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ที ่CS2565/003 
 
 วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 

 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เรื่อง การจ่ายเงนิปันผล และการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
2/2565 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้มีตเิรื่องส าคญั ดงันี้ 

1. เหน็ชอบใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และ
งบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจาก
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดผ้่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

2. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและ
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0750 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 
32,524,117 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหสับดีที่ 10 มีนาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤษภาคม 2565  

 อนึ่ง สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รบัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

3. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  รองศาสตราจารย ์ดร.สุเจตน์ จนัทรงัษ์  กรรมการอสิระ 
2)  นายแพทรคิ คอรโ์ซ   กรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิาร 
3)  นายโลท ์ช ีควัน่   กรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  ได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ และจากคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบกบั
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกจิการใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านข้างต้น กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

4. เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ให้น าเสนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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1.  ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุม  

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน  (บาท/คน)* 
ประธาน รองประธาน กรรมการ 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

เบีย้
ประชุม 

คณะกรรมการบรษิทั 30,000 40,000 25,000 40,000 25,000 30,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 40,000 - - 25,000 30,000 
คณะกรรมการสรรหา พจิารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกจิการ 

30,000 40,000 - - 25,000 30,000 

คณะกรรมการบรหิาร - - - - - - 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - - - - - 

 หมายเหตุ: * กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารไม่มสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนือ่งจากไดร้บัค่าตอบแทนประจ าจากบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี้ยประชุม ประจ าปี 2565 จะไม่เกินวงเงนิ 7 ล้านบาท (วงเงนิเดมิเท่ากบัปี 
2564)  

 2.  โบนัส 
  คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 1 ของเงนิปันผล (ถ้ามกีารจ่าย) แต่ไม่เกนิวงเงนิ 3 ล้านบาท (วงเงนิเดมิเท่ากบัปี 

2564) 

 3. ค่าตอบแทนอื่น 
  - ไม่ม ี-  

7. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีอง 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4195 หรอื 
  2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5752 หรอื 
  3.  นายบณัฑติ อึง้ภากร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8509 

โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงนิของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 ทัง้นี้ บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ได้เสนอค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงนิรวม 2,050,000 บาท เพิม่ขึ้นจากปี 2564 คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 
10 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายอื่นและค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ซึง่จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

8. อนุมตัิการจดัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 วาระการประชุม และวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธใิน
การเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (Record Date) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

8.1 ก าหนดวนัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งคราวน์บอลรมู ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนิี พารค์ เลขที ่952 ถนนพระราม 4  
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 

8.2 ก าหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี้  
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 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในรอบปี 

2564 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564  
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6 รบัทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2564 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนและเงนิโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2565 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว 
วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

8.3 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่10 มนีาคม 2565 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจภายใต้ขอ้จ ากัดและเงื่อนไขของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข และ/หรอื 
เปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ในการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสม โดย
พจิารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

อนึ่ง บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สามารถน าเสนอเรื่องส าคญัเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 
2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่18 
ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2564 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทัง้นี้เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หรอืขอ้มูลอื่นที่ส าคญัของ
บรษิัทฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมมายงัเลขานุการบรษิัท บรษิัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผ่านอีเมล 
atchara.a@symphony.net.th หรอืทางไปรษณีย ์เลขที ่123 ซนัทาวเวอรส์ อาคารบ ีชัน้ที ่36 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อคณะกรรมการบรษิัทหรอืฝ่ายจดัการจะได้เตรยีมขอ้มูลเพื่อการ
ชีแ้จงในวนัประชุม 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นายโลท ์ช ีควัน่) 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร 

 เลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์02-101-1111 ต่อ 36010 


