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ที่	ส.	025/2557
  15	มีนาคม	2557
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
    หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2557
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	สัมมากร	จำากัด	(มหาชน)	ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	ในวันที่	3		เมษายน	
2557		เวลา	11.00	น.		ณ	ห้องมณฑาทิพย์	1		ชั้น	1		โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์			เลขที่	155		ถนนราชดำาริ		แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ	
10330		เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556		 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 4	 เมษายน	 2556	 แล้ว	 เห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง	 ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯดังกล่าว	 
ที่แนบมาพร้อมนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2556
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี	

2556		ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้	

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2556  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ	
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว	 ตามท่ีปรากฏอยู่ในหมวด	“งบการเงิน”	 ของรายงานประจำาปี	 ท่ีได้จัดส่งให้แก่	 
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี สำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2556
 จากผลประกอบการในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 ที่ได้ส่งให้

ผู้ถือหุ้นแล้ว	บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิ	 109.23	ล้านบาท	กำาไรต่อหุ้น	0.19	ล้านบาท	คิดจากทุนชำาระแล้ว	589,410,340	หุ้น																																																																	
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ในอัตราหุ้นละ	 0.07	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 จำานวน	 41.26	 ล้านบาท	 จ่าย 
ในอัตราร้อยละ	 37.77	 ของกำาไร	 เปรียบเทียบกับผลประกอบการปี	 2555	บริษัทฯ	 มีกำาไร	 49.21	 ล้านบาท	 กำาไรต่อหุ้น	
0.11	บาท	จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	หุ้นละ	0.04	บาท	จ่ายในอัตราร้อยละ	47.91	ของกำาไร	รวมเป็นเงิน	23.58	ล้านบาท	 
การจ่ายเงินปันผลในปี	 2556	 ต่ำ�กว่านโยบายของบริษัทฯ	 ที่กำาหนดไว้จะจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ	 60	 ของกำาไรสุทธิ	 
เนื่องจากปี	2557	บริษัทฯ		มีแผนจะขยายกิจการ	โดยกันกำาไรส่วนหนึ่งไว้สำาหรับลงทุนเพื่อขยายกิจการ	การจ่ายเงินปันผล 
ดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ	 ณ	 วันกำาหนด 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล	 (RECORD	 DATE)	 ในวันที่	 17	 เมษายน	 2557	 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
ในวันที่	18	เมษายน	2557	เพื่อสิทธิรับเงินปันผลและกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	2	พฤษภาคม	2557	

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำาปี	 2556	 
หุ้นละ	0.07	บาท	เปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำาปี	2555	หุ้นละ	0.04		บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ 
 ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 ข้อ	 16	 กำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวนหนึ่งในสามทุกปี	 ซึ่งในปี	 2557	 

มกีรรมการบรษิทัฯทีต่อ้งออกจากตำาแหนง่ตามวาระ	จำานวน	4	คน	คอื	นายอนทุพิย ์ไกรฤกษ ์ พลตำารวจตรชีนิภทัร สารสนิ  
นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายธวัชชัย ช่องดารากุล	และกรรมการซึ่งครบกำาหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือก
ตั้งเป็นกรรมการได้อีก



บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและ 
กำาหนดผลตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการท้ัง	 4	 คน	 คือ	นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ พลตำารวจตรี ชินภัทร สารสิน  
นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายธวัชชัย ช่องดารากุล	มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	 
มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการ 
ของบรษิทัฯ	ใหเ้จรญิกา้วหน้าตามเปา้หมายได	้จงึเหน็สมควรเลอืกตัง้บุคคลท้ัง	4		คน	เป็นกรรมการของบรษิทัฯ	ตอ่ไปอกีวาระ	 
รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	ปรากฏอยู่ในหมวด	 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ	 
ในรายงานประจำาปี	และเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่	ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้	

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำาหรับปี 2557
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยควรกำาหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กับกิจการที่มีรายได้และผลกำาไรใกล้เคียง
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำาหนด 

ผล	 ตอบแทน	 ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อย	 มีรายละเอียดอยู่ในหมวด	 การกำากับดูแลกิจการ	 ในรายงานประจำาปี	 รวมทั้งได้พิจารณา 
ถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม	 และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ	 ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่น 
ที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว	 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการ
ชุดย่อย	สำาหรับปี	2557	เท่ากับปี	2556	มีรายละเอียดดังนี้

