
 

 

 

 

ที ่FNA 63/002 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
การจา่ยเงินปันผล และการเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ครัง้ที่ 1/2563 วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 

2563 มีมติส าคญัและจะน าเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อขออนมุตัิตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  
2. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรสทุธิในปี 2562 และการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้ 

2.1 จา่ยปันผลเงินสดส าหรับผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.021 บาท แก่ผู้ ถือหุ้น
จ านวน 433,654,887 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 8,942,054 บาท  

2.2 ก าหนดวนัที่มีรายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date)  ส าหรับผลประกอบการปี 2562 ใน
วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ทัง้นีก้ารจา่ยปันผล
ขึน้อยูก่บัการอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทน 
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั ได้แก่  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพ
กุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 
หรือ นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของ บริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,850,000  บาท  และ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่ถ่ายเอกสาร เป็นต้น  โดยเรียกเก็บได้ ตามที่จ่ายจริง 

4. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดงันี ้  
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่กรรมการตามวาระ ได้แก ่

1) นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ 
2) นายโลท์ ชี ควัน่   กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายปฏิบติการ 
3) นายอฟัซอล บิน อบัดลุ ราฮิม กรรมการ 

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ท าหน้าที่กรรมการตอ่อีกวาระ ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
1) นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ 
2) นายโลท์ ชี ควัน่   กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 
3) นายอฟัซอล บิน อบัดลุ ราฮิม กรรมการ 

 
 
 
 



5. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 7 ล้านบาท และเงินโบนสักรรมการเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัสว่นกบัการจ่ายเงิน
ปันผล (ถ้ามีการจา่ย) ในอตัรา 1 % ของเงินปันผลที่จา่ยทัง้หมด  

6. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้ท่ี 24 
ห้องทับทิมสยาม โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  โดยก าหนดวาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรสทุธิในปี 2562 และการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบจ านวนเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2562 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทน 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

       ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2563  

ทัง้นี ้ระหวา่งวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 ถงึ วนัท่ี 15 มกราคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเสนอวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และเสนอช่ือบคุคลเพือ่รับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการลว่งหน้า ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ใด
เสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือผู้ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                         

                 (นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร) 
 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 
 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 

 


