ที่ FNA 62/003
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
การจ่ายเงินปั นผล และการเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้ องประชุมซิมโฟนี่ ชัน้ 36 อาคารซันทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร มีมติสาคัญและจะนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ติ อ่ ไป ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรสุทธิและการจ่ายปั นผล ดังนี ้
2.1 จ่ายปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน
433,654,887 หุ้น คิดเป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 13 ล้ านบาท
2.2 บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) สาหรับผลประกอบการปี
2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพัก
การโอนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้
การจ่ายปั นผลขึ ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. พิจารณารับทราบจานวนเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2561 ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี
2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้ อนุมตั ิกาหนดเงินโบนัส กรรมการ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3 ล้ าน
บาท โดยจ่ายเป็ นสัดส่วนกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ ามีการจ่าย) ในอัตรา 1% ของเงินปั นผลที่จ่ายทังหมด
้
เป็ น
เงิน 130,096 บาท สาหรับกรรมการ 8 ท่าน โดยกาหนดจ่ายให้ ทา่ นละ 16,262 บาท ในวันเดียวกับการ
จ่ายเงินปั นผลคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ จา่ ยเงินปั นผลตามรายละเอียดที่เสนอ
4. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนางสาวรุ
้
้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรื อ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรื อ นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5872 และ/หรื อ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริษัทย่อย ประจาปี 2562 พร้ อมค่าตอบแทน
จานวน 1,700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นต้ น

5. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
ทดแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระ ดังนี ้
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการตามวาระจานวน 3 ท่านได้ แก่
1) นายวุฒิพงษ์ โมฬชี าติ
กรรมการอิสระ
2) นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
กรรมการอิสระ
3) นายแพทริ ค คอร์ โซ
กรรมการ
เห็นควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลที่เหมาะสมทีจ่ ะเข้ าดารง
ตาแหน่งทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1) นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
กรรมการอิสระ
2) นายแพทริ ค คอร์ โซ
กรรมการ
6. พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ แก่กรรมการประจาปี 2562 ประกอบด้ วยค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7 ล้ านบาท และเงินโบนัสกรรมการ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท โดยจ่ายเป็ น
สัดส่วนกับการจ่ายเงินปั นผล (ถ้ ามีการจ่าย) ในอัตรา 1 % ของเงินปั นผลที่จ่ายทังหมด
้
7. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปา
ริ ชาติ โรงแรม โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริ มคลองบางกะปิ แขวงบาง
กะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไรสุทธิในปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบจานวนเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
8. มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2562
ทังนี
้ ้ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการล่วงหน้ า ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ด
เสนอวาระการประชุม แต่มีผ้ เู สนอชื่อนายสุเจตน์ จันทรังษ์ เข้ ารับเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายโลท์ ชี ควัน่ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
และรักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หารฝ่ ายการเงิน

