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คาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จาํกัด (มหาชน) 
(ข้อเสนอและระยะเวลารับซือ้ทีร่ะบไุว้ในคาํเสนอซือ้นีเ้ป็นราคาเสนอซือ้และระยะเวลารับซือ้สดุท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิม่เติมอีก) 

 
เรียน  ผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี ่คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) (“ผู้ทําคํา

เสนอซือ้” หรือ “TdCI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) (“TIME”) ถือหุ้นอยู่
ทัง้หมดและเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) เพื่อการลงทนุของ TIME ในภมิูภาคอาเซียน  (ASEAN) มีความ
ประสงค์ขอเสนอซือ้หลกัทรัพย์บางสว่นของ บริษัท ซิมโฟนี ่คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“กิจการ” หรือ “SYMC”) ด้วย
การทาํคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (“PVTO”) (“คาํเสนอซือ้” หรือ “คาํเสนอซือ้หุ้นบางส่วน”) โดยมรีายละเอียดดงันี ้

 
ส่วนที่ 1 

สาระสาํคัญของคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
1. วันที่ยื่นคาํเสนอซือ้  

27 กนัยายน 2560  
 
2. ชื่อผู้ทาํคาํเสนอซือ้  

ไทม์ ดอทคอม อนิเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom International Sdn Bhd) 
 
3. ชื่อผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้ 

ธนาคาร ซไีอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้”) 
 

4. วัตถุประสงค์ในการทาํคาํเสนอซือ้  
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา TIME มีกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจโดยขยายการลงทนุนอกประเทศมาเลเซีย ไป
ยงักลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภมิูภาคอาเซียน  ซึ่งที่ผ่านมา TIME ได้ขยายการลงทนุในธุรกิจด้านโทรคมนาคมใน
ประเทศเวียดนาม โดยลงทุนในบริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมูนิเคชัน อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์ปอเรชั่น (CMC 
Telecommunication Infrastructure Corporation)  และในประเทศไทยโดยได้ลงทนุในบริษัท เคิร์ซ จํากดั ซึง่ TIME 
มีความเช่ือมั่นต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้าน
โทรคมนาคมในประเทศไทย ด้วยเหตดุงักลา่ว การเข้าซือ้หุ้นของกิจการในครัง้นีจ้งึถือเป็นการดําเนินการท่ีสอดคล้อง
กบักลยทุธ์ของ TIME ที่มุง่เน้นการขยายธุรกิจไปยงักลุม่ประเทศในภมิูภาคอาเซียนที่มแีนวโน้มการเติบโตทีแ่ข็งแกร่ง 
 
ผู้ทําคําเสนอซือ้เล็งเห็นถึงศกัยภาพของกิจการในการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจในประเทศไทย เนื่องจาก
กิจการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิล้ใยแก้วนําแสงระดบัชาตซิึง่มีใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและมีฐาน
ลกูค้าในกลุม่ตลาดขายสง่บริการ (wholesale) และผู้ทําคําเสนอซือ้ยงัเลง็เห็นว่ากิจการยงัต้องการเงินทนุเพิ่มเติม
เพื่อใช้สาํหรับการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจที่มีอยู่ของกิจการ รวมถึงการลงทนุเพิ่มเติมใน
ธุรกิจ และบริการอื่น ๆ นอกจากนี ้เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
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กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อนมุตัิการเข้าซือ้กิจการของกิจการโดย TdCI ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553     

ผู้ทาํคําเสนอซือ้มีเจตนาจะทาํคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการในครัง้นีเ้ป็นสดัสว่นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 35.00 แต่ไม่
เกินร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นสามญัที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ เพื่อให้ผู้ทําคําเสนอซือ้มีสดัส่วนการ
ถือหุ้นในจํานวนทีมี่นยัสาํคญั และหากการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นสําเร็จ จะทําให้ผู้ทําคําเสนอซือ้สามารถลงทนุ
เพิ่มเติมในกิจการไม่ว่าโดยการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้รับการ
พิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการแล้วเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 หรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุ
ของกิจการในอนาคต โดยการซือ้หุ้นของกิจการเพิ่มเติมดงักลา่วจะอยู่ภายใต้ข้อจํากดัการถือหุ้นของชาวคนต่างด้าว 
ตามพระราชบญัญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  
ผู้ทาํคําเสนอจะลงทนุในกิจการในอตัราสว่นไม่เกินร้อยละ 49.00 ของหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ 
 
ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางส่วนสําเร็จ ผู้ทําคําเสนอซือ้จะแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อเข้าทําหน้าที่เป็นผู้
บริหารงานของกิจการ โดยตวัแทนของผู้ทําคาํเสนอซือ้จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ ซึ่งใน
กรณีดงักลา่ว จํานวนตวัแทนของผู้ทําคําเสนอซือ้จะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ทาํคําเสนอซือ้ และ
การแต่งตัง้ตวัแทนจะดําเนินการตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) อย่างไรก็ตาม ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การดําเนินกิจการหรือนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของกิจการภายในระยะเวลา 12  เดือนหลงัการทาํคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นสาํเร็จ 
 
นอกจากนี ้ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ภายในระยะเวลา 12  เดือนหลงัการทาํคําเสนอซือ้สาํเร็จ 

 
5. ประเภทหลกัทรัพย์และรุ่นที่เสนอซือ้  

ผู้ทําคําเสนอซือ้จะทําคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ประเภทเดียว ได้แก่ หุ้ นสามัญของกิจการ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่                    
31 สงิหาคม 2560 กิจการมีหุ้นสามญัที่ออกและชําระแล้วเป็นจํานวนทัง้สิน้ 325,393,681 หุ้น โดยหุ้นสามญั 1 หุ้น 
มีสทิธิออกเสยีง 1 เสยีง 
 
ณ วนัท่ียื่นแบบคําเสนอซือ้ฉบบันี ้ผู้ทาํคําเสนอซือ้ถือหุ้นสามญัในกิจการจํานวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
1.75 ของหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ และผู้ทําคําเสนอซือ้ประสงค์ที่จะทําคําเสนอซือ้หุ้น
บางสว่นของกิจการในสดัสว่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00 แต่ไม่เกินร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว
และหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ (หรือคิดเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 113,887,789 หุ้ น แต่ไม่เกิน 
120,395,661 หุ้น) ทัง้นี ้หากมีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนาขายหุ้นมากกวา่ร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว
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และหุ้นทีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ  ผู้ทาํคําเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นโดยใช้วิธีจดัสรรตามสดัส่วนของจํานวนหุ้น
ที่มผีู้ ถือหุ้นแสดงเจตนาขาย (pro-rata) (โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิ่มเติมในข้อที ่11) 

 

เม่ือการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นสําเร็จ หากผู้ทําคําเสนอซือ้สามารถซือ้หุ้นได้ครบตามจํานวนหุ้นสงูสดุที่ผู้ทําคํา
เสนอซือ้แสดงความประสงค์ กลา่วคือ ร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ ผู้ทําคํา
เสนอซือ้จะมีสิทธิออกเสียงในกิจการในสดัส่วนร้อยละ 38.75 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการ ทัง้นี ้
ภายหลงัการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นสําเร็จ จํานวนหุ้นทัง้หมดที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ถืออยู่ในกิจการจะไม่เป็นผลให้
ผู้ทาํคําเสนอซือ้เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงเกินร้อยละ 49.00 ของสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของกิจการ  
 
นอกจากนี ้ผู้ทําคําเสนอซือ้จะยกเลิกการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นตามที่กําหนดไว้ในข้อ 9 หากปรากฏว่าผู้ทําคํา
เสนอซือ้ได้หุ้นจากการทําคําเสนอซือ้ไม่ถึงร้อยละ 35.00 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการเม่ือ
สิน้สดุระยะเวลารับซือ้แล้ว  
 
ณ วนัท่ียื่นแบบคําเสนอซือ้ฉบบันี ้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนมุตัิ
ให้ผู้ทาํคําเสนอซือ้ทาํคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ มีมติ เห็นชอบในอตัราร้อยละ 99.69 ของจํานวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
6. ราคาเสนอซือ้  

ราคาเสนอซือ้หุ้นสามญัเท่ากับ 12.20 บาทต่อหุ้น (“ราคาเสนอซือ้”) โดยผู้ ถือหุ้นที่ตอบรับคําเสนอซือ้หุ้นบางส่วน                     
(“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมภีาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นดงักลา่วในอตัราร้อยละ 0.10 ของราคาเสนอซือ้ 
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในอตัราร้อยละ 0.007 ของราคาเสนอซือ้ รวมทัง้ภาษีมลูค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 7.00 ของ
ค่าธรรมเนยีมดงักลา่ว ดงันัน้ ราคาสทุธิที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับจะเทา่กบั 12.1860 บาทตอ่หุ้น 
 
ซึง่ราคาเสนอซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่ว  
( ) เป็นราคาเสนอซือ้สดุท้ายทีจ่ะไม่เปลีย่นแปลงอกี (Final Offer Price) (เว้นแตเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบใุนข้อ 8)  
(     ) ไม่ใช่ราคาเสนอซือ้สดุท้าย ผู้ทาํคําเสนอซือ้อาจเปลีย่นแปลงราคาเสนอซือ้ได้ในอนาคต 
 
ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์เป็นนิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยและมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ได้ลงนามในอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือผู้แสดงเจตนาขายมี
ถ่ินที่อยู่ในประเทศที่เป็นคู่สญัญาตามอนสุญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนุสญัญาภาษีซ้อนดังกล่าวมิได้มี
ข้อยกเว้นการหกัภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลกําไรจากการขายหุ้นที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ตัวแทนในการรับซือ้
หลกัทรัพย์มีหน้าที่หกัภาษีหกั ณ ทีจ่่ายในอตัราร้อยละ 15.00 ของผลกําไรจากการขายหุ้น กลา่วคือ ผลต่างระหว่าง
ราคาเสนอซือ้และต้นทนุที่แท้จริงของผู้แสดงเจตนาขายซึง่เกิดขึน้เม่ือผู้แสดงเจตนาขายได้มาซึง่หุ้นท่ีประสงค์จะขาย
นัน้ ภายใต้บทบญัญตัิแหง่ประมวลรัษฎากร 
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ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องแจ้งต้นทนุและยื่นเอกสารแสดงราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ต่อตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ 
(เอกสารแนบ 4)  หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้แจ้งต้นทนุหลกัทรัพย์หรือมิได้ยื่นเอกสารแสดงราคาต้นทนุหลกัทรัพย์
พร้อมแบบแจ้งต้นทุนของหลกัทรัพย์ที่นํามาเสนอขาย ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย
คํานวณภาษีจากราคาขายหุ้นสามญัทัง้หมดที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ  
 

7. ระยะเวลารับซือ้  
ผู้ทําคําเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นสามญัของกิจการรวมทัง้สิน้เป็นเวลา 25 วนัทําการ ตัง้แต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง
วนัที ่6 พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารับซือ้”) ในช่วงระยะเวลาทําการของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ตัง้แต่
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วเป็น  
() ระยะเวลารับซือ้สดุท้ายทีจ่ะไม่ขยายเวลารับซือ้อีก (Final Period) (เว้นแตเ่ข้าเงื่อนไขที่ระบใุน ข้อ 8)  
(    ) ไม่ใช่ระยะเวลารับซือ้สดุท้าย ผู้ทําคําเสนอซือ้อาจขยายระยะเวลารับซือ้ได้  

 
8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํเสนอซือ้ 

(     ) ไม่มีเงื่อนไข  
( ) มีเงื่อนไขในการเปลีย่นแปลงคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น ดงัต่อไปนี ้

() ผู้ทาํคําเสนอซือ้อาจลดราคาเสนอซือ้หรือขยายระยะเวลารับซือ้ หากมีเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินหรือทรัพย์สนิของกิจการอย่างร้ายแรงในระหว่างระยะเวลารับซือ้ 

() ผู้ทาํคําเสนอซือ้อาจแก้ไขเปลีย่นแปลงเงื่อนไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลารับซือ้เพื่อแข่งขนักบับคุคลอื่น 
หากมีบคุคลอื่นยื่นคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซือ้  

 
9. เงื่อนไขในการยกเลกิคาํเสนอซือ้  

ผู้ทาํคําเสนอซือ้จะยกเลกิการทาํคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น ในกรณีทีมี่ผู้ ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์จะขายหุ้น
สามญัที่ออกและชําระแล้วของกจิการไม่ถงึร้อยละ 35.00 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของกิจการเมือ่
สิน้สดุระยะเวลารับซือ้ 
 
นอกจากนี ้ผู้ทาํคําเสนอซือ้อาจยกเลกิการทําคาํเสนอซือ้หุ้นบางสว่น เมือ่เกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
9.1 มีเหตกุารณ์ หรือการกระทําใด ๆ เกิดขึน้ภายหลงัจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) รับคาํเสนอซือ้ และยงัไม่พ้นระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นเหตหุรืออาจเป็นเหตใุห้
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตกุารณ์หรือการกระทํา
ดงักลา่วมิได้เกิดจากการกระทําของผู้ทําคาํเสนอซือ้ หรือการกระทาํที่ผู้ทาํคําเสนอซือ้ต้องรับผิดชอบ หรือ  

9.2 กิจการที่ถูกเสนอซือ้กระทําการใด ๆ ภายหลังจากการยื่นคําเสนอซือ้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้น
ระยะเวลารับซือ้ อนัเป็นผลให้มลูค่าของหุ้นของกิจการลดลงอย่างมีนยัสาํคญั หรือ  

9.3 กิจการกระทําการใด ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่ ทจ. 
14/2554 เร่ือง การกระทําหรืองดเว้นการกระทําการในประกาศที่น่าจะมีผลต่อการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์
ของกิจการ 
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10. ระยะเวลารับซือ้ที่ ผู้ถอืหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย  
ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลกิการตอบรับคาํเสนอซือ้ได้ ณ สํานกังานของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ทกุวนั
ทําการ ตัง้แต่วนัที่ 28 กันยายน 2560 ถึงวนัที่ 30 ตลุาคม 2560 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. รวมเป็นเวลา
ทัง้สิน้ 20 วนัทําการ (“ระยะเวลายกเลิกการแสดงเจตนาขาย”) โดยปฏิบตัิตามวิธีการในการยกเลิกการแสดง
เจตนาขายตามเอกสารแนบ 3 เร่ือง วิธีการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และแบบฟอร์ม 
 

11. การจัดสรรการรับซือ้กรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนที่ เสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการ
เสนอซือ้หุ้นบางส่วนตาม ข้อ 52 หมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554)  
ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์ขายหุ้นของกิจการมากกว่าร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นที่ออก
และชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือคิดเป็นจํานวน 120,395,661 หุ้ น  ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้ นเพียง 
120,395,661 หุ้นเท่านัน้ โดยใช้วิธีจัดสรรตามสดัส่วนของจํานวนหุ้นที่มีผู้ แสดงเจตนาขาย (pro-rata) กล่าวคือ 
จํานวนหุ้นท่ีซือ้จากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคํานวณตามสดัสว่นจํานวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ ถือหุ้นแต่ละราย ต่อจํานวน
หุ้นท่ีเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทัง้หมด 
 
ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์ขายหุ้นของกิจการมากกว่าร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นที่ออก
และชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือคิดเป็นจํานวน 120,395,661 หุ้น และมีการจัดสรรหุ้นของกิจการตามสดัส่วน
ของจํานวนหุ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น และมีหุ้ นสามัญคงเหลืออยู่ภายหลงัการจัดสรร ตัวแทนในการรับซือ้
หลกัทรัพย์จะคืนหุ้นสามญัตามวิธีการเดิมให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย  กลา่วคือ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเสนอขาย
หุ้นผ่านบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพื่อโอนหุ้นไปยงับญัชีของ
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือ บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนหุ้น
สามัญให้แก่ผู้ แสดงเจตนาขายแต่ละรายในวันชําระราคาคือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สําหรับกรณีของใบหุ้ น 
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้น ภายใน 30 วันทําการนบัจากวันสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ ทัง้นี ้ผู้แสดง
เจตนาขายสามารถติดต่อตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ ณ สํานักงานของตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 
(รายละเอียดตามข้อ 13) เพื่อรับใบหุ้นคืนได้  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย (“NVDR”)  ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องรับ NVDR จากบริษัท ไทย เอ็นวีดีอาร์ จํากัด โดยขอผ่านทางศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ 
 
ในการจดัสรรหุ้นตามสดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีผู้ทาํคําเสนอซือ้จะซือ้จากผู้ ถือหุ้นแต่ละราย หากจํานวนหุ้นไม่ได้เสนอ
ขายเป็นหนว่ยการซือ้ขาย (board lot) (คิดเป็นจํานวน 100 หุ้น) จํานวนหุ้นจะถกูปัดให้เป็นหน่วยการซือ้ขาย (board 
lot) 1 หนว่ย (คิดเป็นจํานวน 100 หุ้น)  โดย (1) กรณีที่เศษของหุ้นน้อยกว่า 50 หุ้น จํานวนหุ้นจะถกูปัดลงเป็นศนูย์ 
หรือ (2) กรณีที่เศษของหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หุ้น จํานวนหุ้นจะถกูปัดขึน้เป็น 100 หุ้น และหากจํานวนหุ้นรวม
ทัง้หมดภายหลงัการปัดเศษมากกว่าจํานวนหุ้นสงูสดุที่มีการเสนอซือ้ ผู้ทําคําเสนอซือ้สงวนสิทธิที่จะปรับจํานวนหุ้น
ตามความเหมาะสมเพื่อให้หุ้นทัง้หมดที่ซือ้โดยผู้ทําคําเสนอซือ้มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นที่ออก
และชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ 
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ถ้าผู้ถือหุ้นของกิจการแสดงความประสงค์ทีจ่ะขายหุ้นของกิจการไมเ่กินร้อยละ 37.00 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและชําระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ หรือคดิเป็นจํานวน 120,395,661 หุ้น แตไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 35.00 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและ
ชําระแล้วทัง้หมดของกิจการ หรือคิดเป็นจํานวน 113,887,789 หุ้น ผู้ทําคําเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นทัง้หมดที่ผู้ ถือหุ้น
เสนอขาย 
 

12. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ในการเสนอซือ้ 
เงินทนุที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ต้องใช้ในการทําคําเสนอซือ้หุ้นของกิจการมีจํานวนสงูสดุเท่ากับ 1,468,827,064.20 บาท 
ซึ่งจะได้รับการสนบัสนนุจาก TIME ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ทําคําเสนอซือ้ (ตามเอกสารแนบ 9) ทัง้นี ้TIME มีวงเงิน
สินเช่ือที่เพียงพอจาก Maybank Islamic Berhad ซึ่งพร้อมที่จะเบิกใช้สําหรับการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่น (ตาม
เอกสารแนบ 8)  อย่างไรก็ตาม TIME อาจพิจารณาใช้เฉพาะเงินสด หรือใช้ทัง้เงินสดและวงเงินสินเช่ือเป็นแหล่ง
เงินทนุสาํหรับการซือ้หุ้นบางสว่นตามคําเสนอซือ้ในครัง้นี ้ 
 

13. ชื่อตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 
ช่ือ   :  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 (สาขาสนิธร)  เลขที ่130-132  ถนนวิทย ุ แขวงลมุพิน ี  
  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :  02-685-6685 หรือ 02-685-6684 
โทรสาร   :  02-657-3236 
สถานที่ยื่นแบบตอบรับคาํเสนอซือ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7) 
สถานท่ี : บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั  
ช่ือผู้ติดตอ่ : ตวัแทนประสานงานรับซือ้หลกัทรัพย์ 

