
 

ที ่CS2564/005 
  
 วนัที ่23 เมษายน 2564 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ตามที ่บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ในวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ เลขที ่
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร นัน้  

บรษิทัฯ ขอแจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉนัท์รบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  345,097,914 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 
2563 โดยไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนนเพื่อลงมต ิ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิ
งบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

  



 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิ
ไม่จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพิม่เตมิ เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมายของบรษิทัฯ มีจ านวนที่
ตอ้งส ารองไวค้รบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ และมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ในอัตรา 0.0550 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิ้น 
23,851,019 บาท โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่20 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง 
ดงันี้  

เหน็ดว้ย  345,098,455 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิ แต่งตัง้
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระและ
กรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประกอบดว้ย 

1) นายวฒิุพงษ์ โมฬีชาติ กรรมการอิสระ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้  

เหน็ดว้ย  345,098,347 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 108 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยะ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

2) นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยะ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

3) นายธีรรตัน์ ปัณฑรสูตร กรรมการ โดยมคีะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยะ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

 



 

 
วาระท่ี 6 รบัทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 238,510.19 บาท 
ซึ่งเป็นสดัส่วนกบัการจ่ายเงนิปันผลในอตัรารอ้ยละ 1 ของเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้หมด โดยไม่มกีารออก
เสยีงลงคะแนนเพื่อลงมต ิ

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2564 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม มมีติ เป็น
เอกฉันท์อนุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจาณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และเงนิโบนัสกรรมการ ส าหรบัปี 2564 
ดงันี้  

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 
- ค่าตอบแทนรายเดอืน โดยประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการชุดย่อยใหไ้ดร้บัใน

อตัราเดอืนละ 30,000 บาทต่อคน และกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยใหไ้ดร้บัในอตัรา
เดอืนละ 25,000 บาทต่อคน 

- เบี้ยประชุม ก าหนดใหจ้่ายเป็นรายครัง้เมื่อเขา้ร่วมการประชุม โดยประธานกรรมการบรษิทั 
รองประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการชุดย่อย ให้ได้รบัในอตัรา 40,000 บาท
ต่อคน และกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยใหไ้ดร้บัในอตัรา 30,000 บาทต่อคน 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมดงักล่าว จะไม่เกนิวงเงนิ 7,000,000 บาท โดยจ่าย
ใหก้บักรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยทีเ่ป็นกรรมการอสิระเท่านัน้ 

2.  โบนัส จ่ายเป็นสดัส่วนกบัการจ่ายเงนิปันผล ในอตัรารอ้ยละ 1 ของเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้หมด (ถา้
มกีารจ่าย) แต่ไม่เกนิ 3,000,000 บาท  

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 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 2564 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิ
แต่งตัง้นายเอกสทิธิ ์ชูธรรมสถติย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4195 หรอื นางสาวมารษิา 
ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5752 หรอื นายบณัฑติ ตัง้ภากรณ์ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2564 โดยมคี่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 1,850,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย Out-
of-Pocket ตามจ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิ) ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 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 ทีป่ระชุมโดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิ
การก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างด้าว ด้วยคะแนนเสยีง 
ดงันี้ 

เหน็ดว้ย  345,098,455 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี 0 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ - 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

 - ไม่ม ี- 
 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถอื 

 
 
 

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


