยีงรายการโทรทศัน์ โดยเช่าใชว้งจรสือ่สารของ SYMC เพื่อการ
เชื่อมต่อจากหอ้งผลติรายการไปยงัสถานีดาวเทยีมไทยคม หรอืสถานีโทรทศัน์ระบบดจิทิลั หรอืระหว่างสถานีกระจาย
สญัญาณ 

SYMC ประมาณการว่าในปี 2560 จะมรีายไดใ้นสว่นนี้ประมาณ 62.35 ลา้นบาท หรอืมอีตัราการเตบิโตของรายได้
ในสว่นนี้ตดิลบรอ้ยละ 21.88 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็วา่น่าจะเป็นไปไดเ้นื่องจากรายได ้ Digital 
Broadcast ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยู่ที ่31.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 50.68 ของรายไดท้ีบ่รษิทัได้
ประมาณการไว ้ ทัง้นี้เน่ืองจากอุตสาหกรรมทวีดีจิติอลมคีวามกดดนัดา้นตน้ทุนสงู มกีารปิดตวัลงของบรษิทัทีท่ าธุรกจิ
ดา้นทวีดีาวเทยีมอย่างต่อเนื่อง และไดร้บัผลกระทบจากกลุ่ม OTT (Over-the-Top)* และ Online Media สง่ผลให้
ผูป้ระกอบการในตลาดบางรายปรบัเปลีย่นกลยุทธห์รอืยุตกิารใหบ้รกิารไปบา้งแลว้ ผูบ้รหิารของ SYMC จงึคาดการณ์
ว่ารายไดใ้นสว่นนี้จะคงทีไ่ปตลอดระยะเวลาประมาณการ จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารลกูคา้ปัจจบุนัทีย่งัคงใชบ้รกิารของ 
SYMC ยงัมฐีานะทางการเงนิและมสีภาะการแขง่ขนัทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง และมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารเช่าโครงขา่ยของ 
SYMC ต่อไป  นอกจากนัน้ SYMC ยงัมแีผนขยายการใหบ้รกิารไปยงัระบบ OTT มากขึน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึ
มคีวามเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวเหมาะสม 

แผนภาพท่ี 5-4: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Digital Broadcast 

  
หมายเหตุ: Over-the-Top (OTT) หรอืบรกิารสือ่สารและแพรภ่าพและเสยีงผา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่ใ้หบ้รกิารไมต่อ้งลงทุนโครงขา่ยสญัญาณเองถอืเป็นธุรกจิรปูแบบใหม่ที่เร ิม่เขา้มามี

บทบาทส าคญัในยุคปัจจุบนั เมือ่ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ ประกอบกบัผูใ้หบ้รกิารตอ้งการสรา้งความแตกต่างจากคูแ่ขง่รายอืน่ ท าใหม้บีรกิารรปูแบบใหมท่ีเ่รยีกวา่ 

Over-the-Top (OTT) เกดิขึน้ โดย OTT คอืบรกิารสือ่สารและแพรภ่าพเนื้อหาผา่นแอพพลเิคชัน่บนอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่บ้รโิภคไมจ่ าเป็นตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์เพิม่เตมิ และผูใ้ห้บรกิารไม่
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ตอ้งลงทนุโครงขา่ยเอง ยกตวัอย่างเชน่ Netflix และ Hulu ซึง่เป็นบรกิารแพรภ่าพภาพยนตรแ์ละรายการทวีผีา่นอนิเทอรเ์น็ต โดยทีผู่ช้มไมต่อ้งตดิตัง้เสาอากาศ หรอืจานดาวเทยีม

เพิม่เตมิ และผูป้ระกอบการไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการสง่สญัญาณโทรทศัน์เหมอืนผูป้ระกอบการทวีแีบบดัง้เดมิ (traditional TV) 

Local Loop for International 

เป็นการใหบ้รกิารโครงขา่ยวงจรสือ่สารความเรว็สงูภายในประเทศแก่ผูป้ระกอบการ IPLC เพื่อเชื่อมต่อบรกิาร 
IPLC ไปถงึส านกังานของลกูคา้ End-user ทีต่ัง้อยูใ่นต่างประเทศ 

SYMC ไดค้าดการณ์ว่ารายไดจ้าก Local Loop for International ในปี 2560 จะมรีายไดป้ระมาณ 106.64 ลา้นบาท
หรอืประมาณรอ้ยละ 1.47 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าน่าจะเป็นไปไดเ้น่ืองจากรายได ้ Local Loop for 
International ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยู่ที ่53.85 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 50.49 ของรายไดท้ีบ่รษิทั
ไดป้ระมาณการไว ้ เน่ืองจากลกูคา้บางรายยา้ยออกไปใชโ้ครงขา่ยตนเองอย่างไรกต็าม SYMC ไดม้กีารท า MOU (การ
ท าความรว่มมอืระหว่างกนั) กบั Global Carrier ทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารสือ่สารขอ้มลูระหว่างประเทศรายใหญ่ของโลกแลว้ใน
ปี 2560 ผูบ้รหิารของ SYMC จงึคาดการณ์ว่าหลงัจากปี 2560 จะมอีตัราการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ระหว่างรอ้ยละ 5 – 10 
ต่อปี จากการรบัรูร้ายไดจ้าก Global Carrier ทีไ่ดท้ า MOU กนัไปแลว้ในปี 2560 เตม็ปี อกีทัง้จ านวน Global Carrier ที่
ตอ้งการเขา้มาตัง้สายสง่สญัญาณในประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อสญัญาณไปยงัต่างประเทศเพิม่ขึน้ และจากโอกาสในการ
ใหบ้รกิารกบั POPs (point-of-presence : จุดการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต) กลุ่มลกูคา้ในปัจจุบนัและ POPs รายใหมท่ีจ่ะเขา้
มาในอนาคตในการเป็นวงจรเสรมิ (Alternated Routes) ซึง่โดยธุรกจิปกตจิะตอ้งมกีารเช่าวงจรในการใหบ้รกิารส ารอง
เพื่อไม่ใหเ้กดิการขดัขอ้งของวงจรอยู่แลว้ ทัง้นี้ขอ้มลูจากการคาดการณ์ของ CISCO ‘Asia Pacific – 2020 Forecast 
Hightlights’ พบว่าปรมิาณการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิคในช่วงปี 2558 – 2563 จะมอีตัราการเตบิโต
แบบทบตน้ทบดอก (CAGR) อยู่ทีร่อ้ยละ 22 ซึง่แสดงถงึการมอีุปสงคร์องรบัการใชง้าน ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมี
ความเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวเหมาะสม 
 

แผนภาพท่ี 5-5: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Local Loop for International 

  
Access Network 

เป็นการใชว้งจรสือ่สารความเรว็สงูเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานของลกูคา้กบั Server  เช่น การเชื่อมต่อศนูย์
ขอ้มูล (Data Centre) กบัส านักงานลูกค้า End-user หรอืการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บรกิารขอ้มูลเช่น Bloomberg กบั
ลูกคา้ปลายทาง เป็นต้น  SYMC จะเป็นผูใ้หบ้รกิารการเชื่อมต่อระหว่างผูใ้หบ้รกิารศูนยข์อ้มูล (Data Center Service 
Provider) กับลูกค้า End-user ของผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งจะให้บริการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้จดัหาโปรแกรมต่างๆ แก่ลูกคา้ End-user โดยผูใ้หบ้รกิารดา้นศูนยข์อ้มลูเหล่านี้จะไม่มโีครงขา่ย

-

5.24% 

21.73% 

12.01% 

1.48% 

10.00% 10.00% 10.00% 

5.00% 

 -

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

2556 2557 2558 2559 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F

อตั
รา
กา
รเติ

บโ
ต

ล้า
นบ

าท

Local Loop for International

รายได้จาก Local Loopfor Int'l อตัราการเติบโต



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 66 

เป็นของตนเอง จงึมคีวามจ าเป็นทีต่้องใชโ้ครงข่ายวงจรสื่อสารความเรว็สงูของ SYMC  เพื่อต่อเชื่อมไปถงึส านักงาน
ของลกูคา้กบัลกูคา้ End-user ของผูใ้หบ้รกิารศนูยข์อ้มลู 

อย่างไรกต็ามจากการทีใ่นปัจจุบนัมขีอ้มลูเผยแพร่สาธารณะบนอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ท าใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูสามารถ
ท าไดง้่ายขึน้ End-User จงึเลอืกทีจ่ะใชข้อ้มูลดงักล่าวมากกว่าการพึง่พงิขอ้มูลจากผูใ้หบ้รกิารฐานขอ้มูลซึง่เป็นลูกค้า
และกลุ่มเป้าหมายของ SYMC ท าให้ในอดีตมีอตัราการหดตัวของรายได้ในส่วนนี้ ในปี 2560 ผู้บริหารของบริษัท
คาดการณ์ว่ารายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้เหล่านี้จะอยู่ทีป่ระมาณ 44.10 ลา้นบาทในปี 2560 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงินอสิระมี
ความเหน็ว่าน่าจะเป็นไปไดเ้นื่องจากรายได ้Access Network ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยู่ที ่20.44 ลา้นบาท หรอื
คิดเป็นประมาณร้อยละ 46.35 ของรายได้ที่บริษัทได้ประมาณการไว้ ซึ่งบริษัทมีการท าสญัญากบัลูกค้าเป็นรายปี  
หลงัจากนัน้ก าหนดให้รายได้ในส่วนนี้คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ เนื่องจากการเติบโตของการให้บริการบน
คลาวด์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยอ้างอิงข้อมูลจาก IDC ประเทศไทยระบุว่าการให้บริการคลาวด์เป็น 1 ใน 10 
แนวโน้มดา้นเทคโนโลยทีีส่ าคญัต่อภาคธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2559 - 2560 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่า
การให้บริการดงักล่าวน่าจะสามารถทดแทนกบัอตัราการหดตัวของรายได้ในอดีตได้ จึงเห็นว่าสมมติฐานดงักล่าว
เหมาะสม 

แผนภาพท่ี 5-6: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Access Network 

  
Broadband Internet 

เป็นรายไดท้ีเ่กดิจากความร่วมมอืกบัพนัธมติรธุรกจิผูใ้หบ้รกิารพรเีมีย่มบรอดแบรนดอ์นิเตอรเ์น็ตในภูมภิาคซึง่เป็น
การใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตทีม่อีตัราส่วนการแชรท์ีต่ ่ากว่าอตัราทีม่ใีหบ้รกิารในตลาด ผูใ้ชง้านจะสามารถใชง้านไดด้ขีึน้
แม้ว่าจะเช่าบริการในอตัราความเร็วที่เท่ากนั ทัง้นี้ SYMC ได้คาดการณ์ว่าในปี 2560 SYMC จะมีรายได้ในส่วนนี้
ประมาณ 62.74 ล้านบาทหรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 37.48 จากปี 2559 ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระมคีวามเหน็ว่าน่าจะ
เป็นไปไดเ้น่ืองจากรายได ้Broadband Internet ในครึง่ปีแรกของปี 2560 จะอยู่ที ่28.76 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นประมาณ
รอ้ยละ 45.84 ของรายไดท้ีบ่รษิทัไดป้ระมาณการไว ้หลงัจากนัน้ก าหนดใหร้ายไดใ้นส่วนนี้เพิม่ขึน้ในอตัราทีล่ดลงจาก
รอ้ยละ 20 ไปจนถงึรอ้ยละ 10 เนื่องจากผูป้ระกอบการเคเบลิทอ้งถิน่จ านวนมากซึง่เป็นผูป้ระกอบการทีเ่คยใหบ้รกิาร 
cable TV ท้องถิ่นและต้องการเพิ่มบริการ broadband internet ต้องการที่จะเป็นพนัธมิตรกบั SYMC ในการเป็นผู้
ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูในพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของตน ซึง่จะท าใหม้ปีรมิาณการใชแ้บนดว์ดิทท์ีส่งูขึน้จากฐาน
ลกูคา้ของพนัธมติรทีม่อียู่ในปัจจบุนั โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จะมาจากการขยายพืน้ทีก่ารขายของพนัธมติรธรุกจิ และมยีอด 
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Subscribers ที่เพิม่ขึน้ในต่างจงัหวดั หลงัจากนัน้ก าหนดให้รายได้ในส่วนนี้เพิม่ขึน้ในอตัราที่ลดลงจากร้อละ 20 ไป
จนถงึรอ้ยละ 10 เน่ืองจาก และการขยายการใหบ้รกิารตามคอนโดมเินียมในกรุงเทพมหานคร อกีทัง้ความตอ้งการทีจ่ะ
ทดแทน ADSL / VDSL ที่ล้าสมัยแล้วให้เป็นระบบใยแก้วน าแสง FTTx ซึ่งจะดึงดูดลูกค้าตามบ้านให้มีการใช้ 
Broadband Internet เพิม่ขึน้ต่อไป ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าสถิตติวัเลขของผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ตในไทยและ
ปรมิาณขอ้มูลใชง้านผ่านอนิเตอรเ์น็ตบ้านของไทยมปีรมิาณทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องสมมตฐิานดงักล่าวขา้งต้นจงึมี
ความเป็นไปได้ อย่างไรกต็าม ในอนาคตคาดว่าตลาดนี้จะมีอตัราการเตบิโตทีล่ดลงในอนาคตจากการแขง่ขนัทีรุ่นแรง
ขึน้จากผูป้ระกอบการรายใหญ่และผูป้ระกอบการเคเบลิทอ้งถิน่ทีเ่พิม่ขึน้  

แผนภาพท่ี 5-7: จ านวนผูใ้ช้งานและปริมาณข้อมูลใช้งานผ่านเน็ตบ้านไทย 

 
แผนภาพท่ี 5-8: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก Broadband Internet 
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MCT Submarine Cable System 

โครงการเคเบลิใต้น ้า Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) เป็นโครงการทีเ่กดิจากความร่วมมอืของ 3 ประเทศ 
ได้แก่ มาเลเซยี กมัพูชา และไทย โดยที่ที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศจากระยองไปยงัเมอืงเชราติ้ง 
ประเทศมาเลเซีย และเมืองสหีนุวิลล์ ประเทศกมัพูชา ผ่านทางโครงข่ายภาคพื้นน ้า ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกบัระบบ
โครงขา่ยเคเบลิใต้น ้าระบบอื่นไปทัว่โลก การลงทุนขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารโครงขา่ยท าใหต้้นทุนสงูขึน้ แต่ในระยะยาวการ
ใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยของ SYMC เองจะควบคุมตน้ทุนโดยรวมไดด้กีว่า อกีทัง้ยงัสามารถบรหิารจดัการแบนดว์ดิท์
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพคล่องตวั ทนัต่อความต้องการของลูกค้า และสามารถรองรบัปรมิาณการสื่อสารที่ เตบิโตอย่าง
รวดเรว็ในอนาคต 

โครงการ MCT นี้จะมรีะยะทางรวม 1,300 กโิลเมตร และสามารถรองรบัการส่งขอ้มลูสงูถงึ 30 Tbps (เป็นสดัส่วน
ของ SYMC อยู่ 10 Tbps) โครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิสมมตฐิานในการจดัท าประมาณ
การทางการเงนิของทาง SYMC โดยในปี 2560 โครงการ MCT มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารแลว้ ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การใหลู้กคา้เขา้มาทดสอบการใชง้าน กลุ่มลูกคา้ของ SYMC เป็นกลุ่มผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Operators) 
ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP), ผู้ให้บริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ (Global Carriers), ผู้ให้บริการเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ต (POPs), และผู้ใหบ้รกิารเวป็ท่า (Web Portal) โครงการ MCT อาจถือเป็นอกีหนึ่งทางเลอืก ส าหรบัการ
เป็นระบบโครงข่ายส ารอง เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้กบัระบบโครงข่ายเดมิทีใ่ชง้านอยู่ ซึง่ SYMC คาดว่าจะ
เริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารในโครงการเคเบลิใต้น ้าในช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2560 ซึง่ปัจจุบนัมลีูกคา้ทีเ่ขา้มาเจรจาอยู่
ประมาณ 4-5 ราย ทัง้นี้คาดว่าจะมลีกูคา้มาใชบ้รกิาร 2 รายในปี 2560   

โดยบรษิทัฯ คาดว่าจะมปีรมิาณการเช่าใชว้งจร MCT ในไตรมาสที ่4 ปี 2560 ประมาณ 5-10 วงจรและเพิม่ขึน้ไป
ถงึ 100 วงจร 200-300 Gbps และเพิม่ขึน้ไปจนถงึประมาณ 3,800-4,200 Gbps ในปี 2564 โดยทีบ่รษิทัอา้งองิขอ้มูล
ในการประมาณการการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการใชง้านจากการส ารวจความตอ้งการใชแ้บนดว์ทิดอ์อกต่างประเทศผ่าน
เคเบลิใตน้ ้าโดยตรงจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศตัง้แต่ตน้ปี 2560 ทีผ่่านมา จงึคาดการณ์ใหม้ี
การลงทุนเพิม่อตัราการใชป้ระโยชน์ (Utilization) โดยเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปี ของความสามารถในการใหบ้รกิาร
ทัง้หมด (Capacity) เพื่อรองรบัความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึง่ใกลเ้คยีงกบัการคาดการณ์อตัราการเติบโต
ของเงนิลงทุนในใยแกว้น าแสงของไทยโดยศนูยว์จิยักสกิรไทยทีอ่ตัรารอ้ยละ 12.2 ต่อปี 