  
14. วันชาํระราคาค่าหุ้น  

ผู้ทาํคําเสนอซือ้จะชําระราคาคา่หุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวนัทําการท่ี 3 ถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ซึง่
ตรงกับวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ทัง้นี ้การชําระราคาขึน้อยู่กับความถกูต้อง ครบถ้วน และสมบรูณ์ของแบบตอบ
รับคําเสนอซือ้หลักทรัพย์ที่ยื่นโดยผู้ แสดงเจตนาขายจนกระทั่งการดําเนินการโอนหลักทรัพย์เสร็จสิน้และมีผล
สมบรูณ์  
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดของผู้ทาํคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

1. รายละเอียดของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือ 
ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิ เ รียน เบอร์ฮาด (TIME dotCom 
International Sdn Bhd)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทัง้หมดโดย ไทม์ ดอทคอม  
เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad) 

ที่อยู่ 
ชัน้ 4  เลขที่ 14  จาลนั มาจิสเทรท U1/26 สวนอตุสาหกรรม ไฮคอม เกลนมารี 
40150 ชฮาฮ อลมั เสลนักอร์  ประเทศมาเลเซีย (Jalan Majistret U1/26  HICOM 
Glenmarie Industrial Park  40150 Shah Alam Selangor Malaysia) 

เว็บไซต์ www.time.com.my 
โทรศพัท์ +603-5039-3776 
โทรสาร +603-5032-6144 
เลขทะเบยีนบริษัท 1125366-T 

ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด (TIME dotCom Berhad)  ได้แสดงเจตนาในการเข้าลงทนุในกิจการโดยการทําคําเสนอซือ้
หุ้นบางส่วน (Partial Voluntary Tender Offer) ของกิจการผ่านผู้ทําคําเสนอซือ้ หรือ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์
เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด ซึง่เป็นบริษัทย่อยทีถื่อหุ้นทัง้หมดโดย TIME ตามหนงัสอืฉบบัลงวนัท่ี 7 มีนาคม 2560  
 
1.2 ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
(1) ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป  
ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
ไทม์ ดอทคอม อนิเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด เป็นบริษัทจํากดั จดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายมาเลเซีย  โดยเป็น
บริษัทที่ TIME ถือหุ้นทัง้หมด และเป็นบริษัทโฮลดิง้ (Holding Company) ที่ TIME ใช้เป็นช่องทางการลงทนุใน
บริษัทที่ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในภมิูภาคอาเซียน โดยปัจจุบนั ผู้ทําคําเสนอซือ้เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทซึ่ง
ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  

 
ข้อมลู ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ทําคําเสนอซือ้ได้ลงทนุผ่านการถือหุ้นในบริษัทจํานวน 3 บริษัท โดยมี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท ประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
การประกอบธุรกิจ 

1. บริษัท เคิร์ซ จํากดั ไทย 49.00 ผู้ ประกอบการซึ่งให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต การ
สื่ อ ส า ร แ บ บ จุ ด ต่ อ จุ ด  (point-to-point) แ ล ะ
ให้บริการเครือข่ายให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่อยู่ใน
เขตพืน้ที่ก รุงเทพมหานครเป็นหลัก รวมถึงการ
ให้บริการศนูย์ข้อมลู (data centre) สําหรับลูกค้า
กลุม่องค์กร 
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บริษัท ประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
การประกอบธุรกิจ 

2. บริษัท เคิร์ซ โฮลดิง้ จํากดั ไทย 49.00 บริษัทซึง่ประกอบกิจการลงทนุโดยการถือหุ้นในนิติ
บคุคลอ่ืน 

3. บริษัท ซีเอ็มซี เทเลคอมมู
นิเคชัน่ อินฟราสตรัคเจอร์ 
คอร์ปอเรชัน่  

เวียดนาม 45.27 ผู้ประกอบการซึง่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับลกูค้า
กลุ่มองค์กร และผู้ ใช้ตามบ้าน รวมถึง ให้บริการ
ข้อมลูออนไลน์  

หมายเหต:ุ ณ วนัทียื่่นแบบค าเสนอซ้ือต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผูท้ าค าเสนอซ้ือถือหุน้ของบริษัท ซิมโฟนี ่คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อย
ละ 1.75 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ทัง้หมดของกิจการ 

 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนิน
กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
TIME เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ในประเทศมาเลเซีย และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศมาเลเซีย  
(Bursa Malaysia Stock Exchange) ตัง้แตปี่ 2544 โดย ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 TIME มีมลูค่าตามราคาตลาด 
(Market Capitalisation) เท่ากับ 5.76 พันล้านริงกิตมาเลเซีย (หรือคิดเป็นมลูค่าประมาณ 44.93 พันล้านบาท) 
TIME เป็นศนูย์กลางข้อมลูโทรคมนาคม และเป็นผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซีย โดยมีเครือข่าย
ครอบคลมุทัว่โลก ธุรกิจของ TIME ประกอบด้วย 4 กลุม่ธุรกิจหลกั ดงัต่อไปนี ้ 

 โทรคมนาคมพืน้ฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunication business in Malaysia) 

 โครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ระดบัโลก (International bandwidth and 
submarine cable capacity business globally) 

 บริการศนูย์ข้อมลู (Data centres) และ 

 ลงทนุในกิจการท่ีให้บริการด้านโทรคมนาคมในภมิูภาคอาเซียน รวมถงึประเทศไทย 

TIME มีทรัพย์สนิทีใ่ช้ในการประกอบกิจการ ประกอบด้วย โครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสงภายในประเทศ จุดเข้าระบบ
สว่นภมิูภาค ระบบโครงข่ายเคเบิลใต้นํา้หลายแหง่ ศนูย์ข้อมลู และการลงทนุในผู้ ให้บริการด้านโทรคมนาคมรายอื่น
ในตา่งประเทศ ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วทําให้ TIME สามารถให้บริการลกูค้าในการเช่ือมต่อทัง้ภาคพืน้ดินและใต้นํา้ได้
อย่างสมบรูณ์แบบ รวมถึงการให้บริการเสริมซึ่งตอบสนองความต้องการแบนด์วิดท์ที่มีเสถียรภาพซึ่งมีอัตราการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วในภมูภิาคอาเซยีน 

 
TIME ให้บริการการเชื่อมต่อที่มีคณุภาพสงูแก่ลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้ ให้บริการค้าส่ง ลูกค้าองค์กร และผู้
ให้บริการค้าปลกี การให้บริการของ TIME ประกอบด้วยการให้บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เนต็ โครงข่ายส่วนบคุคล และ
แบนด์วิดท์ระหว่างประเทศ รวมทัง้การให้บริการศูนย์ข้อมูล ซึ่งการให้บริการในแต่ประเภทมีการพัฒนาอย่างมี
นยัสาํคญัซึง่เห็นได้จากผลตอบรับท่ีดจีากลกูค้าผู้ รับบริการ  
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ลกัษณะธุรกิจหลกั 4 ประเภทของ TIME สรุปโดยสงัเขปได้ดงัต่อไปนี ้

  โทรคมนาคมพืน้ฐานในประเทศมาเลเซีย (Fixed line telecommunications business in Malaysia)  
TIME ให้บริการเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต และสง่ผ่านข้อมลูผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนําแสง (optical fibre network) 
ให้แก่ผู้ ให้บริการค้าสง่ ลกูค้ากลุม่องค์กร และผู้ ให้บริการค้าปลกีในประเทศมาเลเซีย ธุรกิจโทรคมนาคมพืน้ฐาน
ในประเทศมาเลเซียของ TIME ได้ยดึระบบ Cross Peninsular Cable System (CPCSTM) ซึง่เป็นโครงข่ายเส้นใย
แก้วนําแสงขัน้สงู (advanced fibre optic network) ทีม่คีวามยาว 16,000 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างประเทศไทย
และประเทศสงิคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซีย ตามตวัอย่างที่ปรากฏในรูปภาพด้านลา่งนี  ้ 

 
ทีม่า : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด  
 
โครงข่ายพืน้ฐานของ TIME เป็นหนึง่ในระบบท่ีทนัสมยัที่สดุในประเทศมาเลเซียซึ่งใช้เทคโนโลยี 100G DWDM โดย
โครงข่ายดงักล่าวมีความพร้อมในการให้บริการ 100% จึงทําให้ TIME มีความมัน่ใจในประสิทธิภาพของโครงข่าย
ดงักลา่ว  โดย TIME มีโครงขา่ยเส้นใยแก้วนําแสงทัง้สิน้ 5 เส้นทีเ่ช่ือมผ่านคาบสมทุรมาเลเซีย  
 
 โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ระดับโลก (International bandwidth and 

submarine cable capacity businesses globally) TIME ให้บริการโครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศ ผ่านทาง
โครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ทีด่ําเนินการแล้ว 3 โครงข่าย โดยโครงข่ายที่ 4 เปิดดําเนินการบางส่วนเม่ือเดือนมิถนุายน 
2560 และคาดว่าจะเปิดดําเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2560 ซึ่งเม่ือโครงข่ายดังกล่าวเปิดให้บริการแล้ว 
โครงข่ายของ TIME จะครอบคลมุการเช่ือมตอ่จากทวีปเอเชียไปสูท่วีปอเมริกาเหนือ และจากทวปีเอเชียไปสูท่วีป
ยโุรปผา่นทางทวีปแอฟริกา โดย TIME มีโครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ของตนเอง ซึง่ปรากฏตามรูปภาพด้านลา่ง 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ: ลกูค้ากลุม่ผู้ให้บริการค้าสง่ | ลกูค้ากลุม่องค์กร | ลกูค้ากลุม่ผู้ให้บริการค้าปลีก 

เส้นใยแก้วนําแสง (fibre optics) ระยะทาง 16,000 กิโลเมตร ท่ีเช่ือมระหว่างประเทศไทยและประเทศสงิคโปร์ผ่านประเทศมาเลเซีย 

TIME เป็นบริษัทโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซียรายแรกท่ีเป็นเจ้าของโครงขา่ยพืน้ฐาน (fibre network) ในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
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ทีม่า : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 

 
โครงข่ายเคเบิลใต้นํา้หลกัของ TIME ประกอบด้วย ระบบเคเบิลใต้นํา้ที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นไปสูป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 2 ระบบ กล่าวคือ UNITY และ FASTER ระบบเคเบิลใต้นํา้เช่ือมต่อเส้นทางในทวีปเอเชีย 
(Asia Pacific Gateway หรือ APG) และระบบเคเบิลใต้นํา้ที่เช่ือมตอ่จากทวีปเอเชียไปสูท่วีปยโุรปผ่านทวีปแอฟริกา 
(Asia, Africa Europe -1 หรือ AAE-1) รายละเอียดที่เก่ียวข้องปรากฏตามตารางด้านลา่ง 

ชื่อ/สถานะของเคเบิล UNITY FASTER APG AAE-1 

ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ข อ ง
เคเบิล 

เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 2553 เปิดดําเนินการตัง้แต่ 
30/06/59 

เปิดดําเนินการตัง้แต ่
28/10/59 

ดําเนินการบางสว่นตัง้แต่ 
27/06/60 

ความเร็ว 1.04 Tbps 10.00 Tbps 4.00 Tbps 1.88 Tbps 
ความเป็นเจ้าของ ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 16.60 ร้อยละ 7.30 ร้อยละ 4.70 

สรุปลกัษณะของเคเบิล  9,620 กิโลเมตร 

 ระบบเคเบิลใต้นํา้ท่ี
เช่ือมต่อระหวา่งประเทศ
ญ่ีปุ่ นไปสูป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ผ่าน
มหาสมทุรแปซิฟิก 

 9,000 กิโลเมตร 

 ระบบเคเบิลใต้นํา้ท่ี
เช่ือมต่อระหวา่งประเทศ
ญ่ีปุ่ นไปสูป่ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ผ่าน
มหาสมทุรแปซิฟิก 

 10,400 กิโลเมตร 

 ระบบเคเบิลใต้นํา้
ความเร็วสงูท่ีเช่ือม
ระหวา่ง 9 ประเทศใน
เอเชียแปซิฟิก 

 25,000 กิโลเมตร 

 เช่ือมต่อ 17 ประเทศใน
ทวีปเอเชียไปสูท่วีปยโุรป
ผ่านทวีปแอฟริกา 

ผู้ ร่วมค้า 
(Consortium) 

ผู้ ร่วมค้า 6 ราย: 
Bharti Airtel, Google,   
KDDI Corp,  TIME,  
Pacnet และ Singtel 

ผู้ ร่วมค้า 6 ราย: 
China Mobile 
International,  China 
Telecom,  KDDI,  TIME, 
Google และ SingTel 

ผู้ ร่วมค้า 13 ราย: 
China Telecom,  China 
Unicom,  China Mobile, 
StarHub,  Facebook,  
Viettel,  VNPT,  KT 
Corporation,  Chunghwa 
Telecom,  LG U+,  NTT 
Comm,  TIME และ CAT 

ผู้ ร่วมค้า 18 ราย: 
China Unicom,  Reliance 
Jio,  PCCW Global,  
Retelit,  Djibouti Telecom,  
Mobily,  Omantel,  
Ooredoo,  HyalRoute,  
OTEGlobal,  Metphone,  
TeleYemen,  Viettel,  TOT,  
Etisalat,  PTCL,  Telecom 
Egypt และ TIME 

 ทีม่า : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 
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 บริการศูนย์ข้อมูล (Data centres)  TIME ให้บริการจดัเก็บข้อมลูศนูย์กลางให้กบัลกูค้าผู้ ให้บริการค้าสง่ ลกูค้า
กลุม่องค์กรและ ลกูค้า Over-the-Top (OTT)  นอกจากนี ้ธุรกิจบริการศนูย์ข้อมลูของ TIME เป็นศนูย์ข้อมลูเครือขา่ย
โดยเสรีที่ได้รับรางวลั  และมีทําเลที่เหมาะสมตัง้อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของกรุงกวัลาลมัเปอร์  ไซเบอร์จายา  ปีนงั 
โคตาคินาบาล ูและยะโฮร์บาห์รู ในประเทศมาเลเซีย  นอกจากนัน้ ศนูย์ข้อมลูของ TIME ยงัเป็นแม่ข่ายให้แก่ผู้ ให้
บริการโทรคมนาคมในประเทศมาเลเซียทัง้หมดและผู้ให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศมาเลเซีย และยงัเป็นผู้ ให้บริการศูนย์ข้อมูลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตกลางของประเทศ
มาเลเซีย (Malaysian Internet Exchange หรือ MyIX)  
 
ด้วยพืน้ท่ีศนูย์บริการข้อมลูมากกว่า 55,000 ตารางฟุต TIME สามารถให้บริการเก็บข้อมลูในมาตรฐานระดบัสากล 
และบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยมีระบบพืน้ฐานที่สามารถเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้
บริการหลกัของศนูย์บริการข้อมลูของ TIME มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 

ทีม่า : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 

 
 ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน TIME เป็นทัง้ผู้ลงทุน ผู้ ร่วมลงทนุ และ

เป็นหุ้นสว่นกับผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการเครือข่ายสื่อสารในภมูิภาค
อาเซียนและระดบัโลก รวมทัง้ให้บริการศูนย์บริการข้อมูลพืน้ฐานและบริการด้านโทรคมนาคมแก่กลุ่มลกูค้า
องค์กร  ผ่าน TdCI ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ของ TIME เพื่อวตัถปุระสงค์ในการเข้าลงทนุในบริษัทผู้ ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมรายอื่นในภมูิภาคอาเซียน 

บริการเชา่พืน้ที่วางเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ที่มีการ
รับประกนัสภาพพร้อมใช้งานของพลงังาน

เพ่ือความปลอดภยัของข้อมลูที่สําคญั 

รับจ้างให้บริการงานด้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่

สําคญัและจําเป็น 

บริการเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ
แก่ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมและ 

ผู้ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (ISPs) 

การให้บริการแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดียว 
(One Stop Shop) แก่ผู้ ให้บริการด้าน
โทรคมนาคมในประเทศและระดบัโลก 

รวมถึงความเป็นเจ้าของระบบสายเคเบิล 

บริการการกู้ ข้อมลูเม่ือเกิดความเสียหาย 
และการวางแผนเพ่ือการดําเนินธุรกิจ 

อยา่งตอ่เน่ือง 

ระบบบริการ Cloud ที่ปรับเปลี่ยนได้
และงา่ยตอ่การใช้งาน 
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ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 TIME ลงทนุโดยตรงในบริษัทยอ่ยจํานวนทัง้หมด 17 บริษัท ใน 4 ธุรกิจหลกั โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้ 

บริษัท ประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
การประกอบธุรกิจ 

โทรคมนาคมพืน้ฐานในประเทศมาเลเซีย 

1. TT dotCom Sdn Bhd มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ให้บริการสง่ผ่านเสียง ข้อมลู 
วีดิ โอ และรูปภาพผ่านเครือข่ายภายใน 
ประเทศและระหวา่งประเทศ 

2. TIME dotNet Berhad* มาเลเซีย 100 หยดุประกอบกิจการชัว่คราว 

3. Fantastic Fiesta Sdn Bhd* มาเลเซีย 70 หยดุประกอบกิจการชัว่คราว 

โครงข่ายเช่ือมต่อระหว่างประเทศและโครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ระดับโลก 

1. Global Transit Communications Sdn Bhd มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ให้บริการโทรคมนาคมและ
บริการที่เก่ียวข้อง 

2. Global Transit Limited มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
โทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ 

3. Global Transit 2 Limited มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
โทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ 

4. Global Transit 3 Limited มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
โทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ 

5. Global Transit 5 Limited มาเลเซีย 100 
ผู้ประกอบการซึง่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
โทรคมนาคม และการค้าแบนด์วิดท์ 

6. Global Transit Singapore Pte Ltd  สิงคโปร์ 100 
ผู้ประกอบการซึง่ค้าสง่อปุกรณ์โทรคมนาคม
และให้บริการที่เก่ียวข้อง 

7. Global Transit (Hong Kong) Limited  ฮอ่งกง 100 ผู้ประกอบการซึง่ให้บริการบริหารจดัการ 
บริการศูนย์ข้อมูล 

1. AIMS Cyberjaya Sdn Bhd มาเลเซีย 100 

ผู้ ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม 
(value added network) ให้บริการข้อมลู 
บริการเชื่อมระบบ บริการระบบปฏิบัติการ
เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
แอพพลิเคชัน่สําหรับลกูค้ากลุม่องค์กร 

2. AIMS Data Centre Sdn Bhd มาเลเซีย 100 

ผู้ ประกอบการซึ่งให้บริการเครือข่ายเสริม 
(value added network) ให้บริการข้อมลู 
บริการเชื่อมระบบ บริการระบบปฏิบัติการ
เ ค รื อ ข่ า ย ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง
แอพพลิเคชั่นสําหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และ
ระบบบริหารจดัการตกึและอาคาร 

3. AIMS Data Centre Pte Ltd สิงคโปร์ 100 
ผู้ ประกอบการซึ่งให้บริการที่ เ ก่ียวข้องกับ
โทรคมนาคม 

4. The AIMS Asia Group Sdn Bhd* มาเลเซีย 100 หยดุประกอบกิจการชัว่คราว 
5. AIMS Data Centre 2 Sdn Bhd* มาเลเซีย 100 หยดุประกอบกิจการชัว่คราว 
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บริษัท ประเทศ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
การประกอบธุรกิจ 

