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15  มีนาคม  2556 
เรียน ทานผูถือหุน 

หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันที่             
4  เมษายน 2556  เวลา 11.00 น.  ณ หองมณฑาทิพย 1  ช้ัน 1  โรงแรมโฟรซีซั่นส   เลขที่ 155  ถนนราชดําริ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพฯ 10330  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯไดพิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2555  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 แลว เห็นวาครบถวนถูกตอง ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกลาว ที่แนบมาพรอมนี้ 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2555 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานตอผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 

2555  ตามที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555  ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรับรองโดยผูสอบบัญชีเรียบรอยแลว ตามที่ปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหแก   
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานป 2555 
 จากผลประกอบการในรอบปที่ผานมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่ไดสงให  

ผูถือหุนแลว  บริษัทฯมีกําไรสุทธิ 49.21 ลานบาท กําไรตอหุน 0.11 ลานบาท คิดจากทุนชําระแลว 450,000,000 หุน             
สามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน รวมหุนเพิ่มทุนใหม เปนทุนชําระแลว 589,410,340 หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท 
รวมเปนเงิน จํานวน  23.58  ลานบาท จายในอัตรารอยละ 47.91 ของกําไร เปรียบเทียบกับผลประกอบการป 2554           
บริษัทฯมีกําไร 20.01 ลานบาท กําไรตอหุน 0.04 บาท จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน หุนละ 0.02 บาท จายในอัตรารอยละ 
44.97 ของกําไร รวมเปนเงิน 9.00  ลานบาท  การจายเงินปนผลในป 2555 ตํ่ากวานโยบายของบริษัทฯที่กําหนดไวจะจาย
ปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิ  เนื่องจากป 2556  บริษัทฯมีแผนจะขยายกิจการ โดยกันกําไรสวนหนึ่งไวสําหรับ
ลงทุนเพื่อขยายกิจการ  การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับของ
บริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล (RECORD DATE) ในวันที่  18 เมษายน 2556  
และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 19  เมษายน 2556 เพื่อสิทธิรับเงินปนผลและกําหนดจายเงินปนผลในวันที่   
3 พฤษภาคม 2556  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลจากผลประกอบการ ประจําป 2555 หุน         
ละ 0.04 บาท  เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลจากผลประกอบการ ประจําป 2554 หุนละ   0.02  บาท 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ  
 ตามขอบังคับบริษัทฯขอ 16 กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหน่ึงในสามทุกป ซึ่งในป 2556          

มีกรรมการบริษัทฯที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 คน  คือ นายพงส สารสิน  นายพารณ  อิศรเสนา               
ณ อยุธยา  นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล  และนายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  และกรรมการซึ่งครบกําหนดออกตามวาระ
ดังกลาวอาจไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการไดอีก 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนด
ผลตอบแทนซึ่งมีความเห็นวากรรมการทั้ง 4 คน คือ นายพงส สารสิน  นายพารณ  อิศรเสนา   ณ อยุธยา  นายสัจจา            
เจนธรรมนุกูล  และนายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา  มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535       
มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนากิจการของ
บริษัทฯใหเจริญกาวหนาตามเปาหมายได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4  คน เปนกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระ
หนึ่ง  โดยใหนายกิตติพล  ปราโมช ณ อยุธยา และนายสัจจา  เจนธรรมนุกูล เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท  
ดวย รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ปรากฏอยูในหมวด การจัดการและการกํากับดูแล
กิจการ ในรายงานประจําป และเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดจัดสงใหแก   ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ครั้งนี้  

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการเพิ่ม  คือ นายธวัช  อ้ึงสุประเสริฐ   
 ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเสนอผูถือหุนแตงตั้ง นายธวัช  อ้ึงสุประเสริฐ ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท โดยไมมีลักษณะตองหามที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  อีกทั้งยังเปนผูมี
ความรูความสามารถ มีประสบการณในดานงานพัฒนาอสังหาริมทรัพยบานจัดสรรโครงการในตางจังหวัด  ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ    ทั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกําหนด
ผลตอบแทนใหความเห็นชอบแลว ซึ่งไดพิจารณาตามหลักเกณของกระบวนการสรรหา ที่เหมาะสม ครบถวน และเปนไป
ตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลว รวมแลวบริษัทฯจะมีกรรมการทั้งสิ้น จํานวน 12 คน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2556 
 คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยควรกําหนดใหอยูในอัตราที่เหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบและเปรียบเทียบไดกับกิจการที่มีรายไดและผลกําไรใกลเคียง 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกําหนดผล 

