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ที ่CS2565/11 
 
 22 พฤศจกิายน 2565 
 
เรื่อง การจ าหน่ายเงนิลงทุนทัง้หมดในบรษิทัร่วม 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที ่21 พฤศจกิายน 2565 ไดม้มีตทิีส่ าคญัดงันี้ 

1. อนุมตัใิหบ้รษิทัฯ จ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัทัง้หมดทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ในบรษิทั เอมส ์ดาต้า เซน็เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (“ADCTH”) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ทีป่ระกอบธุรกจิใหบ้รกิารศูนยข์อ้มลู (Data Centre) ในประเทศ
ไทย (“ธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้น”) รวมทัง้อนุมตัิให้บรษิัทฯ เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 1.1 วนั เดือน ปีท่ีเกิดรายการ  

  บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้เมื่อวนัที ่21 พฤศจกิายน 
2565  โดยธุรกรรมการจ าหน่ายหุ้นดงักล่าวจะเสร็จสมบูณ์ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบงัคบัก่อนตามที่ระบุไว้ใน
สญัญาซื้อขายหุ้นได้ส าเร็จลงแล้ว หรอืได้รบัการยกเว้นอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสญัญาซื้อ
ขายหุน้ ทัง้นี้ คาดว่าธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้จะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที ่2 ของปี 2566 

 1.2 คู่สญัญาท่ีเก่ียวข้อง และลกัษณะความสมัพนัธก์บับริษทัฯ 

1) ผูข้าย: บรษิทัฯ  

  2) ผูซ้ื้อ: DW Arrow Pte Limited (“DW Arrow” หรอื “ผู้ซื้อ”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่
จดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสงิคโปร์ โดยมทีี่อยู่ที่จดทะเบยีน
เลขที ่88 มารเ์กต็ สตรที #43-01 048948 ประเทศสงิคโปร ์ 

  3) ความสมัพนัธก์บับรษิทัฯ: ผูซ้ื้อเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มคีวามสมัพันธ์และความเกี่ยวขอ้งใด ๆ ที่
เขา้ข่ายเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบับรษิทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที ่ทจ 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่
เกีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 (และทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

1.3 ลกัษณะทัว่ไปของรายการ และมูลค่ารวมของรายการ  

  บรษิทัฯ จะจ าหน่ายหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ ถอือยู่ทัง้หมดใน ADCTH จ านวน 49,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
100 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ ADCTH ในราคาซื้อขายหุน้ละ
ไม่เกนิ 130 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 63,700,000 บาท โดยราคาซื้อขายดงักล่าวได้ถูก
ก าหนดบนพืน้ฐานของการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย อย่างไรกด็ ีราคาซื้อขาย
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ดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนโดยขึ้นอยู่กบัจ านวนหนี้สนิสุทธแิละเงนิทุนหมุนเวยีนทีค่งเหลอืตามจริงของ 
ADCTH ณ วนัทีธุ่รกรรมการจ าหน่ายหุน้เสรจ็สิน้ 

  ทัง้นี้ ภายหลงัจากทีธุ่รกรรมการจ าหน่ายหุน้เสรจ็สิน้ลง ADCTH จะสิน้สภาพจากการเป็นบรษิทัร่วมของ
บรษิทัฯ      

  อนึ่ง ยงัมหีนี้เงนิกู้ยมืที ่ADCTH ยงัคงคา้งช าระต่อบรษิัทฯ ตามสญัญาเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้จ านวนไม่เกนิ 
150,000,000 บาท รวมทัง้ดอกเบี้ยค้างรบั ซึ่งหนี้เงินกู้ยมืและดอกเบี้ยค้างรบัดงักล่าวจะถูกช าระคนื
ใหแ้ก่บรษิทัฯ เตม็จ านวนภายใน 30 วนั หลงัจากทีธุ่รกรรมการจ าหน่ายหุน้เสรจ็สิน้ 

 1.4 ประโยชน์จากการเข้าท ารายการ 

การจ าหน่ายหุน้สามญัทัง้หมดใน ADCTH จะท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ดงันี้  

1.  ลดความเสี่ยงจากผลการด าเนินงานของ ADCTH ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการด าเนินงาน
ของ ADCTH ในช่วงทีผ่่านมาไดถู้กน ามารวมกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในงบการเงนิรวม  

2. ลดความเสีย่งจากภาระผูกพนัของบรษิทัฯ ทีอ่าจจะต้องใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่ ADCTH ใน
อนาคต เนื่องจากผลการด าเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอ้ก าหนดที่อาจเกิดขึ้นในการ
จดัหาเงนิทุนเพิม่เตมิในกรณีที ่ADCTH อาจจะมคีวามจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิลงทุนเพิม่ขึน้อกีเป็นจ านวน
มากเพื่อสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและเพิม่ส่วนแบ่งตลาด  