ลงทุนในกิจการที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน 

1. Time dotcom International Sdn Bhd มาเลเซีย 100 บริษัทซึง่ลงทนุโดยการถือหุ้นในนิตบิคุคลอ่ืน 
2. Planet Tapir Sdn Bhd มาเลเซีย 100 บริษัทซึง่ลงทนุโดยการถือหุ้นในนิตบิคุคลอ่ืน 

*ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยอ่ยดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการถอนชื่อออกจากทะเบียนบริษัทของประเทศมาเลเซียภายใต้ มาตรา 308 
(1) ของพระราชบญัญัติบริษัท (Companies Act 1965) และจดัรวมอยูใ่นงบการเงินภายในสําหรับผู้บริหารที่ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ 
 

(2) ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนที่ออกและชาํระแล้วของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 TdCI มีทนุจดทะเบียน 400,000 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 3.12 ล้านบาท) ซึ่งได้ออก
และชําระแล้วจํานวน 2 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 15.60 บาท) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 2 หุ้น (คํานวณมลูค่าจาก
อตัราแลกเปลีย่น 1 ริงกิตมาเลเซีย ตอ่ 7.80 บาท)  
 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนิน
กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 TIME มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 1.15 พันล้านริงกิตมาเลเซีย 
(ประมาณ 8.97 พนัล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 578,294,634 หุ้น (คํานวณมลูค่าจากอตัราแลกเปลี่ยน 1 
ริงกิตมาเลเซีย ต่อ 7.80 บาท) และเมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 TIME ได้ออกหุ้นสามญัจํานวน 3,159,221 หุ้น 
ให้แก่พนกังานตามโครงการออกหุ้นให้พนกังานของ TIME (TIME’s Share Grant Plan (“SGP”)) ในสว่นของ 
Annual Restricted Share Plan และ Annual Performance Share Plan ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 TIME  
มีหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้ 581,453,855 หุ้น 

 
(3) บัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้นของผู้ทาํคาํเสนอซือ้  
ผู้ทาํคาํเสนอซือ้  
TdCI เป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทัง้หมด โดย TdCI ถกูจดัตัง้ขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการเข้าลงทนุ 
ร่วมทนุ หรือเป็นหุ้นสว่นกบัผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอื่น ๆ ในภมูิภาคอาเซียน  
 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนิน
กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ TIME ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้ 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นและสทิธิออกเสียง 
(ร้อยละ) 

1 Pulau Kapas Ventures Sdn Bhd1 177,174,359 30.47 
2 Khazanah Nasional Berhad2 65,298,982 11.23 
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ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นและสทิธิออกเสียง 
(ร้อยละ) 

3 Kumpulan Wang Persaraan3 
(Diperbadankan)  

52,330,148 9.00 

4 Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd4 
- Exempt An for AIA Bhd 

15,911,700 2.74 

5 Amsec Nominees (Tempatan) Sdn Bhd5 
- Amtrustee Berhad  

14,821,720 2.55 

6 Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd6  
- คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญของ
พนกังาน (Employees Provident Fund 
Board) 

14,261,500 2.45 

7 Amanahraya Trustee Berhad7  
- Public Smallcap Fund 

10,868,260 1.87 

8 Amanahraya Trustees Berhad8  
- Public Islamic Select Treasures Fund  

9,628,040 1.66 

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

6,855,000 1.18 

10 Amanahraya Trustee Berhad10 

- Public Ittikal Sequel Fund 
6,442,000 1.11 

หมายเหต:ุ 
1. บริษัทจํากัดซึ่ง Khazanah Nasional Berhad ถือหุ้นร้อยละ 30.00 และ Global Transit International Sdn Bhd ถือหุ้นร้อยละ 

70.00 โดย Global Transit International Sdn Bhd เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นอยู่ทัง้หมด ทัง้นี ้
Megawawisara Investments Limited (“MIL”) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Megawisra Sdn Bhd โดยมี  Afzal Rahim และ Patrick 
Corso ซึง่เป็นกรรมการ และผู้บริหารของ TIME เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทดงักลา่ว  นอกเหนือจากนี ้ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารคน
อ่ืนของ TIME เป็นผู้ ถือหุ้นของ MIL อีก  โดย Megawisra Sdn Bhd ถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมจํานวน 138,510,382 หุ้นใน 
TIME คิดเป็นอตัราร้อยละ 24.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของ TIME  

2. กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาติของรัฐบาลมาเลเซีย 
3. กองทนุบําเหน็จบํานาญของรัฐบาลมาเลเซีย 
4. บริษัทตวัแทนถือหลกัทรัพย์ (Nominee) ของบริษัท AIA Bhd (บริษัทประกนัภยั)  
5. บริษัทตวัแทนถือหลกัทรัพย์ (Nominee) ของทรัสตี (Amtrustee Berhad) ซึ่งมี CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-

CIMB-DALI) เป็นผู้ รับประโยชน์ 
6. บริษัทตวัแทนถือหลกัทรัพย์ (Nominee) ของกองทนุบําเหน็จบํานาญพนกังาน (Employee Provident Fund) ซึง่เป็นหน่วยงานตาม

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

 (4) คณะกรรมการบริษัทของผู้ทาํคาํเสนอซือ้   
 ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

 4.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ TdCI ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้
ชื่อ ตําแหน่ง 

1. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการ 

2. Saiful Husni Bin Samak กรรมการ 

3. Christopher Suart Parker Wilson กรรมการ 

 
 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนิน
กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

4.2 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ TIME ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 มีดงันี ้
ชื่อ ตําแหน่ง 

1. Abdul Kadir Md Kassim ประธานกรรมการบริหาร 

2. Afzal Bin Abdul Rahim กรรมการบริหาร (ประธานบริหาร) 

3. Patrick Corso กรรมการบริหาร 

4. Lee Guan Hong กรรมการบริหาร 

5. Elakumari Kantilal กรรมการ 

6. Ronnie Kok Lai Huat กรรมการอิสระอาวโุส 

7. Hong Kean Yong กรรมการอิสระ 

8. Mark Guy Dioguardi กรรมการอิสระ 

 
(5) สรุปผลการดาํเนินงานรวมและฐานะการเงนิของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

  ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

 
  งบการเงนิตรวจสอบแล้ว 

หน่วย: ล้านริงกิตมาเลเซีย  
หนว่ย: ลา้นบาท 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

2558(1) 2559 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 
66.77 121.93 

 
520.81 951.05 

 

หนีส้นิรวม(2) 
64.51 117.10 

 
503.18 913.38 

 

ทนุจดทะเบียน 
0.40 0.40 

 
3.12 3.12 

 
   

   



ค ำเสนอซื้อหลกัทรพัยข์องบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 247- 4 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

สว่นท่ี 2 หน้า 10 

 

 
  งบการเงนิตรวจสอบแล้ว 

หน่วย: ล้านริงกิตมาเลเซีย  
หนว่ย: ลา้นบาท 
 [1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.80 บาท] 

2558(1) 2559 

ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว  
(หน่วยริงกิตมาเลเซีย) 
(หนว่ยบาท) 

 
2.00 

 
2.00 

 
15.60 15.60 

 
 

กําไรสะสม 
2.26 4.83  

 17.63 37.67  

 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

2.26 4.83  

 17.63 37.67  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้รวม 
2.26 2.64 

 
17.63 20.59 

 

คา่ใช้จ่ายรวม(3) 
0.06 0.47 

 
0.47 3.67 

 

กําไรสทุธิ 
2.26 2.57 

 
17.63 20.05 

 

ท่ีมา: งบการเงินตรวจสอบแล้วของไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดเิรียน เบอร์ฮาด  

 หมายเหต:ุ 

(1) งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาตัง้แต ่2 มกราคม 2558 (วนัท่ีจดัตัง้บริษัท) ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
(2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หนีส้นิทัง้หมดรวมเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้นจํานวน 51 ล้านบาท ซึง่คดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 12.50 ตอ่ปี  
(3) คา่ใช้จ่ายรวมสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารและต้นทนุทางการเงิน 

 
ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายสําคัญ การบริหารงาน และการดําเนินกิจการ
ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

หน่วย: ล้านริงกิต
มาเลเซีย 

หนว่ย: ลา้นบาท 
[1 ริงกิตมาเลเซีย = 

7.80 บาท] 

งบการเงนิตรวจสอบแล้ว งบการเงนิ 

2557 2558 2559 

งวด 6 เดือน 
ปี 2559 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
ปี 2560  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

งบแสดงสถานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 
      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 

หนีส้นิรวม 
         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 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 
      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 
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หน่วย: ล้านริงกิต
มาเลเซีย 

หนว่ย: ลา้นบาท 
[1 ริงกิตมาเลเซีย = 

7.80 บาท] 

งบการเงนิตรวจสอบแล้ว งบการเงนิ 

2557 2558 2559 

งวด 6 เดือน 
ปี 2559 
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

งวด 6 เดือน 
ปี 2560  
(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ทนุจดทะเบียน 
      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 - 

ทนุจดทะเบียนท่ีออก
และเรียกชําระแล้ว 

         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  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้รวม(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 

คา่ใช้จ่ายรวม(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 

กําไรสทุธิ 
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 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น 
(เซน, บาท) (7)   

30.34  
n/a 

33.55  
n/a 

43.33  
n/a 

13.90 15.38 

2.37  2.62  3.38  1.08 1.20 

เงินปันผลตอ่หุ้น 
(เซน, บาท)   

- 
n/a 

79.10  
n/a 

20.00 
n/a 

6.70 17.30 

- 6.17 1.56 0.52 1.35 

มลูคา่ตามบญัชี 
(ริงกิตมาเลเซีย, บาท)    

4.11 
n/a 

3.62 
n/a 

3.77 
n/a 

3.58 3.76 

32.06 28.24 29.41 27.93 29.34 

ท่ีมา: รายงานประจําปีและงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วปี 2557-2559 และงบการเงินท่ียงัไม่ได้ตรวจสอบงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 ของ TIME 
ผู้ ถือหุ้ นของ SYMC และนักลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเ ก่ียวกับงบการเงินและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับ TIME ได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.time.com.my/investor-relations 
* ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 พระราชบญัญัติบริษัทฉบบัใหม่ 2559 (Company Act 2016) มีผลบงัคบัใช้ในประเทศมาเลเซีย โดยตามมาตรา 618 ของ
พระราชบญัญัติบริษัท 2559 (Company Act 2016) ดงักล่าวกําหนดเก่ียวกับกรณีไม่มีการกําหนดมูลค่าหุ้น (a no-par value regime) ให้มูลค่าใด ๆ ท่ี
คงเหลือในบญัชีสว่นลํา้มลูคา่หุ้น (share premium account) จะถกูนํามารวมเป็นสว่นหนึง่ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  
หมายเหต:ุ  
(1) รายได้รวม 

- รายได้รวมในงบการเงินรวมประกอบด้วยรายได้จากการจําหน่ายข้อมลู เสียง ศนูย์ข้อมลู และการบริการอ่ืน ๆ 
- รายได้รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยคา่ธรรมเนียมการบริหารจดัการของบริษัทย่อยและเงินปันผลจากบริษัทย่อย 

(2) คา่ใช้จ่ายคํานวณจากต้นทนุการให้บริการ คา่ใช้จ่ายในการขาย คา่ใช้จ่ายในการบริหาร และคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ และต้นทนุทางการเงิน 
(3) กําไรสทุธิในรอบปีบญัชี 2557 รวมรายได้จากการลงทนุเป็นจํานวน 39,223,000 ริงกิตมาเลเซีย และ 42,699,000 ริงกิตมาเลเซีย สําหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวม ตามลําดบั 
(4) กําไรสทุธิในรอบปีบญัชี 2558 และ ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกําไรท่ีได้จากการจําหน่ายหุ้นท่ีถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจํานวน 109,760,000 ริงกิต
มาเลเซีย และ 6,873,000 ริงกิตมาเลเซีย สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 และ ปี 2559 ตามลําดบั กําไรจากการจําหน่ายหุ้นดงักลา่วสําหรับงบการเงิน
รวมปี 2558 และปี 2559 ได้กลา่วถึงในหมายเหต ุ(7) 
(5) คา่ใช้จ่ายคํานวณจากคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานอ่ืน ๆ หกัคา่เสื่อมราคา และต้นทนุทางการเงิน 
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(6) กําไรสทุธิในรอบงวด 6 เดือน ปี 2559 ไม่รวมรายได้จากกําไรท่ีได้จากการจําหน่ายหุ้นท่ีถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad เป็นจํานวน 157,390,000 ริงกิต
มาเลเซีย ณ วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2559 
(7) เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเปรียบเทียบกําไรสทุธิตอ่หุ้นคํานวณโดยไม่รวมรายได้จากกําไรท่ีได้จากการจําหน่ายหุ้นท่ีถืออยู่ใน DiGi.Com Berhad จํานวน 
274,024,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบญัชี 2558 และจํานวน 157,390,000 ริงกิตมาเลเซียในรอบปีบญัชี 2559 

 

(6) ภาระผูกพันที่มีนัยสาํคัญ  
  ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
  -ไมม่ี- 

 
 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายสาํคัญ การบริหารงาน และการดาํเนิน
 กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

   -ไมม่ี-  
 
 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทาํความผิดทางอาญา 
 ผู้ทาํคาํเสนอซือ้และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ รวมถงึกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตาํแหน่งเทียบเท่าบุคคลดังกล่าว 
  -ไมม่ี- 

  
 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายสาํคัญ การบริหารงาน และการดาํเนิน
 กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
 - ไมม่ี –  
 
(8) ข้อพิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สุด 
 ผู้ทาํคาํเสนอซือ้และ/หรือ ผู้บริหารของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ รวมถงึกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาและบุคคลอื่นใดที่มีตาํแหน่งเทียบเท่า  
 - ไมม่ี -  
 
 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการกาํหนดนโยบายสาํคัญ การบริหารงาน และการดาํเนิน
 กิจการของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
 - ไมม่ี -  
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2. ข้อมูลของผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์  
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดเตรียมคาํเสนอซือ้ 

ช่ือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ 44  ถนนหลงัสวน  แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท์ 02-685-6693 หรือ 02-685-6667 
โทรสาร 02-657-3236 

 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 

ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู ่
ชัน้ 17 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 3 (สาขาสนิธร)  เลขที ่ 130-132  ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี   
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 02-685-6685 หรือ 02-685-6684  
โทรสาร 02-657-3236 

 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอื่น 

ช่ือ บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
หน้าที่รับผิดชอบ ที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่อยู ่
ห้องเลขที่ ซี,เอฟ ชัน้ที่ 23 อาคารเกษร ทาวเวอร์ เลขที่ 127  ถนนราชดาํริห์ แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ 02-656-0818 
โทรสาร 02-656-0819 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทาํคาํเสนอซือ้กับกิจการ ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการของกิจการ 

4.1 สรุปสาระสําคัญของสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจ ที่ ผู้ทําคําเสนอซือ้หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กระทาํขึน้ก่อนการยื่นคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ของกิจการ
อย่างมีนัยสาํคัญ ไม่ว่าการทําสัญญา / ข้อตกลง / บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นการทําขึน้เพื่อซือ้
หลักทรัพย์ในคาํเสนอซือ้หรือไม่ก็ตาม 
 
4.1.1  หนังสือแจ้งความประสงค์ขอทาํคาํเสนอซือ้หุ้นบางส่วน (หนังสือแจ้งความประสงค์ฯ) 

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
จาก ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด  
ถงึ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
รายละเอียด 
 

การเข้าลงทุนใน SYMC ตามความประสงค์ของ TIME โดยผ่านทาง TdCI จะ
ประกอบไปด้วยการดําเนินการที่สาํคญั 2 ขัน้ตอน ซึง่เป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั ดงันี ้
 ลําดับแรกคือ TdCI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TIME ถือหุ้นอยู่ทัง้หมดจะเข้าทําคํา
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เสนอซือ้หุ้นบางส่วนของ SYMC ตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
โดยการเข้าทําการซือ้หุ้นบางส่วนนัน้เป็นการซือ้หุ้นสามัญจากผู้ ถือหุ้นเดิมใน
จํานวนไมเ่กินร้อยละ 37.00 (แตไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 35.00) ของหุ้นสามญัที่ออก
และชําระแล้วและหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของ SYMC ในราคา 12.20 บาท
ต่อหุ้น โดยในการเข้าทําคําเสนอซือ้หุ้นดงักลา่วนัน้ ผู้ ถือหุ้นทกุรายจะมีโอกาส
เทา่เทียมกนัในการเสนอขายหุ้นของตน ทัง้นี ้TdCI จะเข้าทําการซือ้หุ้นบางสว่น
ก็ตอ่เมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนเสร็จสมบรูณ์หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME แล้ว  

 ภายหลงัจากการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสิน้ SYMC จะเพิ่มทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้ น 
(Rights Offering) ที่ราคาจองซือ้ 8.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่าหุ้นที่ออกและ
เสนอขายทัง้สิน้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดย TdCI จะจองซือ้หุ้นอย่างน้อย
ตามสดัสว่นการถือหุ้นของตนใน SYMC 

ที่ปรึกษากฎหมายใน
การจัดทาํหนังสอืแจ้ง
ความประสงค์ฯ 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 
4.1.2 หนังสือตกลงกระทาํการ 

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 
จาก นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร 

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

ถงึ ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด  
รายละเอียด 
 

ผู้แสดงเจตนาตกลงจะไม่ขาย โอน หรือจําหน่ายจ่ายโอนหุ้นใด ๆ ของตนใน SYMC 
ให้แก่บคุคลอื่น เว้นแต่การขายหุ้นในการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางส่วน ทัง้นี ้ข้อตกลง
กระทําการข้างต้นนีจ้ะสิน้ผลเมื่อการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นและการเสนอขายหุ้น
ให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (rights offering) เสร็จสมบรูณ์แล้ว หรือ มีการ
ยกเลกิการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นและการเสนอขายหุ้นให้ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (rights offering) ดงักลา่ว 

ที่ปรึกษากฎหมายใน
การจัดทาํหนังสอืตก
ลงกระทาํการ 

บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 
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4.1.3 สัญญาซือ้ขายหุ้น 
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่  29 มีนาคม 2560 และวันที่  26 

พฤษภาคม 2560 
ผู้ซือ้ ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 
ผู้ขาย นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากลุ 
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หุ้นของ SYMC จํานวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75 ของจํานวนหุ้น

สามญัทีอ่อกและชําระแล้วทัง้หมด 
เงื่อนไขและการมีผล
บังคับของข้อกาํหนด
ในสัญญา และความ
รับผิดชอบของ
คู่สัญญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงกนั 

ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชันแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด ได้เข้าทําสญัญาซือ้ขายหุ้น 
(“สัญญาซือ้ขายหุ้นฯ”) กบั นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากุล (“ผู้ขาย”) เพื่อซือ้หุ้น
ของ SYMC จํานวน 5,694,389 หุ้น ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น หรือ คิดเป็นจํานวน
เงินทัง้สิน้ 69,471,545.80 บาท 
 
การซือ้ขายหุ้ นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นฯ จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ เง่ือนไขทัง้หมดที่
กําหนดในหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ เสร็จสมบรูณ์ หรือได้รับการยกเว้นจาก TIME 
แล้ว 
 
ทัง้นี ้ภายหลงัการซือ้ขายหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นฯ เสร็จสมบรูณ์แล้ว  หากการทํา
คําเสนอซือ้หุ้นตามหนงัสือแจ้งความประสงค์ฯ ไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ 
ผู้ขายตกลงที่จะซือ้หุ้นคืนจาก TdCI ในราคา 12.20 บาทต่อหุ้น (จํานวน 5,694,389 
หุ้น) หรือ คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 69,471,545.80 บาท 
   
