
 
ที ่FNA 060/044 

วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง แจ้งการเปลีย่นแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของ
บริษัทภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นโดยบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
(TIME dotCom International Sdn Bhd) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

เอกสารแนบ   แบบแจ้งรายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  (แบบ F24-1) 

สบืเนื่องจากการท่ีบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International 
Sdn Bhd) (“ผู้ท ำค ำเสนอซือ้”) ได้ท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
โดยผู้ท าค าเสนอซือ้ระบุระยะเวลารับซือ้หุ้นตัง้แต่วนัที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (“ค ำเสนอซือ้หุ้น
บำงส่วน”) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2560 ประชุมเมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และมติที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 นัน้  

บริษัทขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้น 10 
อนัดบัแรกของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. คณะกรรมกำร  

1.1 รายช่ือคณะกรรมการก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น 

ล ำดับ คณะกรรมกำรชุดเดิม ต ำแหน่ง 

1. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ 

5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการ  

6. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ 

7. นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ 

8. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ 

9. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ 
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1.2 รายช่ือคณะกรรมการภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (มผีลตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560) 

ล ำดับ คณะกรรมกำรชุดใหม่ ต ำแหน่ง 

1. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ 

5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการ 

6. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการ 

7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

8. นายอนนัต์ วจิายาน กรรมการ 

9. นายอฟัซอล บิน อบัดลุ ราฮิม กรรมการ 

 
2. คณะกรรมกำรบริหำร  

2.1 รายช่ือคณะกรรมการบริหารก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น 

ล ำดับ คณะกรรมกำรบริหำรชุดเดิม ต ำแหน่ง 

1. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการบริหาร 

3. นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการบริหาร 

4. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการบริหาร 

 
2.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560) 

ล ำดับ คณะกรรมกำรบริหำรชุดใหม่ ต ำแหน่ง 

1. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการบริหาร 

3. นายอนนัต์ วจิายาน กรรมการบริหาร 

4. นายอฟัซอล บิน อบัดลุ ราฮิม กรรมการบริหาร 
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3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3.1 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิม 

ล ำดับ คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดิม ต ำแหน่ง 

1. นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาต ิ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั กรรมการตรวจสอบ 

3.2 รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม ่(มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560) 

ล ำดับ คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่ ต ำแหน่ง 

1. นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั กรรมการตรวจสอบ 

4. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง* กรรมการตรวจสอบ 
 

* หมายเหต ุ   นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
10/2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2560  

4. คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำค่ำตอบแทน และก ำกบัดูแลกิจกำร  

ก่อนที่คณะกรรมการของบริษัทจะได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่  10/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2560 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา
และก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งแบ่งแยกเป็นคณะกรรมการ 2 ชดุย่อย อยา่งไรก็ตาม มติที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 10/2560 ได้
อนุมตัิการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุดดงักลา่ว โดยรวมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียวภายใต้
ขอบเขตอ านาจหน้าที่เดียวกนั ภายใต้ช่ือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ โดยมีรายละเอียด
การเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการชดุเดิม  

ล ำดับ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ชุดเดิม 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดูแล

กิจกำรชุดเดิม 

1. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั (ประธาน) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ (ประธาน) 

2. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ  นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั 

3. นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว  นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว  

4. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 
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4.2 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ (มีผลตัง้แต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2560) 

ล ำดับ 
คณะกรรมกำรสรรหำ พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน และก ำกับดูแลกจิกำร 
ต ำแหน่ง 

1. นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ  ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

2. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

3. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

6. นายแพทริค คอร์โซ กรรมการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการ 

 

5. ผู้บริหำร  

5.1 รายช่ือผู้บริหารก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น 

ล ำดับ ผู้บริหำรชุดเดิม ต ำแหน่ง 

1. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร  รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและ
สารสนเทศ 

3. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี 

4. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ  รองกรรมการผู้จดัการสายงานวิศวกรรม 1 
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5.2 รายช่ือผู้บริหารภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560) 

ล ำดับ ผู้บริหำรชุดใหม่ ต ำแหน่ง 

1. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร                         รองกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาดและ
สารสนเทศ 

3. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ                         รองกรรมการผู้จดัการสายงานวิศวกรรม 1 

4. นายอเลก็ซ์ โล ชี ควาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน1 

5.  นายอนนัต์ วจิายาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ2 

 หมายเหต ุ      1.    ชื่อต าแหน่งซึง่เปลีย่นแปลงมาจาก “รองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบญัชี” 

     2.    ต าแหน่งใหม ่เพิ่มเติมตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2560  

6. ผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรก  

6.1 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อันดบัแรกของบริษัทก่อนการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ซึง่แบง่ตามกลุม่ของบคุคลในครอบครัวและบคุคลที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรกชุดเดิม จ ำนวนหุ้น  
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก 
และช ำระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

1. กลุ่มอัศวสุวรรณ 

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. กลุ่มปัณฑรสูตร 

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นางตวงพร ปัณฑรสตูร 

50,695,925 

50,695,915 

10 

15.58 

15.58 

0.00 

3. กลุ่มธนกิจสุนทร 

นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร 

นางศรีสมร ตรีเพชรสมคณุ 

26,567,384 

26,459,051 

108,333 

8.16 

8.13 

0.03 
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ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรกชุดเดิม จ ำนวนหุ้น  
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก 
และช ำระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

4. กลุ่มศรีศุภคณินทร์ 

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  2.74 

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 

 

6.2 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกชดุใหมภ่ายหลงัการท าค าเสนอซือ้หุ้นบางสว่น ซึง่แบง่ตามกลุม่ของบคุคลในครอบครัว
และบคุคลที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรกชุดใหม่ จ ำนวนหุ้น  
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก 
และช ำระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

1. บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์
เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 

126,089,989 38.75 

2. กลุ่มอัศวสุวรรณ 

นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ 

นางขวญัดารินทร์ อศัวสวุรรณ 

นายไพฑรูย์ อศัวสวุรรณ 

34,374,759 

34,255,593 

108,333 

10,833 

10.56 

10.53 

0.03 

0.00 

3. กลุ่มปัณฑรสูตร 

นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

นางตวงพร ปัณฑรสตูร 

32,730,825 

32,730,815 

10 

10.06 

10.06 

0.00 
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ล ำดับ ผู้ถอืหุ้น 10 อันดบัแรกชุดใหม่ จ ำนวนหุ้น  
ร้อยละเมื่อเทียบกับหุ้นที่ออก 
และช ำระแล้วและหุ้นที่มสีิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมดของกิจกำร 

4. กลุ่มธนกิจสุนทร 

นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร 

นางศรีสมร ตรีเพชรสมคณุ 

17,162,784 

17,082,751 

80,033 

5.27 

5.25 

0.02 

5. นายนิพล สวุรรณเชษฐ์ 13,337,551 4.10 

6. บริษัท ทนุภทัร จ ากดั (มหาชน) 10,222,900 3.14 

7. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล 8,942,334 2.75 

8. กลุ่มศรีศุภคณินทร์ 

นายปฐมกฤษณ์ ศรีศภุคณินทร์ 

นางสมุฐักาณฑ์ ศรีศภุคณินทร์ 

7,655,351 

7,422,451 

232,900 

2.35 

2.28 

0.07 

9. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 5,128,766 1.58 

10. นายสธีุ ลคันสทุิน 4,320,000 1.33 

11. อื่น ๆ 65,428,422 20.11 

รวม 325,393,681 100.00 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
     

(นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร) 
กรรมการผู้จดัการ 

 