ตอบแทน   ซึ่งไดพิจารณาอยางถี่ถวนถึงขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดยอย มีรายละเอียดอยูในหมวด การกํากับดูแลกิจการ ในรายงานประจําป รวมทั้งไดพิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจใน
ภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกันแลว   
เห็นสมควรเสนอผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2556 เพิ่มขึ้น
จํานวน 394,000 บาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 11.23 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตําแหนง คาตอบแทนป 2556 
บาท/คน 

คาตอบแทนป 2555-2554 
บาท/คน 

ประธานกรรมการบริษัท 300,000 (25,000/เดือน) 288,000 (24,000/เดือน) 
กรรมการบริษัท 204,000 (17,000/เดือน) 192,000 (16,000/เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 216,000 (18,000/เดือน) 204,000 (17,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบ 192,000 (16,000/เดือน) 180,000 (15,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติสอบทานงบ 16,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 18,000 บาท/ครั้ง 17,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ 16,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 18,000 บาท/ครั้ง 17,000 บาท/ครั้ง 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 16,000 บาท/ครั้ง 15,000 บาท/ครั้ง 

 หมายเหตุ   ป 2556 มีกรรมการเพิ่ม 1 คน  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทท่ีไมใชผูบริหาร  
 คาตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัทที่ไมใชกรรมการบริหาร  ควรกําหนดใหอยูในอัตราเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบและผลประกอบการของบริษัทฯ 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากําหนดคาตอบแทนพิเศษใหกรรมการบริษัทที่ไมใชผูบริหาร  
 รวมทั้งสิ้น 6 คน คือ นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา  นายพงส  สารสิน  ดร.อภิชัย  จันทรเสน  พลตํารวจตรีชินภัทร        

สารสิน  นายอนุทิพย  ไกรฤกษ  และนายสิทธิชัย  จันทราวดี โดยกําหนดเปนวงเงิน ไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่จาย
ใหกับผูถือหุนในป  2556  ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ป  2552 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี  สําหรับป  2556  และกําหนดคาตอบแทน  
 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผูสอบบัญชีสําหรับ ป 2556 จากคุณภาพ
ของงาน ราคา ความนาเชื่อถือและชื่อเสียง แลว  เห็นควรเสนอผูสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด   โดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 ซึ่งไมมีความสัมพันธและ/
หรือไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 
และ/หรือ นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา ผูสอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4958  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแตป 2549 ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําป 2556 เปนปที่ 8  คาสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 66,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.24  ดังนี้ 

รายการ ป 2556 
Earnst & Young 

ป 2555 
Earnst & Young 

คาสอบบัญชีประจําป 336,000 336,000 
คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 414,000 378,000 

รวม 780,000 714,000 

 -ไมมีการจายคาบริการอื่นใหกับบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชี ที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา  และผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูสอบบัญชีราย
เดียวกับบริษัทยอย  

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น (ถามี) 

 บริษัทฯกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (RECORD DATE) ในวันที่                  
1 มีนาคม 2556 และปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4  มีนาคม 2556  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ถาทานประสงค   
จะแตงต้ังใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร
แนบพรอมแนบเอกสารประกอบใหสมบูรณ  

 

 

 

 



หนาที่ 4/3  

  

  

 เพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ   
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมและหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือสงไปยังบริษัทฯกอนการประชุมดวย 

   ขอแสดงความนับถือ 
    
 
    (นางกาญจนรัตน  ล้ิมล้ําเลิศกุล) 
   เลขานุการบริษัท 
   โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. หากผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ 

 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบในเว็บไซตของบริษัทฯไดต้ังแต                            
วันที่ 1 มีนาคม 2556 