ในวนัท่ียื่นคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ฉบบันี ้เง่ือนไขทัง้หมดตามสญัญาซือ้ขายหุ้นฯ และ
การซือ้ขายหุ้นตามสญัญาซือ้ขายหุ้นฯ เสร็จสมบรูณ์แล้ว 

ที่ปรึกษากฎหมายใน
การจัดทาํสัญญาซือ้
ขายหุ้น 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 
4.1.4 สัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น 

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. 
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เงื่อนไขและการมีผล
บังคับของข้อกาํหนด
ในสัญญา และหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
คู่สัญญา 

ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ตกลงเข้าทําสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นเพื่อกําหนด
ข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจในฐานะผู้ ถือหุ้นในอนาคตของกิจการ โดยมี
ข้อกําหนดที่เป็นสาระสาํคญัดงันี ้
 
การมีผลบังคับของสัญญาระหว่างผู้ถอืหุ้น 
สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นจะมีผลบงัคบัเมื่อการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์  
 
เงื่อนไขสาํคัญ 

 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. แต่ละกลุม่ มีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
แตง่ตัง้และถอดถอนกรรมการตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ ถือหุ้น
แตล่ะกลุม่   

 ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ได้ตกลงเก่ียวกบัสิทธิในการเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อแต่งตัง้ขึน้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
บางตําแหน่ง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ภายใต้การอนมุตัิของคณะกรรมการ
บริษัทของ SYMC  

  
การกระทาํการซึ่งไม่มีเจตนาให้เป็นการร่วมกันกระทาํการ (Acting in concert) 
ทัง้ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก. และผู้ ถือหุ้นกลุม่ ข. ต่างไม่มีเจตนาที่จะเป็นบคุคลที่กระทําการ
ร่วมกนั (concert party) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บงัคบั และตกลงใช้สิทธิออกเสียงและ
อํานาจที่ตนมีอยูใ่นกิจการตามแนวทางของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ 

ที่ปรึกษากฎหมายใน
การจัดทาํสัญญา 

บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 
บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 
4.2  การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการโดยผู้ทําคําเสนอซือ้ หรือผู้มีอํานาจกระทําการ

ผูกพันผู้ทาํคาํเสนอซือ้ หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 
4.2.1 การถอืหุ้นในกิจการ 

ณ วนัที่ยื่นคําเสนอซือ้ฉบบันี ้TdCI ถือหุ้นใน SYMC จํานวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.75  
ของหุ้นที่ออกและชําระแล้วและมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของกิจการตามสัญญาซือ้ขายหุ้ นฯ ดังมี
รายละเอียดตามที่อ้างถึงในข้อ 4.1.3 ทัง้นี ้กรรมการหรือผู้มีอํานาจกระทําการผกูพนัของ TdCI มิได้ถือ

หุ้นใน SYMC แตอ่ย่างใด 

 
4.2.2 การถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการ 

- ไมม่ี - 
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4.3 การถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยกิจการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกรรมการของกิจการใน
ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ (ในกรณีที่ ผู้ทาํคาํเสนอซือ้เป็นนิติบุคคล) 
4.3.1 การถอืหุ้นโดยกิจการในผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

- ไมม่ี – 
 

4.3.2 การถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของกิจการในผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 
- ไมม่ี - 

 
4.3.3 การถอืหุ้นโดยกรรมการของกิจการในผู้ทาํคาํเสนอซือ้ 

 - ไมม่ี - 
 

4.4 ความสัมพันธ์อื่นๆ 
- ไมม่ี - 

 
5. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของผู้ถอืหลักทรัพย์ 

5.1 หลักทรัพย์ของผู้ทาํคาํเสนอซือ้ก่อนทาํคาํเสนอซือ้ และหลักทรัพย์ที่จะซือ้ในอนาคตตามสัญญาอื่นใด  
5.1.1 หุ้น 

ชื่อ ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบั

จํานวนหุ้นที่ออกและชําระ
แล้วทัง้หมดของกิจการ 

ร้อยละเม่ือเทียบกบั
สิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจการ 
1. ผู้ทําคําเสนอซือ้ หุ้นสามญั 5,694,389 1.75 1.75 
2. บุคคลกลุ่มเดียวกับ
ผู้ทําคําเสนอซือ้ 

- - - - 

3. บุคคลตามมาตรา 
258 ของบุคคลตาม 1. 
และ 2. 

- - - - 

4. ข้อตกลงอ่ืนที่จะทํา
ให้บุคคลตาม 1. ถึง 3.
ได้หุ้นเพ่ิมเติม 

- - - - 

รวม  5,694,389 1.75 1.75 

 
5.1.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ 

 - ไมม่ี - 
 

5.2   แหล่งเงนิทุนที่ ผู้ทาํคาํเสนอซือ้ใช้ในการเข้าซือ้หลักทรัพย์ของกิจการ 
เงินทนุที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ต้องใช้ในการทําคําเสนอซือ้หุ้นของกิจการมีจํานวนสงูสดุเท่ากบั 1,468,827,064.20 
บาท ซึง่จะได้รับการสนบัสนนุจาก TIME ซึง่เป็นบริษัทแมข่องผู้ทําคาํเสนอซือ้ (ตามเอกสารแนบ 9)  ทัง้นี ้TIME 
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มีวงเงินสนิเช่ือที่เพียงพอจาก Maybank Islamic Berhad ซึง่พร้อมที่จะใช้เพื่อชําระเงินสําหรับการทําคําเสนอ
ซือ้หุ้นบางสว่น (ตามเอกสารแนบ 8)  อยา่งไรก็ตาม TIME อาจพิจารณาใช้เฉพาะเงินสด หรือใช้ทัง้เงินสดและ
วงเงินสนิเช่ือ เป็นแหลง่เงินทนุสาํหรับการซือ้หุ้นบางสว่นตามคําเสนอซือ้ในครัง้นี ้  
 

5.3   แผนการขายหุ้นของกิจการ 
 ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะขายหรือโอนหุ้นที่ถืออยู่ หรือหุ้นที่ได้รับจากการทําคําเสนอซือ้หุ้ น

บางสว่นให้แก่บคุคลใด ๆ ในสดัสว่นท่ีมีนยัสาํคญัภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากการทําคําเสนอซือ้สาํเร็จ 
 

5.4 ข้อมูลที่จาํเป็นอื่น ๆ 
  - ไมม่ ี–
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของกิจการ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูเิคชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ ชัน้ 35-37  ซนัทาวเวอร์ส อาคารบี เลขที่ 123  ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
โทรศัพท์ 02-101-1111 
โทรสาร 02-101-1133 

เลขทะเบียนบริษัท 0107553000107 

เว็บไซต์ www.symphony.net.th 
ตลาด ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ลักษณะของกิจการ กิจการโทรคมนาคม 

 

1.2 ข้อมูลทั่วไปของกิจการ (ที่มา: รายงานประจําปีและงบการเงินของกิจการ) 

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“SYMC”) ได้รับการจดัตัง้และจดทะเบียนขึน้เป็นบริษัทจํากดัเมื่อ

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม 2553 โดย SYMC 

ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสงูภายในประเทศ ภายใต้ช่ือ “SYMPHONY”  SYMC ได้เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยมีช่ือย่อหลักทรัพย์ว่า 

“SYMC”  เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 SYMC ได้จดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือ บริษัท ไดมอนด์ ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

(“DLS”) เพื่อให้บริการติดตัง้ ซอ่มบํารุง และดแูลรักษาโครงข่ายสายตอนนอกและอปุกรณ์โทรคมนาคม รวมทัง้

เพื่อร่วมลงทนุกบับริษัทอื่น โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท และ SYMC ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 

99.99 ของทนุจดทะเบียนของ DLS และเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 SYMC ได้ลงนามสญัญาร่วมลงทนุโครงการ

เคเบิลใต้นํา้ Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,300 กิโลเมตร ทัง้นี ้SYMC เป็น

บริษัทเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่มีระบบโครงขา่ยเคเบิลใต้นํา้ระหวา่งประเทศ  

 

รายละเอียดของกิจการมีดงัตอ่ไปนี ้ 

การให้บริการวงจรสือ่สารความเร็วสงู 

 Internet Access: SYMC ให้บริการวงจรสือ่สารความเร็วสงูเพื่อการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตให้แก่กลุม่ลกูค้าที่

เป็นผู้ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers-ISP) ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลกูค้า

ปลายทาง (End-users) 
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 Private Network: SYMC ให้บริการวงจรสือ่สารความเร็วสงูเพื่อการเช่ือมตอ่สือ่สารภายในเครือขา่ยองค์กร 

เช่น สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขา นอกจากนัน้ กิจการยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็น End-user ซึ่งเป็นผู้

ประกอบธุรกิจที่ต้องการใช้บริการรับ-ส่งข้อมูลปริมาณมากและมีความเร็วสูงในการดําเนินธุรกิจ เช่น 

เครือข่ายในการสง่ผ่านข้อมลูระหว่างสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาขององค์กรที่มีสาขาจํานวนมาก 

เช่น ธนาคาร หรือ บริษัทค้าปลกีโมเดิร์นเทรด 

 Digital Broadcast: SYMC ให้บริการวงจรสือ่สารความเร็วสงูเพื่อการเช่ือมตอ่จากห้องผลิตรายการไปยงัผู้

ให้บริการกระจายสญัญาณ โดยลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นผู้ผลิตรายการ ผู้ ให้บริการโทรทศัน์ระบบเคเบิล และ

ระบบ IPTV  

 International Private Leased Circuit (IPLC): SYMC ให้บริการวงจรสือ่สารความเร็วสงูเพื่อการเช่ือมต่อ

สื่อสารระหว่างประเทศ หรือเช่ือมต่อระหว่างผู้ ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศ และผู้ ให้บริการ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือองค์กรบริษัทข้ามชาติ  ผ่านโครงข่ายภาคพืน้ดินและภาคพืน้นํา้ 

(โครงการ MCT) ซึง่จะช่วยเสริมศกัยภาพการแขง่ขนัของ SYMC ในระยะยาว  

 Local Loop for International Private Leased Circuit: SYMC ให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารความเร็ว

สงูภายในประเทศแก่ผู้ประกอบการ IPLC เพื่อเช่ือมตอ่บริการ IPLC ไปถึงสาํนกังานของลกูค้า End-users  

 Access Network: SYMC ให้บริการการเข้าถึงโครงขา่ยเพื่อเช่ือมตอ่ระหวา่ง ลกูค้า End-users กบั Server 

เช่น การให้บริการเ ช่ือมต่อจากผู้ ให้บริการศูนย์ข้อมูลซึ่งให้บริการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้จัดหาโปรแกรมต่างๆ แก่ลกูค้า End-users ของผู้ ให้บริการศูนย์ข้อมูล หรือ การ

ให้บริการเช่ือมตอ่แก่ผู้ให้บริการศนูย์ข้อมลู เช่น Bloomberg 

 การให้บริการอื่น ๆ: SYMC ให้บริการอื่นๆ เช่น บริการเช่ือมต่อจุดกระจายสญัญาณ (small cells) ของผู้

ให้บริการโทรศพัท์เคลือ่นท่ี (ถึงแม้ว่าผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่จะมีโครงข่ายเป็นของตนเองจํานวนมากก็ตาม 

แตผู่้ให้บริการดงักลา่วยงัมีความจําเป็นต้องเช่าโครงขา่ยของกิจการเพื่อใช้เป็นโครงขา่ยพืน้ฐาน (backbone) หรือ

เป็นโครงขา่ยเช่ือมตอ่จดุกระจายสญัญาณภายในอาคารสงู (small cells) เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถขยายพืน้ท่ีการ

ให้บริการภายในเครือขา่ยของตนเองให้กว้างขวางและรวดเร็ว) หรือบริการติดตัง้ Router เพื่อให้บริการในรูปแบบ 

Managed Service กับลกูค้าที่ต้องการ และการติดตัง้ระบบ Wifi เพื่อให้บริการเฉพาะพืน้ที่ เช่น โรงแรม หรือ 

คอมมนูิตีม้อลส์ (community malls) เป็นต้น นอกจากนี ้SYMC ยงัให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์คณุภาพสงู 

(Premium Broadband Internet) โดยร่วมมือกบัผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่มีฐานลกูค้าในต่างจงัหวดั

ที่เข้มแข็ง อีกทัง้ยงัให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Solutions) แบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) สําหรับกลุ่ม

ลกูค้าที่ต้องการใช้บริการแบบ one-stop service 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของกิจการแบง่ได้เป็น 2 กลุม่หลกั ดงันี ้
 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม ลกูค้ากลุม่นีจ้ะนําบริการโครงขา่ยของกิจการไปให้บริการเชิง

พาณิชย์แก่ลกูค้า End-user อีกทอดหนึ่ง เช่น ผู้ ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต (internet service provider: 
ISP)  ผู้ ให้บริการด้านศนูย์ข้อมลู (data centre service provider) ผู้ ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ (mobile 
phone operator) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (international carrier) เป็นต้น 

 กลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็น End-user เช่น องค์กรธุรกิจ นิติบคุคล และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมราย
อื่นที่มีความต้องการใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสงูของกิจการเพื่อการรับ-ส่งข้อมลูจํานวนมากอย่าง
รวดเร็ว เช่น ผู้ผลติรายการโทรทศัน์ที่มีการเผยแพร่ภาพกระจายเสยีงแบบดิจิทลับรอดแคสต์ บริษัทค้าปลีก
โมเดิร์นเทรด ธนาคารพาณิชย์ บริษัทข้ามชาติ บริษัทหลกัทรัพย์ และ ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น  

 
1.3 สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของกิจการ  

 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการระหวา่งรอบปี 2557-2559 ดงันี ้ 
 งบการเงนิตรวจสอบแล้ว 

หน่วย: ล้านบาท 
2557 2558 2559 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ  

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  
งบแสดงสถานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 3,094.27 3,096.10 3,645.69 3,646.04 4,036.87 4,036.79 

หนีส้นิรวม 1,802.96 1,803.93 2,349.30 2,349.65 2,636.85 2,636.76 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,291.32 1,292.17 1,296.39 1,296.39 1,400.02 1,400.03 

ทนุจดทะเบียน 306.00 306.00 306.00 306.00 331.46 331.46 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 300.36 300.36 300.36 300.36 325.39 325.39 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้รวม 1,275.39 1,275.38 1,319.45 1,318.98 1,388.72 1,388.64 

คา่ใช้จ่ายรวม 995.70 994.72 1,088.63 1,089.22 1,175.88 1,175.79 

กําไรสทุธิ 181.71 182.46 113.90 113.05 99.36 99.37 

กําไรตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น)(1) 0.61 0.61 0.38 0.38 0.31 0.31 

เงินปันผลตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น)(2) 

0.58 0.58 0.39 0.39 0.01 0.01 

มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(บาท/หุ้น) 

4.30 4.30 4.32 4.32 4.30 4.30 

ท่ีมา: รายงานประจําปีของ SYMC ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูงบการเงิน และข้อมลูอ่ืน ๆ ของกิจการได้จากเว็บไซต์ของสํานกังาน 
ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  
หมายเหต ุ
(1) กําไรตอ่หุ้น คํานวณจากกําไรสทุธิหารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้วในรอบปี 
(2) เงินปันผลตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวมของเงินปันผลประจําปีหารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้ว 
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 สรุปงบการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการระหวา่งงวด 6 เดอืน ปี 2559 และงวด 6 เดือน ปี 2560 ดงันี ้
 งบการเงนิสอบทานแล้ว งบการเงนิสอบทานแล้ว 

หน่วย: ล้านบาท 
งวด 6 เดือน ปี 2559 งวด 6 เดือน ปี 2560 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม 4,036.87 4,036.79 4,176.15 4,176.41 

หนีส้นิรวม 2,636.85 2,636.76 2,724.64 2,724.59 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,400.02 1,400.03 1,451.51 1,451.82 

ทนุจดทะเบียน 331.46 331.46 444.98 444.98 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 325.39 325.39 325.39 325.39 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายได้รวม 672.24 672.17 723.58 723.58 

คา่ใช้จ่ายรวม 577.94 577.11 624.60 624.30 

กําไรสทุธิ 36.73 37.48 48.00 48.30 

กําไรตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น)(1) 

0.11 0.12 0.15 0.15 

เงินปันผลตอ่หุ้น  
(บาท/หุ้น) 

0.01 0.01 - - 

มลูคา่ทางบญัชีตอ่หุ้น 
(บาท/หุ้น) 

4.30 4.30 4.46 4.46 

ท่ีมา: งบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2560 ซึง่สอบทานแล้วของกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลงบ
การเงิน และข้อมูลอ่ืน ๆ ของกิจการได้จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.set.or.th) 
หมายเหต:ุ 
(1) กําไรตอ่หุ้น คํานวณจากกําไรสทุธิหารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้วในรอบปี 
(2) เงินปันผลตอ่หุ้น คํานวณจากผลรวมของเงินปันผลประจําปีหารด้วยจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกและชําระแล้ว 
 

1.4 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการ 
1.4.1 โครงสร้างผู้ถอืหุ้นของกิจการก่อนการทาํคาํเสนอซือ้  
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของกิจการ ได้พิจารณาและอนมุตัิการเพิ่ม
ทนุจดทะเบียนของกิจการจากเดิม 331,463,349 บาท เป็น 444,977,028 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้
ณ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 331,463,349 บาทเป็นทนุจดทะเบียนซึ่งได้ออกและเรียก
ชําระแล้วจํานวนทัง้สิน้ 325,393,681 บาท มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
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ตามบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของกิจการ ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของกิจการซึ่งแบ่งตาม
กลุม่ของบคุคลในครอบครัวและบคุคลที่เก่ียวข้องดงันี ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นที่ออก
และชําระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิ
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 ธนกิจสนุทร  

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 จํากดั (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. อ่ืน ๆ  97,749,216 30.04 

    ท่ีมา: ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  

 
1.4.2 โครงสร้างการถอืหุ้นของกิจการภายหลังการทาํคาํเสนอซือ้ 
ในกรณีที่ผู้ทําคําเสนอซือ้สามารถซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการทัง้หมดตามความประสงค์ที่แสดงไว้ในคําเสนอซือ้ 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของกิจการภายหลงัการทําคําเสนอซือ้ดงักลา่วจะเป็นดงันี  ้

ผู้ ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
ร้อยละเม่ือเทียบกบัหุ้นที่ออกและ
ชําระแล้วและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของกิจการ 
1. ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชนัแนล เซนดิเรียน เบอร์ฮาด 126,090,050 38.75 
2. ผู้ ถือหุ้นกลุม่ ก.  90,751,993 27.89 
3. ผู้ ถือหุ้นเดิม 108,551,638 33.36 

*ผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. รวมถึง นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ นายวนัชยั สมบูรณ์ผล และ นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร โดยแสดงข้อมูลบน
สมมติฐานว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ได้ขายหุ้นที่แต่ละท่านถือครองตามสดัส่วนในอตัราร้อยละ 37 ตามที่ผู้ท าค าเสนอซ้ือได้เสนอซ้ือในการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพย์บางสว่น 
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1.5 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

ชื่อ ตําแหน่ง 

1. นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

3. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

5. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร กรรมการผู้จดัการ/ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