นอกจากนัน้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าในการด าเนินธุรกจิเคเบิล้ใยแกน้ าแสงใต้น ้านัน้คู่แข่งทางตรงของ 
SYMC ในปัจจุบนัมเีพยีง CAT Telecom ซึง่มกีารใหบ้รกิารโครงข่ายผ่านเคเบิล้ใตน้ ้าเป็นหลกั และมคีู่แข่งทางออ้มซึง่
คอืผูใ้หบ้รกิารโครงข่ายภาคพืน้ดนิ ทีม่ผีูใ้หบ้รกิารอยู่ในตลาดประมาณ 6-7 ราย ซึง่ SYMC เป็นบรษิทัเอกชนรายแรก
ของไทยทีไ่ดร้บัอนุญาตด าเนินโครงการวางโครงขา่ยเคเบิล้ใยแกว้ใตน้ ้า ซึง่ระบบเคเบิล้ใต้น ้าเป็นระบบทีม่คีวามเสถยีร
มากกว่าแบบเดมิ มตี้นทุนทีถู่กกว่า และเนื่องจากเป็นผูล้งทุนในโครงขา่ยล่าสุดจงึท าใหเ้ทคโนโลยทีีใ่ชน้ัน้ใหม่กว่าของ
คู่แข่ง ซึง่จะท าให้ operator ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายหรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นขอ้มูลมทีางเลอืกและสามารถควบคุมต้นทุนไดด้ี
ขึน้ และจากขอ้มลูของ Nectec ทีร่ะบุว่าประเทศไทยมกีารใชง้านแบนดว์ทิด ์ผ่านเคเบลิใตน้ ้าและภาคพืน้ดนิในปี 2560 
โดยรวมประมาณ 2,500-3,000 gbps และคาดการณ์เติบโตอย่างน้อยรอ้ยละ 40 ต่อปี ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอุปทานที่สูง 
จงึเหน็ว่าประมาณการดง้กล่าวขา้งตน้มคีวามเป็นไปได ้
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แผนภาพท่ี 5-9: Thailand international Bandwidth forecast(Gbps) 

 
ทัง้นี้ จากสมมตฐิานของบรษิทัฯ ราคาค่าใชบ้รกิาร ทีน่ ามาค านวณเป็นราคาตลาดเป็นขอ้มูลทีไ่ดร้บัขอ้มูลมาจาก

ทัง้กลุ่มเครอืขา่ยในธุรกจิเดยีวกนัและกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารตดิต่อกบักลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายอื่นๆ ซึง่การเช่าวงจรขา้งตน้
ก าหนดใหก้ารเช่าขัน้ต ่าเป็นการเช่ารายปี ผูบ้รหิารของ SYMC คาดการณ์ว่าเนื่องจากการแข่งขนัทีส่งูขึน้ และรายได้
จาก MCT เกอืบทัง้หมดจะมาจากการประมลู จงึคาดการณ์ว่าอตัราค่าเช่าในแต่ละปีลดลงประมาณรอ้ยละ 14-15 ต่อปี 
อย่างไรก็ตามอัตราค่าใช้บริการดังกล่าวอาจจะมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมในอนาคต ทัง้นี้จากข้อมูลจาก 
Telegeography ซึง่ไดม้กีารคาดการณ์อตัราการลดลงของค่าเช่าในอนาคตเอาไว ้จงึเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีอ่ตัราค่า
เช่าจะลดลงในอนาคต 

แผนภาพท่ี 5-10: Thailand international Bandwidth forecast(Gbps) 
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แผนภาพท่ี 5-11: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก MCT 

  
ICT (ธรุกิจใหม่) 

เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารทางดา้นการตดิตัง้และบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการตดิตัง้
ระบบ Network ทัง้ Hardware และ Software ในโครงการต่างๆทีล่กูคา้ตอ้งการให ้SYMC ช่วยเหลอืใหก้บั End-user 
เช่น การตดิตัง้ระบบโครงขา่ยในคอนโดมเินียม การวางระบบอนิเตอรเ์น็ตใหก้บัองคก์รต่างๆ การตดิตัง้เราเตอร ์(router) 
และการตดิตัง้ Firewall เป็นตน้ 

SYMC ไดเ้ริม่ด าเนินธุรกจินี้ตัง้แต่ไตรมาสที ่2 ของปี 2560 โดยปัจจุบนัมโีครงการทีอ่ยู่ระหว่างการเจรจากนัอยู่ 3 
โครงการ SYMC ได้คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมรีายได้ในส่วนนี้ประมาณ 40.30 ล้านบาท เนื่องจากทัง้นี้ในปี 2560 
SYMC ไดม้กีารเซน็สญัญากบัลูกคา้รายใหญ่ไปแลว้ ซึง่คาดว่าจะสามารถรบัรูร้ายไดส้่วนใหญ่ไดใ้นปีนี้ และจะรบัรูส้ว่น
ทีเ่หลอืไดใ้นปี 2561 โดยที ่SYMC ประมาณการใหใ้นปี 2561 มกีารเตบิโตของรายไดท้ีร่อ้ยละ 50 เพราะเป็นการรบัรู้
รายไดท้ีไ่ดเ้ซน็สญัญาไปแลว้ในปี 2560 เตม็ปี หลงัจากนัน้ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 10 ต่อปี ซึง่จากการที่
องค์กรต่างๆจ าเป็นที่จะต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคต  การรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึน้ การเปิดตวัของโครงการ EEC ทีจ่ะก่อใหเ้กดิการลงทุนเพิม่ขึน้กบัภาคอุตสาหกรรม ทัง้การลงทุน
จากผู้ประกอบการในและต่างประเทศซึ่งจะมคีวามต้องการตดิตัง้ระบบภายในองค์กร และการเขา้มาของเทคโนโลย ี
Internet of Things (IoT) ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าสมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเป็นไปได้ 

แผนภาพท่ี 5-12: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้จาก ICT 
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รายได้จากการบริการอ่ืนๆ 

เนื่องจากไม่ได้เป็นรายได้หลกัและมรีายได้ในส่วนนี้น้อย ทาง SYMC จงึคาดว่าจะมรีายได้จากการติดตัง้ ดูแล
รกัษา และอื่นๆ คงที ่โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดใหร้ายไดอ้ื่นๆ เท่ากบัค่าเฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั และก าหนดให้
คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

โครงสรา้งรายได้ของ SYMC สรปุได้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5-8: โครงสรา้งรายได้ของ SYMC 

รายได้ 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

Internet Access 391.46  400.24  399.45  402.29  402.29  402.29  402.29  402.29  
Private Network 316.77  360.67  370.09  397.71  427.54  459.60  494.07  518.78  
IPLC 265.10  248.03  287.01  322.42  354.66  390.13  419.39  450.84  
Digital Broadcast 105.69  95.51  79.81  62.35  62.35  62.35  62.35  62.35  
Local Loop International 80.33  93.82  105.09  106.64  117.31  129.04  141.94  149.04  
Access Network 67.18  55.81  47.66  44.10  44.10  44.10  44.10  44.10  
Broadband Internet Service 0.07  8.89  45.64  62.74  75.29  86.58  99.57  109.53  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น - Installation 16.41  13.00  10.99  10.82  10.82  10.82  10.82  10.82  
รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น - Wifi, Telco, Voice, 
Colo, Burst 

7.37 13.54 20.87 
19.59  19.59  19.59  19.59  19.59  

MCT (ธรุกจิใหม)่  -     -     -    36.35  398.57  746.75  1,322.41  1,441.17  
ICT (ธรุกจิใหม)่  -     -     -    40.30  60.45  66.49  73.14  80.46  

รายได้จากการให้บริการให้เช่าวงจร 1,250.38  1,289.50  1,366.61  1,505.31  1,972.96  2,417.75  3,089.68  3,288.96  
รายได้จากค่าบริหารจัดการและให้บริการ
บ ารงุรกัษาโครงขา่ย 15.44  15.90  15.44  15.60  15.60  15.60  14.04  14.04  
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์โครงขา่ย 2.73  0.38  0.02  1.04  1.04  1.04  1.04  1.04  
รายไดอ้ื่น 6.84  13.20  6.64  8.89  8.89  8.89  8.89  8.89  

รวมรายได้ 1,275.39  1,318.98  1,388.72  1,530.84  1,998.50  2,443.28  3,113.65  3,312.93  
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาอตัราการเตบิโตเฉลีย่ยอ้นหลงัของรายไดร้วมของคู่เทยีบบรษิทัของ SYMC ไดแ้ก ่
CSL JAS ILINK และ INET โดย SYMC มอีตัราการเตบิโตทีส่งูกว่าอตัราเตบิโตเฉลีย่ของกลุ่มคูเ่ทยีบบรษิทั โดยสรุปได้
ดงันี้: 

ตารางท่ี 5-9: อตัราการเติบโตเฉล่ียของรายได้รวมของคู่เทียบบริษทัของ SYMC 

ล้านบาท 
CSL JAS INET ILINK 

รายได้รวมของ
กลุ่ม 

SYMC 

2555 2,944.36 10,501.85 331.28 1,467.64 15,245.13  819.57 
2556 3,050.85 11,260.21 392.96 1,996.51 16,700.53  1,021.75 
2557 3,044.91 12,411.19 513.08 2,694.76 18,663.94  1,275.39 
2558 2,963.84 33,427.14 640.35 3,078.99 40,110.32  1,319.45 
2559 2,917.86 18,150.84 1,020.68 2,971.94 25,061.32  1,388.72 

CAGR -0.23% 14.66% 32.49% 19.29% 13.23% 14.09% 
หมายเหต:ุ อตัราการเตบิโตเฉลีย่ยอ้นหลงั 5 ปี 
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แผนภาพท่ี 5-12: สมมติฐานการเติบโตในส่วนของรายได้รวม 

 

จากแผนภาพที ่5-11 ขา้งตน้ อตัราการเตบิโตแบบ CAGR ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดป้ระมาณการไวข้า้งต้น 
ส าหรบัปี 2560 – 2564 นัน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.29 ซึง่หากไม่รวมรายไดจ้าก MCT นัน้ บรษิทัจะมอีตัราการเตบิโตแบบ 
CAGR เท่ากบัรอ้ยละ 5.79 ต่อปี ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราการเตบิโตในระหว่างปี 2558 – 2559 ของ SYMC ทีม่อีตัราการ
เติบโตอยู่ทีป่ระมาณร้อยละ 3.13 – 5.98 ต่อปี ทัง้นี้จากตารางที ่5-9 ขา้งต้นจะเหน็ได้ว่าอตัราการเตบิโตแบบทบต้น 
(CAGR) ในอดตีของ SYMC ในระหว่างปี 2555-2559 นัน้สงูกว่าอตัราการเตบิโตของคู่เทยีบโดยเฉลีย่เลก็น้อย ซึง่บ่ง
บอกถงึความสามารถในการสรา้งการเตบิโตของรายได้ทีด่กีว่าบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิลกัษณะคลา้ยกนั ดงันัน้อตัราการ
เติบโตแบบ CAGR ของรายได้ที่ไม่รวมรายได้จาก MCT ที่อยู่ใกล้ขอบบนของอตัราการเติบโตในระหว่างปี 2558 – 
2559 จงึมคีวามเหมาะสม 

จะเหน็ได้ว่าอตัราการเติบโตแบบทบต้น (CAGR) ในอดตีของ SYMC ในระหว่างปี 2555-2559 นัน้สูงกว่าอตัรา
การเตบิโตของคู่เทยีบโดยเฉลีย่เลก็น้อย อย่างไรกต็ามอตัราการเตบิโตแบบทบตน้ทีไ่ดป้ระมาณการไวข้า้งตน้ ส าหรบัปี 
2560 – 2564 นัน้เท่ากบัร้อยละ 21.29 ซึ่งหากไม่รวมรายได้จาก MCT นัน้ บริษัทจะมอีตัราการเติบโตแบบทบต้น
เท่ากบัร้อยละ 5.79 ต่อปีเท่านัน้ ซึ่งลดลงจากอตัราการเติบโตแบบทบต้นในอดตีที่ เนื่องมาจากอตัราการเติบโตใน
ระหว่างปี 2558 – 2559 ของ SYMC นัน้ลดต ่าลงไปอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 3.13 – 5.98 ต่อปี 

2. ต้นทุนบริการและขาย 
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าเสื่อมราคา เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนักงาน ค่าเช่าโครงข่าย ค่าใช้จ่ายในการเช่า ศูนย์ 

Service Center สถานีโครงข่าย Network Site ค่าธรรมเนียมในการวางสาย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ต้นทุนใน
การบ ารุงรักษา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกบักับธุรกิจ MCT และ ICT และค่าใช้จ่ายต้นทุนอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

• ค่าเสือ่มราคาอุปกรณ์โครงขา่ย แบ่งเป็น 
o ค่าเสือ่มราคาในสว่นของสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในปัจจุบนัค านวณจากขอ้มลูตามทะเบยีนทรพัยส์นิของ 

SYMC  ตามอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่  

2555A 2556A 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 
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o ส่วนค่าเสื่อมราคาส าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุน (Capital Expenditure) ที ่SYMC มแีผนการลงทุนใน
อนาคต จะค านวณจากอายุการใชง้านทีค่าดว่าจะใชส้ าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุนดงักล่าว 

• จากการสอบถามผูบ้รหิารของ SYMC พบว่ามอีตัราการเตบิโตของเงนิเดอืนและสวสัดกิารรอ้ยละ 5 ทัง้นี้ 
SYMC มแีผนทีจ่ะเพิม่จ านวนพนกังานประมาณ 10 -13 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าเช่าโครงขา่ย แบ่งเป็น 
o ค่าเช่าโครงข่ายในประเทศ อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าเช่าโครงข่ายต่อรายได้ที่เกดิขึ้นใน

ประเทศระหว่างปี 2557 – 2559 โดยค่าเช่าดงักล่าวมอีตัราทีล่ดลงต่อเนื่องเท่ากบัรอ้ยละ 7.77 
ถึง 3.33 ซึ่งเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 4.81 ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึก าหนดใหค้่าเช่าโครงข่าย
ภายในประเทศเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ที่เกดิขึน้ในประเทศเนื่องจากอตัราการเติบโตของปี
ล่าสดุอยู่ทีร่อ้ยละ 3.33 หลกัจากนัน้ก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

o ค่าเช่าโครงขา่ยในต่างประเทศ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าเช่าโครงข่ายต่อรายไดใ้นสว่นของ 
IPLC ระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 38.06 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึก าหนดให้
ค่าเช่าโครงข่ายในต่างประเทศเป็นร้อยละ 38 ของรายได้ในส่วนของ IPLC ตลอดระยะเวลา
ประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายในการเช่าศนูย ์Service Center สถานีโครงขา่ย (Network Site) อา้งองิจากสดัสว่นค่าใชจ้่ายใน
การเช่าศูนย์ Service Center สถานีโครงข่าย (Network Site) ต่อรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศในปี 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5.09 เน่ืองจากระหว่างปี 2557 – 2559สดัสว่นดงักล่าวมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่อยู่
ในช่วงรอ้ยละ 4.64 – 5.09 และแนวโน้มทีเ่พิม่สงูขึน้มาตลอดในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

• ค่าธรรมเนียมในการวางสาย  เป็นค่าใช้จ่ายในการลากสายเขา้ตึกที่เป็นลูกค้า Last Mile และค่าพาด
สายในครัง้แรกและค่าธรรมเนียมรายปีทีจ่่ายใหก้บัการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อา้งองิ
จากค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่เกดิขึ้นภายในประเทศในปี 2559 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 3.69 เนื่องจากระหว่างปี 
2557 – 2559 สดัสว่นดงักล่าวมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่อยู่ในช่วงรอ้ยละ 3.09 – 3.69 และมแีนวโน้มทีเ่พิม่
สงูขึน้มาตลอดในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

• ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) ก าหนดให้
เป็นร้อยละ 2.50 ของรายได้ที่เกดิขึน้หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย และหกัด้วยจ านวนที่ได้รบั
ยกเวน้จ านวน 40 ลา้นบาท ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจดัเกบ็รายไดเ้พื่อน าไปใชใ้น
การจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2560 ซึง่มี
ผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป 

• ตน้ทุนในการตดิตัง้ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัสว่นค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบั
รอ้ยละ 2 ของรายไดแ้ละก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ต้นทุนในการบ ารุงรกัษา อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อมลูค่าสุทธขิองอุปกรณ์โครงขา่ยระหว่าง
ปี 2557 – 2559 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 0.88 ของมูลค่าสุทธขิองอุปกรณ์โครงข่ายและก าหนดใหค้งที่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

• ตน้ทุนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต คดิตามอตัราค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตรายปี ตามประกาศคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ประกอบกจิการโทรคมนาคมดงันี้ 
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ตารางท่ี 5-9: อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 
แบบใบอนุญาต รายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ล้านบาท) อตัราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ร้อยละ) 
ทกุแบบใบอนุญาต 0-100 0.25 

101-500 0.50 
501-1,000 1.00 

เกนิ 1,000 ขึน้ไป 1.50 

• ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ MCT จากประมาณการของ SYMC จะมตีน้ทุนดงันี้ 
o ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะคดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ของรายไดใ้นสว่นของ MCT 
o ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการบรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพื่อสงัคม (USO) 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ของรายไดใ้นสว่นของ MCT 
o ค่าธรรมเนียมตวัแทน เป็นการว่าจา้งตวัแทนเพื่อด าเนินกจิกรรมทางการตลาดหรอืช่วยแนะน า 

