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ที ่CS2566/001 
 
 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 

 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เรื่อง การจ่ายเงนิปันผล และการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
1/2566 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2566 ไดม้มีตเิรื่องส าคญั ดงันี้ 

1. อนุมตัใิหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0935 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 
40,546,732 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผลในวนัจนัทรท์ี ่13 มนีาคม 2566 และก าหนด
จ่ายเงนิปันผลในวนัองัคารที ่9 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจาก
ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 

2. อนุมตัิการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัองัคารที ่11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
คราวน์บอลรมู ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพนิี พารค์ เลขที ่952 ถนนพระราม 4 แขวงสุรยิวงศ ์เขต
บางรกั  กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 
2566 (Record Date) ในวนัจนัทร์ที่ 13 มนีาคม 2566 และมรีะเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 
2566 ดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565  

วาระที ่2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2565 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 
ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดผ้่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไร และการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 

วาระที ่5 รบัทราบการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2565 

  คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอรายงานการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจ าปี 2565 
จ านวนรวมทัง้สิ้น 405,468 บาท ซึ่งเป็นสดัส่วนกับการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 1 ของ
จ านวนเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 ให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
ไดร้บัทราบ อย่างไรกด็ ีการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2565 ดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน 
จนกว่าทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้จะมมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

1)  นายอคัรรตัน์ ณ ระนอง  กรรมการอสิระ 
2)  นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ กรรมการ 
3)  นายอฟัซอล อบัดุล ราฮมิ กรรมการ   

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนและเงนิโบนัสกรรมการส าหรบัปี 2566 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2566 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  ค่าตอบแทนรายเดอืนและเบีย้ประชุม (เท่ากบัปี 2565) 

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 ากบัดูแล
กจิการ 

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

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

หมายเหตุ: * กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารและได้รบัค่าตอบแทนประจ าจากบรษิทัฯ ไม่มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนใน
ฐานะกรรมการ  

ทัง้นี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจ าปี 2566 จะไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท 
(วงเงนิเดมิเท่ากบัปี 2565)  

2.  โบนัส 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1 ของเงนิปันผล (ถ้ามกีารจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงนิ 3 ล้านบาท (วงเงนิ
เดมิเท่ากบัปี 2565) 

3. ค่าตอบแทนอื่น 
- ไม่ม ี– 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2566 

  คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบรษิัท เคพเีอ็มจ ี
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ดงัมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2566  

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

และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิรวม 2,050,000 บาท (เท่ากบัปี 2565) ทัง้นี้ ไม่รวมค่าใชจ้่าย
อื่นและค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ซึง่จะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิทั 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 พิจารณาอนุมตัิ
แก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อใหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2565 โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

 หมวดที ่3 กรรมการและอ านาจของกรรมการ ขอ้ 22, ขอ้ 23 และขอ้ 24 

 หมวดที ่4 การประชุมผูถ้อืหุน้ ขอ้ 30, ขอ้ 32, ขอ้ 33 และขอ้ 34 

 หมวดที ่6 เงนิปันผล และเงนิส ารอง ขอ้ 46 

 รวมทัง้พจิารณาอนุมตัมิอบอ านาจให้บุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจของบรษิทัฯ มอบหมาย มอี านาจ
ในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทัง้แก้ไข และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเพิม่เตมิขอ้ความใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยทีไ่ม่กระทบต่อเน้ือหาสาระของการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารจดทะเบยีน
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เสรจ็สมบูรณ์ 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดขอ้หา้มการกระท าทีม่ลีกัษณะเป็นการครอบง ากจิการโดยคนต่างดา้ว 

  คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 พจิารณาอนุมตักิาร
ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว  เพื่อยื่นต่อ
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มลีกัษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

วาระที ่11 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

อนึ่ง บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องส าคญัเขา้เป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 2566 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า  ระหว่างวนัที่ 
21 ตุลาคม 2565 ถงึวนัที ่30 ธนัวาคม 2565 แต่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่บรษิทัฯ ไดก้ าหนดไวแ้ล้วปรากฏ
ว่าไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 
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บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.symphony.net หวัขอ้นักลงทุนสมัพนัธ ์> ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ > การประชุมผูถ้อืหุน้) ตัง้แต่วนัที ่14 มนีาคม 2566 
เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมคี าถามที่ต้องการให้บรษิทัฯ ชี้แจงเกี่ยวกบัวาระการประชุมที่น าเสนอในครัง้นี้ สามารถ
จัดส่งค าถาม ล่วงหน้ามายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ผ่านอีเมล 
atchara.a@symphony.net.th หรอืโทรศพัท์หมายเลข 0 2101 1111 เพื่อคณะกรรมการบรษิัทหรอืฝ่ายจดัการจะได้
เตรยีมขอ้มลูเพื่อการชีแ้จงในวนัประชุม 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
 

 

 

 (นายกรณัยพ์ล อศัวสุวรรณ) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  
โทรศพัท ์02-101-1111 ต่อ 36010                                    

- ลายมอืชือ่ - 

http://www.symphony.net/