6. นายพงษ์เทพ ธนกิจสนุทร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

7. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

8. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

9. นายวนัชยั สมบรูณ์ผล กรรมการ/ กรรมการบริหาร 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
หมายเหต ุนางสาวณฐัยาณ์ จงึสวสัดิเ์มธา ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท  
 

1.5.2 รายชื่อคณะกรรมการภายหลังการทาํคาํเสนอซือ้ 
 ภายหลงัจากการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางส่วนสําเร็จ ผู้ทําคําเสนอซือ้จะเสนอตวัแทนเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
กิจการตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ทําคําเสนอซือ้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ผู้ทําคําเสนอซือ้
มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระแทนที่กรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการของกิจการ โดยที่กรรมการจํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่านจะถูกเสนอช่ือเพื่อให้
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของกิจการพิจารณาแตง่ตัง้ 

 

1.6 ราคาหุ้นสูงสุดและตํ่าสุดของกิจการ แต่ละไตรมาสในช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี  

ปี ไตรมาส 
ชว่งราคาสงูสดุและตํ่าสดุ (บาทตอ่หุ้น) 

ราคาสงูสดุ ราคาตํ่าสดุ 
2557 ม.ค. - มี.ค. 18.00 12.70 

  เม.ย. - มิ.ย. 20.30 16.10  
  ก.ค. - ก.ย. 19.00 16.20 
  ต.ค. - ธ.ค. 18.20 13.00 

2558 ม.ค. - มี.ค. 16.00 13.70  
  เม.ย. - มิ.ย. 16.50 12.90 
  ก.ค. - ก.ย. 15.60 9.80 
  ต.ค. - ธ.ค. 11.20 8.60 

2559 ม.ค. - มี.ค. 9.00 8.15 
  เม.ย. - มิ.ย. 9.75 8.20 
  ก.ค. - ก.ย. 10.10 7.00 
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ปี ไตรมาส 
ชว่งราคาสงูสดุและตํ่าสดุ (บาทตอ่หุ้น) 

ราคาสงูสดุ ราคาตํ่าสดุ 
  ต.ค. - ธ.ค. 9.35 6.90 

2560 ม.ค. - มี.ค. 13.30 8.15 

 
เม.ย. – มิ.ย. 12.40 11.10 

 ก.ค. – ส.ค. 12.40 11.20 
ท่ีมา: ระบบข้อมลูตลาดหลกัทรัพย์ฉบบัออนไลน์ (SET Smart) 

  หมายเหต ุคณะกรรมการของ SYMC เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2559 และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีของ SYMC เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ได้
มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 12 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 
2. แผนการดาํเนินการภายหลังการทาํคาํเสนอซือ้หุ้นบางส่วน 

2.1 สถานภาพของกิจการ  
ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้  ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิก
ถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
 2.2 นโยบายและแผนการบริหารกิจการ 

หากการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นเสร็จสมบรูณ์ ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การดําเนิน
ธุรกิจหลกัของกิจการอยา่งมีนยัสาํคญัภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการคําเสนอซือ้  โดยผู้ทํา
คําเสนอซือ้มีเจตนามุ่งหมายให้กิจการเติบโตและดําเนินธุรกิจไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี ้
ผู้ทําคําเสนอซือ้ไมม่ีแผนท่ีจะเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายใน 12 เดือนหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
คําเสนอซือ้ 
 
แผนระยะสัน้ถึงระยะกลางในการดําเนินธุรกิจของกิจการหลงัจากทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นสามารถสรุปได้ดงันี ้

2.2.1 การดําเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องโดย 
- กิจการยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจโครงข่ายภายในประเทศที่มีอยู่มีความเสถียรภาพและมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
- กิจการจะให้บริการระหว่างประเทศโดยใช้โครงข่ายเคเบิลใต้นํา้ที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศมาเลเซีย 

ประเทศกมัพชูาและประเทศไทย (Malaysia-Cambodia-Thailand (MCT) submarine cable system) ซึง่
กิจการลงทนุอยู ่ 

- กิจการจะเพิม่รายได้จากการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ICT services)นอกเหนือ 
จากรายได้ที่เกิดจากการให้บริการด้านโทรคมนาคม และ 

- กิจการจะพฒันาธุรกิจโครงขา่ยและเขตสญัญาณบริการระหวา่งประเทศโดย 
1) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกตเวย์ระหว่างประเทศและเพิ่มจุดเ ช่ือมต่อ (points of 

interconnection) ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย พม่า กมัพชูา และลาว โดยมุ่งไปที่ตลาดค้าสง่และ
องค์กร และ 
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2) การริเร่ิมในการเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยของ TIME รวมถึง CMC Telecom และโครงขา่ยอื่นที่ TIME ลงทนุ
อยู ่เพื่อท่ีจะเสนอการให้บริการที่มีความสามารถในการแข่งขนัและครอบคลมุโดยการรวมสญัญาและ
การประกนัรายได้ไว้จดุเดียว (Single level guarantee) 

2.2.2 แผนการลงทนุเพื่อการขยายกิจการไปสูก่ลุม่ธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
- กิจการจะพิจารณาโดยรอบคอบและศกึษาความเป็นไปได้เพื่อประเมินช่องทางการทําธุรกิจ และโอกาสใน

การเติบโตของกิจการท่ีจะขยายในอนาคต และ 
- กิจการจะประเมินผลในการขยายตลาดศนูย์ข้อมลู โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

1) สร้างศนูย์ข้อมลูที่เป็นกลาง (carrier-neutral) ที่มีการเช่ือมตอ่คณุภาพสงู 
2) ทํางานร่วมกับกิจการศูนย์ข้อมลูของ TIME (AIMS) เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์การขยายตลาด

ศนูย์ข้อมลู 
 
นอกจากนี ้เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขสาํหรับการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นตามหนงัสอืแจ้งความประสงค์ฯ ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของกิจการซึ่งได้จดัประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้างมากด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบในอตัราร้อยละ 99.91 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการตามสดัสว่น
การถือหุ้น ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องไมส่งูกวา่ 8.80 บาทตอ่หุ้น 
(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุมีมลูคา่ประมาณ 1,000,000,000 บาท และ 
(ค) การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของกิจการจะเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขว่าการ

ทําคําเสนอซือ้หุ้นบางส่วนเสร็จสมบรูณ์ และผู้ทําคําเสนอซือ้เข้าไปเป็นผู้ ถือหุ้นของกิจการในสดัสว่น
ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ทําคําเสนอซือ้มีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

 
ภายหลังจากการทําคําเสนอซือ้หุ้ นบางส่วนสําเร็จ ผู้ ทําคําเสนอซือ้จะแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อเข้าทําหน้าที่เป็นผู้
บริหารงานของกิจการ โดยตวัแทนของผู้ทําคําเสนอซือ้จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของกิจการ ซึ่งใน
กรณีดงักลา่ว จํานวนตวัแทนของผู้ทําคําเสนอซือ้จะเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นในกิจการของผู้ทําคําเสนอซือ้ และ
การแต่งตัง้ตวัแทนจะดําเนินการตามข้อบงัคบัของกิจการ รวมถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องของพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง) นอกจากนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ผู้ทําคําเสนอซือ้มีความประสงค์ที่จะแต่งตัง้กรรมการ
อิสระแทนท่ีกรรมการบริหารทา่นเดิม เพื่อเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการของกิจการ 

 
นอกจากที่กลา่วข้างต้น  ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการทําคําเสนอซือ้ ผู้ทําคําเสนอซือ้ไม่
มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมการของกิจการ หรือแต่งตัง้กรรมการของกิจการเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีที่
คณะกรรมการของกิจการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของกิจการ มีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หรือแต่งตัง้
กรรมการใหมต่ามกระบวนการเสนอช่ือของกิจการ รวมทัง้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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2.3 รายการระหว่างกัน 
ปัจจุบนั กิจการได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ์ และ/หรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เร่ือง การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพื่อป้องกันการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกิจการ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และ /หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง  
 
ก่อนการทําคําเสนอซือ้หุ้นบางสว่นของกิจการ บริษัทยอ่ยและบริษัทในเครือของผู้ทําคําเสนอซือ้ และบริษัทย่อยของ 
TIME ได้ทําธุรกรรมกบักิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกิจการและมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป สรุปรายละเอียดของ
รายการได้ดงันี ้

บริษัท ความสัมพนัธ์ รายละเอียด 
บริษัท เคิร์ซ จํากดั 
(“KIRZ”) 

บริษัทในเครือของ
ผู้ทําคําเสนอซือ้ 

SYMC ให้บริการหลกัแก่ KIRZ จํานวน 2 รายการ ได้แก่  
(1) บริการ Internet Access และ (2) บริการ Private Network 
โดยเป็นการให้บริการแบบมีค่าตอบแทน ซึ่งรายได้หลกัเกิดจาก
การให้บริการ Internet Access  
รายการดงักล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

Global Transit 
Communications Sdn 
Bhd (“Global Transit”) 

บริษัทยอ่ยของ TIME SYMC ได้เช่าโครงขา่ยระหวา่งประเทศจาก Global Transit เพื่อ
ให้บริการ IPLC แก่ลูกค้าที่ ต้องการเ ช่ือมต่อเครือข่ายจาก
ประเทศไทยไปยงัประเทศมาเลเซีย  
รายการดงักล่าวเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของกิจการ และเป็น
เง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามราคาตลาด 

ที่มา : ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 
 

ภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากสิน้สดุระยะเวลาการคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ผู้ทําคําเสนอซือ้อาจมีการทําธุรกรรม
กบักิจการซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติเพื่อให้สอดคล้องกบัแผนการดําเนินธุรกิจของกิจการหลงัจากทําคําเสนอซือ้หุ้น
บางส่วน อย่างไรก็ดี ผู้ ทําคําเสนอซือ้ไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญซึ่งประเภทหรือขนาดของรายการ
ระหวา่งกนัของกิจการซึง่กําหนดไว้ตามนโยบายเก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนัที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนัแตอ่ยา่งใด 
 
อยา่งไรก็ตาม ผู้ทําคําเสนอซือ้จะพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้แน่ใจว่าการทํารายการระหว่างกนัซึ่งจะเกิดขึน้ใน
อนาคตเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขเสมอืนการทํารายการกบับคุคลภายนอก (arm’s length basis) รวมถึงข้อกําหนดและ
เง่ือนไขของรายการระหวา่งกนัตา่ง ๆ ในอนาคตให้เป็นรายการทัว่ไปท่ีไม่ได้มีข้อกําหนดพิเศษ หรือให้สิทธิประโยชน์
ระหว่างกิจการต่อบริษัทที่เก่ียวข้อง บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้
ความเห็นที่จําเป็นในการเข้าทํารายการใด ๆ ก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ของกิจการ (แล้วแตก่รณี) เพื่ออนมุตัิตอ่ไป  
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาํเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

1. วิธีตอบรับคาํเสนอซือ้ 
 ในการตอบรับคําเสนอซือ้ ผู้ ถือหุ้นของกิจการที่ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ไม่ว่าทัง้หมดหรือ

บางสว่น จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.1. กรอกข้อความในแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“แบบตอบ

รับคําเสนอซือ้”) ตามเอกสารแนบ 1.2 สําหรับหุ้ นสามัญ หรือตามเอกสารแนบ 2.2 สําหรับใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ในหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้แสดงเจตนา
ขาย 

 หมายเหต:ุ ผูแ้สดงเจตนาขายจะตอ้งแปลงหลกัทรพัย์ใหต้รงกบัสญัชาติของผูถื้อก่อนจึงจะน ามาแสดงเจตนาขายกบั
ตวัแทนในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์ โดยตวัแทนในการรบัซ้ือหลกัทรพัย์จะไม่รบัซ้ือหลกัทรพัย์จากผูแ้สดงเจตนาขายทีมี่
สญัชาติไม่ตรงกนั  

 
1.2. แนบเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย ดงัตอ่ไปนี ้
1.2.1. กรณีที่เป็นใบหุ้น ให้ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น เพื่อโอนลอยในช่อง “ลงลายมือช่ือผู้ โอน” ในด้านหลงัของ

ใบหุ้น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผู้แสดงเจตนาขายจํานวน 2 ชุด ตามที่ระบุในข้อ 1.2.4 แล้วแต่กรณี 
ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่สลกัหลงัใบหุ้น และในเอกสารประกอบทกุฉบบัของผู้ แสดงเจตนาขายจะต้องเป็นลายมือช่ือ
เดียวกนั ในการนีผู้้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนา
ขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 (ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะ 
เวลารับซือ้) เนื่องจากตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องนําใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ หากใบหุ้น
ได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้
แสดงเจตนาขายติดตอ่รับใบหุ้นคืน 

 กรณีที่ช่ือคํานําหน้าช่ือหรือนามสกุลของผู้แสดงเจตนาขายบนใบหุ้น ไม่ตรงหรือสะกดไม่ตรงกับ
บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้ผู้แสดงเจตนาขาย

กรอก “แบบคําขอแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหลกัทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 5 พร้อมแนบเอกสารประกอบการ

แก้ไขของทางราชการ โดยข้อมูลใหม่ต้องระบุให้ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้จดัการมรดก ต้องยื่นสาํเนาคําสัง่ศาลที่แต่งตัง้ให้เป็นผู้จดัการมรดก

ที่ออกให้ไมเ่กิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับ สําเนาใบมรณะบตัร สําเนาบตัรประจําตวัประชา 

ชนของผู้จัดการมรดก และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก ที่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง
และสลกัหลงัใบหุ้นโดยผู้จดัการมรดก  

 กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นผู้ เยาว์ บิดาและมารดาของผู้ เยาว์ต้องลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้น
และแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของบิดา มารดา และสําเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา 
และผู้ เยาว์ พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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หมายเหต:ุ การแสดงเจตนาขายในกรณีที่เป็นใบหุ้น การตอบรับค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย์จะสมบูรณ์ เมื่อใบหุ้นได้
ผ่านการตรวจสอบและรบัฝากโดยศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านัน้ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธ
การรับฝากจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซ้ือหลกัทรัพย์จะด าเนินการแจ้งให้ผูแ้สดงเจตนาขาย
ติดต่อรบัใบหุน้คืน 
 
1.2.2. กรณีที่ฝากหุ้นไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้แสดงเจตนาขาย
ติดตอ่กบับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝากหุ้นของกิจการท่ีจะเสนอขายไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้โอนหุ้นของกิจการ เข้าบญัชีดงันี ้
 

  บญัชีช่ือ : “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด เพื่อการเสนอซือ้หลักทรัพย์” 
  เลขที่บญัชี: 007-0000000982 
 

1.2.3. กรณี NVDR ให้ผู้แสดงเจตนาขายติดตอ่กบับริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้แสดงเจตนาขายฝาก NVDR ของ
กิจการท่ีจะเสนอขายไว้ในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตน เพื่อแจ้งความประสงค์ในการแสดงเจตนาขาย พร้อม
แนบเอกสารหลกัฐานตามข้อ 1.2.4 และให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้โอนหุ้นของกิจการ เข้าบญัชีดงันี ้

 
  บญัชีช่ือ : “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Tender Offer”” 
  เลขที่บญัชี: 007-0000000982 
 

  ผู้ ถือ NVDR ต้องมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ตามเอกสารแนบ 2.2 พร้อมเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย
ตามข้อ 1.2.4 ภายในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลา
รับซือ้) เนื่องจากในทางปฏิบตัิการเสนอขายในกรณีที่เป็น NVDR จะต้องมีขัน้ตอนการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้น
สามญัในระบบไร้ใบหุ้น ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะไม่สามารถรับซือ้ NVDR ได้หากผู้ ถือ NVDR ไม่
สามารถดําเนินการเปลี่ยน NVDR เป็นหุ้นสามญัในระบบไร้ใบหุ้นได้ทนัภายในระยะเวลารับซือ้ ดงันัน้ ผู้ ถือ 
NVDR จึงต้องยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ 

 
1.2.4. เอกสารประกอบการแสดงเจตนาขาย กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็น 
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอาย ุ(ในกรณีที่เป็นบตัร
ข้าราชการหรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ถ้าไมม่ีเลขประจําตวัประชาชนบนบตัร ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านด้วย) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการแสดงเจตนาขายทกุฉบบั 
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 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง ที่ยงัไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการแสดงเจตนาขายทกุฉบบั 
 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที่มีข้อมลูลา่สดุ และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึง
วนัยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่
ได้ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสอืรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องในเอกสารตามที่ระบุ
ในข้อ 1.2.4 แล้วแตก่รณี 
 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนงัสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนัน้ หรือ
หน่วยงานของประเทศที่นิติบคุคลนัน้มีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือของนิติบคุคล ช่ือผู้มีอํานาจลงนามผูกพนันิติ
บคุคล ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 
นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้
ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาหนงัสอืรับรองข้างต้น พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้องในเอกสารตามที่ระบใุน
ข้อ 1.2.4 แล้วแตก่รณี 
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ โดยเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทํา
การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทําหรือผู้ให้คํารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทย
หรือกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดําเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนั
ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ 
ส าหรบันิติบคุคลสญัชาติต่างดา้วทีมิ่ไดป้ระกอบกิจการในประเทศไทย และมีถ่ินทีอ่ยู่ในประเทศที่ไม่มีอนสุญัญา
ภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แต่อนสุญัญาภาษี
ซ้อนนัน้ไม่ไดมี้การยกเวน้ในเร่ืองการหกัภาษี ณ ทีจ่่ายทีจ่ดัเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้น หรือแลกเปลี่ยนหุ้น 
ในประเทศไทย 
ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอกรายละเอียดของราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายใน “แบบแจ้งต้นทุน
ของหลกัทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย” ตามเอกสารแนบ 4 เพื่อใช้ในการหกัภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับหุ้นสามญัและ 
NVDR แล้วแตก่รณี และแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ 
ผู้แสดงเจตนาขายต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับกําไรจากการขายหุ้น ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างระหว่างราคา
เสนอซือ้ และราคาทนุของหุ้นกิจการของผู้แสดงเจตนาขายที่ถือครอง โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถคํานวณ
กําไรจากการขายหุ้นจากสว่นต่างระหว่าง (1) ราคาเสนอซือ้คณูด้วยจํานวนหุ้น หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย 
และ (2) ต้นทนุหุ้นสามญั หรือ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย แล้วแตก่รณี  
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หากผู้แสดงเจตนาขายซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ใน
ประเทศที่ไม่มี อนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นคู่สญัญาตามอนสุญัญา
ภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แตอ่นสุญัญาภาษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้นในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายที่จดัเก็บจากผล
กําไรจากการขายหุ้นสามญัที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบรุาคาต้นทนุ หรือมิได้แนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุมา
พร้อมกับใบยืนยนัราคาต้นทุนหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ที่ จ่ายโดยคิดคํานวณ
ภาษีจากจํานวนเงินคา่ขายหลกัทรัพย์ทัง้จํานวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

 
  ทัง้นี ้ราคาทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเทา่กบั 12.20 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาทําคําเสนอซือ้ที่ได้รับอนมุตัิ

จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560  
 

1.2.5. กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไมส่ามารถยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ด้วยตนเอง  
 ต้องมีหนงัสอืมอบอํานาจ ตามเอกสารแนบ 1.3 สําหรับผู้ ถือหุ้นสามญั หรือเอกสารแนบ 2.3 สําหรับ NVDR ติด