ใหค้ าปรกึษาและปิดการขาย ส าหรบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีบ่รษิทัเขา้ไม่ถงึ คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 
ของรายไดใ้นสว่นของเสน้ทางจากประเทศไทยไปจนถงึสถานีปลายทางทีป่ระเทศคู่สาย 

o ต้นทุนในการด าเนินงานในส่วนระหว่าง Cable landing station จากประเทศไทยไปประเทศ
คู่สายอยู่ในช่วงรอ้ยละ 46 – 49 ของรายไดใ้นสว่นนัน้ โดยเป็นการค านวณตามหลกัเกณฑท์ี่ได้
ก าหนดไว้ในสญัญาก่อสร้างและบ ารุงรักษา (Construction and Maintenance Agreement) 
โดยที่เป็นค่าใช้จ่ายจากการใช้วงจร และ/หรอื Capacity ของ MCT ที่จ่ายให้กบั Consortium 
Member ทีเ่ป็นประเทศคู่สายในการใหบ้รกิาร 

o ต้นทุนในการด าเนินงานในส่วนระหว่าง Cable landing station ในประเทศคู่สายไปยงัลูกคา้ใน
ประเทศนัน้ๆ คดิเป็นร้อยละ 92 – 93 ของรายได้ในส่วนนัน้ โดยเป็นการค านวณอ้างองิจาก
ราคาที่ปัจจุบันบริษัทมีการใช้งานรวมทัง้ราคาที่มาจากการส ารวจตลาดในปี 2560 โดยที่
ค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่ายและ Capacity ในส่วนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ
โครงขา่ยของประเทศคู่สายไปยงับรษิทัในประเทศนัน้ๆ 

• ต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบักบัธุรกจิ ICT จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC คาดว่าจะมตี้นทุนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิ ICT สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่าอุปกรณ์ โดยคดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายไดจ้าก ICT เน่ืองจากตน้ทุน
สว่นใหญ่เป็นตน้ทุนค่าอุปกรณ์และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ต้นทุนอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดนิทางในการตดิตัง้ เป็นต้น อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่าย
ต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 1.11 ของรายได้ และก าหนดให้คงที่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการ 

สรปุต้นทุนบริการและขายของ SYMC 

ตารางท่ี 5-10: สรปุต้นทุนบริการและขายของ SYMC 

หน่วย: ลา้นบาท 
ต้นทุนบริการและขาย 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ค่าเสื่อมราคา 226.98  308.88  370.79  435.42  482.19  476.63  460.12  435.76  
เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 103.24  119.85  123.45  132.16  142.83  154.02  164.11  174.67  
ค่าเชา่โครงขา่ยในต่างประเทศ 106.05  93.08  105.21  122.52  134.77  148.25  159.37  171.32  
ค่าเชา่โครงขา่ยภายในประเทศ 76.57  34.76  35.99  44.25  46.37  48.57  50.99  52.66  
ค่าใช้จ่ายในการเช่าศูนย์ Service Center 
สถานีโครงขา่ย (Network Site) 

45.70 50.65 54.93 56.28 58.98 61.78 64.85 66.98 



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 75 

ต้นทุนบริการและขาย 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ค่าธรรมเนียมในการวางสาย 30.44  37.61  39.85  40.83  42.79  44.82  47.05  48.59  
ค่าธรรมเนียม USO 39.28  42.16  44.65  34.86  46.05  57.02  73.65  78.45 
ตน้ทนุในการตดิตัง้ 25.92  27.99  23.91  28.54  30.24  32.05  33.84  35.31  
ค่าบ ารงุรกัษา 20.68  26.75  16.77  24.57  30.29  29.81  29.78  29.81  
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 9.08  9.87  11.52  10.93  20.40  30.97  49.58  54.25 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  -     -     -    0.97  10.84  19.91  35.07  38.43  
ตน้ทนุในการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  -     -     -    23.77  236.00  447.40  796.60  865.49  
ตน้ทนุในส่วนของ ICT  -     -     -    34.25  51.38  56.52  62.17  68.39  
อื่นๆ 12.79  13.58  17.20  15.88  16.83  17.83  18.83  19.64  

รวมต้นทุน 696.72  765.18  844.27  1,005.25  1,349.97  1,625.61  2,046.04  2,139.74 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 
ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน ค่าใชจ้่ายในการสง่เสรมิการขาย 

ค่าคอมมสิชัน่ทีจ่่ายใหบุ้คคลทีส่าม ค่าใชจ้่ายในการกระตุ้นยอดขาย ค่าใชจ้่ายในการประชาสมัพนัธแ์ละค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีความสมัพันธ์กบัยอดขายจึงใช้ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายต่อ
ยอดขายระหว่างปี 2557 – 2559 ในการจดัท าประมาณการ 

• เงนิเดอืนและสวสัดกิารฝ่ายขาย จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตรอ้ย
ละ 5 ของค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวสัดิการจากปีก่อน ทัง้นี้  SYMC มีแผนที่จะเพิ่มจ านวนพนักงาน
ประมาณ 5-7 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.87 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าคอมมสิชนั อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ย
ละ 0.78 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นยอดขาย อ้างองิจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.38 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยสดัส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมระหว่างปี 2557 – 
2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 0.23 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายอื่นๆ อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดร้วมระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ย
ละ 0.23 และก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

สรปุค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ SYMC 

ตารางท่ี 5-11: สรปุค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ SYMC 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 32.66  37.90  38.32  40.24  47.72  55.86  62.97  70.64  
ค่าใชจ้า่ยส่งเสรมิการขาย 10.99  14.45  8.51  12.49  13.23  14.02  14.81  15.45  
ค่าคอมมสิชนั 9.31  8.34  13.00  11.16  11.82  12.53  13.23  13.80  
ค่าใชจ้า่ยในการกระตุน้การขาย 3.97  5.14  5.75  5.41  5.74  6.08  6.42  6.70  
ค่าประชาสมัพนัธ ์ 2.33  3.43  3.24  3.28  3.48  3.69  3.89  4.06  
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 2.93  3.05  3.13  3.33  3.53  3.74  3.95  4.12  

รวมค่าใชจ้า่ยในการใหบ้รกิาร 62.19  72.31  71.95  75.91  85.53  95.92  105.27  114.77  

 
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT ค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

• เงนิเดอืนและสวสัดกิารฝ่ายบรหิาร จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของ SYMC ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโต
รอ้ยละ 5 ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารจากปีก่อน ทัง้นี้ SYMC มแีผนทีจ่ะเพิม่จ านวนพนักงาน
ประมาณ 5-8 คนต่อปีตลอดการประมาณการหลงัจากปี 2560 

• ค่าเสือ่มราคาในสว่นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายตดัจ่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แบ่งเป็น 
o ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในสว่นของสนิทรพัยท์ีม่อียู่ในปัจจบุนั

ค านวณจากขอ้มลูตามทะเบยีนทรพัยส์นิของ SYMC  ตามอายุการใชง้านทีเ่หลอือยู่  
o สว่นค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ้่ายตดัจ่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุน (Capital 

Expenditure) ที ่SYMC มแีผนการลงทุนในอนาคต จะค านวณจากอายุการใชง้านทีค่าดว่าจะใช้
ส าหรบัค่าใชจ้่ายลงทุนดงักล่าว  

• SYMC คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT ดงันี้ 
o บรษิัทฯคาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับ MCT ดงันี้ (Moalee Operation 

Cost)  
▪ โดยในปี 2560 คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ดูแลสถานีเคเบิลโมฬี ค่า

สาธารณูปโภคและค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานในสถานี เป็นตน้ ประมาณ 1.56 
ลา้นบาท ซึง่เป็นค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ไปแลว้  

▪ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้เริม่คดิค่าใชจ้่าย
ประมาณกลางปี 2560 และให้ปรบัเพิ่มขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 2.20 ต่อปี โดยอ้างองิ
จากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

▪ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคประมาณ 1.24 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 
2561 และใหป้รบัเพิม่ขึน้ดว้ยอตัรารอ้ยละ 2.20 ต่อปี โดยอา้งองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและ
ก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

▪ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงานประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี โดยให้เริม่คดิค่าใชจ้่าย
ประมาณกลางปี 2560 และใหป้รบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ต่อปี 

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 1.30 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 2561 และให้
ปรบัเพิม่ขึน้ด้วยอตัรารอ้ยละ 2.20 ต่อปี โดยอ้างองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดให้
คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

o ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  
▪ ในปี 2560 คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายโดยตรงทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของเคเบลิใตน้ ้า เช่น 

ค่าจ้างเรอืส ารวจ ค่าซ่อมบ ารุงโครงข่ายใต้ต ้าค่า ค่าบ ารุงรกัษาระบบงานโครงข่าย 
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(Network Operation System) รายปี ค่าบ ารุงรกัษาระบบ Web Portal ที่ใช้ร่วมกนั
ระหว่าง กจิการร่วมคา้ (consortium) เป็นตน้ เริม่ตน้ประมาณ 7.18 ลา้นบาท 

▪ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัขอ้ตกลงในการบ ารุงรกัษาสายเคเบิ้ลในอ่าวไทยประมาณ 13.50 
ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มคิดค่าใช้จ่ายในปี 2561 และให้ปรบัเพิม่ขึน้ด้วยอตัราร้อยละ 
2.20 ต่อปี โดยอ้างองิจากอ้ตราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณ
การ  

▪ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัการบริหารโครงข่ายประมาณ 5.51 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มคิด
ค่าใชจ้่ายในปี 2561 และใหป้รบัเพิม่ขึน้ดว้ยอตัรารอ้ยละ 2.20 ต่อปี โดยอา้งองิจากอ้
ตราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

▪ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 3.50 ล้านบาทต่อปี โดยเริม่คดิค่าใชจ้่ายในปี 2561 และให้
ปรบัเพิม่ขึน้ด้วยอตัรารอ้ยละ 2.20 ต่อปี โดยอ้างองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดให้
คงทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ  

• ค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ ส าหรบัปี 2560 SYMC คาดว่าจะมคี่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพิม่ขึน้จากปีก่อน
ประมาณ 7.32 ลา้นบาท เนื่องจากมคี่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจาก
ภายนอกประมาณ 7 ลา้นบาทและค่าจา้งทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย ประมาณ 3 ลา้นบาท หลงัจากนัน้
ก าหนดใหม้อีตัราการเตบิโตของค่าใชจ้่ายในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในปี 2559 รอ้ยละ 
2.2 โดยอา้งองิจากอต้ราเงนิเฟ้อและก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา อา้งองิจากค่าเฉลีย่สดัส่วนค่าใชจ้่ายต่อค่าเฉลีย่ของเงนิลงทุนในทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 1.36 และก าหนดใหค้งที่
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารบัรอง ค่าส ารวจตลาด ค่าประกนัรถพนักงานขาย เป็นต้น ก าหนดให้เท่ากบั
ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิในปี 2559 และปรบัเพิม่ด้วยอตัราร้อยละ 2.2 โดยอ้างองิจากอ้ตราเงนิเฟ้อและ
ก าหนดใหค้งทีต่ลอดระยะเวลาประมาณการ 

สรปุค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYMC 

ตารางท่ี 5-12: สรปุค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYMC 

(หน่วย : ลา้นบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2557A 2558A 2559A 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

เงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน 82.19  82.92  79.06  83.02  94.75  107.44  118.04  129.42  
ค่าเสื่อมราคา 44.55  51.66  52.92  74.82  80.73  76.39  68.64  68.59  
ค่าใชจ้า่ยในการจา้งผูเ้ชีย่วชาญ 9.85  10.59  11.43  15.12  11.68  11.94  12.20  12.47  
ค่าใชจ้า่ยในการบ ารงุรกัษา 4.85  6.79  10.18  8.95  9.70  10.50  11.34  12.21  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งกบั MCT  -             -                -    10.23  
28.66 
28.89  

29.29 
29.75  

29.94  
30.65 

30.60 
31.57  

ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ 95.34  99.18  106.08  107.81  110.18  112.61  115.08  117.62  

รวมค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 236.78  251.13  259.67  299.95  
335.70  
335.93 

348.17 
348.63  

355.24 
355.95  

370.91 
371.88  
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5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
อตัราภาษรีอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธกิ่อนภาษตีลอดช่วงระยะเวลาประมาณการ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัิ

การส่งเสรมิการลงทุนและสทิธพิเิศษทางดา้นภาษจีากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิี่ได้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิในวงเงนิไม่เกนิ 988,578,798.94 บาท โดยมี
ก าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณสทิธิ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการไดร้บัการส่งเสรมิโดยก าหนดใหก้ าไรก่อนภาษหีลงัจากปี 2564 มอีตัราการเพิม่ขึน้เท่ากบั
อตัราเงนิเฟ้อ และคดิลดมลูค่ากระแสเงนิสดกลบัมาเป็นปัจจุบนั 

6. สินทรพัย ์
10.1. เงินทุนหมุนเวียน 

• ระยะเวลาเกบ็หนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิจากค่าเฉลีย่จากปี 2557 – 2559 และก าหนดใหค้งทีต่ลอด
การประมาณการ เท่ากบัประมาณ 58 วนั  

• ระยะเวลาเกบ็สนิคา้คงเหลอื ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระอา้งองิจากค่าเฉลีย่จากปี 2557 – 2559 และก าหนดให้
คงทีต่ลอดการประมาณการ เท่ากบัประมาณ 7 วนั  

• ระยะเวลาช าระหนี้ ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระอ้างองิจากค่าเฉลี่ยจากปี 2557 – 2559 และก าหนดให้คงที่
ตลอดการประมาณการ เท่ากบัประมาณ 153 วนั 

10.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Capital Expenditure) 
SYMCได้ประมาณค่าใชจ้่ายในการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์โครงข่ายใหม่ ที่ดนิอาคารและอุปกรณ์ คอมพวิเตอร์

ซอฟทแ์วร ์และโครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT โดยสรุปไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-13: สรปุค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

อปุกรณ์โครงขา่ยใหม ่ 361.45  350.81  371.79  392.56  409.52  

ทีด่นิอาคารและอปุกรณ์ 43.24  41.33  43.80  46.25  48.25  

คอมพวิเตอรซ์อฟทแ์วร ์ 14.41  13.78  14.60  15.42  16.08  

โครงการเคเบลิใตน้ ้า MCT 207.42  49.73  93.50  90.42  27.39  

รวม ค่าใชจ้า่ยในการลงทนุ 626.52  455.65  523.69  544.64  501.25  

 
7. หน้ีสิน 

7.1. เงนิกูย้มืระยะสัน้ 
ตามงบการเงนิงวด 3 เดอืน ปี 2560 สิน้สุด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2560 SYMC มกีารกู้เงนิจากสถาบนัการเงนิ

ประมาณ 65 ลา้นบาท โดยมอีตัราดอกเบีย้ระหว่าง 2.67 - 2.85 ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั เงนิกูย้มื
ดงักล่าวมกี าหนดเวลาช าระคนืภายในเดอืนกรกฎาคมและกนัยายน 2560 (31 ธนัวาคม 2559: มกี าหนดช าระคนืใน
เดอืน มกราคม กุมภาพนัธ ์มนีาคม 2560 และเมื่อทวงถาม) 

ทัง้นี้ก าหนดให้ SYMC มเีงนิสดขัน้ต ่าเท่ากบัร้อยละ 8 ของผลรวมของต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการให้บรกิารและ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารทัง้หมด หกัด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย ซึ่งอ้างองิจากสดัส่วนเงินสดคงเหลือต่อ
ผลรวมของค่าใชจ้่ายขา้งต้นระหว่างปี 2557 – 2559 ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 7.76 ทัง้นี้หากกระแสเงนิสดทีใ่ชใ้นกจิการตาม
ประมาณการไม่เพยีงพอ จะก าหนดให ้SYMC จะตอ้งกูย้มืเงนิมาใชใ้นกจิการดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.75 ต่อปี (จาก
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ขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีร่ะบุว่ามอีตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเท่ากบั รอ้ยละ 2.67 
– 2.85 ต่อปี) 

7.2. เงนิกูย้มืระยะยาว 
จากงบการเงนิส าหรบังวด 6 เดอืน ปี 2560 สิน้สุด ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 SYMC มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนั

การเงนิ 3 แห่งรวมประมาณ 1,657.34 ลา้นบาท โดย SYMC ไดม้แีผนในการกูเ้พิม่และทยอยช าระคนืในอนาคตดงันี้ 

ตารางท่ี 5-14: เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

วงเงิน อตัราดอกเบีย้ 
หน้ีคง
ค้างQ2 
2560 

 มีแผนกู้
เพ่ิม 

จ่ายช าระหน้ี 

2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ธน า ค า รที่  1 
วงเงนิที ่1 

รอ้ยละ 5.82 112.50   -    37.50  75.00   -     -     -    

ธน า ค า รที่  1 
วงเงนิที ่2  

รอ้ยละ 3.95 ส าหรบัปีที ่1-2 และ MLR 
ลบอตัราคงที ่ส าหรบัปีที ่3-7 

425.00   -    32.50  130.00  130.00  130.00  2.50  

ธนาคารที ่2 ร้อยละ 4.5 ส าหรบัปี ที่ 1-2 และ MLR 
ลบอตัราคงที ่ส าหรบัปีที ่3-10 

644.84  65.16   -    66.56  88.75  88.75  88.75  

ธนาคารที ่3 THBFIX บวกอตัราคงที ่ 475.00   -    35.00  84.00  96.00  120.00  120.00  
 

