
 

 

 

 

 

ที ่FNA 62/003 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง  แจ้งมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  
การจา่ยเงินปันผล และการเรียกประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซิมโฟน่ี คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ครัง้ที่ 1/2562 วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 

2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชมุซมิโฟนี่ ชัน้ 36 อาคารซนัทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดรัีงสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร มมีติส าคญัและจะน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัติอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  
2. พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรสทุธิและการจ่ายปันผล ดงันี ้ 

2.1 จ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 
433,654,887 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 13 ล้านบาท  

2.2 บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date)  ส าหรับผลประกอบการปี 
2561 ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกั
การโอนหุ้น ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้
การจา่ยปันผลขึน้อยูก่บัการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณารับทราบจ านวนเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2561 ซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 
2561 ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ได้อนมุตัิก าหนดเงินโบนสั กรรมการ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3 ล้าน
บาท โดยจา่ยเป็นสดัสว่นกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามกีารจ่าย) ในอตัรา 1% ของเงินปันผลที่จ่ายทัง้หมด เป็น
เงิน 130,096 บาท ส าหรับกรรมการ 8 ทา่น โดยก าหนดจ่ายให้ทา่นละ 16,262 บาท ในวนัเดียวกบัการ
จ่ายเงินปันผลคือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 หากผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลตามรายละเอยีดที่เสนอ 

4. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้นางสาวรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม  
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4807 จาก
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2562 พร้อมคา่ตอบแทน
จ านวน 1,700,000 บาท ไมร่วมคา่ใช้จา่ยอื่นๆ เช่น คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

 
 
 



5. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ ทดแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่กรรมการตามวาระ ดงันี ้  
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่กรรมการตามวาระจ านวน 3 ทา่นได้แก่ 

1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ            กรรมการอิสระ  
2) นายประสทิธ์ิ เหมวราพรชยั             กรรมการอิสระ 
3) นายแพทริค คอร์โซ               กรรมการ  

เห็นควรน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พิจารณาเลอืกตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมทีจ่ะเข้าด ารง
ต าแหนง่ทดแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
       1) นายวฒุิพงษ์ โมฬีชาติ            กรรมการอิสระ  
       2) นายแพทริค คอร์โซ               กรรมการ  

6. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2562 ประกอบด้วยคา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนรายเดอืน 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 7 ล้านบาท และเงินโบนสักรรมการ เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท โดยจ่ายเป็น
สดัสว่นกบัการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามีการจา่ย) ในอตัรา 1 % ของเงินปันผลที่จ่ายทัง้หมด  

7. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปา
ริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดวาระการประชมุ ดงันี ้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบการด าเนินงานของบริษัทในปี 2561 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรสทุธิในปี 2561 และการจา่ยเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
วาระท่ี 5 พิจารณารับทราบจ านวนเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2561 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทน 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

8. มีมติก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดย วิธีปิดสมดุทะเบยีนในวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

ทัง้นี ้ระหวา่งวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 ถงึ วนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเสนอวาระ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 และเสนอช่ือบคุคลเพือ่รับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการลว่งหน้า ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ใด
เสนอวาระการประชมุ แตม่ีผู้ เสนอช่ือนายสเุจตน์ จนัทรังษ์ เข้ารับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการบริษัท  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

ขอแสดงความนบัถือ 
  

                        (นายโลท์ ชี ควัน่) 

         ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบตัิการ 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายการเงิน 

 


