
 

ที� FNA 60/004 

วนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2560 

เรื�อง แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี� คอมมนิูเคชั�น จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั Cงที� 2/2560 ของ วนัที� 21 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมซิมโฟนี� ชั Cน 36 อาคารซันทาวเวอร์ บี เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร มีมติสําคญัดงัตอ่ไปนี C 

1. มีมติให้นําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ประจําปีสิ Cนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

2. มีมติให้นําเสนอต่อที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณารับอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

เนื�องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจ และอาจมีการลงทุนเพิ�มเติมในธุรกิจบางส่วนของบริษัทใน

อนาคต ดงันั Cน บริษัทจึงเหน็สมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปีบญัชีสิ Cนสดุ ณ 

วนัที� 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี C บริษัทได้จดัสรรกําไรสทุธิเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วน

ตามที�กฎหมายกําหนดเป็นที�เรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไมมี่หน้าที�ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเพื�อเป็นทนุสํารอง

ตามกฎหมายอีก  

3. มีมติให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั Cงนาย โสภณ 

เพิ�มศิริวัลลภ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบบญัชี

รับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

5872  จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จําก ัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 

2560 และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจํานวน

เงิน 1,170,000  บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและคา่ใช้จ่ายอื�นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง เป็นต้น 



 

4. มีมติให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนุมัติแต่งตั Cงซึ�งต้องออกจาก
ตําแหนง่กรรมการตามวาระ กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่อีกวาระหนึ�งดงันี C 

กรรมการที�ต้องการออกจากตําแหนง่กรรมการตามวาระจํานวน 3 ท่านได้แก่ 

1. นายกรัณย์พล อศัวสวุรรณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  

2. นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ กรรมการ 

3. นายสพุรชยั โชติพทุธิกลุ กรรมการ 

 

5. มีมติให้นําเสนอที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อรับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

ประจําปี 2559 ซึ�งที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 ประชุมเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2559 

ได้อนุมัติกําหนดเงินโบนสักรรมการ เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกับการ

จ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที�จ่ายทั Cงหมด แต่เนื�องจากบริษัทงด

จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 จึงไม่มีการจ่ายเงินโบนสักรรมการ ประจําปี 2559 

6. มีมติให้นําเสนอที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ประจําปี 2560 ประกอบด้วยค่าเบี Cยประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท และ

เงินโบนสักรรมการ เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี

การจา่ย) ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที�จา่ยทั Cงหมด 

7. มีมติให้นําเสนอที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุติัการกําหนดข้อห้ามการกระทํา

ที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว เพื�อเป็นการปฏิบตัิตามประกาศของคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เรื�อง กําหนดข้อห้ามการ

กระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ.2555 

8. มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ในวันพุธที� 26 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ 

ห้องประชมุโลตสั ศนูย์ประชมุแหง่ชาตสิิริกิติV กรุงเทพฯ โดยกําหนดวาระการประชมุ ดงันี C 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

วาระที� 2 พิจารณารับทราบการดาํเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2559 



 

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปีสิ Cนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

วาระที� 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจําปีบญัชีสิ Cนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  

วาระที� 5 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Cงผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทน 

วาระที� 6 พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั Cงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

วาระที� 7 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินโบนสักรรมการประจําปี 2559 

วาระที� 8 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

วาระที� 9 พิจารณาอนมุตัิการกําหนดข้อห้ามการกระทําที�มีลกัษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคน
ตา่งด้าว 

วาระที� 10 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

9. มีมติกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที� 21 มีนาคม 2560 

และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 22 มีนาคม 

2560  

ทั Cงนี C ระหว่างวนัที� 21 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัที� 16 มกราคม 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และเสนอรายชื�อบคุคลเพื�อรับเลือกตั Cงเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ใดเสนอวาระการประชมุและชื�อกรรมการ 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นางสาวบษุกร จารุวชิราธนากลุ) 

รองกรรมการผู้จดัการ 

 