รวม 1,657.34  65.61  142.50  355.56  314.75  338.75  211.25  

 
7.3. หุน้กู ้
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559 ไดอ้นุมตัหิุน้กูป้ระเภทไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธวิงเงนิ

หมุนเวยีนไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี อายุ 3 ปีสิน้สุดวนัที่ 20 มถุินายน 2562 โดย ณ 
วนัที่ 31 มนีาคม 2560 SYMC ได้มกีารออกหุน้กู้ไปแล้วจ านวน 660 ล้านบาท ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระก าหนดให้ 
SYMC ไม่ออกหุน้กูเ้พิม่เตมิ และใหม้กีารออกหุน้กูใ้หม่ หรอืกูเ้งนิจากแหล่งอื่นเพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิเมื่อครบก าหนดคนื
เงนิตน้ 

7.4. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน คดิเฉลีย่เป็นรอ้ยละ 7.98 ของค่าใชจ้่ายเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน

เฉลีย่ยอ้นหลงั 3 ปีส าหรบัช่วงปี 2557 – 2559 ดงันัน้จงึก าหนดใหใ้นช่วงระยะเวลาทีป่ระมาณการ SYMCจะมสี ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเท่ากบัค่าเฉลีย่ดงักล่าวตลอดระยะเวลาประมาณการ 

8. การประเมินมูลค่า 
8.1. อตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระประมาณการทางการเงนิก าหนดใหม้ีอตัราการขยายตวัของกระแส
เงนิสดหลงัจากช่วงระยะเวลาประมาณการเท่ากบัร้อยละ 2.20 ต่อปีตามอตัราเงนิเฟ้อ เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั (อ้างองิจากประมาณการอตัราเงินเฟ้อจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF)) 

8.2. อตัราสว่นลด (Discount Rate) 
อตัราส่วนลดที่ใช้ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงินสด ได้มาจากการค านวณ
ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตาม
โครงสรา้งทุนของ SYMC ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดค้ านวณค่า WACC จากค่าเฉลีย่ถ่วง
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น ้าหนักของต้นทุนของหนี้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ SYMC ซึ่งมีรายละเอียดการ
ประมาณการอตัราสว่นลด ดงันี้ 

WACC = Ke*E/(D+E) + Kd*(1-T)*D/(D+E) 

Ke  =  ตน้ทุนของทุน หรอือตัราผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการ (Re) 
Kd  =  ตน้ทุนของหนี้ หรอือตัราดอกเบีย้เงนิกูข้อง SYMC 
T  =  อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
E  =  สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 
D  =  หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ 

 
ต้นทุนของทุน (Ke) หรืออตัราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นต้องการ (Re) ค านวณได้จาก Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) ดงันี้ 

Ke (หรอื Re) = Rf + β (Rm - Rf) 
โดยที ่
Risk Free Rate (Rf) =  อ้างองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี มคี่าเท่ากบัร้อยละ 2.25 

ต่อปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่26 กนัยายน 2560) โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาว่า
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี เป็นพนัธบตัรระยะยาวที่มสีภาพคล่องในการซื้อขายที่สงู 
ดงันัน้ จงึมคีวามเสีย่งจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสีย่งจากการ
ลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ทีต่ ่า ท าใหส้ามารถสะทอ้นผลตอบแทนจากการลงทุน
ในสนิทรพัยท์ีไ่ม่มคีวามเสีย่งไดด้ ี

Beta (β) =  ค่าสัมประสิทธิค์วามแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์กับ
ผลตอบแทนของบริษัทคู่เทียบ เนื่องจาก SYMC มีปริมาณการซื้อขายของหุ้นที่
ค่อนขา้งต ่า ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึอา้งองิจาก Beta เฉลีย่ของบรษิทัทีม่ลีกัษณะ
การด าเนินธุรกิจไกล้เคยีงกนั โดยค านวณจากขอ้มูลเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาราคาปิด
ยอ้นหลงั 2 ปี นับจากวนัที่ 26 กนัยายน 2560 ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณา
ว่าขอ้มูลทีเ่ลอืกมานัน้ เป็นช่วงเวลาทีม่จี านวนและความถี่ของขอ้มูลเหมาะสมต่อการ
ค านวณทางสถติ ิและยงัสามารถสะทอ้นความเสีย่งของสภาวะธุรกจิในปัจจุบนัไดด้ี ซึง่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.89 (ทัง้นี้ค่า Beta เป็นค่า Unlevered Beta เฉลี่ยของบริษัทที่
ด าเนินธุรกจิอยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนักบั SYMC ทัง้นี้เมื่อ Relevered ดว้ยอตัราหนี้
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Target D/E) ที่ 0.60 เท่า จะมีค่า Relevered beta 
เท่ากบั 1.32 ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจะน า ค่า Beta ดงักล่าวไปใช้ในการค านวณ
อตัราคดิลด (WACC) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  
บรษิทั Raw beta เฉลีย่ยอ้นหลงั 2 

ปี 
Unlevered beta เฉลีย่

ยอ้นหลงั 2 ปี 
Relevered beta 

JAS 1.36 1.19  
ILINK 1.04 0.85  
INET 1.48 1.04  
CSL 0.52 0.49  
เฉลีย่ 1.10 0.89 1.32 

 (ทีม่า : Bloomberg) 
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Market Risk (Rm) =  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยย้อนหลัง  10 ปี ตัง้แต่ 
กรกฎาคม 2551 – เดือน สิงหาคม  2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 12.61 ต่อปี ซึ่งน่าจะ
สามารถสะทอ้นความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะยาวไดด้ ี

Kd = ต้นทุนของหนี้ อา้งองิจากสดัส่วนต้นทุนทางการเงนิของ SYMC โดยนับ 1 ปียอ้นหลงั
จากไตรมาสที ่2 ปี 2560 ต่อเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและหุน้กูเ้ฉลีย่ระหว่างไตรมาสที ่
2 ปี 2559 และไตรมาสที ่2 ปี 2560 เท่ากบัรอ้ยละ 4.49 

รายละเอียดของตวัแปร และค่าสมมติฐานในการค านวน สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5-15: รายละเอียดของตวัแปร และค่าสมมติฐานในการค านวณ 
สมมติฐาน จ านวน 

อตัราผลตอบแทนทีไ่มม่คีวามเสีย่งของพนัธบตัรรฐับาล (Rf) รอ้ยละ 2.25 
อตัราผลตอบแทนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (Rm) รอ้ยละ 12.61 
ค่าชีว้ดัความเสีย่งตามตลาดของคู่เทยีบ (Levered Beta)1) 1.32 
ตน้ทนุของส่วนของผูถ้อืหุน้ (Ke) รอ้ยละ 15.94 
ตน้ทนุของหนี้สนิ (Kd) รอ้ยละ 4.49 
สดัส่วนหนี้สนิต่อสนิทรพัยร์วมตามเป้าหมาย (Wd) รอ้ยละ 37.50 
สดัส่วนส่วนของผูถ้อืหุน้ต่อสนิทรพัยร์วมตามเป้าหมาย (We) รอ้ยละ 62.50 
WACC รอ้ยละ 11.31 

หมายเหตุ : 1) Levered Beta = Unlevered Beta x (1 + ((1 – Tax Rate) x (Total Debt/Equity))) 

จากสมมตฐิานขา้งต้น จะไดผ้ลการค านวณต้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (WACC) ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.31 
ซึง่จะน าไปใชเ้ป็นอตัราคดิลดในการค านวนกระแสเงนิสดสทุธทิีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตของ SYMC 

ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระสามารถสรุปกระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (Free Cash Flow to Firm : FCFF) 
ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-16: สรปุกระแสเงินสดอิสระของกิจการ 

(หน่วย: ล้านบาท) H2/2560E 2561F 2562F 2563F 2564F 

ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษ ี(EBIT)1 50.76  
227.29 
227.07  

373.57  
373.11 

607.10  
606.39 

687.50  
744.10 

ภาษ ี(รอ้ยละ 20) (10.15) 
(45.46) 
(45.41) 

(74.71) 
(74.62) 

(121.42) 
(121.20) 

(137.50) 
(140.84) 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด 279.05  565.35  555.63  531.04  506.77  

เงนิลงทนุ (285.14) (455.65) (523.69) (544.64) (501.25) 

การเปลีย่นแปลงเงนิทนุหมนุเวยีน  161.89  16.05  (3.78) 33.86  (0.05) 

กระแสเงนิสดสุทธ ิ 196.42  
307.59  
307.41 

327.02  
326.65 

505.94  
505.37 

555.47  
501.21 

กระแสเงนิสดหลงัชว่งประมาณการ2 
 6,232.53 

6,679.87 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสด 186.17  
261.93 
261.77  

250.18  
249.90 

347.73  
347.35 

4,191.44 
4,483.55 

ตารางท่ี 5-17: สรปุมูลค่าปัจจบุนัของกิจการ 
รายละเอียด จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

มลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดอสิระของกจิการ (FCFF) 5,237.45 5,520.74 
บวก: เงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 56.42  
หกั: ภาระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้งวดล่าสุด ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 (2,377.63) 
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รายละเอียด จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
บวก: ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทนุ3 123.15  
กระแสเงนิสดอสิระส่วนของผูถ้อืหุน้ (FCFE) 3,330.69  
จ านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ (หุน้)                                 325,393,681  
มลูค่าปัจจบุนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (บาทต่อหุน้) 9.34 10.24 

หมายเหตุ : 1 ก าไรกอ่นดอกเบี้ยและภาษ ี(EBIT) ขา้งตน้ไดร้วมก าไรกอ่นดอกเบี้ยและภาษขีองโครงการ MCT ในการค านวณดว้ยแลว้ 
2 มลูคา่ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดหลงัจากชว่งระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value) ค านวณจากกระแสเงนิสดของกจิการในปี 2564 ซึง่เป็นปีสดุทา้ยของชว่งเวลาประมาณ

การ (FCFF2564) จากสตูรการค านวณดงัต่อไปนี้ 
Terminal Value = FCFF2564*(1+g)/(WACC-g) 
โดย g คอื อตัราการเตบิโตระยะยาวของ SYMC หลงัจากปี 2564 ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตัง้สมมตฐิานใหอ้ยู่ทีร่อ้ยละ 2.20 ต่อปี ตามอตัราเงนิเฟ้อของประเทศไทย 
WACC คอื ตน้ทนุทางการเงนิถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
3 บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตักิารสง่เสรมิการลงทนุและสทิธพิเิศษทางดา้นภาษจีากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในวงเงนิไมเ่กนิ 988,578,798.94 บาท โดยมกี าหนดระยะเวลา 8 ปี นบัจากวนัทีเ่ร ิม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระไดค้ านวณสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการไดร้บัการสง่เสรมิโดยก าหนดใหก้ าไรกอ่นภาษหีลงัจากปี 2564 มอีตัราการเพิม่ขึน้เทา่กบัอตัราเงนิเฟ้อ และคดิลดมลูคา่กระแส
เงนิสดกลบัมาเป็นปัจจุบนัดงัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5-18: มูลค่าปัจจบุนัของผลประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รบัการยกเว้น 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายละเอียด 2017E 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F รวม 
รายได ้ 36.35  398.57  746.75  1,322.41  1,441.17  N/A 

 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 78.40  365.09  611.98  1,010.93  1,090.50  N/A 
 

EBT (42.04) 33.49  134.77  311.49  350.67  158.16  988.58  
ภาษเีงนิไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ - 6.70  26.95  62.30  70.13  31.63  

 

มลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บั
การยกเวน้ 

- 5.41 19.54 40.58 41.05 16.63 123.21 

 

นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการวเิคราะหค์วามไวต่อการเปลีย่นแปลง (Sensitivity Analysis) ของ
มลูค่าหุน้ โดยเปลีย่นแปลงสมมตฐิานหลกัทีส่ าคญัดงันี้  

• ต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี่ยน ้าหนัก (WACC) ซึ่งจะเป็นการวเิคราะห์ที่สะท้อนถึงต้นทุนของหนี้สนิและ
ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุน้และส่งผลกระทบต่อการประเมนิมูลค่าของกจิการในภาพรวม โดยก าหนด
อัตราส่วนลดจากเดิมเพิ่มขึ้นและลดลงประมาณร้อยละ 0.50 ต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมถึงอัตราการ
เปลีย่นแปลงของตวัแปรต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่คาดว่าจะเพยีงพอต่อการประเมนิมลูค่าหุน้ของกจิการ 

• อตัราเตบิโตของกระแสเงนิสดหลงัช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) เน่ืองจากทีป่รกึษาทางการ
เงนิอสิระเหน็ว่า Terminal Value มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีป่ระเมนิไดอ้ย่างมนียัส าคญัเน่ืองจากคดิเป็น
รอ้ยละ 73.48 ในสว่นของมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดอสิระของกจิการทีค่ านวณได ้ จงึไดว้เิคราะห์
ความอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของอตัราการขยายตวัของกระแสเงนิสดหลงัช่วงระยะเวลาประมาณ
การ โดยก าหนดอตัราสว่นลดจากเดมิเพิม่ขึน้และลดลงประมาณรอ้ยละ 1.00 ต่อปี เพื่อใหค้รอบคลุมถงึ
อตัราการเปลีย่นแปลงของตวัแปรต่างๆทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่คาดว่าจะเพยีงพอต่อการประเมนิมลูค่าหุน้
ของกจิการ 

ตารางท่ี 5-19: การวิเคราะหค์วามไวต่อการเปล่ียนแปลงของมูลค่าหุ้น SYMC 

(ล้านบาท) 
ต้นทุนทางการเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

กรณีฐาน - 0.5% กรณีฐาน - 0.25% กรณีฐาน กรณีฐาน + 0.25% กรณีฐาน + 0.5% 
มลูค่าหุน้ของ SYMC 10.89 11.90 9.83 10.76 9.34 10.24 8.88 9.75 8.03 8.83 
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(ล้านบาท) 
อตัราเติบโตของกระแสเงินสดหลงัช่วงประมาณการ (Terminal growth rate) 

กรณีฐาน - 1.0% กรณีฐาน - 0.5% กรณีฐาน กรณีฐาน + 0.5% กรณีฐาน + 1.0% 
มลูค่าหุน้ของ SYMC  8.07 8.87  8.67 9.52  9.34 10.24  10.09 11.04  10.93 11.94 

ผลจากการวเิคราะหค์วามไว โดยการเปลีย่นแปลงอตัราส่วนลด จะไดมู้ลค่าของ  SYMC อยู่ระหว่าง 8.03 8.83 – 
10.93 (11.94) บาทต่อหุน้ ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.79 72.44 – 
89.59 97.88 ของราคาเสนอซือ้ โดยราคาทีป่ระเมนิไดจ้ะต ่ากว่าราคาเสนอซือ้อยู่เท่ากบั 4.17 3.37– 1.27 0.26 บาท  

ทัง้นี้ การประเมนิมูลค่าหุน้ดว้ยวธินีี้จดัท าโดยอ้างองิจากสมมตฐิานที่ได้รบัจาก SYMC ภายใต้สภาวะ เศรษฐกจิ
และสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันัน้ การเปลีย่นแปลงใดๆ เกีย่วกบัแผนธุรกจิและนโยบายต่างๆ ของ  SYMC หรอืสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัของ SYMC เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตวัแปรที่
ก าหนดไว ้อาจท าใหป้ระมาณการทีก่ าหนดขึน้ภายใตส้มมตฐิานทีก่ล่าวมาขา้งต้นเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัส าคญัและ
อาจสง่ผลกระทบใหม้ลูค่าหุน้ของ SYMC ทีป่ระเมนิไดเ้ปลีย่นแปลงไปเช่นกนั 

8. หน้า 62-63 ขอ้ 5.3. สรปุความเหมาะสมของราคาหุ้น SYMC 

จากเดมิ 

จากวธิปีระเมนิมูลค่าทัง้หมด สามารถสรุปเปรยีบเทยีบมูลค่าหุ้นของ  SYMC ตามการประเมนิมูลค่าด้วยวธิกีาร
ต่างๆ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-19: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของSYMC ตามการประเมินมลูค่าด้วยวิธีต่างๆ 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า SYMC  

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอ

ซ้ือ 

สูงกว่า (ต า่กว่า) 

ราคาเสนอซ้ือ (บาท) 

สดัส่วนต่อราคาเสนอ

ซ้ือ (%) 

1 วธิมีลูค่าตามบญัช ี 4.46 12.20 (7.74) 36.56 

2 วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี - 12.20 - - 

3 มลูค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 10.66 – 12.11 12.20 (1.54) – (0.09) 87.38 – 99.26  

4 วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี 11.83 – 13.36 12.20 (0.37) – 1.16 96.96 – 109.50 

5 วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ 5.43 – 6.50 12.20 (6.77) – (5.70) 44.51 – 53.28 

6 วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด 10.24 12.20 (1.96) 83.92 

 การวิเคราะหค์วามไว 8.83 – 11.94 12.20 (3.37) – (0.26)  72.41 – 97.88 

การประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิมีขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ซึง่สะทอ้นถงึความเหมาะสมของราคาหุน้จากการ
ประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิทีีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ 

