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ที่  ส. 310/2555 

29  พฤศจิกายน  2555 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 
เรียน ทานผูถือหุน 

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผูถือหุน 
หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2555 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) ไดมีมติที่ประชุมใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555        
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13  ธันวาคม 2555  เวลา 11.00 น.  ณ หองมณฑาทิพย 1  ชั้น 1  โรงแรมโฟรซีซั่นส   เลขท่ี 155  ถนนราชดําริ            
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เม่ือวันที่  5 เมษายน 2555  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯไดพิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2555  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 แลว เห็นวาครบถวนถูกตอง ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฯดังกลาว  
ที่แนบมาพรอมนี้  

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 530,000,000 บาท 
เปน 450,000,000 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ    
1 บาท  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 80,000,000 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 530,000,000 บาท เปน 450,000,000 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัทฯ 
จํานวน 80,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของ          
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตามมาตรา 139 และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด     
พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 (2) (ช) 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 450,000,000 บาท (สี่รอยหาสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน 450,000,000 หุน (สี่รอยหาสิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 450,000,000 หุน (สี่รอยหาสิบลานหุน) 
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 โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตาม
มาตรา 139 และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 34 (2) (ฉ) 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 450,000,000 
บาท เปน 650,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 

 หุนละ 1 บาท 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 

200,000,000  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 450,000,000 บาท เปนจํานวน 650,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ที่แนบ    
โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตาม
มาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 34 (2) (ช) 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอผูถือหุนอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและ
เพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 650,000,000 บาท (หกรอยหาสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน              650,000,000 หุน (หกรอยหาสิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 650,000,000 หุน (หกรอยหาสิบลานหุน) 

โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตามมาตรา  
31 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 (2) (ฉ) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
  ความเห็นของคณะกรรมการ    ตามที่บริษัทฯ ประสงคจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 200,000,000 บาท    

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ขางตน จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวนไมเกิน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลดังตอไปนี้ตามลําดับ  

1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในราคาหุนละ 2.20  บาท 
และในอัตราจัดสรร 3 หุนเดิมตอ 1 หุนใหมโดยเศษของหุนใหปดทิ้ง  

 กําหนดใหวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 28 ธันวาคม 
2555  

 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุนแลวนั้น บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือดังกลาว
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมกับหุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัดดังจะ
กลาวตอไปในขอ 2) 

2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) และมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ รวมกันเปนผูกําหนด
ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวซึ่งจะไมตํ่ากวาราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ตามที่กําหนดในขอ 1)  

  อนึ่ง การกําหนดราคาเสนอขายหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด ราคาเสนอขายหุนดังกลาวจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ 

 ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนที่ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันที่คณะกรรมการจะมีมติใหเสนอวาระตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติให
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ซึ่งไดแกชวงเวลาระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เทากับ 
2.43 บาท (ขอมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) 

 ทั้งนี้ บุคคลในวงจํากัด หมายถึง บุคคลในวงจํากัดตามคํานิยามที่กําหนดในขอ 24 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

 และอนุมัติการมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจรวมกันพิจารณากําหนดรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือ
เปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกําหนดราคาเสนอขาย การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ (3) ลงนามและใหมีอํานาจแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการ
ดังกลาวในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 



หนาที่ 4/4  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหบริษัทฯ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 
200,000,000 หุน  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ มีอํานาจรวมกันในการ
ดําเนินการตางๆ ดังรายละเอียดขางตน 

โดยใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติตามมาตรา 139 
และ 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 34 (2) (ฉ) 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 (Record Date)  ในวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2555 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน ถาทานประสงค       
จะแตงต้ังใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร
แนบ  พรอมแนบเอกสารประกอบใหสมบูรณ  

 เพื่อใหการลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ   
ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุมและหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือสงไปยังบริษัทฯกอนการประชุมดวย 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
    
   (นางยุวดี  นุชถาวร) 
   เลขานุการบริษัท 
   โดยคําสั่งของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. หากผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุม สามารถสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานตางๆ มาที่บริษัทฯลวงหนาอยาง
นอย 1 วัน โดยใสซองตอบรับที่แนบมาพรอมนี้ 

 2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบในเว็บไซตของบริษัทฯไดต้ังแต                            
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  

 3. สามารถ Download  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจาก www.sammkorn.co.th 

  


