ที่ CS2565/003
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

แจ้งมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั เรื่อง การจ่ายเงินปั นผล และการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
2/2565 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มมี ติเรื่องสาคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตจาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรและ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.0750 บาท รวมเป็ นเงินจานวน
32,524,117 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร ับเงินปั นผลในวัน พฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565
อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่ นอน เนื่องจากต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
3. เห็นชอบให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์
2) นายแพทริค คอร์โซ
3) นายโลท์ ชี ควั ่น

กรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่มสี ่วนร่วมในการบริหาร
กรรมการ

ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มีส่ว นได้เ สีย ได้ห ารือ กัน ตามแนวทางการสรรหาที่
คณะกรรมการได้กาหนดไว้ และจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
4. เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการให้นาเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประธาน
ค่าตอบแทน
เบีย้
รายเดือน
ประชุม
30,000
40,000
30,000
40,000
30,000
40,000
-

-

ค่าตอบแทน (บาท/คน)*
รองประธาน
ค่าตอบแทน
เบีย้
รายเดือน
ประชุม
25,000
40,000
-

-

กรรมการ
ค่าตอบแทน
เบีย้
รายเดือน
ประชุม
25,000
30,000
25,000
30,000
25,000
30,000
-

-

หมายเหตุ: * กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารไม่มสี ทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนือ่ งจากได้รบั ค่าตอบแทนประจาจากบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจาปี 2565 จะไม่เกินวงเงิน 7 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี
2564)
2. โบนัส
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1 ของเงินปั นผล (ถ้ามีการจ่าย) แต่ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาท (วงเงินเดิมเท่ากับปี
2564)
3. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 7. เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของ
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5752 หรือ
3. นายบัณฑิต
อึง้ ภากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8509
โดยก าหนดให้ ผู้ ส อบบัญ ชีค นใดคนหนึ่ ง ข้า งต้ น เป็ นผู้ ส อบบัญ ชีข องบริษั ท ฯ และแสดงความเห็ น ต่ อ
งบการเงินของบริษัทฯ ประจาปี 2565 ทัง้ นี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ เป็ นจานวนเงินรวม 2,050,000 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2564 คิดเป็ นประมาณร้อยละ
10 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึง่ จะเรียกเก็บตามจริง
8. อนุ มตั ิการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565 วาระการประชุม และวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 (Record Date) โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.1 กาหนดวันจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
8.2 กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ดังนี้
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วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนและเงินโบนัสกรรมการสาหรับปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดข้อห้ามการกระทาทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8.3 กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษัท ฯ มอบหมาย มีอานาจภายใต้ขอ้ จากัด และเงื่อนไขของกฎหมายในการพิจารณาแก้ไข และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาประโยชน์และผลกระทบทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เป็ นสาคัญ
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถนาเสนอเรื่องสาคัญเข้าเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นี้เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ แต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 หรือข้อมูลอื่นที่สาคัญของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม มายังเลขานุ การบริษัท บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) ผ่านอีเมล
atchara.a@symphony.net.th หรือทางไปรษณีย์ เลขที่ 123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชัน้ ที่ 36 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการ
ชีแ้ จงในวันประชุม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายโลท์ ชี ควั ่น)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ 02-101-1111 ต่อ 36010
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