
 
ท่ี FNA61/ 004 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง แจ้งมติการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
การงดจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2561 วันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงเทพ1 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ มีมติส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท

ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

2. มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการงดการจัดสรรก าไร

และงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการประจ าปีขาดทุน ประกอบกับบริษัทมีแผนการ

ขยายธุรกิจ และอาจมีการลงทุนเพ่ิมเติมในธุรกิจบางส่วนของบริษัทในอนาคต ดังนัน้ บริษัทจึง

เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. มีมติให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้นาย โสภณ 

เพ่ิมศิริวัลลภ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้ สอบบัญชีรับอนุญ าต เลข

ทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 

5872  จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 

2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 รวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจ านวน

เงิน 1,230,000  บาท ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง เป็นต้น 



 
4. มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทดแทน

กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระ ดงันี ้

กรรมการท่ีต้องการออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระจ านวน 3 ท่านได้แก่ 

1) นายจิตเกษม แสงสงิแก้ว             กรรมการอิสระ  

2) นายธีรรัตน์    ปัณฑรสตูร             กรรมการ  

3) นายอคัรรัตน์  ณ ระนอง                 กรรมการอิสระ  
 

เห็นควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกหนึง่

วาระ ดงันี ้

1) นายธีรรัตน์    ปัณฑรสตูร             กรรมการ 

2) นายอคัรรัตน์  ณ ระนอง                 กรรมการ / กรรมการอิสระ  
 

5. มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพ่ือรับทราบการงดจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

ประจ าปี 2560 ซึง่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

ได้อนุมตัิก าหนดเงินโบนสักรรมการ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกับการ

จ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้หมด แต่เน่ืองจากบริษัทงด

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 จงึไมม่ีการจ่ายเงินโบนสักรรมการ ประจ าปี 2560 

6. มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ประจ าปี 2561 ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดือน เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 7 ล้านบาท และ

เงินโบนัสกรรมการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นสดัส่วนกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี

การจ่าย) ในอตัราร้อยละ 1 ของเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้หมด 

7. มีมติให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการก าหนดข้อห้ามการกระท า

ท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามประกาศของคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่ือง ก าหนดข้อห้ามการ

กระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนตา่งด้าว พ.ศ.2555 



 
8. มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จ านวน 11,322,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 444,977,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จ านวน 433,654,887 บาท โดยวิธีการตัดหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ และหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 11,322,141  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท  

ทัง้นี ้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจ

ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจ

ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียน

เสร็จสมบรูณ์ 

9. มีมติให้น าเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท             

ข้อ 32 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึง่ได้แก้ไขตาม

ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยยกเลิกข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32 และใช้ข้อความ

ตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 32. ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นท่ี

จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุม

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่ว

ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่

เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ

ห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการ

ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 



 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้

ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

10. มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 

ห้องปาริชาติ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพ.  และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 โดยวาระการประชมุ มีดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2560 

วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคน
ตา่งด้าว 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนคงเหลือ
จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
เสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งได้แก้ไขตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 



 
 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ระหว่างวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ

วาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 และเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการ

ลว่งหน้า ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ใดเสนอวาระการประชมุและช่ือกรรมการ 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (นายธีรรัตน์ ปัณฑรสตูร) 

 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ 


