
 

ที ่FNA 62/005 

 วนัท่ี 29 เมษายน 2562 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึง่
จัดขึน้เมื่อวนัจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00-11.27 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทัง้สิ น้  40 ท่าน นับจ านวนหุ้ นได้ 
361,273,740 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 83.3090 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จงึครบเป็นองค์ประชมุ โดยมีมติ
สรุปได้ดงันี ้

วาระที่ 1  มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 361,274,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    42  ราย 361,274,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

 

วาระที่ 2  รับทราบการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 

 

วาระที่ 3  มีมตอินุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 361,323,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    44  ราย 361,323,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

 

วาระที่ 4  มีมตอินุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 

    ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากผลประกอบการเดือนมกราคม – เดือน
ธนัวาคม ปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสด 0.03 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 13 ล้านบาท เงินปันผลส าหรับปี 2561 นีจ้ะ
จ่ายจากรายได้จากกิจการสว่นท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ จงึไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามบตัรสง่เสริมการ
ลงทนุ  เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 

   ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

 

วาระที่ 5  มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

    ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิแต่งตัง้นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณ
กุล และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม  และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ นางสาวอรวรรณ 
เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 3516 5659 5872 และ 4807 ตามล าดบัจากบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 รวมค่าสอบทานงบ
การเงินประจ าไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 1,700,000  บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท
ย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยค่าสอบบัญชีท่ีเสนอเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561 ซึง่เท่ากบั 1,230,000 บาท มีจ านวนเพ่ิมขึน้ 470,000 บาท   
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ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

 

วาระที่ 6  มีมตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   ในปี 2562 มีกรรมการออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้                                                                          
1) นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ            กรรมการ/กรรมการอิสระ  
2) นายประสิทธ์ิ เหมวราพรชยั         กรรมการ/กรรมการอิสระ  
3) นายแพทริค คอร์โซ               กรรมการ  

                ท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
 
1) นายวุฒพิงษ์ โมฬีชาติ            กรรมการ/กรรมการอสิระ  

เห็นด้วย 361,207,092 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9676 

ไมเ่ห็นด้วย 94,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0261 

งดออกเสียง 22,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0063 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

 
2) นายแพทริค คอร์โซ                กรรมการ  

เห็นด้วย 361,301,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9937 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 22,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0063 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
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3) นายสุเจตน์ จนัทรังษ์   กรรมการ/กรรมการอิสระ  

เห็นด้วย 361,301,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9937 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 22,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0063 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

  
วาระที่ 7  รับทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 

วาระที่ 8  มีมตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เท่ากบัวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการในปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และเงิน
โบนสักรรมการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอตัรา
ร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้หมด 

     ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

 

วาระที่ 9  มีมตอินุมัตกิารก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว 

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 
จ านวนผู้ ถือหุ้น    45  ราย 361,324,264 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.0000 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไมม่ีการพิจารณาเร่ืองอื่นใด 

 

หมายเหต:ุ ระหว่างการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม
ทัง้สิน้ 46 ท่าน นบัจ านวนหุ้นได้ 361,340,314 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 83.3244 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ 
จวบจนปิดประชมุ 

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

                   (นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร) 

                    กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 


