ที่ FNA 63/006
วันที่ 14 เมษายน 2563
เรื่ อง

การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 และการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่
1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา
14.00 น. ห้ องทับ ทิมสยาม โรงแรม โกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ทางบริษัทได้ แจ้ งข่าวเปลี่ยนแปลงสถานที่จดั ประชุม โดยจัดที่สานักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้ อง
ซิมโฟนี่ ชัน้ 36 สานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ ส อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้ เผยแพร่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วนัน้
ทังนี
้ ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึง่ เป็ นโรคติดต่ออันตราย
ตามพระราชบัญญติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปั จจุบนั COVID-19 มีแนวโน้ มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจานวนผู้ติดเชื ้อ
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องรวมทังมี
้ กระจายไปในวงกว้ าง ประกอบกับภาครัฐได้ ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรงดการจัดกิจกรรมทีม่ ี
ลักษณะเป็ นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้จะ
เข้ าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน รวมทังเป็
้ นการปฏิบตั ิตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและ
ภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี ้ยังเป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จาก
เหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวข้ างต้ น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ดิ งั นี ้
1.ให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยยกเลิกกาหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ที่ได้ กาหนดไว้ เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทังให้
้ ยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่ได้ กาหนดไว้ เดิมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้ วย หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความ
เหมาะสมแล้ ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ขึ ้น
ใหม่โดยเร็วและจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป ทังนี
้ ้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่สง่ ผลต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปั นผลของผู้ถือหุ้น
2. ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั ้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ น
บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ในปี 2563 ดังนัน้ ผู้ตรวจสอบบัญชีดงั กล่าวจะดาเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจา
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ทังนี
้ ้ บริษัทจะเสนอแต่งตั ้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 เพื่อขอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 อนุมตั ิต่อไป

3. ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในรูปเงิ นสด จากผลประกอบการของปี 2562 (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม
2562) และกาไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท (เป็ นกาไรจากส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)) จานวนหุ้น
433,654,887 หุ้น รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ
้ ้น 9,106,753 บาท โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏชื่อ
ณ วันที่กาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้ วยวิธีการอื่นใดที่กฏหมายกาหนดให้ ทาได้ เพื่อจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเร็วต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
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