1) วธิมีูลค่าหุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) จะค านึงถงึฐานะการเงนิขณะใดขณะหนึ่งและมลูค่าทรพัยส์นิ
ตามที่ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมอุตสาหกรรม ดงันัน้ที่ปรกึษา
ทางการเงินอสิระจงึเหน็ว่าการประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธินีี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะใช้ประเมนิราคายุตธิรรมของหุน้
สามญัของ SYMC  และไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได้ 

2) วธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) สามารถสะทอ้นมูลค่าทรพัยส์นิสุทธไิดด้กีว่า
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวธิีมูลค่าตามบญัช ีเนื่องจากเป็นน ามูลค่าตามบญัชตีามที่ประเมนิในขอ้ 1) มา
ปรบัปรุงดว้ยราคาประเมนิใหม่ของทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ใหเ้ป็นราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรม เป็นต้น 
จากนัน้จงึน ามาหารด้วยจ านวนหุ้น วธินีี้เป็นวธิทีี่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จรงิได้ อย่างไรกต็ามทาง เนื่องจาก
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สดัสว่นของทรพัยส์นิถาวรมาจากอุปกรณ์โครงขา่ย ประกอบดว้ย เสน้ใยแกว้น าแสงทีเ่ชื่อมต่อโครงขา่ยในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เคเบลิใต้น ้า ท าใหย้ากต่อการประเมนิสภาพของทรพัยส์นิทางกายภาพ จงึประมาณการ
ค่าเสือ่มทางกายภาพไดย้ากเนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นการตรวจสอบ จงึท าใหไ้ม่สามารถประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธิี
นี้ได ้

3) วธิมีูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Market Value Approach) ราคาตลาดเป็น
กลไกทีถู่กก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุนทีม่ต่ีอหุน้ของ SYMC  ซึง่สามารถสะทอ้นถงึมูลค่าหุน้
ในขณะนัน้ๆรวมทัง้สะท้อนถงึปัจจยัพืน้ฐาน และความต้องการของนักลงทุนทัว่ไปทีม่ต่ีอศกัยภาพและการ
เตบิโต ในอนาคตไดด้พีอสมควร อย่างไรกต็าม ปรมิาณการซือ้ขายของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่าและไม่มสีภาพ
คล่อง ดงันัน้ วธิรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายจงึอาจไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ 

4) วธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach) จะค านึงถงึฐานะการเงนิขณะ
ใดขณะหนึ่งโดยเปรียบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยอตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อ้างอิง โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัทีน่ ามาใชอ้า้งองิ
บางแห่งไม่ไดเ้ป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเหมอืนกบั SYMC คอื ธุรกจิใหเ้ช่าโครงขา่ยใยแกว้น าแสง หรอื 
บางบรษิทัมขีนาดของธุรกจิทีใ่หญ่กว่าค่อนขา้งมาก ดงันัน้ การประเมนิหุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมูลค่าที่
เหมาะสมของ SYMC ได ้

5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัที่
ใช้อ้างองิ แต่กเ็ป็นเพยีงการประเมนิจากก าไรในอดตีทีผ่่านมาเท่านัน้ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถใน
การท าก าไรและผลการด าเนินงานของบรษิทัในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัทีน่ ามาใชอ้า้งองิบางแห่งไม่ไดเ้ป็น
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเหมอืนกบั SYMC คอื ธุรกจิใหเ้ช่าโครงขา่ยใยแกว้น าแสง หรอื บางบรษิทัมขีนาด
ของธุรกจิทีใ่หญ่กว่าค่อนขา้งมาก ดงันัน้ การประเมนิมคูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมลูค่าทีเ่หมาะสมของ 
SYMC ได ้

6) วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ซึง่เป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึความสามารถในการ
ท าก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของ SYMC ทีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึง่ประเมนิจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิองกจิการทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยอา้งองิจากการด าเนินงานทีผ่่านมา 
รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ การด าเนินงานของกจิการในอนาคต จงึท าให้วธินีี้สามารถสะท้อนมูลค่าที่
แทจ้รงิของกจิการไดด้กีว่า อย่างไรกต็าม สมมตฐิานในการจดัท าประมาณการทางการเงนิทีน่ ามาค านวณ ยงั
มไิดส้ะทอ้นถงึมลูค่าเพิม่ในอนาคต ทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ซึง่อาจสง่ผลใหม้ลูค่าของ SYMC 
ในอนาคตมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากสมมตฐิานในปัจจุบนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าวธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมที่สุด
คอื วธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของราคาทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด และสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิ
สด ซึง่จะไดร้าคาหุน้อยู่ในช่วงระหว่าง 8.83 – 11.94 บาทต่อหุน้ หรอืรอ้ยละ 72.41 – 97.88 ของราคาเสนอซือ้ โดยมี
มลูค่ากรณีฐานที ่10.24 บาทต่อหุน้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ เป็น
ราคาที่สูงกว่าราคาประเมินดังกล่าวเท่ากับ 3.37 – 0.26 บาทต่อหุ้น ดังนัน้ราคาเสนอซื้อดังกล่าวจึงเป็นราคาที่
เหมาะสม 
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เพิม่เตมิเป็น 

จากวธิปีระเมนิมูลค่าทัง้หมด สามารถสรุปเปรยีบเทยีบมูลค่าหุ้นของ  SYMC ตามการประเมนิมูลค่าด้วยวธิกีาร
ต่างๆ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5-20: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของSYMC ตามการประเมินมลูค่าด้วยวิธีต่างๆ 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า SYMC  

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอ

ซ้ือ 

สูงกว่า (ต า่กว่า) 

ราคาเสนอซ้ือ (บาท) 

สดัส่วนต่อราคาเสนอ

ซ้ือ (%) 

1 วธิมีลูค่าตามบญัช ี 4.46 12.20 (7.74) 36.56 

2 วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี - 12.20 - - 

3 มลูค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 10.66 – 12.11 12.20 (1.54) – (0.09) 87.38 – 99.26  

4 วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี 11.83 – 13.36 12.20 (0.37) – 1.16 96.96 – 109.50 

5 วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ 5.43 – 6.50 12.20 (6.77) – (5.70) 44.51 – 53.28 

6 วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด 9.34 10.24 12.20 (2.86 1.96) 76.56 83.92 

 การวิเคราะหค์วามไว 8.03 – 10.93 

8.83 - 11.94 
12.20 

(4.17) – (1.27) 

(3.37 - 0.26)  

65.79 – 89.59 

72.41 - 97.88 

การประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิมีขีอ้ดแีละขอ้ดอ้ยแตกต่างกนั ซึง่สะทอ้นถงึความเหมาะสมของราคาหุน้จากการ
ประเมนิราคาหุน้ในแต่ละวธิทีีแ่ตกต่างกนัไป ดงันี้ 

1) วธิมีูลค่าหุน้ตามบญัช ี(Book Value Approach) จะค านึงถงึฐานะการเงนิขณะใดขณะหนึ่งและมลูค่าทรพัยส์นิ
ตามที่ได้บนัทึกบญัชีไว้ โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานในอนาคต 
ความสามารถในการแข่งขนัของกจิการ แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและภาพรวมอุตสาหกรรม ดงันัน้ที่ปรกึษา
ทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่าการประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธินีี้ไม่เหมาะสมทีจ่ะใช้ประเมนิราคายุตธิรรมของหุน้
สามญัของ SYMC  และไม่สามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได้ 

2) วธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) สามารถสะทอ้นมูลค่าทรพัยส์นิสุทธไิดด้กีว่า
การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบญัช ีเนื่องจากเป็นน ามูลค่าตามบญัชตีามที่ประเมนิในขอ้ 1) มา
ปรบัปรุงดว้ยราคาประเมนิใหม่ของทีด่นิ อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ใหเ้ป็นราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรม เป็นต้น 
จากนัน้จงึน ามาหารด้วยจ านวนหุ้น วธินีี้เป็นวธิทีี่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จรงิได้ อย่างไรก็ตามทาง เนื่องจาก
สดัสว่นของทรพัยส์นิถาวรมาจากอุปกรณ์โครงขา่ย ประกอบดว้ย เสน้ใยแกว้น าแสงทีเ่ชื่อมต่อโครงขา่ยในและ
ต่างประเทศ รวมทัง้เคเบลิใต้น ้า ท าใหย้ากต่อการประเมนิสภาพของทรพัยส์นิทางกายภาพ จงึประมาณการ
ค่าเสือ่มทางกายภาพไดย้ากเนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นการตรวจสอบ จงึท าใหไ้ม่สามารถประเมนิมลูค่าหุน้ตามวธิี
นี้ได ้อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมูลค่าตามบญัชไีม่ไดค้ านึงถงึความสามารถในการท าก าไร ผลการด าเนินงาน
ของกจิการในอนาคต และความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ ดงันัน้ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเหน็ว่า
การประเมนิมูลค่าหุ้นโดยวธิีนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ประเมนิราคายุติธรรมของหุ้นสามญัของ SYMC  และไม่
สามารถสะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิของกจิการได ้

3) วธิมีูลค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (Weighted Average Market Value Approach) ราคาตลาดเป็น
กลไกทีถู่กก าหนดโดยอุปสงคแ์ละอุปทานของนกัลงทุนทีม่ต่ีอหุน้ของ SYMC  ซึง่สามารถสะทอ้นถงึมูลค่าหุน้
ในขณะนัน้ๆรวมทัง้สะท้อนถงึปัจจยัพืน้ฐาน และความต้องการของนักลงทุนทัว่ไปทีม่ต่ีอศกัยภาพและการ
เตบิโต ในอนาคตไดด้พีอสมควร อย่างไรกต็าม ปรมิาณการซือ้ขายของหุน้ SYMC ค่อนขา้งต ่าและไม่มสีภาพ
คล่อง ดงันัน้ วธิรีาคาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัดว้ยปรมิาณการซือ้ขายจงึอาจไม่สะทอ้นมลูค่าทีแ่ทจ้รงิ 
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4) วธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Ratio Approach) จะค านึงถงึฐานะการเงนิขณะ
ใดขณะหนึ่งโดยเปรียบเทยีบกบัค่าเฉลี่ยอตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบริษัทที่ใช้อ้างอิง โดยไม่ได้ค านึงถึ ง
ความสามารถในการท าก าไรและผลการด าเนินงานของ SYMC ในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัทีน่ ามาใชอ้า้งองิ
บางแห่งไม่ไดเ้ป็นบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเหมอืนกบั SYMC คอื ธุรกจิใหเ้ช่าโครงขา่ยใยแกว้น าแสง หรอื 
บางบรษิทัมขีนาดของธุรกจิทีใ่หญ่กว่าค่อนขา้งมาก ดงันัน้ การประเมนิหุ้นดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมูลค่าที่
เหมาะสมของ SYMC ได ้

5) วิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio Approach) ถึงแม้จะเป็นวิธีที่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการท าก าไรของกจิการ โดยเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของอตัราส่วนดงักล่าวของกลุ่มบรษิทัที่
ใชอ้้างองิ แต่กเ็ป็นเพยีงการประเมนิจากก าไรในอดตีทีผ่่านมาเท่านัน้ โดยไม่ไดส้ะทอ้นถึงความสามารถใน
การท าก าไรและผลการด าเนินงานของบรษิทัในอนาคต นอกจากนี้ บรษิทัทีน่ ามาใชอ้า้งองิบางแห่งไม่ไดเ้ป็น
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเหมอืนกบั SYMC คอื ธุรกจิใหเ้ช่าโครงขา่ยใยแกว้น าแสง หรอื บางบรษิทัมขีนาด
ของธุรกจิทีใ่หญ่กว่าค่อนขา้งมาก ดงันัน้ การประเมนิมคูค่าหุน้ดว้ยวธินีี้อาจไม่สะทอ้นถงึมลูค่าทีเ่หมาะสมของ 
SYMC ได ้

6) วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow) ซึง่เป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึความสามารถในการ
ท าก าไร และความสามารถในการสรา้งกระแสเงนิสดของ SYMC ทีจ่ะไดร้บัในอนาคต ซึง่ประเมนิจากมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธขิองกจิการทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคต โดยอา้งองิจากการด าเนินงานทีผ่่านมา 
รวมถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิ การด าเนินงานของกจิการในอนาคต จงึท าให้วธินีี้สามารถสะท้อนมูลค่าที่
แทจ้รงิของกจิการไดด้กีว่า อย่างไรกต็าม สมมตฐิานในการจดัท าประมาณการทางการเงนิทีน่ ามาค านวณ ยงั
มไิดส้ะทอ้นถงึมลูค่าเพิม่ในอนาคต ทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ ซึง่อาจสง่ผลใหม้ลูค่าของ SYMC 
ในอนาคตมผีลการด าเนินงานทีด่ขี ึน้จากสมมตฐิานในปัจจุบนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าวธิกีารประเมนิราคาทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมที่สุด
คอื วธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) เป็นวธิทีีส่ะทอ้นถงึอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของราคาทีซ่ือ้ขายกนัในตลาด และสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคตดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิ
สด ซึ่งจะได้ราคาหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 8.03 – 10.93 8.83 – 11.94 บาทต่อหุ้น หรอืร้อยละ 65.79 – 89.59 72.44 –
97.88 ของราคาเสนอซือ้ โดยมมีูลค่ากรณีฐานที่ 9.34 10.24 บาทต่อหุน้ ซึง่ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า
ราคาเสนอซือ้ที ่12.20 บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีส่งูกว่าราคาประเมนิดงักล่าวเท่ากบั 4.17 – 1.27 3.37 – 0.26  บาทต่อ
หุน้ ดงันัน้ราคาเสนอซือ้ดงักล่าวจงึเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

ส่วนท่ี 6 เหตผุลท่ีสมควรตอบรบัและ/หรอืเหตผุลท่ีสมควรปฏิเสธค าเสนอซ้ือ 

9. หน้า 64 ขอ้ 6.1. ความเหมาะสมของราคาเสนอซ้ือ 

จากเดมิ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูค่าหุน้ของ SYMC โดยวธิต่ีางๆ 6 วธิ ีไดแ้ก่ 1) วธิมีูลค่าตามบญัช ี
(Book Value Approach) 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 3) วิธีมูลค่าตามราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Market Value Approach) 4) อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price 
to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 5) วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้น (Price-to-Earnings Ratio 
Approach) และ 6) วธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6-1: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของ SYMC ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า SYMC  

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอ

ซ้ือ 

สูงกว่า (ต า่กว่า) 

ราคาเสนอซ้ือ (บาท) 

สดัส่วนต่อราคาเสนอ

ซ้ือ (%) 

1 วธิมีลูค่าตามบญัช ี 4.46 12.20 (7.74) 36.56 

2 วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี - 12.20 - - 

3 มลูค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 10.66 – 12.11 12.20 (1.54) – (0.09) 87.38 – 99.26  

4 วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี 11.83 – 13.36 12.20 (0.37) – 1.16 96.96 – 109.50 

5 วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ 5.43 – 6.50 12.20 (6.77) – (5.70) 44.51 – 53.28 

6 วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด 10.24 12.20 (1.96) 83.92 

 การวิเคราะหค์วามไว 8.83 – 11.94 12.20 (3.37) – (0.26)  72.41 – 97.88 

จากตารางสรุปขา้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดเป็นวธิทีี่
เหมาะสมทีส่ดุจากวธิกีารต่างๆ ทีไ่ดท้ าการประเมนิมา ซึง่จะมคี่าอยู่ระหว่าง 8.83 – 11.94 บาทต่อหุน้ โดยมมีลูค่ากรณี
ฐานอยู่ที่ 10.24 บาทต่อหุ้น ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าราคาเสนอซื้อตามค าเสนอซื้อที่ 12.20 บาท 
เป็นราคาทีเ่หมาะสม เน่ืองจากวธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถในการท าก าไรในอนาคต
ของ SYMC อกีทัง้ยงัเป็นระดบัราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซือ้ 

เพิม่เตมิเป็น 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดท้ าการประเมนิมลูค่าหุน้ของ SYMC โดยวธิต่ีางๆ 6 วธิ ีไดแ้ก่ 1) วธิมีูลค่าตามบญัช ี
(Book Value Approach) 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 3) วิธีมูลค่าตามราคา
ตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Market Value Approach) 4) อตัราสว่นราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price 
to Book Value Ratio Approach or P/BV Ratio) 5) วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธต่ิอหุ้น (Price-to-Earnings Ratio 
Approach) และ 6) วธิมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยสรุปดงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6-1: สรปุเปรียบเทียบมูลค่าหุ้นของ SYMC ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีต่างๆ 
 

วิธีการประเมินราคาหุ้น 
มูลค่า SYMC  

(บาทต่อหุ้น) 

ราคาเสนอ

ซ้ือ 

สูงกว่า (ต า่กว่า) 

ราคาเสนอซ้ือ (บาท) 

สดัส่วนต่อราคาเสนอ

ซ้ือ (%) 

1 วธิมีลูค่าตามบญัช ี 4.46 12.20 (7.74) 36.56 

2 วธิปีรบัปรงุมลูค่าทางบญัช ี - 12.20 - - 

3 มลูค่าตามราคาตลาดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 10.66 – 12.11 12.20 (1.54) – (0.09) 87.38 – 99.26  

4 วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี 11.83 – 13.36 12.20 (0.37) – 1.16 96.96 – 109.50 