อากรแสตมป์ 10 บาท แล้วแต่กรณี พร้อมแนบสําเนาหลกัฐานของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจตามข้อ 
1.2.4 ตามแตก่รณี และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 
1.2.6. เอกสารอื่นใดตามแตต่วัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะร้องขอ 

  ทัง้นี ้หากมีข้อสงสยัประการใดเก่ียวกบัวิธีตอบรับคําเสนอซือ้ กรุณาติดต่อตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ตามที่
อยูด่งันี ้
ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั  
ที่อยู ่ : อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3  ชัน้ 17  (สาขาสินธร)  เลขที่ 130 - 132  ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี  เขต

ปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท์ : 02-685-6685 หรือ 02-685-6684 
โทรสาร : 02-657-3236 

  ยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ ซึ่งกรอกข้อความอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการแสดง
เจตนาขายตามที่ระบใุนข้อ 1.2.4 ระหวา่งวนัท่ี 28 กนัยายน ถึงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ในระหวา่งเวลา 09.00 
น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัทําการของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ตามที่อยูด้่านลา่งนี ้

 
ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ที่อยู ่ อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3  ชัน้ 17  (สาขาสินธร)  เลขที่ 130 - 132  ถนนวิทยุ  แขวงลมุพินี          

เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศพัท์ 0-2670-8691 หรือ 0-2670-8695   

   
  ทัง้นี ้ผู้ทาํคาํเสนอซือ้และตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับการยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ทาง

ไปรษณีย์ 
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1.2.7. กรณีที่เป็นใบหุ้น  
  ผู้แสดงเจตนาขายต้องมายื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ตามเอกสารแนบ 1.2 พร้อมเอกสารประกอบการแสดง

เจตนาขายตามข้อ 1.2.4 ภายในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ลว่งหน้าอย่างน้อย 2 วนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลารับซือ้) เนื่องจากตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะต้องนําใบหุ้นไปตรวจสอบและฝากไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ หากใบหุ้นได้รับการปฏิเสธการรับฝากจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะถือว่าการยื่นแบบตอบรับคําเสนอซือ้ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และไม่มีการรับซือ้
เกิดขึน้ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะดําเนินการแจ้งให้ผู้แสดงเจตนาขายติดตอ่รับใบหุ้นคืนตอ่ไป 
1.2.8. กรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) 

  ในกรณีที่ผู้ แสดงเจตนาขายมีหุ้นฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ แสดงเจตนาขายเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้นัน้  ให้ผู้แสดง
เจตนาขายติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ ให้บริการรวบรวมและนําสง่แบบตอบรับคําเสนอซือ้มายงั
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถสง่แบบตอบรับคําเสนอซือ้ พร้อมเอกสารประกอบ
ได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่วภายในวนัท่ีบริษัทหลกัทรัพย์แตล่ะบริษัทจะได้กําหนด เพื่อบริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะ
ได้นําสง่ให้กบัตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ให้ทนัภายในระยะเวลารับซือ้ 
1.2.9. กรณี NVDR 

  ผู้แสดงเจตนาขายจะต้องดําเนินการตามขัน้ตอนการตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์สําหรับ NVDR ตามเอกสาร
แนบ 2.1 ทัง้นี ้ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือ NVDR มายื่นแบบตอบรับตามเอกสารแนบ 
2.2 และเอกสารประกอบการแสดงเจตนาขายในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามข้อ 1.2 ลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 วนัทําการก่อน
วนัสดุท้ายของระยะเวลารับซือ้ เนื่องจากตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์มีขัน้ตอนท่ีต้องดําเนินการโอนหุ้นสามญั
และ NVDR กบับริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั เพื่อดําเนินการตามขัน้ตอนของการตอบรับคําเสนอซือ้ตอ่ไป 

 
1.3. กรณีผู้ตอบรับคําเสนอซือ้ต้องการแสดงเจตนาขายหุ้นของกิจการ ที่ติดจํานําหรือภาระผกูพนั ผู้ตอบรับคําเสนอ

ซือ้จะต้องดําเนินการไถ่ถอนจํานําหรือปลดภาระผกูพนัก่อนท่ีจะดําเนินการตอบรับคําเสนอซือ้ 
 

1.4. กรณีผู้แสดงเจตนาขายไม่ปฏิบตัิตามวิธีการตอบรับคําเสนอซือ้ หรือพบว่าเอกสารประกอบการตอบรับคําเสนอ
ซือ้หลกัทรัพย์ไม่ครบถ้วน ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการ
ตอบรับคําเสนอซือ้ตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจํากดั
ในการดําเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายอยา่งเป็นธรรม 

 
2. วิธีการรับซือ้หลักทรัพย์ 
 ผู้ทําคําเสนอซือ้จะรับซือ้หุ้นทัง้หมดของกิจการที่มีผู้ เสนอขายภายใต้คําเสนอซือ้ฉบับนี ้ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ 

ยกเว้นในกรณีที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ยกเลกิคาํเสนอซือ้ตามเง่ือนไขในการยกเลกิคาํเสนอซือ้ที่ระบไุว้ในสว่นท่ี 1 ข้อ 9 และ
สว่นท่ี 4 ข้อ 5 
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3. วิธีการชาํระราคา 
 เมื่อตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับแบบตอบรับและเอกสารประกอบการตอบรับคําเสนอซือ้ตามที่ระบใุนข้อ 1.1 

และ 1.2 ข้างต้น ครบถ้วนถกูต้องแล้ว ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับการชําระราคาคา่หุ้น โดยวิธีดงัตอ่ไปนี  ้
 3.1 รับโอนเงินเข้าบญัชีของธนาคารดงันี ้
  ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BBL) 
  ธนาคาร กรุงไทย จํากดั (มหาชน) (KTB) 
  ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) (BAY) 
  ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) (KBANK) 
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) (SCB) 
  ธนาคาร ทหารไทย จํากดั (มหาชน) (TMB) 
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) (CIMBT) 
  ธนาคาร ธนชาต จํากดั (มหาชน) (TBANK) 
  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) (UOB) 
 

 ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนชําระราคาคา่หุ้นเข้าบญัชีออมทรัพย์ หรือบญัชีกระแสรายวนัของผู้แสดงเจตนา
ขายในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ทัง้นี ้ช่ือบญัชีผู้ รับโอนจะต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัผู้แสดงเจตนาขายตามที่ได้ระบใุน
ใบตอบรับเทา่นัน้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องแนบสําเนาสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบช่ืุอบญัชีและเลขที่บญัชี 
หรือสาํเนารายงานบญัชีกระแสรายวนั อยา่งใดอยา่งหนึง่ตามแตก่รณี พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 
4. สิทธิของผู้ถอืหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขายไว้แล้ว 
 หากผู้ทําคําเสนอซือ้ไมไ่ด้ยกเลกิคําเสนอซือ้ตามเง่ือนไขที่ระบใุนคําเสนอซือ้ในครัง้นี ้ผู้แสดงเจตนาขายที่ได้ยื่นแบบ

ตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์แล้วโดยถูกต้องตามที่กําหนดในคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์นี ้และไม่ได้ยกเลิกการแสดง
เจตนาขาย จะได้รับชําระราคาตามวิธีการชําระราคาที่ระบใุนสว่นท่ี 4 ข้อ 3 ข้างต้น 

 ทัง้นี ้หากมีเหตกุารณ์ที่สง่ผลให้มีการยกเลกิคําเสนอซือ้ตามที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขของสว่นที่ 1 ข้อ 9 และของสว่นที่ 
4 ข้อ 5 ผู้ทําคําเสนอซือ้จะคืนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้แสดงเจตนาขายภายในวนัทําการถดัไปนบัจากวนัที่ผู้ทําคําเสนอซือ้
ได้แจ้งยกเลกิคําเสนอซือ้ 

 หากมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ซึง่สง่ผลให้มีการปรับราคาเสนอซือ้ตามที่กําหนดไว้ในเง่ือนไขข้อ 8 สว่นที่ 1 ผู้ทําคําเสนอซือ้
จะดําเนินการดงันี ้
4.1 ผู้ทําคําเสนอซือ้จะชําระราคาหลกัทรัพย์ในราคาที่ลดลงแก่ผู้แสดงเจตนาขายทกุรายตามราคาเสนอซือ้ที่ลดลง  
4.2 ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซือ้สงูขึน้ ผู้ทําคําเสนอซือ้จะชําระราคาหลกัทรัพย์ตามราคาที่สงูขึน้นัน้แก่ผู้แสดง

เจตนาขายทกุราย 
 
5. เงื่อนไขการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย 
 สาํหรับผู้แสดงเจตนาขายที่ต้องการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

5.1  วนัสดุท้ายที่ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ คือวนัที่ 30 ตลุาคม 2560 ซึ่งเป็นวนัทํา 
การท่ี 20 ของระยะเวลารับซือ้ โดยผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายได้ตลอดระยะเวลาใน
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การรับซือ้หลกัทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของทกุวนัทําการ ตัง้แต่วนัที่ 28 กนัยายน 2560 ถึง
วนัท่ี 30 ตลุาคม 2560 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 20 วนัทําการ 

 
5.2 วิธีการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
  ผู้แสดงเจตนาขายที่มีความประสงค์จะยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนในเอกสารแนบ 3.1 

ดงันี ้
5.2.1  กรอกข้อความในแบบคําขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.2 
5.2.2  แนบเอกสารประกอบการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.2.1 หลกัฐานการรับใบหุ้น หรือ ใบโอนหุ้นผ่านศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือใบสําคญัแสดงการโอน 
NVDR และแบบตอบรับ 

5.2.2.2 กรณีผู้ที่จะยกเลกิการแสดงเจตนาขายเป็น 
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ (ในกรณีที่ใช้

บตัรข้าราชการ หรือ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสาํเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดงที่อยูต่ามทะเบียนบ้านและ
หน้าที่แสดงช่ือผู้แสดงเจตนาขายด้วยพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรองสําเนา
ถกูต้องของเอกสารทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคําเสนอซือ้อื่นๆ 

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
 สาํเนาใบตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือที่

รับรองสาํเนาถกูต้องของเอกสารทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลายมอืช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคําเสนอ
ซือ้อื่นๆ 

(ค) นิติบุคคลสัญชาติไทย 
 สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบบัที่มีข้อมลูลา่สดุ และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึง

วนัยื่นแบบคําขอยกเลกิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน บัตรข้าราชการ บตัร
พนกังานรัฐวิสาหกิจของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ในกรณีที่เป็นบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านด้วย) กรณีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สําเนาใบต่างด้าว 
หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนงัสือรับรองข้างต้น 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรองสําเนาถูกต้องของเอกสารทัง้หมดนีต้้องตรงกับ
ลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคําเสนอซือ้อื่นๆ 

(ง) นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 
 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล และหนงัสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล หรือ

หน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล ช่ือผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ
บคุคล ที่ตัง้สํานกังานใหญ่ และอํานาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล โดยต้องมีอายไุม่เกิน 6 
เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบคําขอยกเลิก พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงนามที่ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาหนงัสือรับรองข้างต้น 
ตามที่ระบใุนข้อ 5.2.2.2 (ก) หรือ (ข) แล้วแตก่รณีพร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยลายมือช่ือที่รับรอง
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สําเนาถกูต้องของเอกสารทัง้หมดนีต้้องตรงกบัลายมือช่ือที่ปรากฏในเอกสารประกอบแบบตอบรับคําเสนอซือ้
อื่นๆ 

 
 สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ 

Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และ
ได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสลุไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทําหรือรับรองความ
ถกูต้อง ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบคําขอยกเลกิ  
กรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายไมส่ามารถมาด้วยตนเอง 

 ยื่น “หนังสือมอบอํานาจสําหรับยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ตามเอกสารแนบ 3.3 พร้อมติด
อากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจตามที่ระบุในข้อ 5.2.2.2  
แล้วแตก่รณี พร้อมลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 

 
5.3  ยื่น “แบบคําขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์” ซึ่งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน 

พร้อมเอกสารประกอบการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยยื่นได้ที่ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ตามที่อยู่ที่
ระบไุว้ในข้อ 1.2.6 ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

  
 ทัง้นี ้ผู้ทาํคาํเสนอซือ้หรือตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารการยกเลิกการแสดงเจตนา

ขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ 
 
5.4  เมื่อตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับแบบคําขอยกเลิก และเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ครบถ้วนถูกต้อง 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
5.4.1  ในกรณีขอรับคืนเป็นใบหุ้น  
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะนําใบหุ้นคืนแก่ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจ ในวนัทําการ
ถดัจากวนัที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจมาดําเนินการยกเลิกการแสดงเจตนาขาย โดยผู้
ยกเลกิการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถมาติดตอ่รับใบหุ้นคืนได้ ที่สํานกังานของตวัแทนในการ
รับซือ้หลกัทรัพย์ ตามที่อยูใ่นข้อ 1.2.6 
5.4.2  ในกรณีขอรับคืนผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (เพื่อนําฝากเข้าบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนา
ขายมีบญัชีอยู)่  
ผู้ยกเลกิการแสดงเจตนาขายจะต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมการโอนหุ้นรายการละ 100 บาท โดยตวัแทนในการรับซือ้
หลกัทรัพย์จะโอนหุ้น หรือ NVDR คืนผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัชีฝากหลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในแบบ
ยกเลกิการแสดงเจตนาขาย ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับมอบอํานาจมา
ดําเนินการยกเลกิการแสดงเจตนาขาย 
 หมายเหตุ: การรับหลกัทรัพย์คืนเป็นใบหุ้น หรือการรับหลกัทรัพย์คืนผ่านศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วยระบบ 
Scripless จะเป็นไปตามลกัษณะของหุ้น (ใบหุ้นหรือ Scripless) ที่ผู้แสดงเจตนาขายนํามาเสนอขาย ผู้ยกเลิก
การแสดงเจตนาขายไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบการรับหลกัทรัพย์คืนได้ 
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5.4.3  สาํหรับผู้ตอบรับคําเสนอซือ้ที่ได้แสดงเจตนาขาย NVDR จะได้รับคืนหลกัทรัพย์ NVDR ที่แสดงเจตนาขาย
ไว้ ผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 
 

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์คืนกรณีที่มีการยกเลิกคาํเสนอซือ้หลักทรัพย์ 
 ในกรณีที่มีการยกเลกิคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตามที่ได้ระบไุว้ในข้อ 9 ของสว่นท่ี 1 ผู้ทําคําเสนอซือ้จะสง่หนงัสือแจ้งการ

ยกเลิกคําเสนอซือ้พร้อมเหตผุลไปยงัสํานกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ กิจการ และผู้ ถือหลกัทรัพย์ของกิจการทุก
รายที่มีช่ือปรากฏตามรายช่ือในทะเบียนผู้ ถือหลกัทรัพย์ลา่สดุภายในวนัทําการหลงัจากวนัสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ และ
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะดําเนินการดงันี ้
6.1 กรณีที่เป็นใบหุ้น 

ในกรณีที่มีการยกเลกิคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะคืนใบหุ้นให้แก่ผู้แสดงเจตนาขาย โดยผู้
แสดงเจตนาขายสามารถมาติดตอ่รับใบหุ้นคืนได้ที่สถานท่ีทําการของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ตามที่อยูท่ี่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1.3.1 นบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีผู้ทําคําเสนอซือ้แจ้งการยกเลิกคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์  ทัง้นี ้เนื่องจาก ใน
กรณีหลกัทรัพย์ที่เป็นใบหุ้น ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ต้องนําใบหุ้นไปตรวจสอบความถูกต้องที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ในช่วง 2 วนัทําการก่อนสิน้สดุระยะเวลารับซือ้ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะทําการแปลงใบหุ้นเป็นระบบไร้
ใบหุ้น ดงันัน้ การขอรับคืนเป็นใบหุ้นผู้แสดงเจตนาขายต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ีตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์กําหนด
ไว้ โดยผู้แสดงเจตนาขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ที่เก่ียวกบัการคืนใบหุ้นทัง้หมด ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการออกใบหุ้นอยา่งน้อย 14 วนั 
6.2 กรณีไร้ใบหุ้น (Scripless) และ NVDR 
ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะดําเนินการคืนหุ้นผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  เพื่อนําฝากเข้าบริษัทหลกัทรัพย์ที่ ผู้
แสดงเจตนาขายมีบญัชีอยู่ โดยตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะโอนหุ้นคืนผา่นศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัชี ฝาก
หลกัทรัพย์ตามที่ผู้แสดงเจตนาขายระบไุว้ในแบบตอบรับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ผู้ทําคํา
เสนอซือ้แจ้งการยกเลกิคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
หมายเหตุ: การรับหุ้นคืนเป็นใบหุ้นหรือการรับหุ้นคืนผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ด้วยระบบ Scripless จะเป็นไปตาม
ลกัษณะของหุ้นท่ีนํามาเสนอขาย ผู้แสดงเจตนาขายไมส่ามารถเปลีย่นแปลงแบบการรับหุ้นคืนได้ 

 
7. การกาํหนดราคาเสนอซือ้ 

7.1 ที่มาของราคาเสนอซือ้ 
ราคาเสนอซือ้ 12.20 บาทตอ่หุ้นเป็นราคาที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ได้มาซึ่งหุ้นสามญัของกิจการจํานวน 5,694,389 หุ้น หรือ
คิดเป็นมลูคา่ 69,471,545.80 บาท ตามที่ได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อ 4.1.3 
 
นอกจากนี ้ราคาเสนอซือ้ 12.20 บาทต่อหุ้นเป็นราคาเสนอซือ้ที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของกิจการ 
และเป็นราคาที่สงูกวา่เมื่อเทียบกบัราคาดงัตอ่ไปนี ้

- เป็นราคาที่สงูกว่าประมาณร้อยละ 3.39 เมื่อเทียบกบัราคา VWAP ในช่วง 90 วนั ที่ราคา 11.80 บาทต่อ
หุ้น ระหวา่งวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ถึง 31 สงิหาคม 2560  

- เป็นราคาที่สงูกวา่ประมาณร้อยละ 173.54 เมื่อเทียบกบัราคามลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ที่ราคา 4.46 บาทตอ่หุ้น 
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7.2 ราคาสงูสดุที่ผู้ทําคําเสนอซือ้หรือบุคคลตามมาตรา 258 ได้มาในระยะเวลา 90 วนั ก่อนวนัยื่นคําเสนอซือ้ต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. 
ตามที่ได้ระบไุว้ในสว่นท่ี 2 หวัข้อ 4.1.3 ผู้ทําคําเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นสามญัของกิจการที่ราคา 12.20 บาทต่อหุ้นซึ่งเป็น
ราคาสงูสดุที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ได้มาซึง่หุ้นของกิจการในระยะเวลา 90 วนัก่อนวนัยื่นคําเสนอซือ้ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 

 
8. การได้หุ้นก่อนการทําคําเสนอซือ้ (เฉพาะกรณีการเสนอซือ้หุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554) 
ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัที่ผู้ทําคําเสนอซือ้ยื่นทําคําเสนอซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของกิจการต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. (วนัที่ 27 กนัยายน 2560) ผู้ทําคําเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซือ้ได้มาซึ่งหุ้นของ
กิจการจาก นางสาว บษุกร จารุวชิราธนากุล จํานวน 5,694,389 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 1.75 ของจํานวนหุ้น
สามญัที่ออกและจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของกิจการ 
 
