
 

ที ่CS2563/003 
  
 วนัที ่31 กรกฎาคม 2563 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามที ่บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

ในวนัศุกร์ที ่31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 
เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน้  

 
บรษิทัฯ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันท์รบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ
งบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 



 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ
ไม่จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มีจ านวนที่
ต้องส ารองไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิไม่จ่ายเงนิปันผล
เพิม่เตมิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 อกี เนื่องจากบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น 
9,106,753 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้นแล้วเมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบจาก
การเลื่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จากก าหนดการเดิมที่ก าหนดไว้เมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2563 ออกไปไม่มกี าหนด เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

   
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิ แต่งตัง้
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง ประกอบดว้ย 

1) นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  321,438,821 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 40,533,334 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยะ - 

บตัรสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

2) นายอฟัซอล บนิ อบัดุล ราฮมิ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  333,098,380 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 92.0232 

ไม่เหน็ดว้ย 28,873,775 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 7.9768 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

 
     



 

3) นายอเลก็ซ์ โลท ์ซ ีควัน่ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระท่ี 6 รบัทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2562 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติ
อนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 7,000,000 
บาท และเงนิโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2563 และเป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท 
โดยเงินโบนัสกรรมการดงักล่าว จะจ่ายเป็นสดัส่วนกับการจ่ายเงินปันผล ในอตัราร้อยละ 1 ของ 
เงนิปันผลทีจ่่ายทัง้หมด (ถา้มกีารจ่าย) ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มมีตแิต่งตัง้นายเอกสทิธิ ์
ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 
ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8509 จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 
โดยมคี่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 1,850,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 
 



 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการก าหนดข้อห้ามการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตอินุมตัิการก าหนด 
ขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  361,972,155 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

  
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเข้าร่วมลงทุนในบริษทั เอมส ์ดาต้า เซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเข้า

ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี มมีตอินุมตักิารเขา้ร่วมลงทุนในบรษิทั 
เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมรีายละเอียดของการท ารายการซึ่งเขา้ข่ายเป็น
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ดงันี้ 

1) การซื้อหุน้สามญัเดมิ จ านวน 270,039 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่าย
แล้วทัง้หมดของบรษิัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  จาก Planet Tapir Sdn. 
Bhd. ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ คดิเป็นมูลค่า 27,003,900 บาท และการซื้อหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ตามสดัส่วนการถอืหุน้ 
จ านวน 219,961 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 21,996,100 บาท โดยคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทัง้สิ้น 
49,000,000 บาท รวมถอืหุน้ในบรษิทั เอมส ์ดาต้า เซน็เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทัง้สิน้ 490,000 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั เอมส ์ดาต้า เซน็เตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (ภายหลงัการจดทะเบยีนเพิม่ทุนเสรจ็สิน้) (“ธรุกรรมการร่วมทุน”) 

2) การโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญาของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเช่าและใหบ้รกิารพืน้ทีอ่าคาร  
การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นที่ การก่อสร้างศูนย์ขอ้มูล และการติดตัง้ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้กับบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  คิดเป็นมูลค่ารวมทัง้สิ้นไม่เกิน 
189,100,000บาท (“ธรุกรรมการโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสญัญา”) 

 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมายมอี านาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

ก) เจรจาขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอน
สทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญา 

ข) ก าหนด และ/หรอื แก้ไขรายละเอยีดใดๆ เพิม่เติมเกี่ยวกบัสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่าว (ค) ลง
นามในสญัญาและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการร่วมทุนและธรุกรรมการโอนสทิธแิละ
หน้าทีต่ามสญัญา 



 

ค) ลงนามในสญัญาและเอกสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสทิธิ
และหน้าทีต่ามสญัญา 

ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กบัธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสทิธแิละหน้าทีต่ามสญัญา ซึ่งรวมถงึการตดิต่อและ
การยื่นค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานที่
มอี านาจก ากบัดแูลใดๆ 

จ) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมการร่วมทุนและธุรกรรมการโอนสทิธแิละ
หน้าทีต่ามสญัญา 

 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  158,909,917 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทั เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี มมีตอินุมตักิารใหค้วามช่วยเหลอืทาง
การเงนิแก่บรษิทั เอมส ์ดาต้า เซน็เตอร์ (ประเทศไทย) ในลกัษณะการใหกู้้ยมืเงนิจากผูถ้ือหุน้ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อน าไปใชใ้ชใ้นการก่อสรา้งและประกอบธุรกจิศูนยข์อ้มลู (Data Center) โดยคดิ
เป็นวงเงนิกู้ยมืในส่วนของบรษิัทฯ จ านวน 182,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงนิต้นจ านวนไม่เกิน 
150,000,000 บาท และดอกเบี้ยจ านวนประมาณ 32,000,000 บาท  (“ธุรกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน”) 

 รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบรษิทัหรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมายมอี านาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

ก) เจรจาข้อก าหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิ 

ข) ก าหนด และ/หรอื แกไ้ขรายละเอยีดใด ๆ เพิม่เตมิเกีย่วกบัสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

ค) ลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 

ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานอื่นใดทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้ง
กับธุรกรรมการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรอื หน่วยงานทีม่อี านาจก ากบัดแูลใด ๆ 

จ) ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัธุรกรรมการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิ 

 



 

 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  158,909,917 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

 - ไม่ม ี- 
 

  
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

   (นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
เลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์02-101-1111 ต่อ 36010 
โทรสาร 02-101-1133 