5 วธิอีตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธติ่อหุน้ 5.43 – 6.50 12.20 (6.77) – (5.70) 44.51 – 53.28 

6 วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิของกระแสเงินสด 9.34 10.24 12.20 (2.86 1.96) 76.56 83.92 

 การวิเคราะหค์วามไว 8.03 – 10.93 

8.83 - 11.94 
12.20 

(4.17) – (1.27) 

(3.37 - 0.26)  

65.79 – 89.59 

72.41 - 97.88 

จากตารางสรุปขา้งต้น ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่า วธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดเป็นวธิทีี่
เหมาะสมทีสุ่ดจากวธิกีารต่างๆ ที่ได้ท าการประเมนิมา ซึ่งจะมคี่าอยู่ระหว่าง 8.03 – 10.93 8.83 - 11.94 บาทต่อหุน้ 
โดยมมีูลค่ากรณีฐานอยู่ที่ 10.24 9.34 บาทต่อหุ้น ที่ปรกึษาทางการเงนิอสิระจงึมคีวามเหน็ว่าราคาเสนอซื้อตามค า
เสนอซือ้ที ่12.20 บาท เป็นราคาทีเ่หมาะสม เนื่องจากวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดสะทอ้นถงึความสามารถ
ในการท าก าไรในอนาคตของ SYMC อกีทัง้ยงัเป็นระดบัราคาทีต่ ่ากว่าราคาเสนอซือ้ 
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10. หน้า 65-66 ขอ้ 6.4.2 แผนการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน 

จากเดมิ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของกจิการซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 ไดม้มีตโิดยเสยีง
ขา้งมากด้วยคะแนนเสยีงเหน็ชอบในอตัราร้อยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(ก) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งไม่สงูกว่า 8.80 บาทต่อหุน้ 
(ข) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนมมีลูค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท และ 
(ค) การจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของกจิการจะเกดิขึน้ภายใต้เงื่อนไขว่า

การท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ และผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เขา้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการใน
สดัส่วนตามทีแ่จง้ความประสงคไ์วแ้ลว้ เพื่อใหผู้ท้ าค าเสนอซือ้ฯ มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว 

โดยบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 113,514,548 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

• ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) - ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัประมาณร้อยละ 6.41 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายขอซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 
วนัท าการก่อนวนัเปิดเผยแบบ 247-4) 

• ผลกระทบต่อสทิธิการออกเสยีงและส่วนแบ่งก าไร  (Control and EPS Dilution) - ผลกระทบ
ประมาณรอ้ยละ 25.86 ส าหรบัผูถ้อืหุน้รายใดทีไ่ม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ ในขณะทีผู่ถ้อื
หุน้รายอื่นใชส้ทิธดิงักล่าว 

• ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ (Oversubscription) ได ้โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิที่
จองซื้อเกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุ้นทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุ้นเหลอืจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ อาจสง่ผล
ให ้TIME สามารถเพิม่สดัส่วนการถือหุน้เกนิกว่าร้อยละ 38.75 และมคีวามเสีย่งต่ออ านาจใน
การถ่วงดุลในการบรหิารกจิการ อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธไิม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทใน
ลกัษณะที่เพิม่ขึน้จนถึงหรอืขา้มจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ. 12/2554  และTIME ไม่สามารถเพิม่สดัส่วนไปจนเกนิร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ไดเ้นื่องจากขอ้ก าหนดการหา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ลงราชกจิจานุเบกษา 

เพิม่เตมิเป็น 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของกจิการซึง่ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2560 ไดม้มีตโิดยเสยีง
ขา้งมากด้วยคะแนนเสยีงเหน็ชอบในอตัราร้อยละ 99.91 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(ง) ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งไม่สงูกว่า 8.80 บาทต่อหุน้ 
(จ) การเพิม่ทุนโดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนมมีลูค่าประมาณ 1,000,000,000 บาท และ 
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(ฉ) การจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนซึ่งเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้เดมิของกจิการจะเกดิขึน้ภายใต้เงื่อนไขว่า
การท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ และผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เขา้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ของกจิการใน
สดัส่วนตามทีแ่จง้ความประสงคไ์วแ้ลว้ เพื่อใหผู้ท้ าค าเสนอซือ้ฯ มสีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนดงักล่าว 

โดยบรษิทัฯ จะออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 113,514,548 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ดงันี้ 

• ผลกระทบต่อราคาหุน้ (Price Dilution) - ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิทัประมาณร้อยละ 6.41 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทุกรายขอซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ค านวณจากราคาปิดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 15 
วนัท าการก่อนวนัเปิดเผยแบบ 247-4) 

• ผลกระทบต่อสทิธิการออกเสยีงและส่วนแบ่งก าไร  (Control and EPS Dilution) - ผลกระทบ
ประมาณรอ้ยละ 25.86 ส าหรบัผูถ้อืหุน้รายใดทีไ่ม่ใชส้ทิธจิองซือ้หุน้เพิม่ทุนใหม่ ในขณะทีผู่ถ้อื
หุน้รายอื่นใชส้ทิธดิงักล่าว 

• ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิ (Oversubscription) ได ้โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิที่
จองซื้อเกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุ้นทีจ่องซื้อเกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุ้นเหลอืจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ อาจสง่ผล
ให ้TIME สามารถเพิม่สดัส่วนการถือหุน้เกนิกว่าร้อยละ 38.75 และมคีวามเสีย่งต่ออ านาจใน
การถ่วงดุลในการบรหิารกจิการ อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธไิม่ว่ากรณีใด
จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทใน
ลกัษณะที่เพิม่ขึน้จนถึงหรอืขา้มจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ ตามที่ก าหนดในประกาศ 
ทจ. 12/2554  และTIME ไม่สามารถเพิม่สดัส่วนไปจนเกนิร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบยีนและ
ช าระแลว้ไดเ้นื่องจากขอ้ก าหนดการหา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคน
ต่างดา้ว พ.ศ. 2555 ลงราชกจิจานุเบกษา 

• อย่างไรกต็าม หากผู้ถือหุ้นเดมิของกจิการไม่ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิม่ทุนตามสดัส่วนเพื่อด ารง
สดัส่วนการถอืหุน้ใน SYMC และ TIME จองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธิทัง้หมด (ซึ่งไม่
สามารถเกดิขึน้ได ้เน่ืองจากจะเกนิสดัสว่นการถอืหุน้ของคนต่างดา้วที ่SYMC ก าหนดไวท้ีร่อ้ย
ละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้) จะท าใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของ TIME เป็นรอ้ย
ละ 54.59 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ดงันัน้หากไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตาม
สดัสว่นเลย TIME จะสามารถซือ้หุน้ไดเ้พยีง 88,974,982 หุน้เท่านัน้ เพื่อใหด้ ารงสดัสว่นไม่เกนิ
ร้อย 49 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด ซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายแผนการขยายการลงทุนตามแผนที่ 
TIME ไดเ้สนอมาในแบบค าเสนอซือ้ 247-4 ได ้

10. หน้า 68 ขอ้ 6.5.6 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

จากเดมิ 

หากการท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมนีัยส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากสิน้สุดระยะเวลาการค าเสนอซือ้  โดย
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ มเีจตนามุ่งหมายใหก้จิการเตบิโตและด าเนินธุรกจิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  นอกจากนี้ 
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายใน 12 เดอืนหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการ
ค าเสนอซือ้ 
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เพิม่เตมิเป็น 

หากการท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินธุรกจิหลกัของกจิการอย่างมนีัยส าคญัภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากสิน้สุดระยะเวลาการค าเสนอซือ้  โดย
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ มเีจตนามุ่งหมายใหก้จิการเตบิโตและด าเนินธุรกจิไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  นอกจากนี้ 
ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลภายใน 12 เดอืนหลงัจากสิน้สุดระยะเวลาการ
ค าเสนอซือ้ 

11. หน้า 68-69 ขอ้ 6.5.7 โครงสรา้งการถือหุ้น 

จากเดมิ 

ตามบญัชรีายชื่อผู้ถอืหุน้ของกจิการ ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของกจิการซึ่งแบ่งตาม
กลุ่มของบุคคลในครอบครวัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

ตารางท่ี 6-2: โครงสรา้งการถือหุ้น 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ี
ออกและช าระแล้วและหุ้นท่ี
มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการ 
1. กลุ่มอศัวสุวรรณ 
นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ 
นางขวญัดารนิทร ์อศัวสุวรรณ 
นายไพฑรูย ์อศัวสุวรรณ 

53,176,759 
53,057,593 

108,333 
10,833 

16.34 
16.31 
0.03 
0.00 

2. กลุ่มปัณฑรสตูร 
นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร 
นางตวงพร ปัณฑรสตูร  

50,695,925 
50,695,915 

10 

15.58 
15.58 
0.00 

3. กลุ่มธนกจิสุนทร 
นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร 
นางศรสีมร ตรเีพชรสมคุณ  

26,567,384 
26,459,051 

108,333 

8.16 
8.13 
0.03 

4. กลุ่มศรศีุภคณนิทร ์
นายปฐมกฤษณ์ ศรศีุภคณนิทร์ 
นางสุมฐักาณฑ ์ศรศีุภคณนิทร์ 

26,283,551 
25,484,051 

799,500 

8.08 
7.83 
0.25 

5. บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 15,834,000 4.87 
6. นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 15,540,351 4.78 
7. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล 13,850,634 4.26 
8. นางสาวบุษกร จารุวชริาธนากุล 8,929,916 2.74 
9. นายทวรีชั ปรุงพฒันสกุล 8,570,000 2.63 
10. นายมาโนช อยู่บรรยงค ์ 8,195,945 2.52 
11. อื่น ๆ  97,749,216 30.04 
ทีม่า: ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ สามารถซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการทัง้หมดตามความประสงคท์ีแ่สดงไวใ้นค าเสนอซื้อ 
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจะเป็นดงันี้ 
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ตารางท่ี 6-3: โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีออก
และช าระแล้วและหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี 126,090,050 38.75 
2. ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.  90,751,993 27.89 
3. ผูถ้อืหุน้เดมิ 108,551,638 33.36 

หมายเหตุ: ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. รวมถงึ นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร นายกรณัย์พล อศัวสุวรรณ นายวนัชยั สมบูรณ์ผล และ  นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร โดยแสดงขอ้มูลบนสมมตฐิานว่า ผูถ้อืหุน้
กลุม่ ก. ไดข้ายหุน้ทีแ่ต่ละทา่นถอืครองตามสดัสว่นในอตัรารอ้ยละ 37 ตามทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดเ้สนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่น 

เพิม่เตมิเป็น 

ตามบญัชรีายชื่อผู้ถอืหุน้ของกจิการ ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2560 ผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของกจิการซึ่งแบ่งตาม
กลุ่มของบุคคลในครอบครวัและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

ตารางท่ี 6-2: โครงสรา้งการถือหุ้น 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 

ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ี
ออกและช าระแล้วและหุ้นท่ี
มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ

กิจการ 
1. กลุ่มอศัวสุวรรณ 
นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ 
นางขวญัดารนิทร ์อศัวสุวรรณ 
นายไพฑรูย ์อศัวสุวรรณ 

53,176,759 
53,057,593 

108,333 
10,833 

16.34 
16.31 
0.03 
0.00 

2. กลุ่มปัณฑรสตูร 
นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร 
นางตวงพร ปัณฑรสตูร  

50,695,925 
50,695,915 

10 

15.58 
15.58 
0.00 

3. กลุ่มธนกจิสุนทร 
นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร 
นางศรสีมร ตรเีพชรสมคุณ  

26,567,384 
26,459,051 

108,333 

8.16 
8.13 
0.03 

4. กลุ่มศรศีุภคณนิทร ์
นายปฐมกฤษณ์ ศรศีุภคณนิทร์ 
นางสุมฐักาณฑ ์ศรศีุภคณนิทร์ 

26,283,551 
25,484,051 

799,500 

8.08 
7.83 
0.25 

5. บรษิทั ทุนภทัร จ ากดั (มหาชน) 15,834,000 4.87 
6. นายนิพล สุวรรณเชษฐ์ 15,540,351 4.78 
7. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล 13,850,634 4.26 
8. นางสาวบุษกร จารุวชริาธนากุล 8,929,916 2.74 
9. นายทวรีชั ปรุงพฒันสกุล 8,570,000 2.63 
10. นายมาโนช อยู่บรรยงค ์ 8,195,945 2.52 
11. อื่น ๆ  97,749,216 30.04 
ทีม่า: ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ 

ในกรณีทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ สามารถซือ้หลกัทรพัยข์องกจิการทัง้หมดตามความประสงคท์ีแ่สดงไวใ้นค าเสนอซื้อ 
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของกจิการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้ดงักล่าวจะเป็นดงันี้ 
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ตารางท่ี 6-3: โครงสร้างการถือหุ้นของกิจการภายหลงัการท าค าเสนอซ้ือ 

ผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นท่ีออก
และช าระแล้วและหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของกิจการ 

1. ไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ี 126,090,050 38.75 
2. ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.  90,751,993 27.89 
3. ผูถ้อืหุน้เดมิ 108,551,638 33.36 

หมายเหตุ: ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. รวมถงึ นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร นายกรณัย์พล อศัวสุวรรณ นายวนัชยั สมบูรณ์ผล และ  นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร โดยแสดงขอ้มูลบนสมมตฐิานว่า ผูถ้อืหุน้
กลุ่ม ก. ได้ขายหุน้ทีแ่ต่ละท่านถอืครองตามสดัส่วนในอตัรารอ้ยละ 37 ตามทีผู่ท้ าค าเสนอซื้อฯ ได้เสนอซื้อในการท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนฯ ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. ดงักล่าว และ ไทม์ 
ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดเีอน็ บเีอชด ีไดต้กลงเขา้ท าสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ โดยคูส่ญัญาแต่ละฝ่ายไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้กลุม่ ก. แต่ละราย และไทม ์ดอทคอม อนิเตอรเ์นชนัแนล เอสดี
เอ็น บเีอชด ีต่างไม่มเีจตนาทีจ่ะเป็นบุคคลทีก่ระท าการร่วมกนั (concert party) ภายใต้กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั กล่าวคอื ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 7/2552 เรือ่ง ก าหนด
ลกัษณะความสมัพนัธ์หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท าร่วมกบับุคคลอืน่ และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 และตกลงใชส้ทิธอิอกเสยีงและอ านาจทีต่นมอียู่ใน
กจิการตามแนวทางของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่ 

12. หน้า 69-70 ขอ้ 6.5.8 การเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ 

จากเดมิ 

ตามค าเสนอซือ้แบบ 247-4 รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดม้าซือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯ และหลงัจากวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดม้าซึง่หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6-4: รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  

ช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสทิธิ ์เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  

3. นายจติเกษม แสงสงิแกว้ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 

5. นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 

6. นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

7. นางสาวบุษกร จารวุชริาธนากุล กรรมการ 

8. นายสุพรชยั โชตพิุทธกิุล กรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

9. นายวนัชยั สมบูรณ์ผล กรรมการ 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ นางสาวณฐัยาณ์ จงึสวสัดิเ์มธา ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนส าเรจ็ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
กจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ในกจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ผูท้ าค าเสนอซือ้มี
ความประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระแทนทีก่รรมการ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ) ท่านเดมิ เพื่อเพิม่จ านวนกรรมการ
อสิระในคณะกรรมการของกจิการโดยทีก่รรมการ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระ 1 ท่านจะ
ถูกเสนอชื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการพจิารณาแต่งตัง้ 
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เพิม่เตมิเป็น 

ตามค าเสนอซือ้แบบ 247-4 รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลง ณ วนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดม้าซือ้
หุน้สามญัของบรษิทัฯ และหลงัจากวนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดม้าซึง่หุน้สามญัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6-4: รายช่ือคณะกรรมการบริษทั  

ช่ือ ต าแหน่ง วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

2. นายประสทิธิ ์เหมวราพรชยั 
รองประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/กรรมการ
ตรวจสอบ  

26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

3. นายจติเกษม แสงสงิแกว้ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

4. นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 

5. นายธรีรตัน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ1 24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

6. นายพงษ์เทพ ธนกจิสุนทร 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานการตลาดและสารสนเทศ 

24 เมษายน 2558 – 24 เมษายน 2561 

7. นางสาวบุษกร จารวุชริาธนากุล กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิและบญัช2ี 26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 

8. นายสุพรชยั โชตพิุทธกิุล 
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานวศิวกรรม 1 

26 เมษายน 2560 – 26 เมษายน 2563 

9. นายวนัชยั สมบูรณ์ผล 
กรรมการ / ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสายงานรฐักจิ
สมัพนัธ ์จดัซือ้และบรหิารทรพัยส์นิ 

26 เมษายน 2559 – 26 เมษายน 2562 

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหตุ: 1. กรรมการผูจ้ดัการ หมายรวมถงึ ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตามนยิามในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ตามทีป่รากฏใน 247-4 
     2. รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงนิและบญัช ีหมายรวมถงึ ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ ตามนยิามในสญัญาระหวา่งผูถ้อืหุน้ ตามทีป่รากฏใน 247-4 
     นางสาวณฐัยาณ์ จงึสวสัดิเ์มธา ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัและเลขานุการบรษิทั  

