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ที ส. 039/2558

วนัที  2  มีนาคม  2558 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัพฤหัสบดี

ที 2 เมษายน 2558  เวลา 11.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 ชัน 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (เดิมชือ โรงแรมโฟร์ซีซันส์ 
กรุงเทพฯ) เลขที 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปนี  

วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อประจาํปี 2557 
ซึ งจดัขึนเมือวนัที 3 เมษายน 2557 แลว้ เห็นว่าครบถว้นถูกตอ้ง ผูถื้อหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดงักล่าว ที
แนบมาพร้อมนี  

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานต่อผูถื้อหุน้เพือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบ
ปี 2557 ตามทีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี   

วาระที 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2557  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 ซึ งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้ ตามทีปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ทีไดจ้ดัส่งให้แก่ 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี  

วาระที 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 
 จากผลประกอบการในรอบปีทีผา่นมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทีไดส่้งให ้

ผูถื้อหุ้นแลว้  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 96.69 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้น 0.16 บาท คิดจากทุนชาํระแล้ว 589,410,340 หุ้น 
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 88.41 ลา้นบาท จ่ายในอตัราร้อยละ
91.43 ของกาํไร เปรียบเทียบกบัผลประกอบการปี 2556 บริษทัฯ มีกาํไร 109.23 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้น 0.19 บาท จ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หุน้ละ 0.07 บาท จ่ายในอตัราร้อยละ 37.77 ของกาํไร รวมเป็นเงิน 41.26 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวให้จ่ายแก่ผูถื้อหุ้นเฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักาํหนด
รายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (RECORD DATE) ในวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2558 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัที 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เพือสิทธิรับเงินปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 30 เมษายน 2558 ทังนี การให้สิทธิ
ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งรออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจําปี 2557  
หุน้ละ 0.15 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2556 หุน้ละ 0.07 บาท 

วาระที 5 พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ งในสามทุกปี ซึ งในปี 2558 
มีกรรมการบริษทัฯ ทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 คน  คือ  พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช   นายพงส์  สารสิน   
นายกว ี องัศวานนท์   และนายพิพิธ  พิชัยศรทัต  และกรรมการซึ งครบกาํหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตัง
เป็นกรรมการไดอี้ก 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึงมีความเห็นวา่กรรมการ 3 คน คือ พลเรือเอก ม.ล.อัศนี  ปราโมช   นายกวี  อังศวานนท์   และนายพิพิธ  
พชัิยศรทตั มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถทีจะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯให้เจริญกา้วหนา้ตามเป้าหมายได ้
จึงเห็นสมควรเลือกตังบุคคลทัง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึง รายละเอียดและประวติักรรมการที
ครบกาํหนดออกตามวาระ ปรากฏอยู่ในหมวดการจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี และเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี   

วาระที 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2558 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรกาํหนดให้อยูใ่นอตัราทีเหมาะสมกบัหนา้ทีความ
รับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บักิจการทีมีรายไดแ้ละผลกาํไรใกลเ้คียง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ซึ งไดพิ้จารณาอย่างถีถว้นถึงขอบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มี
รายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทังไดพิ้จารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และ
เปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทังกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอืนทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควร
เสนอผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2558 เพิมขึนจากปี 2557 
รวมจาํนวน 570,000 บาท มีรายละเอียดดงันี  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2558 
บาท/คน 

ค่าตอบแทนปี 2557 
บาท/คน 

ประธานกรรมการบริษทั 336,000 (28,000/เดือน) 300,000 (25,000/เดือน) 
กรรมการบริษทั 240,000 (20,000/เดือน) 204,000 (17,000/เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 252,000 (21,000/เดือน) 216,000 (18,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบ 228,000 (19,000/เดือน) 192,000 (16,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบทีมีคุณสมบติัสอบทานงบ 19,000 บาท/ครั ง 16,000 บาท/ครั ง 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 21,000 บาท/ครั ง 18,000 บาท/ครั ง 
กรรมการสรรหาฯ 19,000 บาท/ครั ง 16,000 บาท/ครั ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง  21,000 บาท/ครั ง 18,000 บาท/ครั ง 
กรรมการบริหารความเสียง 19,000 บาท/ครั ง 16,000 บาท/ครั ง 

วาระที 7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนพเิศษให้กรรมการบริษัททีไม่ใช่ผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษทัทีไม่ใช่กรรมการบริหาร ควรกาํหนดให้อยู่ในอตัราเหมาะสมกับหน้าทีความ
รับผิดชอบและผลประกอบการของบริษทัฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนพิเศษใหก้รรมการบริษทัทีไม่ใช่ผูบ้ริหาร  

 รวมทั งสิน 8 คน คือ พลเรือเอก ม.ล.อศันี  ปราโมช   นายพารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา   นายพงส์  สารสิน   นายกว ี
องัศวานนท ์  พลตาํรวจตรีชินภทัร  สารสิน   นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  นายสิทธิชยั  จนัทราวดี   และนายธวชัชยั ช่องดารา
กลุ  ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2558 ตามมติทีประชุมผูถื้อหุน้ ปี 2552-2557 

วาระที 8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2558 และกาํหนดค่าตอบแทน  
เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตังผูส้อบบญัชี
และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2558 จากคุณภาพ
ของงาน ราคา ความน่าเชือถือและชือเสียงแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิม
ชือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั) โดยนางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 
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และ/หรือนายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที 4579 ซึงไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตังผูส้อบบญัชี
แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยนางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844 และ/หรือนาย
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที 4579 ซึ งปฏิบติัหนา้ทีในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาตังแต่ปี 2549 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2558 เป็นปีที 10 ค่าสอบบญัชีเพิมขึน 43,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38 ดงันี  

รายการ ปี 2558 
EY 

ปี 2557 
Earnst & Young 

ค่าสอบบญัชีประจาํปี 408,000 386,000 
ค่าสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 435,000 414,000 

รวม 843,000 800,000 

-ไม่มีการจ่ายค่าบริการอืนให้กบับริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานัก
งานสอบบญัชี ทีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่านมา และผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั
ยอ่ย  

วาระที 9 พจิารณาเรืองอืน 

บริษทัฯ กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 (RECORD DATE) ในวนัที 
26 กมุภาพนัธ์ 2558 และปิดสมุดทะเบียนในวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2558  

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบและขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ท่านประสงค ์
จะแต่งตังให้ผูอื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั งนี  โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร
แนบพร้อมแนบเอกสารประกอบใหส้มบูรณ์  

เพือใหก้ารลงทะเบียนเพือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิงขึน ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น และ/หรือ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ โปรดนาํหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับมอบฉันทะเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งไปยงับริษทัฯ ก่อนการประชุมดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 

 (นางไข่มุก  พราหมณีย)์ 
เลขานุการบริษทั 

โดยคาํสังของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานต่างๆ มาทีบริษทัฯ ล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 1 วนั โดยใส่ซองตอบรับทีแนบมาพร้อมนี  

2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูคาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได้ตังแต่
วนัที 2 มีนาคม 2558


