
 
ที� FNA 060/040 

9 พฤศจิกายน 2560 

เรื�อง แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท เรื�อง การแตง่ตั +งกรรมการแทนกรรมการที�ลาออก แก้ไขอํานาจกรรมการ 
แต่งตั +งกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารที�ลาออก เปลี�ยนแปลงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู แต่งตั +งประธาน
เจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบติัการ กําหนดรายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ�มทนุ (Rights Offering) และกําหนดวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date)  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ  
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 สืบเนื�องจากการที�บริษัท ซิมโฟนี� คอมมูนิเคชั�น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับคําเสนอซื +อหุ้นบางส่วนของ
บริษัทจาก บริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ทาํ
คาํเสนอซื �อ”) เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2560 โดยผู้ ทําคําเสนอซื +อระบรุะยะเวลารับซื +อหุ้นตั +งแต่วนัที� 28 กนัยายน 2560 ถึง
วนัที� 6 พฤศจิกายน 2560 (“คาํเสนอซื �อหุ้นบางส่วน”) นั +น  

ในวนัที� 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ ทําคําเสนอซื +อได้แจ้งผลการรับซื +อหุ้นตามคําเสนอซื +อหุ้นบางสว่นต่อบริษัทเป็นที�
เรียบร้อยแล้ว โดยในการเสนอซื +อหุ้นบางสว่นดงักลา่ว มีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่าร้อยละ 37 ของหุ้นที�
ออกและชําระแล้วของบริษัท อนัเป็นผลทําให้ผู้ ทําคําเสนอซื +อได้มาซึ�งหุ้นของบริษัทเป็นจํานวนร้อยละ 37 ของหุ้นที�ออก
และชําระแล้วของบริษัทจากการเสนอซื +อหุ้นบางสว่นในครั +งนี +  

ในการนี + บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที�ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั +งที� 9/2560 ประชุมเมื�อวันที� 9 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ได้มีมติที�สาํคญัสรุปได้ ดงันี +  

1. รับทราบการลาออกและอนมุตัิการแตง่ตั +งกรรมการแทนที�กรรมการที�ลาออก ดงัตอ่ไปนี + 

1) รับทราบการลาออกของนายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร และแต่งตั +งนายอคัรรัตน์ ณ ระนอง เพื�อเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการแทน (กรรมการอิสระ) 

2) รับทราบการลาออกของนางสาวบษุกร จารุวชิราธนากุล และแตง่ตั +งนายอนนัต์ วิจายาน เพื�อเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการแทน 

3) รับทราบการลาออกของนายสพุรชัย โชติพุทธิกุล และแต่งตั +งนายอฟัซอล บิน อบัดุล ราฮิม เพื�อเข้า
ดํารงตําแหนง่กรรมการแทน 

4) รับทราบการลาออกของนายวนัชยั สมบรูณ์ผล และแต่งตั +งนายแพทริค คอร์โซ เพื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทน 

ทั +งนี + การลาออกและแตง่ตั +งบคุคลตามข้อ 1) – 4) ข้างต้น ให้มีผลตั +งแตว่นัที� 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 



นอกจากนี + คณะกรรมการได้มีมติอนมุตัิการแก้ไขเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อแทน
บริษัท ดงันี + 

อํานาจกรรมการเดิม 

“นายกรัณย์พล อศัวสุวรรณ นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร นายวนัชยั สมบูรณ์ผล นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร 
นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล นายสพุรชยั โชติพทุธิกุล กรรมการสองในหกคนนี&ลงลายมือชื(อร่วมกัน 
พร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

อํานาจกรรมการใหม ่

“นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร หรือนายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ คนใดคนหนึ(งลงลายมือชื(อร่วมกบันายแพทริค 
คอร์โซ หรือนายอนนัต์ วิจายาน คนใดคนหนึ(ง รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท” 

โดยในการนี + บริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงกรรมการและแก้ไขอํานาจกรรมการตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนดตอ่ไป 

2. อนมุตัิการแต่งตั +งกรรมการบริหารของบริษัท ดงันั +น คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะประกอบด้วยบคุคล
ดงัตอ่ไปนี + 

1) นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ        
2) นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร             
3) นายอนนัต์ วจิายาน                  
4) นายอฟัซอล บิน อบัดลุ ราฮิม    
 โดยให้มีผลตั +งแตว่นัที� 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

3. อนุมตัิการเปลี�ยนแปลงตําแหน่งของนางสาวบษุกร จารุวชิราธนากุล จากตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี เป็นที�ปรึกษา และมีมติอนุมัติแต่งตั +ง นายอเล็กซ์ โล ชี ควาน เข้าดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน โดยให้มีผลตั +งแตว่นัที� 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

4. อนมุตัิการแตง่ตั +งนายอนนัต์ วิจายาน เข้าดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการของบริษัท โดยให้
มีผลตั +งแตว่นัที� 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

5. สบืเนื�องจากมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ของบริษัท ประชมุเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 ซึ�งมี
มติอนมุตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื�อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) ในจํานวน 113,514,548 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 331,462,480 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหมจํ่านวน 444,977,028 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 113,514,548 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 



ในการนี + ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมตัิวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับการจดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุ (Record Date) ในวนัที� 23 พฤศจิกายน 2560 โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�ม
ทนุในราคาหุ้นละ 8.80 บาท อตัราการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�อตัรา 2.86654 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ�มทนุ ใน
กรณีที�มีเศษของหุ้นที�เกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั +นทิ +ง และกําหนดวนัจองซื +อและชําระเงินคา่จองซื +อหุ้นสามญั
เพิ�มทนุตั +งแตว่นัที� 13-15 ธนัวาคม 2560 และวนัที� 18-19 ธนัวาคม 2560 (รวมทั +งสิ +น 5 วนัทําการ) ทั +งนี + ให้รายละเอียดอื�น
ใดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเป็นไปตามมติของประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัททกุประการ 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ  

   

                                                                                    นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

      กรรมการผู้จดัการ 

 


