
 

ที ่FNA61/ 011 

 วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

เร่ือง  แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561      
ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีมติสรุปได้ดงันี ้

วาระที่ 1  มีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,870,335 0 1,083 0 44 361,871,418 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
 

วาระที่ 2  รับทราบการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

วาระที่ 3  มีมตอินุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,978,667 0 1,083 0 47 361,979,750 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
 

วาระที่ 4  รับทราบการงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
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วาระที่ 5  มีมตอินุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังนี ้นายโสภณ 
เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4521 และ/
หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 และ/หรือนางสาวสมุนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561และก าหนด       
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวนเงิน  1,230,000 บาท ไม่รวม
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,902,834 75,833 10,016 0 48 361,988,683 

99.9763 % 0.0209 % 0.0028 % 0.0000 %  100 % 
 

วาระที่ 6  มีมตอินุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

   ในปี 2561 มีกรรมการออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้                                                                          
   1. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว             กรรมการอิสระ                                                                        
   2. นายธีรรัตน์    ปัณฑรสตูร             กรรมการ                                                                                
   3. นายอคัรรัตน์  ณ ระนอง                 กรรมการอิสระ  

                  ท่ีประชมุอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
1. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร  กรรมการ  

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,911,767 75,833 1,083 0 48 361,988,683 

99.9788 % 0.0209 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
 

2. นายอัครรัตน์  ณ ระนอง                 กรรมการ   / กรรมการอสิระ  

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,911,767 75,833 1,083 0 48 361,988,683 

99.9788 % 0.0209 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
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 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดงัมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
1. นายวฒิุพงษ์              โมฬีชาติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายประสทิธ์ิ  เหมวราพรชยั  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
3. นายอคัรรัตน์  ณ ระนอง  กรรมการอิสระ 
4. นายกรัณย์พล  อศัวสวุรรณ  กรรมการ 
5. นายธีรรัตน์  ปัณฑรสตูร  กรรมการ 
6. นายแพทริค  คอร์โซ  กรรมการ 
7. นายอนนัต์ วิจายาน  กรรมการ 
8. นายอฟัซอล บิน อบัดลุ  ราฮิม  กรรมการ 

 

วาระที่ 7  รับทราบการงดจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2560 

วาระที่ 8  มีมตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นมีมติอนุมัติก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบีย้
ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 7 ล้านบาท และเงินโบนสักรรมการ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3 ล้าน
บาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้หมด และให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายใน
วงเงินท่ีได้รับอนมุตัิ 

     ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,978,667 0 10,016 0 48 361,988,683 

99.9972 % 0.0000 % 0.0028 % 0.0000 %  100 % 
 

วาระที่ 9  มีมตอินุมัตกิารก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว 

    ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,987,600 0 1,083 0 48 361,988,683 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
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วาระที่ 10  มีมตอินุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนคงเหลือจากการใช้    
               สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท (ESOP) และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ 
               คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 11,322,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 444,977,028 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 433,654,887 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (ESOP) จ านวน 6,068,799 หุ้น และตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ี
คงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 5,253,342 หุ้น 
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,994,100 0 1,083 0 49 361,995,183 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
 
วาระที่ 11  มีมตอินุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน           
               จดทะเบียน  

     ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 433,654,887  บาท    (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่น                                                        
                                                                                                                 สี่พนัแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

                           แบ่งออกเป็น  433,654,887  หุ้น      (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่น    
                                                                                       สี่พนัแปดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)                                                      
              มลูคา่หุ้นละ                    1  บาท      (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น: 
หุ้นสามญั   433,654,887  หุ้น       (สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่น                   

                                                                                                 สี่พนัแปดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)                                             
หุ้นบริุมสิทธิ                        -  หุ้น        ( - )” 

รวมทัง้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจใน
การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการต่างๆ ท่ี
จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 
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     ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,994,100 0 1,083 0 49 361,995,183 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 
 
วาระที่ 12  มีมตอินุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิริษัท     
       มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามค าส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
               ฉบับที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

      ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 
21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขข้อบังคบั ข้อ 32 
(สิทธิในการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น) ดงันี ้ 

เดมิ 

“ข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในห้า )1/5  (ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่
น้อยกวา่ย่ีสิบห้า )25  (คนซึง่ถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ) 1/10  (ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดอาจ
ร้องขอเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบเุหตผุล
ในการขอให้เรียกประชมุไว้อย่างชดัเจน ในกรณีเช่นนี ้ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
)1  (เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือร้องขอดงักลา่วจากผู้ ถือหุ้น ” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง
และเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัท
ต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

       ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  บตัรเสีย   รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ   รวม 
361,994,100 0 1,083 0 49 361,995,183 

99.9997 % 0.0000 % 0.0003 % 0.0000 %  100 % 

                   จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

                   (นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร) 

                    กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

  

 


