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ที ่CS2564/001 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 
 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เรื่อง การจ่ายเงนิปันผล และการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ครัง้ที ่1/2564 ซึง่ประชุมเมือ่
วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้มีตเิรื่องส าคญั ดงันี้ 

1. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทาง
การเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
จากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดผ้่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

2. เหน็ชอบใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรและ
จ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.0550 บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 23,851,019 บาท 
โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลในวนัศุกร์ที ่26 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัพฤหสับดทีี ่
20 พฤษภาคม 2564  

 อนึ่ง สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รบัการอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

3. เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1)  นายวุฒพิงษ์ โมฬชีาต ิ กรรมการอสิระ 
2)  นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง กรรมการอสิระ 
3)  นายธรีรตัน์ ปัณฑรสตูร กรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสยี ได้หารอืกนัตามแนวทางการสรรหาที่
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ และจากคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมมีติเห็นชอบกบัขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านขา้งต้น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง 

4. เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนและโบนัส
กรรมการส าหรบัปี 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 1.  ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุม  
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คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทน  (บาท/คน)/1 
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 ากบัดูแล
กจิการ 

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

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

 หมายเหตุ: /1 เฉพาะสมาชกิทีเ่ป็นกรรมการอสิระเท่านัน้ 

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 จะไม่เกนิวงเงนิ 7 ลา้นบาท (วงเงนิเดมิเท่ากบัปี 2563)  

 2.  โบนัส 

  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1 ของเงินปันผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (วงเงินเดิม
เท่ากบัปี 2563) 

5. เหน็ชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของ 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 าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ไดเ้สนอค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 
ของบรษิทัฯ เป็นจ านวนเงนิรวม 1,850,000 บาท 

6. อนุมตักิารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 วาระการประชุม และวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

6.1 ก าหนดวนัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ หอ้งบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ เลขที ่92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9  
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 

6.2 ก าหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี้  

 วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
  วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 
  วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2563 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6 รบัทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2563 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนและเงนิโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2564 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 
วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคน

ต่างดา้ว 
วาระที ่10 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

6.3 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่26 มนีาคม 2564 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรอื บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการ
ผูจ้ดัการของบรษิทัฯ มอบหมาย มอี านาจภายใต้ขอ้จ ากดัและเงื่อนไขของกฎหมายในการพจิารณาแกไ้ข 
และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวนั เวลา และสถานที่ในการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตามความ
เหมาะสม โดยพจิารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ตี่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถน าเสนอเรื่องส าคญัเข้าเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  
ประจ าปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า 
ระหว่างวนัที ่14 พฤศจกิายน 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจด
ทะเบยีน ทัง้นี้เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
แต่อย่างใด 

ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 หรอืขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัของ
บรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมมายงัเลขานุการบรษิทั บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผ่านอเีมล 
atchara.a@symphony.net.th หรอืทางไปรษณีย ์เลขที ่123 ซนัทาวเวอรส์ อาคารบ ีชัน้ที ่36 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืฝ่ายจดัการจะไดเ้ตรยีมขอ้มลู
เพื่อการชีแ้จงในวนัประชุม 

 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนับถอื 

 
 

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