นอกจากนีผู้้ทําคําเสนอซือ้และบคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซือ้ได้ยืนยนัว่าการได้มาซึ่งหุ้นสามญัของ
กิจการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์
เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการข้อ 50 (4) ซึ่งกําหนดไว้ดงันี ้(ก) ผู้ทําคําเสนอซือ้และ
บคุคลตามมาตรา 258 ของผู้ทําคําเสนอซือ้ได้มาซึ่งหุ้นสามญัของกิจการจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งเป็นการเฉพาะไม่
วา่ครัง้เดียวหรือหลายครัง้รวมกนัไม่เกินกวา่ร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่จะเสนอซือ้ตามคําเสนอซือ้บางส่วน และ (ข) 
สิทธิออกเสียงจากหุ้ นและหุ้นที่จะได้มาจากการใช้สิทธิซือ้หรือแปลงสภาพตามหลกัทรัพย์แปลงสภาพที่ได้มาใน
ระยะเวลาดงักล่าวเมื่อรวมกนัแล้วไม่เกินกว่าร้อยละ 20.00 ของสิทธิออกเสียงทัง้หมดของจํานวนหุ้ นที่จะเสนอซือ้
ตามคําเสนอซือ้บางสว่น 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารแนบ 1 

วิธีการตอบรับค าเสนอซือ้และการจองซือ้หลกัทรัพย์ และแบบฟอร์ม 
 

เอกสารแนบ 1.1 ขัน้ตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

เอกสารแนบ 1.2 แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท  

เอกสารแนบ 1.3 หนงัสอืมอบอ านาจในการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 

 
 
 



เอกสารแนบ 1.1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั 

ขัน้ตอนในการตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ - หุ้นสามัญ 

ผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”) 
 
 

กรณีสง่มอบใบหุ้น (Share Certificate)  กรณีโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless) 
   

1. กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  
(เอกสารแนบ 1.2) 

 
1. กรอกแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ 
    (เอกสารแนบ 1.2) 

 
 

2. ลงลายมือช่ือสลกัหลงัใบหุ้นเพ่ือโอนลอยและน ามาแสดง และสง่มอบให้แก่
ตวัแทนการรับซือ้หลกัทรัพย์ พร้อมเอกสารประกอบ 

 
2. แจ้งความประสงค์กบับริษัทหลกัทรัพย์ท่ีทา่นมีบญัชีซือ้ขายหลกัหลกัทรัพย์และมี
หลกัทรัพย์อยูเ่พ่ือโอนหุ้นสามญัของ SYMC ท่ีจะขายเข้าบญัชี ดงันี ้

 โอนเข้าบญัชี  “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อการ
เสนอซือ้หลักทรัพย์”  

    เลขท่ีบัญชี  007-0000000982 
 ส าหรับผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทย (Local Securities) และผู้ ถือหุ้นสญัชาตติา่งด้าว 
(Foreign Securities) รวม NDVR 

 

 

 

3.  แนบเอกสารประกอบแล้วแต่กรณี ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง ดงันี ้(กรณีตอบรับค าเสนอซือ้และการจองซือ้หลกัทรัพย์เป็นใบหุ้น โปรดแนบเอกสารแสดงตนเพิ่มอีก 1ชดุ)  
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 
- ส าเนาบตัรข้าราชการ / ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไมห่มดอาย ุในกรณีท่ีไมม่ีเลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกบัใบหุ้น ให้กรอกแบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการแก้ไขของทางราชการ เช่น ทะเบียน
สมรส/ใบหย่า/หนงัสือส าคญัแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

- ส าเนาใบต่างด้าว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
3) นิติบุคคลสัญชาติไทย 

3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้และใบจองซือ้หลกัทรัพย์ ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 
4) นิติบุคคลต่างด้าว 

4.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุคลและหนงัสือรับรองท่ีออกโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคล หรือหน่วยงานของประเทศท่ีนิติบุคคลมีภููมิล าเนา ซึ่งรับรองถึงช่ือนิติบุคคล 
ซึง่ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเง่ือนไขในการลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค า
เสนอซือ้) พร้อมลงลายมือช่ือลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแต่กรณีของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามท่ีได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
เอกสารตามข้อ 4.1 และ  4.2 ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดท า
หรือรับรองความถกูต้อง โดยเอกสารทัง้หมดต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้ 
กรณีนิติบคุคลสญัชาติต่างด้าวที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนสุญัญาภาษี
ซ้อนกับประเทศไทย แต่อนสุญัญาภาษีซ้อนนัน้ไม่ได้มีการยกเว้นเร่ืองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายที่จัดเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นในประเทศไทย ผู้แสดงเจตนาขายต้องกรอก
รายละเอียดของราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีน ามาเสนอขายในแบบแจ้งต้นทนุของหลกัทรัพย์ท่ีแสดงเจตนาขาย (เอกสารแนบ 4)  และแนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทุนเพ่ือใช้ในการ
หกัภูาษี ณ ท่ีจ่าย พร้อมทัง้เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือหลกัฐานการโอนเงิน ค่าภูาษีส าหรับก าไรสว่นเกินดงักลา่ว 
หากมิได้ระบุราคาต้นทุนหรือแนบหลักฐานแสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะท าการ

หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยค านวณภาษีจากมูลค่าขายหลักทรัพย์ทัง้จ านวน (ราคาเสนอซือ้หุ้นของ SYMC ที่เท่ากับ 12.20 บาทต่อหุ้น คูณด้วยจ านวนหุ้นของ SYMC ที่

แสดงเจตนาขายทัง้จ านวน)  
เอกสารเพ่ิมเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน 

1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 (เอกสารแนบ 1.3) 
2. ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

  

4. สง่เอกสารทัง้หมดท่ี 
บริษัทหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 17 (สาขาสินธร) ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี   เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศพัท์ 0-2670-8691 , 0-2670-8695 หรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท่านมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัท่ีจะขายฝากอยูแ่ละบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ให้บริการ

รวบรวมเอกสารเพ่ือยื่นให้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
“กรณีส่งมอบใบหุ้น ขอความร่วมมือในการน าส่งเอกสารทัง้หมดล่วงหน้า 2 วันท าการก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลารับซือ้”  

“ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารในการตอบรับค าเสนอซือ้และจองซือ้หลักทรัพย์ทางไปรษณีย์” 



เอกสารแนบ 1.2 

แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) 

เรียน  ผู้ท าค าเสนอซือ้ และ    วนัท่ี  .......................................................................... 
        บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย ์           เลขท่ีใบรับ................................................................... 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อ่ืนๆ).........................................................................................................สญัชาติ.............................................เพศ....................................................                                    
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิต่อได้ บ้านเลขท่ี....................หมูท่ี่...................ซอย.................................อาคาร......................................ถนน.......................................แขวง/ต าบล...............................                     
เขต/อ าเภูอ....................................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์............................................                      
โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้………………………………..โทรสาร..........................................เลขประจ าตวัผู้ เสียภูาษี...............................................อาชีพ.............................................................               
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน / นิติบคุคล   ท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้   ตา่งจากท่ีอยูท่ี่สามารถตดิต่อได้ (โปรดระบ)ุ บ้านเลขท่ี....................หมูท่ี่...............ซอย...........................อาคาร
......................................ถนน...................................แขวง/ต าบล............................... เขต/อ าเภูอ.......................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................                      
โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้………………………………..โทรสาร..........................................                                                       
                     
โปรดระบผุู้ ท่ีได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง (ผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัมลูคา่ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป) 
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นบคุคลธรรมดา  ตนเอง  บคุคลอ่ืน (โปรดระบ)ุ ................................................  ในกรณีท่ีเป็นนติิบคุคล (โปรดระบ)ุ ........................................................ 
โปรดระบปุระเภูทของผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามญัของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”)  
 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ เลขท่ี ............................................................................................................................... 
 บคุคลธรรมดาตา่งด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี ............................................................................................................................................................................                                                                           
 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนบริษัท  เลขท่ี ............................................................................................................................................................................................... 
 นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนเอกสารจดัตัง้บริษัท เลขท่ี..............................................................................................................................................................................                                                                           
ตกลงขายหุ้นสามญัของบริษัท บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) จ านวน............................................หุ้น (......................................................) 
ในราคาหุ้นละ 12.20 บาท โดยเมือ่หกัค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นร้อยละ 0.107 ของราคาเสนอซือ้และภูาษีมลูคา่เพิม่อีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียมในการขายหุ้น ราคาสทุธิท่ีผู้ เสนอขายจะได้รับ
หุ้นละ 12.1860 (สิบสองบาทจดุหนึง่แปดหกศนูย์บาท) รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้                                                                           บาท  
ข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไข และข้อก าหนดตามค าเสนอซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”) โดยผู้ท าค าเสนอซือ้ทุกประการ และจะไม่ท าการ
ยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอขายดงักล่าวไมว่่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนตามเง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในค าเสนอซือ้ 
ข้าพเจ้าขอมอบให้บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นของข้าพเจ้าตามรายละเอียดท่ีกล่าวข้างล่างนี ้รวมทัง้การรับ
ช าระราคาค่าขายหุ้นดงักล่าว ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์แทนข้าพเจ้า  

 กรณีสง่มอบเป็น “ใบหุ้น”  กรณีโอนหุ้นผ่าน ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
จ านวนหุ้น ช่ือผู้ ถือหุ้นตามทะเบียน ใบหุ้นเลขท่ี โอนจากบริษัทสมาชิก 

ศนูย์รับฝากหมายเลข 
เลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ เลขท่ีโอน วนัท่ีโอน 

       

       

    รวม  

การช าระเงนิค่าหุ้น 
 โอนเงินเข้าบญัชี 

   ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)   ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
   ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)   ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
   ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
 สาขา……………………………………… ประเภูทบญัชี……………………………………… เลขท่ีบญัชี……………………………………………………….. 
(ช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้แสดงเจตนาขาย พร้อมแนบส าเนาสมดุบญัชีธนาคารหรือส าเนา Bank Statement บญัชีกระแสรายวนัท่ีรับรองส าเนาถกูต้องด้วย) 
พร้อมกนันีไ้ด้มอบเอกสารเพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการมาด้วย ดงันี ้ใบหุ้นท่ีสลกัหลงัแล้ว และ/หรือ เอกสารแสดงสิทธิในหลกัทรัพย์ และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุ้นสามญัผา่นศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อการเสนอซือ้หลักทรัพย์” เลขที่บัญชี 007-0000000982 และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มช่ืีอใน
หลกัทรัพย์ และ/หรือส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท (กรณีเป็นนิติบคุคล) ตามท่ีระบใุนขัน้ตอนการตอบรับค าเสนอซือ้มาด้วยแล้ว และรับทราบวา่แบบตอบรับค าเสนอซือ้ฉบบันีจ้ะ
สมบรูณ์เมื่อบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากดั ได้ท าการโอนหลกัทรัพยท่ี์ข้าพเจ้าได้เสนอขายให้เป็นของตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ เสนอซือ้
ยกเลิกค าเสนอซือ้ ขอมอบอ านาจให้ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ด าเนินการท่ีเก่ียวข้องในนามของผู้แสดงเจตนาขายในการคืนหลกัทรัพย์ตามลกัษณะของหลกัทรัพยท่ี์น ามาเสนอขาย 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีกรรมสทิธ์ิโดยถกูต้องตามกฎหมายในหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีเสนอขายและหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีเสนอขายปราศจากการจ าน า บริุมสทิธิ และภูาระผกูพนัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

ลงชือ้ …………………………………………. ผู้ รับมอบอ านาจ  ลงช่ือ ……………..………………………… ผู้แสดงเจตนาขาย 
 (………………………………..………)    (………………………………..………)  

 

ผู้ รับ ผู้ คีย ์ ผู้ตรวจ 
……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้น และ แบบตอบรับค าเสนอซือ้หลักทรัพย์ 

วนัท่ี                                                                                                                                            เลขท่ีใบรับ                                     .  
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ได้รับแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) พร้อม
ใบหุ้น และ/หรือ หลกัฐานการโอนหุ้นสามญัผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จ านวน                                      หุ้น จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อ่ืนๆ)                                                .ไว้
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้แสดงเจตนาขายมีความประสงค์ให้ด าเนินการดงันี ้  
 โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร                                                                  ลงช่ือ                                                      ผู้ รับ          

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อผู้ประสานงานตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 02-685-6685 หรือ 02-685-6684 



เอกสารแนบ 1.3 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั 

 

 
หนังสือมอบอ านาจในการตอบรับค าเสนอซือ้ 

 

 
  เขียนที่.................................................................... 

วนัที่..............เดือน.......................พ.ศ...................... 
          

โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า…………………………………………………………….อาย…ุ……………….ปี  สญัชาต…ิ…………………... 
บตัรประชาชนเลขที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ที่อยูเ่ลขที่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)....................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
. 
รหสัไปรษณีย์......................................................................................................................................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน...............................................................หุ้น ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”) 
ขอมอบอ านาจให้...................................................................................................อาย.ุ.....................ปี  สญัชาติ....................................                                             
บตัรประชาชนเลขที่................................................................................................................................................................................                                                                                                                                            
ที่อยูเ่ลขที่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)…………………………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
รหสัไปรษณีย์......................................................................................................................................................................................... 
 

เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้า   

 ในการขาย โอน และส่งมอบหุ้นสามัญของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”) ของข้าพเจ้า โดยผ่านบริษัท
หลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าภูายในขอบเขต ให้ถือเสมือนหนึ่งวา่ ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบอ านาจ 
 (                                       )  
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบอ านาจ 
 (                                       )  
   

ลงช่ือ  พยาน 
 (                                       )  
   

ลงช่ือ  พยาน 
 (                                       )  
 

 
 
หมายเหต:ุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนา

 บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 
 
 

ติดอากรแสตมป์ 
10 บาท  



 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Attachment 2 

Tender Offer Acceptance Procedures and Relevant Forms for Non-Voting Depository Receipts 
(“NVDRs”) 

 

Attachment 2.1 Tender Offer Acceptance Procedures for NVDRs 

Attachment 2.2 Tender Offer Acceptance Form for NVDR 

Attachment 2.3 Power of Attorney for Tender Offer Acceptance for NVDR 
 
 



 
Attachment 2.1 

 

Tender Offer Acceptance Procedures - NVDR 
 

NVDR Holders of Symphony Communication Public Company (“SYMC”) 

 
1.  Complete the Tender Offer Acceptance Form for NVDR (Attachment 2.2) 

 

2.  Inform the securities company which the Offeree keeps securities trading account to transfer the Scripless NVDR units  to 
following account “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Tender Offer” 007-0000000982 

 

3.  Enclose the evidence of transferring NVDR as specified in Attachment 2.2 

 

 
 

4.  Enclose  the following supporting documents with certified as true copy, as the case may be: 

1)  Thai Individual  

-   A certified true copy of a valid Identification Card or 

-   A certified true copy of a valid Civil Servant Identification Card or State Enterprise Employee Card. In case of the card does not state the Identification Card no., certified 

true copy of house registration is also required. 

In case of title, name, or surname discrepancy between that appears on the security certificate and that appears on the identification card, the Offeree has to fill in the 

“Request From for Rectifying Items in the Security Holder Record” of the TSD, to be submitted with a copy of evidence of such change issued by the government authority. 

2) Foreign Individual  

-  A certificate true copy of a valid Passport or Alien Certificate.  

3)  Thai Juristic Person 

3.1)    A copy of the Company Affidavit, issued by the Ministry of Commerce no longer than 6 months prior to the submission date of Tender Offer Acceptance for NVDRs, 

 together  with company seal (if any)  and certified true copy by authorized director(s) 

3.2)  A copy of documents as specified in 1) or 2), as the case may be, of the authorized director who certified true copy of document in 3.1) above 

4) Foreign Juristic Person 

4.1)  A copy of Certificate of Incorporation and an Affidavit issued by the officer of the juristic person or the government authority of the country in which the juristic person is 

established, certifying the name of the juristic person, the name of the authorized signatory, the location of the head office and conditions of signing authorization (issued 

no longer than 6 months prior to the submission date of Tender Offer Acceptance for NVDRs), certified true copy by the authorized directors of the juristic person together 

with company seal (if any) 

4.2) A copy of documents as specified in 1) or 2), as the case may be, of the authorized director who certified true copy of document in 4.1) above   

 Document in 4.1) and 4.2) must be certified by the notary public officer and the Royal Thai Embassy or the Royal Thai consulate in the country where the documents are 

prepared and all documents which are issued no longer than 6 months prior to the submission date of Tender Offer Acceptance for NVDRs  

 In case of the Offeree is a foreign juristic person not conducting business in Thailand and is domiciled in a country that does not have a double taxation treaty with 

Thailand or is domiciled in a country that has a double taxation treaty with Thailand but such treaty does not exempt any withholding tax on capital gain on sales of shares 

in Thailand, the Offeree has to declare cost basis of shares by submitting the Form for Declaration of Cost of Tendered securities attached (Attachment 4) with the 

evidence of such cost together with check, cashier check, draft or transfer slip for withholding tax on capital gain on sales of shares. 

 If the said form is not submitted or proper evidence of the cost basis is not attached with the said form, the tender offer agent will deduct withholding tax by multiplying 

on total value of shares tendered (the tender offer price of Baht 12.20 per share multiply by the number of SYMC shares tendered by the Offeree).  

In case of security holder’s authorized representative  

1. Power of Attorney affixed with Baht 10 stamp duty. (Attachment 2.3) 

2. Certified true copy of identification documents of security holder and the attorney-in-fact as specified above and certify as true copy. 

  
5. Kindly Submit all documents to: 

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

17th Floor, (Sindhorn Branch) 130 - 132  Sindhorn Tower 3, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 'Tel. 0-2670-8691 , 0-2670-8695 

Or send to your broker that you have the trading account and deposited the security to compile the necessary documents before submitting them to  

CIMB Securities (Thailand) Company Limited 

“All NVDR holders, please submit the Tender Offer Acceptance Form at least 2 business day before the last tender offer date” 

“the tender offer agent will not accept documents sent by post” 

 
 

 



Attachment 2.2 
Tender Offer Acceptance Form  For Holders of NVDRs  
 
 
 

Tender Offer Acceptance Form -NVDR 
To: The Tender Offeror and   Date................................................................. 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited as the Tender Offer Agent                                                            Receipt No ………………………………………                                                     

I/We Mr./Mrs./Ms./Company)   ........................................................................................  Nationality……………………………………..Gender………………………………………………………         
Contract Address  No. ………………………….Moo……………………….Soi……………………………….Building…………………………….Road……………………………………………………   
Sub-District……………………………………….(Kwaeng/Tumbon) ………………………………………District (Khet/Aumphur)……………………………… Provincial…………………………….                              
Postal Code…………………………………….Contract Telephone……………………………………..Tel Facsimile…………………………………………………………………………………………                                        
Tax Payer ID No………………………………………………………………………….Occupation………………………………………………………………………….……………………………………                                                                                                                 
Registered Address same as the contact address  different from the contact address with details as follows:  No. …………………………. Moo…………………………………………… 
Soi…………………………Building…………………………….Road……………………………….Sub-District…………………………(Kwaeng/Tumbon)……………………………………………….   
District (Khet/Aumphur) ……………………………………………………Provincial………………………….Postal Code …………………..  Contact Telephone ……………………………………..                                                                                                                                                                                                
Tel Facsimile…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Please specify the ultimate beneficial (in case the tender value is equal or more than THB100,000) Please identify the Beneficial Owner accordingly: 
In case where the Offeree’s is a natural person   for a offeror   for another (please specify)......................................................................................................  
In case where the  Offeree’s is juristic person  for a offeror   for another  (please specify)........................................................................................................ 
Please specify type of the seller of NVDR of CIMBS and the subscriber for NVDR of the Tender Offeror: 
 Natural Person of Thai Nationality  ID Card No/ Civil servant Id Card/State Enterprise Card No……………………………………………………………………………………………                                                                                           
  Natural Person of Alien Nationality  Alien Card /Passport / ID No………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  Juristic Person of Thai Nationality Company Registration  No .………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 Juristic Person of Alien Nationality Incorporate Document  No .………………………………………………………………………………………………………………………………... 
I, We hereby accept to sell                                                              (                                                                 ) NVDRs of SYMC  at the price of THB 12.20 per share 
(NVDRs).  I/We acknowledge that the sale is subject to a commission fee of 0.107% of Tender Offer Price and VAT at the rate of 7% of commission fee. The net price received by the 
Offeree will be THB 12.1860 (twelve point  one eight six zero baht) per share (NVDRs) in the total amount of THB                                                               
I/We understand that the acceptance to tender and sale of these NVDRs is irrevocable in any circumstance, except for the cancellation according to the terms and conditions stated in the 
Tender Offer Document. In addition, I/We hereby agree to comply with all terms and conditions set out in the Tender Offer Document. 
I/We hereby appoint CIMB Securities (Thailand) Company Limited as my/our proxy to sell, transfer and deliver NVDRs, arrange the payment procedures and process and do any other 
things necessary and relevant to my/our acceptance of the Tender Offer 
 

Transfer Scripless NVDR 
TSD Participant No.  