3. เนื่องจากธุรกิจให้บริการศูนย์ขอ้มูล (Data Centre) ไม่ใช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ การจ าหน่ายหุ้น
สามญัทัง้หมดใน ADCTH จะท าใหบ้รษิทัฯ สามารถมุ่งเน้นไปทีก่ารบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ได้
มากขึน้  

4. บรษิทัฯ สามารถน าเงนิสดทีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายหุน้ไปลงทุนในธุรกจิอื่น ๆ ทีม่ศีกัยภาพและการ
เติบโต รวมทัง้สามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ สามารถน าเงนิสดที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายหุ้นมาใช้ในการช าระคนืเงินกู้ยืมบางส่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย รวมถึง ใช้เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในบรษิทัฯ  

 1.5 เง่ือนไขก่อนการเข้าท ารายการ 

  ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้จะเสรจ็สมบูรณ์กต็่อเมื่อ 1) การด าเนินการจ าหน่ายไปซึง่การถอืหุน้บางส่วนของ 
TIME dotCom Berhad (“TIME”) ใน AIMS Data Centre Holding Sdn Bhd (“AIMS Malaysia”) ประเทศ
มาเลเซีย เสร็จสิ้นลง ซึ่งเป็นวนัเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ได้เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้และเผยแพร่สารสนเทศฉบบันี้(*) 2) การรบัประกนัของบรษิทัฯ เป็นความจรงิและ
ถูกต้อง และ 3) ไม่มเีหตุการณ์อนัไม่พงึประสงค์ทีส่่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกจิของ ADCTH เกดิขึน้ 

  หมายเหตุ (*) TIME ซึ่งเป็นบรษิทัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย เป็นผูถ้อืหุน้ของ AIMS Malaysia และ 
ADCTH โดย TIME ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน AIMS Malaysia และร้อยละ 51 (นับทัง้ทางตรงและทางอ้อม) ใน ADCTH 
TIME ได้เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจ าหน่ายไปซึง่การถอืหุน้บางส่วนใน AIMS Malaysia กบั DW 
Arrow โดยในการเขา้ท าลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ดงักล่าวนัน้ TIME ได้ตกลงที่จะจ าหน่ายไปซึ่งหุน้สามญัที่ TIME ถอื
อยู่ใน ADCTH จ านวน 210,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 21 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ ADCTH ให้กบั DW 
Arrow ด้วย ทัง้นี้ การเขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ใน AIMS Malaysia และ ADCTH ของ TIME ดงักล่าว ได้เกดิขึน้ใน
วนัเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ เขา้ลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้  
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- ลายมอืชือ่ - 

 1.6 ขนาดของรายการ 

ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที ่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคญัเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย
ขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 (และ
ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (รวมเรยีกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมขีนาดรายการ
สูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 5.08 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ที่
ไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไม่มกีาร
เขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา จงึท าให้ขนาดรายการรวม
สูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 5.08 ซึ่งถอืเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ทีม่ขีนาดของรายการต ่ากว่ารอ้ยละ 
15 ดงันัน้ การรายงานสารสนเทศในครัง้นี้ไม่เขา้ข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศรายการ
ไดม้าหรอืจ าหน่ายไป แต่เป็นการรายงานการจ าหน่ายไปซึง่เงนิลงทุนในบรษิทัอื่นซึง่เป็นผลใหบ้รษิทันัน้
สิน้สภาพในการเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัจดทะเบยีนหรอืของบรษิทัย่อยนัน้  

2. มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร หรอื
บุคคลอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร
ฝ่ายปฏิบตัิการ มีอ านาจภายใต้ขอ้จ ากดัและเงื่อนไขของกฎหมายในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ ซึ่งรวมถงึ (ก) การตดิต่อ ประสานงาน และเจรจาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาที่
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ (ข) การก าหนดและ/หรอืแก้ไขรายละเอยีดใด ๆ เพิม่เตมิเกี่ยวกบัสญัญาที่
เกี่ยวขอ้งดงักล่าว (ค) การลงนามในสญัญาซื้อขายหุน้และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (ง) การส่งมอบเอกสาร
และหรอืสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (จ) การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐาน
อื่นใดทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ รวมทัง้การตดิต่อ การยื่นค าขออนุญาต และการ
ขอผ่อนผนัจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ และ (ฉ) ด าเนินการอื่นใดตามความจ าเป็นและสมควรเพื่อให้
ธุรกรรมการจ าหน่ายหุน้ส าเรจ็ลุล่วง 

 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

   (นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
เลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์02-101-1111 ต่อ 36010 