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นเสรจ็สมบูรณ์ส าเรจ็ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะแต่งตัง้เสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมการของกจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ในกจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
ผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระแทนทีก่รรมการ (ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ) ท่านเดมิ เพื่อเพิม่
จ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการโดยที่กรรมการ (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ) จ านวน 3 ท่าน และ
กรรมการอสิระ 1 ท่านจะถูกเสนอชื่อเพื่อใหค้ณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการพจิารณาแต่งตัง้ เขา้ท า
หน้าที่เป็นผู้บรหิารงานของกจิการ โดยตวัแทนของผู้ท าค าเสนอซื้อจะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บรหิารของ
กจิการ โดยในระดบัคณะกรรมการ ผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 ท่านเพื่อแทนที่
กรรมการท่านเดมิจ านวน 4 ท่าน ซึง่ในจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการ (ที่
ไม่ใช่กรรมการอสิระ) จ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน จากการเปลีย่นแปลงทีเ่สนอดงักล่าวจ านวน
กรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดมิ อกีทัง้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล จ านวนกรรมการอสิระจะ
เพิ่มขึ้นจาก 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตัวแทนจะด าเนินการตาม
ข้อบังคับของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
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ส่วนท่ี 7 ประโยชน์หรอืผลกระทบจากแผนงานและนโยบายตามท่ีผูเ้สนอซ้ือระบุไว้ในค าเสนอซ้ือ รวมทัง้
ความเป็นไปได้ของแผนงานและนโยบายดงักล่าว 

13. หน้า 72-73 ขอ้ 7.3 แผนการขยายลงทุน 

ขอ้ความเดมิ 

ผูท้ าค าเสนอซือ้มแีผนการขยายการลงทุนเบือ้งต้นในช่วง 1-2 ปีขา้งหน้า นอกเหนือจากการลงทุนในการด าเนิน
ธุรกจิปกต ิเช่น การปรบัปรุงพฒันาเครอืขา่ย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

แผนการลงทุนเพิ่มเติม
ในธุรกจิเดมิ 

• พฒันาธุรกจิการเชือ่มต่อโครงขา่ยระหว่างประเทศ 
• สร้างและพฒันาโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ รวมทัง้เพิม่

จุดเชือ่มต่อระหว่างชายแดนไทยกบั มาเลเซยี พมา่ กมัพชูา และ
ลาว โดยมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ Wholesale และ
กลุ่มลกูคา้องคก์ร (Enterprise) 

• โอกาสในการเชื่อมต่อกบัโครงข่ายของ TIME, CMC Telecom 
และโครงข่ายอื่นๆ ที ่TIME ไดล้งทุนไว ้เพื่อเสรมิความสามารถ
ในการแข่งข ันด้วยมาตรฐานการให้บริการและสัญญาแบบ
เดยีวกนั 

เงนิลงทุนเพิม่เตมิประมาณ 
600-700 ลา้นบาท 

แผนการลงทุนในธุรกิจ
อื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
ธุรกจิเดมิ 

• ศกึษาและพจิารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงนิเพิ่มทุน
ส่วนหนึ่งไปใชส้ าหรบัการขยายการลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
การเขา้สู่ตลาดใหบ้รกิารศนูยจ์ดัเกบ็ขอ้มลู (Data centre market) 

• สร้างศูนย์ขอ้มูลและระบบที่เกี่ยวขอ้งที่มคีวามเป็นกลางและมี
การเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ท าการศกึษาและเชือ่มต่อกบัระบบศนูยข์อ้มลูของ TIME (AIMS) 
เพือ่พฒันาการใหบ้รกิารในระดบัภมูภิาคอย่างเตม็รปูแบบ 

เงนิลงทุนเพิม่เตมิประมาณ 
100-200 ลา้นบาท 

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นต้องการเงนิลงทุนอย่างน้อยประมาณ 700-900 ล้านบาท โดยเป็นแหล่งการใช้
เงนิทุนสว่นหนึ่งของการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ซึง่จะมขีึน้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ของกจิการ 

อย่างไรกด็ ีความส าเรจ็ของแผนการขยายการลงทุนเบือ้งต้นทีก่ล่าวไวข้า้งต้นนัน้ขึน้อยู่กบัการศกึษาและพจิารณา
อย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนัน้ๆ อีกทัง้ยงัขึ้นอยู่กบัการได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ แผนการด าเนินงานและผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากแผนการขยายการลงทุนยงัมี
ความไม่แน่นอนและอาจมผีลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูท้ าค าเสนอซือ้และกจิการ เช่น 
เงนิทุนที่ได้จาก Rights Offering อาจไม่เพยีงพอส าหรบัแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นทัง้หมด และ/หรอื อาจเกดิ
การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่พงึประสงคใ์นสภาวะตลาดที่ส่งผลใหก้จิการต้องพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการขยายการลงทุนที่
กล่าวไวข้า้งตน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าจากแผนการขยายการลงทุนทีร่ะบุไวใ้นแบบค าเสนอซือ้ 247-4 จะเหน็ไดว้่าผูท้ า
ค าเสนอซือ้วางแผนทีจ่ะขยายการลงทุนเพื่อใหโ้ครงขา่ยของ SYMC สามารถเชื่อมต่อกบัโครงขา่ยของ TIME ซึง่รวมถงึ 
CMC Telecom และโครงขา่ยอื่นๆที ่TIME ลงทุนอยู่ และขยายโครงขา่ยออกไปใหเ้ชื่อมต่อกบักลุ่มประเทศ CLMV ซึง่
จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินงานในอนาคตใหก้บับรษิทัฯ อกีทัง้ในแผนการลงทุนยงัไดม้กีารระบุถงึการขยาย
กจิการไปสูธุ่รกจิในกลุ่มอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นธุรกจิทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดด้ าเนินการอยู่แลว้ในประเทศมาเลเซยี จงึเป็น



เอกสารแก้ไขรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ่ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 

หน้า 95 

ผลดกีบับรษิทัฯในการน าความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเทคโนโลยขีองผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เขา้มาประยุกต์ใช้
เพื่อขยายการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

อย่างไรกด็แีผนการลงทุนขา้งต้นเป็นเพยีงแผนเบื้องต้นเท่านัน้ ยงัคงต้องศกึษาและพจิารณาถงึความเป็นไปได้ 
ผลตอบแทน ความเพยีงพอของจ านวนเงนิทีจ่ะต้องน าไปลงทุนในแต่ละแผน ความคุ้มค่าของการลงทุนโดยละเอยีด
เสยีก่อน อกีทัง้แหล่งเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นการด าเนินการตามแผนขา้งตน้นัน้จะสว่นหนึ่งจะมาจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะมขีึน้ภายหลงัจากการท าค า
เสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ จงึยงัมคีวามไม่แน่นอนของของปรมิาณเงนิลงทุน และอาจมผีลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ท าค าเสนอซื้อและกจิการ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเห็นว่า ประโยชน์ที่
อาจจะเกดิขึน้แก่กจิการจงึยงัมคีวามไม่แน่นอนและอาจยงัไม่สามารถเกดิขึน้ไดท้นัท ีดงันัน้ จงึยงัไม่สามารถประเมนิได้
ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบาย แผนงาน ประสทิธภิาพของการบรหิารในอนาคต และความร่วมมอืของ
ผูบ้รหิารในปัจจุบนัและผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ซึง่จะกลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ SYMC 

เพิม่เตมิเป็น 

ผูท้ าค าเสนอซือ้มแีผนการขยายการลงทุนเบือ้งต้นในช่วง 1-2 ปีขา้งหน้า นอกเหนือจากการลงทุนในการด าเนิน
ธุรกจิปกต ิเช่น การปรบัปรุงพฒันาเครอืขา่ย สามารถสรุปไดด้งันี้ 

แผนการลงทุนเพิ่มเติม
ในธุรกจิเดมิ 

• พฒันาธุรกจิการเชือ่มต่อโครงขา่ยระหว่างประเทศ 
• สร้างและพฒันาโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศ รวมทัง้เพิม่

จุดเชือ่มต่อระหว่างชายแดนไทยกบั มาเลเซยี พมา่ กมัพชูา และ
ลาว โดยมกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ Wholesale และ
กลุ่มลูกค้าองค์กร (Enterprise) (การลงทุนในการก่อสร้าง
เครอืข่ายอาจใชเ้วลาไม่เกนิ 18 เดอืนในการด าเนินการให้เสร็จ
สิ้น ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่นการอนุมตัิจากหน่วยงาน
ก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง หน่วยงานรฐับาล ฯลฯ) 

• โอกาสในการเชื่อมต่อกบัโครงข่ายของ TIME, CMC Telecom
และโครงข่ายอื่นๆ ที ่TIME ไดล้งทุนไว ้เพื่อเสรมิความสามารถ
ในการแข่งข ันด้วยมาตรฐานการให้บริการและสัญญาแบบ
เดยีวกนั 

เงนิลงทุนเพิม่เตมิประมาณ 
600-700 ลา้นบาท 

แผนการลงทุนในธุรกิจ
อื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ
ธุรกจิเดมิ 

• ศกึษาและพจิารณาอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการน าเงนิเพิ่มทุน
ส่วนหนึ่งไปใชส้ าหรบัการขยายการลงทุนอื่นๆ ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง
การเขา้สู่ตลาดใหบ้รกิารศนูยจ์ดัเกบ็ขอ้มลู (Data centre market) 

• สร้างศูนย์ขอ้มูลและระบบที่เกี่ยวขอ้งที่มคีวามเป็นกลางและมี
การเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิาพ 

• ท าการศกึษาและเชือ่มต่อกบัระบบศนูยข์อ้มลูของ TIME (AIMS) 
เพือ่พฒันาการใหบ้รกิารในระดบัภมูภิาคอย่างเตม็รปูแบบ 

เงนิลงทุนเพิม่เตมิประมาณ 
100-200 ลา้นบาท 

แผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นต้องการเงนิลงทุนอย่างน้อยประมาณ 700-900 ล้านบาท โดยเป็นแหล่งการใช้
เงนิทุนสว่นหนึ่งของการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ซึง่จะมขีึน้ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ ตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2560 ของกจิการ 

อย่างไรกด็ ีความส าเรจ็ของแผนการขยายการลงทุนเบือ้งต้นทีก่ล่าวไวข้า้งต้นนัน้ขึน้อยู่กบัการศกึษาและพจิารณา
อย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้ของแผนการขยายการลงทุนนัน้ๆ อีกทัง้ยงัขึ้นอยู่กบัการได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้ แผนการด าเนินงานและผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากแผนการขยายการลงทุนยงัมี
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ความไม่แน่นอนและอาจมผีลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของผูท้ าค าเสนอซือ้และกจิการ เช่น 
เงนิทุนที่ได้จาก Rights Offering อาจไม่เพยีงพอส าหรบัแผนการขยายการลงทุนเบื้องต้นทัง้หมด และ/หรอื อาจเกดิ
การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่พงึประสงคใ์นสภาวะตลาดที่ส่งผลใหก้จิการต้องพจิารณาปรบัเปลีย่นแผนการขยายการลงทุนที่
กล่าวไวข้า้งตน้  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าจากแผนการขยายการลงทุนทีร่ะบุไวใ้นแบบค าเสนอซือ้ 247-4 จะเหน็ไดว้่าผูท้ า
ค าเสนอซือ้วางแผนทีจ่ะขยายการลงทุนเพื่อใหโ้ครงขา่ยของ SYMC สามารถเชื่อมต่อกบัโครงขา่ยของ TIME ซึง่รวมถงึ 
CMC Telecom และโครงขา่ยอื่นๆที ่TIME ลงทุนอยู่ และขยายโครงขา่ยออกไปใหเ้ชื่อมต่อกบักลุ่มประเทศ CLMV ซึง่
จะเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการด าเนินงานในอนาคตใหก้บับรษิทัฯ อกีทัง้ในแผนการลงทุนยงัไดม้กีารระบุถงึการขยาย
กจิการไปสูธุ่รกจิในกลุ่มอื่นทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เป็นธุรกจิทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดด้ าเนินการอยู่แลว้ในประเทศมาเลเซยี จงึเป็น
ผลดกีบับรษิทัฯในการน าความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และเทคโนโลยขีองผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ เขา้มาประยุกต์ใช้
เพื่อขยายการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ 

อย่างไรกด็แีผนการลงทุนขา้งต้นเป็นเพยีงแผนเบื้องต้นเท่านัน้ ยงัคงต้องศกึษาและพจิารณาถงึความเป็นไปได้ 
ผลตอบแทน ความเพยีงพอของจ านวนเงนิทีจ่ะต้องน าไปลงทุนในแต่ละแผน ความคุ้มค่าของการลงทุนโดยละเอยีด
เสยีก่อน อกีทัง้แหล่งเงนิทุนทีจ่ะใชใ้นการด าเนินการตามแผนขา้งตน้นัน้จะสว่นหนึ่งจะมาจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของกจิการตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) ซึง่จะมขีึน้ภายหลงัจากการท าค า
เสนอซื้อหุ้นบางส่วนเสรจ็สมบูรณ์ จงึยงัมคีวามไม่แน่นอนของของปรมิาณเงนิลงทุน และอาจมผีลกระทบจากปัจจยั
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ท าค าเสนอซื้อและกจิการ ที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเห็นว่า ประโยชน์ที่
อาจจะเกดิขึน้แก่กจิการจงึยงัมคีวามไม่แน่นอนและอาจยงัไม่สามารถเกดิขึน้ไดท้นัท ีดงันัน้ จงึยงัไม่สามารถประเมนิได้
ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบาย แผนงาน ประสทิธภิาพของการบรหิารในอนาคต และความร่วมมอืของ
ผูบ้รหิารในปัจจุบนัและผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ซึง่จะกลายเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ SYMC 

14. หน้า 73 ขอ้ 7.4 การปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบริหาร การจ้างงาน 

จากเดมิ 

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนเสรจ็สมบรูณ์ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะแต่งตัง้ตวัแทนเพื่อเขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผู้
บรหิารงานของกจิการ โดยตวัแทนของผูท้ าค าเสนอซือ้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของกจิการ โดยใน
ระดบัคณะกรรมการ ผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 4 ท่านเพื่อแทนทีก่รรมการท่าน
เดมิจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน ทัง้นี้ จากการเปลี่ยนแปลงที่เสนอเหล่านี้จ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในคณะกรรมการจะยงัคงเดมิ อกีทัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล จ านวนกรรมการอสิระจะเพิม่ขึน้จาก 
3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตวัแทนจะด าเนินการตามขอ้บงัคบัของกจิการ 
รวมถึงบทบญัญตัทิีเ่กี่ยวขอ้งของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

นอกจากทีก่ล่าวขา้วตน้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผูท้ าค าเสนอซือ้
ไม่มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการ หรอืกรรมการของกจิการ หรอืแต่งตัง้กรรมการของกจิการเพิม่เตมิ เวน้แต่
เป็นกรณีที่คณะกรรมการของกจิการ และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของกจิการ มมีติใหเ้ปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หรอื
แต่งตัง้กรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอชื่อของกจิการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นทางการผ่านบรษิทัจดัหางานระดบั
มอือาชพีที่มชีื่อเสยีง เพื่อเลอืกและรบับุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ทัง้นี้ ผูท้ าค าเสนอซือ้มสีทิธเิสนอชื่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิของกจิการ (CFO) 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าการบรหิารงานของบรษิทัน่าจะยงัสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
กรรมการขา้งมากยงัคงเป็นกรรมการชุดเดมิเพื่อด าเนินการและบรหิารกจิการต่อไปและเพื่อก่อใหเ้กดิความต่อเนื่องใน
การบรหิารงานของกจิการ อกีทัง้การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั 
ยงัคงจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารชุดเดมิทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบักลุ่มดงักล่าว แต่จากการเขา้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยบ์างสว่น
ของกจิการ ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ มสีทิธิใ์นการคดัเลอืกตวัแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารตามสดัสว่นการถอื
หุน้ ซึง่คาดว่าบรษิทัฯ น่าจะไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์ของ TIME ความร่วมมอืในการขยายการใหบ้รกิารใหม่ๆ 
และความร่วมมอืในการเชื่อมต่อโครงข่ายในภูมภิาค จากกรรมการและผู้บรหิารใหม่ทีค่ดัเลอืกโดยผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ 
นอกจากนี้ การปรบัเพิม่จ านวนกรรมการอสิระของกจิการจากแผนการปรบัโครงสรา้งองคก์รของผูท้ าค าเสนอซือ้จะช่วย
ก่อใหเ้กดิความโปร่งใสยิง่ขึน้ 

เพิม่เตมิเป็น 

ภายหลงัจากการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นเสรจ็สมบรูณ์ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะแต่งตัง้ตวัแทนเพือ่เขา้ท าหน้าทีเ่ป็นผู้
บรหิารงานของกจิการ โดยตวัแทนของผูท้ าค าเสนอซือ้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของกจิการ โดยใน
ระดบัคณะกรรมการ ผูท้ าค าเสนอซือ้มคีวามประสงคท์ีจ่ะแต่งตัง้กรรมการใหมจ่ านวน 4 ท่านเพื่อแทนทีก่รรมการท่าน
เดมิจ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการใหม่ 4 ท่านนัน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้คาดว่าจะเสนอชื่อกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการ
อสิระจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระจ านวน 1 ท่าน ทัง้นี้ จากการเปลีย่นแปลงทีเ่สนอเหล่าน้ีจ านวนกรรมการทัง้หมด
ในคณะกรรมการจะยงัคงเดมิ อกีทัง้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล จ านวนกรรมการอสิระจะเพิม่ขึน้จาก 3 ท่าน 
เป็น 4 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน การแต่งตัง้ตวัแทนจะด าเนินการตามขอ้บงัคบัของกจิการ รวมถงึ
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