 	 ค่าตอบแทนปี	2557	 ค่าตอบแทนปี	2556	 ตำาแหน่ง
  บาท/คน	 บาท/คน

ประธานกรรมการบริษัท	 300,000	(25,000/เดือน)	 300,000	(25,000/เดือน)

กรรมการบริษัท	 204,000	(17,000/เดือน)	 204,000	(17,000/เดือน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ	 216,000	(18,000/เดือน)	 216,000	(18,000/เดือน)

กรรมการตรวจสอบ	 192,000	(16,000/เดือน)	 192,000	(16,000/เดือน)

กรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติสอบทานงบ	 16,000	บาท/ครั้ง	 16,000	บาท/ครั้ง

ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ	 18,000	บาท/ครั้ง	 18,000	บาท/ครั้ง

กรรมการทรัพยากรบุคคลฯ	 16,000	บาท/ครั้ง	 16,000	บาท/ครั้ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 18,000	บาท/ครั้ง	 18,000	บาท/ครั้ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง	 16,000	บาท/ครั้ง	 16,000	บาท/ครั้ง

วาระที่	7	 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	 ควรกำาหนดให้อยู่ในอัตราเหมาะสมกับหน้าที่ 
	 ความรับผิดชอบและผลประกอบการของบริษัทฯ
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 
	 รวมทั้งสิ้น	 6	 คน	 คือ	 นายพารณ	 อิศรเสนา	ณ	 อยุธยา	 นายพงส์	 สารสิน	 พลตำารวจตรีชินภัทร	 สารสิน	 นายอนุทิพย	์ 
	 ไกรฤกษ์	 นายสิทธิชัย	 จันทราวดี	 และนายธวัช	 อึ้งสุประเสริฐ	 ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 
	 ในปี		2557	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2552



  ปี 2557 ปี 2556
 รายการ
   Earnst & Young Earnst & Young

ค่าสอบบัญชีประจำาปี	 386,000	 366,000

ค่าสอบทานงบการเงินประจำาไตรมาส	 414,000	 414,000

	 รวม	 800,000	 780,000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 ความเห็นของคณะกรรมการ จากเดิมมูลค่า	650	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	650	ล้านหุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	

เป็น	589.41	ล้านบาท	(หุ้นสามัญจำานวน	589.41	ล้านหุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท)	โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
ออกจำาหน่ายจำานวน	60.59	ล้านหุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	60.59	ล้านบาท

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
 บริษัทฯ	กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	(RECORD	DATE)	ในวันที่	3	มีนาคม	 
	 2557	และปิดสมุดทะเบียน	ในวันที่	4	มีนาคม	2557	

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	 ถ้าท่านประสงค์			 
	 จะแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้	 โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ 
	 ตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบให้สมบูรณ์	
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วาระที่	8	 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  สำาหรับปี  2557  และกำาหนดค่าตอบแทน	
	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
	 และกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 ทุกปี	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีสำาหรับ	 ปี	 2557	 
	 จากคุณภาพของงาน	 ราคา	 ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงแล้ว	 เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม	 คือ	 บริษัท	 สำานักงาน	 
	 เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	โดย	นางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3844	และ/หรือนายศุภชัย			 
	 ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3930	และ/หรือ	นางสาววราพร	ประภาศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 
	 4579	ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
	 แห่งบริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	โดยนางสาวศิราภรณ์	เอื้ออนันต์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3844	 
	 และ/หรือนายศุภชัย	 ปัญญาวัฒโน	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3930	 และ/หรือ	 นางสาววราพร	 ประภาศิริกุล	 
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4579	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	มาตั้งแต่ปี	2549	ให้เป็นผู้สอบบัญช ี
	 ของบริษัทฯ	ประจำาปี	2557	เป็นปีที่	9	ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น	20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.56	ดังนี้

-	 ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับบริษัท	 สำานักงาน	 เอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญช ี
และสำานักงานสอบบัญชี	ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา		และผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับ
บริษัทย่อย



บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

	 เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	 และ/
หรือ	 ผู้รับมอบฉันทะ	 โปรดนำาหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ	 ในกรณีรับมอบฉันทะ 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน	มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม	หรือส่งไปยังบริษัทฯก่อนการประชุมด้วย

 ขอแสดงความนับถือ

   
 
	 (นางไข่มุก		พราหมณีย์)
	 เลขานุการบริษัท
	 โดยคำาสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ:	 1.	 หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม	สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ	มาที่บริษัทฯ	ล่วงหน้าอย่างน้อย	1	วัน
		 	 โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

	 2.	 ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้ตั้งแต่	วันที่	3	มีนาคม	2557
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