(Broker No.) 
     Account No. TSD Slip No. Transfer Date  Number of NVDRs 

     
     

Payment Method 

 Transfer payment to my/our account by Automatic Transfer System(ATS) at the following bank: 
  Bangkok Bank PCL  Bank of Ayudhya PCL  Siam Commercial Bank PCL  CIMB Thai Bank PCL   
  Krung Thai Bank PCL  Kasikorn Bank PCL  TMB Bank PCL  Thanachart Bank PCL 
  UOB Bank PCL   
 Branch……………………………………… Type of Account………………………………………     Account No……………………………………………………….. 
(The account name must be the same as the Offeree’s name shown on this form. Please attach a copy of the saving account book or current account statement with this form) 

  
I/We here by attach the share certificate(s), and/or share depository certificate(s) and/or transfer slip through TSD for account of “CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. for Tender Offer” 
account number  007-0000000982 and proof of identity in respect of the Offeree or proof registered company (for juristic person) as set out in the Tender Offer Acceptance Procedures.  
I/We hereby certify that I/We am/are the legal and beneficial owner(s) of all such sold NVDR and sold NVDR are free from any pledge, lien preferential interest or other encumbrance. In 
addition, I/We hereby acknowledge that this form will be complete when TSD has completed the transfer of such sold NVDR to the Tender Offer Agent. In case of cancelation of tender 
offer by tender offeror I/We authorized tender offer agent to proceed the relevant process to return securities by type of securities which I/We offerred.  
 

Signature …………………………………………... Proxy  Signature ……………………………………... Offeree  
 (………………………………..………)    (………………….…………..………)  

  
Receiver Initial Verify 

…………………………………………….. ……………………………………………... ……………………………………………..  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transfer Of Scripless NVDRs and Tender Offer Acceptance Form Receipt 
Date                                                                                                                                                                                 Receipt no……………………………………………… 
CIMB Securities (Thailand) Company Limited, as the Tender Offer Agent, has received transfer scripless NVDR and Tender Offer Acceptance From for NVDRs of Symphony Communication Public Company 
Limited  together with transfer slip through the TSD, totaling.........................................................................units from (Mr./Mrs./Miss./Company) .......................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     
The Offeree has chosen the following payment 
 Transfer payment through Automatic Transfer System (ATS)  

Signature  ................................................................................ Tender Offer Agent  
  Date.................................................................. 

For more information please contact Tel: 02-685-6685 or 02-685-6684 



Attachment 2.3 

 
POWER OF ATTORNEY 

For Tender Offer Acceptance - NVDR 
 

  
 

                                   Made at....................................................................................................                                                                                      
                     Date.......................................................................................................... 
 
 
I / We………………………………………………………………………………………………………………………………………...Age……………………………….              
Nationality………………………………………………………ID Card No. / Passport No................................................................................................................ 
Resides at (address that can be reached by mail)....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                          
Zip/Postal Code…………………………………………………………..Country……………………………………….…………………………………………………… 
hold(s)………………………………………………………………………………………units of NVDRs of Symphony Communication Public Company (“SYMC”) 
hereby authorize (Mr. / Miss / Mrs.)……………………………………………………..........................................................................Age...................................... 
Nationality…………………………………………………………………ID Card No. / Passport No. ................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                               
Resides at (address that can be reached by mail………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Zip/Postal Code………………………………………………………………….Country……………………………………………………..……………………………... 
to act as my/our attorney to  

 Sell, transfer, and deliver such securities of Symphony Communication Public Company through the Tender Offer Agent 
 
Any act taken by my/our attorney shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

  

Sign  Grantor 

 (                                                      )  

   

Sign  Attorney-in-fact 

 (                                                      )  

   

Sign  Witness 

 (                                                      )  

   

Sign  Witness 

 (                                                      )  
 

Note:  Please attach herewith a certified true copy of an Identification Card of the Grantor or a Certificate of Incorporation, a copy of 
Identification Card of the authorized person in the case of a Juristic Person and a copy of Identification Card of Authorized Agent. 

 
 
 
 
 
 
 

Stamp Duty 
10 Baht  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 

วิธีการยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ และแบบฟอร์ม 
 

เอกสารแนบ 3.1 ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์  

เอกสารแนบ 3.2 แบบค าขอยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 

เอกสารแนบ 3.3 หนงัสอืมอบอ านาจในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
 

  



เอกสารแนบ 3.1 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นสามญั และ NVDR 

 

ขัน้ตอนในการยกเลกิการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

 
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”) 

 
 

1. กรอกแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ (เอกสารแนบ 3.2) และแนบหลกัฐานการรับใบหุ้น/ใบโอนหุ้นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมู
นิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) และแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากัด (มหาชน)  (“SYMC”)พร้อมทัง้
แนบเงินสด ส าหรับช าระคา่ธรรมเนียมการโอนหลกัทรัพย์รายการละ 100 บาท 

 
2. แนบเอกสารประกอบแล้วแตก่รณี ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง ดงันี ้
1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือ 
- ส าเนาบตัรข้าราชการ / ส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุ ในกรณีที่ไม่มีเลขประจ าตวัประชาชนบนบตัรให้แนบส าเนา
 ทะเบียนบ้านด้วย พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 
-  ส าเนาใบตา่งด้าว หรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

3)  นิติบุคคลสัญชาติไทย 
3.1 ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์และ

ยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ ลงนามรับรองโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
3.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณีของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 3.1 

 4)  นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว 
4.1 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบคุคล และหนงัสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคล หรือหน่วยงานของประเทศ

ที่นิติบคุคลมีภมิูล าเนา ซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ซึ่งผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือ
เงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
หลกัทรัพย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี)   

4.2 ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) แล้วแตก่รณี ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ได้ลงนามรับรองในเอกสารตามข้อ 4.1 
เอกสารตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องได้รบัการรบัรองลายมือชือ่โดยเจ้าหนา้ที ่Notary Public และรับรองโดยสถานทูตไทยหรือสถาน
กงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวได้จดัท าหรือรบัรองความถูกต้อง โดยเอกสารทัง้หมดต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนั
ยืน่แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรพัย์ 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนกระท าการแทน 
1. หนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริง พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท (เอกสารแนบ 3.3) 
2. หลกัฐานแสดงสภาพบคุคลของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ตามที่ระบขุ้างต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

  

3.  สง่เอกสารทัง้หมดที่ 
บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 17 (สาขาสินธร) ถนนวทิย ุแขวงลมุพินี   เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท์ 0-2670-8691 , 0-2670-8695  

ตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์จะไม่รับเอกสารค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ 

 



เอกสารแนบ 3.2 
 

 

 

แบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

เรียน  ผู้ท าค าเสนอซือ้ และ                                                                                                                                    วนัท่ี.............................................................................................................. 

  บริษัทหลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึง่เป็นตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์                                     เลขท่ีแบบค าขอยกเลิก .................................................................................. 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อ่ืนๆ)………………………………………………………………………………………………..สญัชาติ....................................................................................... 

ท่ีอยู ่  บ้านเลขท่ี.................................... ซอย....................................................อาคาร...................................................ถนน.............................................ต าบล...............................................                                                                           
อ าเภอ...............................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย์............................................โทรศพัท์ท่ีติดต่อได้…………………………………………….                                                                             
โทรสาร ………………………….                                               

มีความประสงค์ขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”)ตามเง่ือนไขการยกเลิกท่ีระบใุนค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์  

  หุ้นสามญัของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”)จ านวน ............................................................................หุ้น 

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”)จ านวน                                                                                        
หน่วย 

ซึง่ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบตอบรับค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) เมื่อวนัท่ี…………………………เลขท่ีใบรับ……….................................................      

ข้าพเจ้าขอรับหุ้นหรือ NVDR ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”) คืน โดยขอรับเป็น 

  Scripless หรือ NVDR โดยโอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยโอนเข้าบญัชีสมาชิกผู้ฝาก (ช่ือบริษัทสมาชิกผู้ รับโอน) …………………………………………………………………. 
ผู้ฝากเลขท่ี (หมายเลขผู้ รับโอน) ...................................................................................................................เพื่อน าหลกัทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี.......................................................................ช่ือบญัชี...........................................................................................................................................                       

  ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั หนึ่งวนัท าการภายหลงัจากท่ีข้าพเจ้ายื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์และยกเลิกการจองซือ้
หลกัทรัพย์ (เฉพาะกรณีท่ีผู้ เสนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลกัฐานไว้) 

พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าได้แนบเงินค่าธรรมเนียมในการโอนหลกัทรัพย์รายการละ 100 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั จะด าเนินการโอนหลกัทรัพย์เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือสง่มอบใบหุ้นคืนภายในวนัท าการถัดจากวนัท่ีผู้ยกเลิกการแสดงเจตนาขายหรือผู้ รับ
มอบอ านาจยื่นแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ 
ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขการยกเลิกและการรับหุ้นคืนข้างต้น  และตกลงท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและข้อก าหนดท่ีระบใุนเอกสารการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทกุประการ 
 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

หลักฐานการรับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ 

วนัท่ี                                                                                                                                                     เลขท่ียื่นแบบค าขอยกเลิก                                                       .                                                                                                                                         
.บริษัทหลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ ได้รับแบบค าขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
(“SYMC”)ดงันี ้
 หุ้นสามญั                                                                                                                       จ านวน                                                                               หุ้น 
 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ในตลาดหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)                                 จ านวน                                                                               หุ้น 
  จาก (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท/อ่ืนๆ)                                                                                                                                                ไว้เรียบร้อยแล้ว หลกัทรัพย์ท่ีท าการยกเลิกจะโอนกลบัโดยวิธี 
 ใบหุ้น โดยมารับด้วยตนเองท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั  (เฉพาะกรณีท่ีผู้ เสนอขายแสดงเจตนาขายโดยยื่นใบหุ้นเป็นหลกัฐานไว้) 
 โอนหลกัทรัพย์ผ่านศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ เข้าบญัชีสมาชิกผู้ฝาก (ช่ือบริษัทสมาชิกผู้ รับโอน)                                                                                                                       . 

ผู้ฝากเลขท่ี(หมายเลขผู้ รับโอน)                                                                                                    เพ่ือน าหลกัทรัพย์ฝากไว้กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  เพื่อเข้า
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี                                                                                                                   ช่ือบญัชี                                                                      

 ลงช่ือ                                                              เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจลงนาม         

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดต่อผู้ประสานงานตัวแทนในการรับซือ้หลักทรัพย์ 02-685-6685 หรือ 02-685-6684 

ลงช่ือ                                                                            ผู้แสดงเจตนาขาย หรือ ผู้ รับมอบอ านาจ 
                (                                                                        )   
        วนัท่ี                                                                               . 



เอกสารแนบ 3.3 

 

 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
 

 
  เขียนที่..................................................................... 
                     วนัที่............เดือน........................พ.ศ....................... 

          
โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า............................................................................................อาย.ุ....................ปี  สญัชาติ............................... 
บตัรประชาชนเลขที่.................................................................................................................................................................................      
ที่อยูเ่ลขที่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้).........................................................................................................................................................                 
…………………………………………………………………………………….รหสัไปรษณีย์...................................................................... 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นสามญัจ านวน......................................................................................หุ้น ของ บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ขอมอบอ านาจให้..........................................................................................................อาย.ุ..........................ปี  สญัชาติ.........................                                             
บตัรประชาชนเลขที…่……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                            
ที่อยูเ่ลขที่ (ที่ติดตอ่ทางไปรษณีย์ได้)......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์…………………………………….                      

เป็นผู้ รับมอบอ านาจของข้าพเจ้าในการขอยกเลิกการแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน)  
(“SYMC”) ที่ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาขายให้แก่ TIME dotCom International Sdn Bhd กิจการใดที่ผู้ รับมอบอ านาจได้กระท าภายในขอบเขต 
ให้ถือเสมือนหนึ่งวา่ ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ  ผู้มอบอ านาจ 
 (                                                )  
   

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบอ านาจ 
 (                                               )  
   

ลงช่ือ  พยาน 
 (                                                )  
   

ลงช่ือ  พยาน 
 (                                                )  
 

 
หมายเหต:ุ  โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ/หรือ หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอ านาจ และส าเนา

 บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ ซึง่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง  
 
 
 

ติดอากรแสตมป์*  
10 บาท  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

เอกสารแนบ 4 

แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย 

(กรณีผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าวที่ไมไ่ด้ประกอบกิจการในไทย) 

 

 



   เอกสารแนบ 4 

 
แบบแจ้งต้นทุนหลักทรัพย์ที่แสดงเจตนาขาย 

(เฉพาะนติิบคุคลตา่งประเทศที่มไิด้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศที่ไมม่ีอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศ
ไทย หรือมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศ ซึง่เป็นคูส่ญัญาตามอนสุญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทย แตอ่นสุญัญาภาษีซ้อนนัน้มิได้มข้ีอยกเว้น

ในเร่ืองการหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยที่จดัเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามญัที่เกิดในประเทศไทย) 
 

วนัท่ี                                                    . 
 
เรียน บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์”) 
  
  ข้าพเจ้า                                                                                                                       สญัชาต ิ                                  
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี (ถ้ามี)                                                                                                     ขอแจ้งข้อมลูราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์
ของ บริษัท ซมิโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“SYMC”)ท่ีแสดงเจตนาขาย ดงันี ้
 

เลขท่ีใบหุ้น/เลขท่ีใบโอน ช่ือผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามทะเบียน จ านวนหุ้น 
ต้นทนุหุ้นละ (บาท) 

ต้นทนุ NVDR ละ (บาท) 

    

    

    

 รวมทัง้สิน้   
  
  ข้าพเจ้าได้แนบ                                                                                                     รวม                        ฉบบั เพ่ือเป็นหลกัฐาน
แสดงราคาต้นทนุของหลกัทรัพย์ประกอบการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 

พร้อมกนันี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลกัฐานการช าระค่าภาษีดงักล่าว ท่ีเกิดจากผลตา่งระหว่างราคาขาย และราคาทนุใน
จ านวนท่ีเท่ากบัประมาณการภาษี ณ ท่ีจ่าย ซึง่ผู้ตอบรับค าเสนอซือ้มีภาระต้องช าระ 
 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการดงักล่าวข้างต้นถกูต้องตรงตามความเป็นจริงทกุประการ 
 

ลงช่ือ  ผู้แสดงเจตนาขาย 
 (                                            )  

 
หมายเหตุ : หากผู้แสดงเจตนาขายซึง่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยและมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มี อนสุญัญาภาษี
ซ้อนกับประเทศไทย หรือมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นคู่สญัญาตามอนสุญัญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย แต่อนสุญัญาภาษีซ้อนนัน้มิได้มีข้อยกเว้นใน
เร่ืองการหกัภาษี ณ ที่จา่ยที่จดัเก็บจากผลก าไรจากการขายหุ้นสามญัที่เกิดในประเทศไทย มิได้ระบุราคาต้นทนุ หรือมิได้แนบหลกัฐานแสดงราคาต้นทนุ
มาพร้อมกบัใบยืนยนัราคาต้นทนุหลกัทรัพย์ ตวัแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์จะหกัภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดค านวณภาษีจากจ านวนเงินค่าขายหลกัทรัพย์ทัง้
จ านวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 

  



    

 
 

 

 
เอกสารแนบ 5 

แบบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถอืหลกัทรัพย์ 

 

 

 



   เอกสารแนบ 5 

 
  

 

 



 

 



 

 

 
  

เอกสารแนบ 6 

รายชื่อบริษัทสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 

 

 

 



   เอกสารแนบ 6 

 
 

ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝากเลขท่ี ชื่อบริษัท 

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 

BROKER 
002 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกดั   030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 

 TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED   I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ำกดั  (มหำชน)  032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั     

 COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.  KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 
004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั   034 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD  PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จ ำกดั  (มหำชน) 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED 048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ำกดั 

ASL SECURITES COMPANY LIMITED 
008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ำกดั   

ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 051 บริษัทหลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 213 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกดั  

   ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

224 
บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 
BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชำต จ ำกดั  (มหำชน)   
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED            

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกดั  
JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

019 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั   
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ำกดั   

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ำกดั   
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จ ำกดั   

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกดั   
SCB SECURITIES CO.,LTD. 247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกดั   

CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั  (มหำชน)    
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.     248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกดั   

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

027 
บริษัทหลกัทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน)   

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ำกดั (มหำชน)   
KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED   TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 245 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 

 CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนำคำรซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES)   
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

330 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (เพ่ือตรำสำรหนี)้  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND 

302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)   
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธรุกิจหลกัทรัพย์ จ ำกดั (มหำชน) (คสัโตเดีย้น)   

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

303 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  (ผู้รับฝำกทรัพย์สิน) 
 BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY 336 ธนำคำรเกียรตินำคนิ จ ำกดั (มหำชน)   

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั   
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP., LTD. BKK. 

337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)   
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือรับฝำกทรัพย์สนิ) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

308 
ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)    
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือค้ำตรำสำรหนี)้     

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 
312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. 
343 ธนำคำร ซีไอเอม็บี ไทย จ ำกดั (มหำชน)   

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED   

316 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)   
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

345 ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

320 
ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝำกทรัพย์สิน  DEUTSCHE 
BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY 
SERVICES 

425 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (เพ่ือลกูค้ำ)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

328 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)   
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED     

 



 

 

 
  

เอกสารแนบ 7 

แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

 

 

 



   เอกสารแนบ 7 

 

 

 

แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากัด  

ตัวแทนในการรับซือ้หลกัทรัพย์ 

 

 
 

ที่อยู่ในการจัดส่งแบบตอบรับค าเสนอซือ้ 

  130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 17 (สาขาสนิธร) ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0-2670-8691 , 0-2670-8695 



 
 

เอกสารแนบ 8 

หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์จาก Maybank Islamic Berhad 

 





 
 

 

เอกสารแนบ 9 

หนังสือรับรองแหล่งเงนิทุนที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ใช้ในการเสนอซือ้หลักทรัพย์จากบริษัท ไทม์ ดอทคอม เบอร์ฮาด 

 