นอกจากทีก่ล่าวขา้วตน้ ในชว่งระยะเวลา 12 เดอืนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้ ผูท้ าค าเสนอซือ้ไม่
มแีผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงจ านวนกรรมการ หรอืกรรมการของกจิการ หรอืแต่งตัง้กรรมการของกจิการเพิม่เตมิ เวน้แต่เป็น
กรณีทีค่ณะกรรมการของกจิการ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิการ มมีตใิหเ้ปลีย่นแปลงคณะกรรมการ หรอืแต่งตัง้
กรรมการใหม่ตามกระบวนการเสนอชื่อของกจิการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารด าเนินการสรรหาบคุลากรอย่างเป็นทางการผ่านบรษิทัจดัหางานระดบั
มอือาชพีทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อเลอืกและรบับุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทัง้นี้ 
ผูท้ าค าเสนอซือ้มสีทิธเิสนอชื่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิของกจิการ (CFO) 

จากแผนการเปลีย่นแปลงกรรมการและผูบ้รหิารขา้งตน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะจดัใหม้กีารสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร
ทีม่ปีระสบการณ์มาด ารงต าแหน่งแทน นอกจากนี้ตามทีแ่สดงในรายงานประจ าปีของกจิการ กจิการไดม้กีารด าเนินการ
วางแผนทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) และจดัท าแผนการพฒันาพนกังานทีม่คีวามสามารถ (Talent 
Management System) เพื่อใหม้ัน่ใจว่า กจิการจะไม่พึง่พาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลุ่มเดมิ
จะยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ในจ านวนทีม่นียัส าคญั รวมทัง้จะยงัคงเป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารของกจิการ ซึง่จะสามารถให้
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ความช่วยเหลอืระหว่างขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงกรรมการและผูบ้รหิารขา้งตน้ เพื่อใหก้จิการสามารถด าเนินไปไดโ้ดย
ปราศจากการหยุดชะงกัทีม่นียัส าคญัจากการเปลีย่นแปลงกรรมการและผูบ้รหิารขา้งตน้ ต าแหน่งดงักล่าวจะถูกเสนอชื่อ
โดยผูท้ าค าเสนอซือ้และถูกแทนทีโ่ดยกรรมการและผูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ซึง่จะท าให้
กจิการไดร้บัผลกระทบต่อผลการด าเนินงานน้อยทีส่ดุ นอกจากนี้ตามทีแ่สดงในรายงานประจ าปีของ SYMC กจิการไดม้ี
การด าเนินการวางแผนทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) และจดัท าแผนการพฒันาคนเก่ง (Talent Management 
System) เพื่อใหแ้น่ใจว่ากจิการจะไมพ่ึง่พาบคุคลใดบุคคลหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รายเดมิจะยงัคงเป็นผู้
ถอืหุน้ในจ านวนทีม่นียัส าคญัและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืระหว่างขัน้ตอนการเปลีย่นกรรมการ เพื่อทีใ่หก้จิการ
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างราบรืน่ 

ภายหลงัการท าค าเสนอซื้อหุน้บางส่วนเสรจ็สิน้ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะถอืหุน้ในกจิการมากกว่ารอ้ยละ 35.00 ดงันัน้
ผูท้ าค าเสนอซือ้จะมสีทิธใินการออกเสยีงเพยีงพอทีจ่ะส่งผลกระทบต่อวาระทีต่้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากสุดจากผูถ้อืหุน้ (คะแนนเสยีงขา้งมากเกนิกว่าร้อยละ 75.00 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด)นอกจากนี้
หลงัการท าค าเสนอซือ้หุน้บางสว่นส าเรจ็ ผูท้ าค าเสนอซือ้จะถอืหุน้ในกจิการมากกว่ารอ้ยละ 35.00 ในฐานะผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ดงันัน้ผูท้ าค าเสนอซือ้จะมสีทิธใินการบลอ็กการลงคะแนนในวาระทีต่อ้งไดร้บัการอนุมตัทิีเ่ป็นคะแนนเสยีงขา้งมาก
เกนิกว่ารอ้ยละ 75.00 จากผูถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึวาระดงัต่อไปนี้ การเพกิถอนกจิการออกจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั การขายหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน การเพิม่หรอื
ลดทุนจดทะเบยีน การออกหุน้กู ้การควบรวมกจิการ และการเลกิบรษิทั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเหน็ว่าการบรหิารงานของบรษิทัน่าจะยงัสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเสนอชื่อตวัแทนเพื่อเข้ารบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บรหิารของกจิการโดยผู้ท าค าเสนอซื้อเป็นไปตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ในกจิการของผูท้ าค าเสนอซือ้ ทัง้นี้จากการปรบัโครงสรา้งองคก์ร การบรหิาร การจา้งงานทีร่ะบุไวใ้น
แบบค าเสนอซื้อ 247-4 จะเหน็ได้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดมิจะยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นในจ านวนที่มีนัยส าคญั โดย
กรรมการท่านเดมิที่จะออกจากการเป็นกรรมการบรษิัทตามแผนการปรบัโครงสร้างองค์กรดงักล่าวขา้งต้น จะยงัคง
ด ารงต าแหน่งด้านการบริหารของบริษัทต่อไป ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือระหว่างขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผูบ้รหิารขา้งต้น เพื่อใหก้จิการสามารถด าเนินไปได้โดยปราศจากการหยุดชะงกัทีม่นีัยส าคญั เนื่องจาก
กรรมการขา้งมากยงัคงเป็นกรรมการชุดเดมิเพื่อด าเนินการและบรหิารกจิการต่อไปและเพื่อก่อใหเ้กดิความต่อเนื่องใน
การบรหิารงานของกจิการ อกีทัง้การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารอยู่ในปัจจุบนั 
ยงัคงจะตอ้งเป็นผูบ้รหิารชุดเดมิทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัหน่วยงานราชการและกลุ่มลกูคา้ปัจจุบนั กลุ่มดงักล่าว แต่จาก
การเข้าท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วนของกิจการ ผู้ท าค าเสนอซื้อฯ มีสิทธิใ์นการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็น
คณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารตามสดัส่วนการถอืหุน้ ซึง่คาดว่าบรษิทัฯ น่าจะไดร้บัประโยชน์จากประสบการณ์ของ 
TIME ความร่วมมอืในการขยายการใหบ้รกิารใหม่ๆ และความร่วมมอืในการเชื่อมต่อโครงขา่ยในภูมภิาค จากกรรมการ
และผู้บริหารใหม่ที่คดัเลือกโดยผู้ท าค าเสนอซื้อฯ นอกจากนี้ การปรบัเพิ่มจ านวนกรรมการอิสระของกิจการจาก
แผนการปรบัโครงสรา้งองคก์รของผูท้ าค าเสนอซือ้จะช่วยก่อใหเ้กดิความโปร่งใสยิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็าม ถึงแม้ว่ากรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระส่วนใหญ่จะเป็นผู้บรหิารของ TIME แต่กย็งัไม่สามารถ
ควบคุมสทิธใินการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัทีต่้องอาศยัการออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้ากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ดงันัน้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้บรหิารเดมิของบรษิัทฯ จงึยงัคงสามารถคาน
อ านาจถ่วงดุลในการบรหิารกจิการได ้
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15. หน้า 76 ขอ้ 7.8 รายการระหวา่งกนั 

จากเดมิ 

ปัจจุบนั กจิการไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์และ/หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศส านักงาน ก .ล.ต. เรื่อง การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกจิการ บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื และ/หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนของกจิการ บรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอืของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดท้ าธุรกรรม

กบักจิการซึง่เป็นรายการธุรกจิปกตขิองกจิการและมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป สรุปรายละเอยีดของรายการไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 7-1: รายการระหว่างกนั 
บริษทั ความสมัพนัธ ์ รายละเอียด 

บรษิทั เคริซ์ จ ากดั (“KIRZ”) บรษิทัในเครอืของผูท้ าค า
เสนอซือ้ฯ 

SYMC ใหบ้รกิารหลกัแก่ KIRZ จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่  
(1) บริการ Internet Access และ  (2) บริการ Private Network โดยเป็นการ
ให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักเกิดจากการให้บริการ  Internet 
Access  
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปตามราคาตลาด 

Global Transit 
Communications Sdn Bhd 
(“Global Transit”) 

บรษิทัย่อยของ TIME SYMC ได้เช่าโครงขา่ยระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อใหบ้รกิาร IPLC 
แก่ลูกคา้ทีต่อ้งการเชื่อมต่อเครอืขา่ยจากประเทศไทยไปยงัประเทศมาเลเซยี  
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปตามราคาตลาด 

ทีม่า : ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด 

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ อาจมกีารท า

ธุรกรรมกบักจิการซึง่เป็นรายการธุรกจิปกตเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิของกจิการหลงัจากท าค าเสนอซือ้

หุ้นบางส่วน อย่างไรกด็ ีผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนเปลี่ยนแปลงซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของ

กจิการอย่างมนียัส าคญั ซึง่ก าหนดไวต้ามนโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัแต่อย่างใด 

อย่างไรกต็าม ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ พจิารณาอย่างระมดัระวงัเพื่อใหแ้น่ใจว่าการท ารายการระหว่างกนัซึง่จะเกดิขึน้ใน

อนาคตเป็นรายการที่มเีงื่อนไขเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึงขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขของรายการระหว่างกนัต่างๆ ในอนาคตใหเ้ป็นรายการทัว่ไปทีไ่ม่ไดม้ขีอ้ก าหนดพเิศษ หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์

ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น   ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้

ความเหน็ทีจ่ าเป็นในการเขา้ท ารายการใดๆ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

กจิการ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและมคีวามเหน็ว่า จากอดตีถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบับรษิัท

ย่อยและบรษิทัในเครอืของผูท้ าค าเสนอซื้อฯ อยู่แลว้ ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงการท ารายการ
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ระหว่างกนัซึง่ประเภทหรอืขนาดของรายการระหว่างกนัของกจิการอย่างมนียัส าคญั ซึง่ก าหนดไวต้ามนโยบายเกีย่วกบั

การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัแต่อย่างใด อกีทัง้ คาดว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในอนาคตน่าจะเป็น

รายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติของทัง้กจิการ และบริษัทย่อยและบรษิัทในเครอืของผู้ท าค าเสนอซื้อฯ 

นอกจากนี้ ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในแต่ละครัง้ กจิการซึ่งอยู่ในฐานะของบรษิัทจดทะเบยีนมหีน้าที่จะต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีร่ดักุมของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื 

ตลาดหลกัทรพัย์ อยู่แล้ว ที่ปรกึษาทางการเงนิจงึเหน็ว่า กจิการไม่น่าจะได้รบัผลกระทบจากนโยบายและแผนการ

บรหิารงานทีเ่กีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ระบุไวใ้นค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) แต่อย่างใด 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระขอรบัรองว่า ไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ทางการเงนิดว้ยความรอบคอบ มกีารปฏบิตัหิน้าที่

ตามหลกัมาตรฐานวชิาชพี โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

เพิม่เตมิเป็น 

ปัจจุบนั กจิการไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์และ/หรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ละประกาศส านักงาน ก .ล.ต. เรื่อง การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกจิการ บรษิทัย่อย บรษิทัในเครอื และ/หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

ก่อนการท าค าเสนอซือ้หุน้บางส่วนของกจิการ บรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอืของผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไดท้ าธุรกรรม
กบักจิการซึง่เป็นรายการธุรกจิปกตขิองกจิการและมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป สรุปรายละเอยีดของรายการไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 7-1: รายการระหว่างกนั 
บริษทั ความสมัพนัธ ์ รายละเอียด 

บรษิทั เคริซ์ จ ากดั (“KIRZ”) บรษิทัในเครอืของผูท้ าค า
เสนอซือ้ฯ 

SYMC ใหบ้รกิารหลกัแก่ KIRZ จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่  
(1) บริการ Internet Access และ  (2) บริการ Private Network โดยเป็นการ
ให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลักเกิดจากการให้บริการ  Internet 
Access ทัง้นี้ มลูค่าของรายการมมีลูค่าน้อยกว่า 10 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปตามราคาตลาด 

Global Transit 
Communications Sdn Bhd 
(“Global Transit”) 

บรษิทัย่อยของ TIME SYMC ได้เช่าโครงขา่ยระหว่างประเทศจาก Global Transit เพื่อใหบ้รกิาร IPLC 
แก่ลูกคา้ทีต่อ้งการเชื่อมต่อเครอืขา่ยจากประเทศไทยไปยงัประเทศมาเลเซยี ทัง้นี้ 
มลูค่าของรายการมมีลูค่าประมาณ 15 ลา้นบาท ส าหรบัปี 2559 
รายการดงักล่าวเป็นการด าเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็นเงื่อนไขการค้า
ทัว่ไปตามราคาตลาด 

ทีม่า : ไทม ์ดอทคอม เบอรฮ์าด 

ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากสิน้สุดระยะเวลาการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ อาจมกีารท า

ธุรกรรมกบักจิการซึง่เป็นรายการธุรกจิปกตเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการด าเนินธุรกจิของกจิการหลงัจากท าค าเสนอซือ้

หุ้นบางส่วน อย่างไรกด็ ีผู้ท าค าเสนอซื้อฯ ไม่มแีผนเปลี่ยนแปลงซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการระหว่างกันของ

กจิการอย่างมนียัส าคญั ซึง่ก าหนดไวต้ามนโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัแต่อย่างใด 
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อย่างไรกต็าม ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ พจิารณาอย่างระมดัระวงัเพื่อใหแ้น่ใจว่าการท ารายการระหว่างกนัซึง่จะเกดิขึน้ใน

อนาคตเป็นรายการที่มเีงื่อนไขเสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึงขอ้ก าหนดและ

เงื่อนไขของรายการระหว่างกนัต่างๆ ในอนาคตใหเ้ป็นรายการทัว่ไปทีไ่ม่ไดม้ขีอ้ก าหนดพเิศษ หรอืใหส้ทิธปิระโยชน์

ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้น   ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้

ความเหน็ทีจ่ าเป็นในการเขา้ท ารายการใดๆ ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

กจิการ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป  

นอกจากนี้  (i) ผูท้ าค าเสนอซือ้และ TIME ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของโครงข่ายภายในประเทศไทยและไม่ไดร้บัอนุญาตให้

ด าเนินธุรกจิในประเทศไทยภายใต้พระราชบญัญตักิจิการโทรคมนาคม และ ( ii) KIRZ ด าเนินธุรกจิในกลุ่มตลาดและ

บรกิารทีแ่ตกต่างกนั รวมถงึมโีครงข่ายครอบคลุมขนาดเลก็กว่าเมื่อเทยีบกบัโครงขา่ยของกจิการ ดงันัน้ ผูท้ าค าเสนอ

ซือ้จงึเหน็ว่ามคีวามเป็นไปไดย้ากที่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมนีัยส าคญัระหว่างผูท้ าค าเสนอซือ้ 

TIME  KIRZ และกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินธุรกิจภายในประเทศของกิจการ ในส่วนของบริการเชื่อมต่อ

โครงข่ายระหว่างประเทศที่ทางกิจการมใีห้แก่ลูกค้าเดิมนัน้ TIME และ กิจการมีจุดมุ่งหมายในการร่วมมือกนัเพื่อ

ส่งเสรมิการใชโ้ครงสรา้งเครอืข่ายทีเ่หมาะสมและเกดิประโยชน์สงูสุดในลกัษณะทีไ่ม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกนัและ

กนั 

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดพ้จิารณาและมคีวามเหน็ว่า จากอดตีถงึปัจจุบนั บรษิทัฯ มรีายการระหว่างกนักบับรษิัท

ย่อยและบรษิทัในเครอืของผูท้ าค าเสนอซื้อฯ อยู่แลว้ ผูท้ าค าเสนอซือ้ฯ ไม่มนีโยบายทีจ่ะเปลีย่นแปลงการท ารายการ

ระหว่างกนัซึง่ประเภทหรอืขนาดของรายการระหว่างกนัของกจิการอย่างมนียัส าคญั ซึง่ก าหนดไวต้ามนโยบายเกีย่วกบั

การท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนัแต่อย่างใด อกีทัง้ คาดว่ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในอนาคตน่าจะเป็น

รายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจปกติของทัง้กจิการ และบริษัทย่อยและบรษิัทในเครอืของผู้ท าค าเสนอซื้อฯ 

นอกจากนี้ ในการเขา้ท ารายการระหว่างกนัในแต่ละครัง้ กจิการซึ่งอยู่ในฐานะของบรษิัทจดทะเบยีนมหีน้าที่จะต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีร่ดักุมของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื 

ตลาดหลกัทรพัย์ อยู่แล้ว ที่ปรกึษาทางการเงนิจงึเหน็ว่า กจิการไม่น่าจะได้รบัผลกระทบจากนโยบายและแผนการ

บรหิารงานทีเ่กีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ฯ ระบุไวใ้นค าเสนอซือ้ (แบบ 247-4) แต่อย่างใด 
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