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ที ส. 112/2559

วนัที  4  มีนาคม  2559 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ในวนัพฤหัสบดี
ที 7 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น. ณ ห้องพิมานแมน ชัน 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี  

วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2558 ซึงจดัขึนเมือวนัที 2 เมษายน 2558 แลว้ เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฯ ดงักล่าว 
ทีแนบมาพร้อมนี  

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2558 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานต่อผูถื้อหุน้เพือรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบ

ปี 2558 ตามทีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี   

วาระที 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี 2558  สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 ซึ งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้ ตามทีปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ทีไดจ้ดัส่งให้แก่   
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี  

วาระที 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 
 จากผลประกอบการในรอบปีทีผา่นมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทีไดส่้งให ้ 

ผูถื้อหุ้นแลว้  บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 118.89 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้น 0.20 บาท คิดจากทุนชาํระแลว้ 589,410,340 หุ้น              
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 70.73 ลา้นบาท จ่ายในอตัราร้อยละ
59.49 ของกาํไร เปรียบเทียบกบัผลประกอบการปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไร 96.69 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้น 0.16 บาท จ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หุน้ละ 0.15 บาท จ่ายในอตัราร้อยละ 91.43 ของกาํไร รวมเป็นเงิน 88.41 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2558 ใกลเ้คียงกบันโยบายของบริษทัฯ ทีกาํหนดไวจ้ะจ่ายปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิ การจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักาํหนด
รายชือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (RECORD DATE) ในวนัที 20 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที 
21 เมษายน 2559 เพือสิทธิรับเงินปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 4 พฤษภาคม 2559  

 ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจําปี 2558           
หุน้ละ 0.12 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2557 หุน้ละ 0.15 บาท 

วาระที 5 พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ  
 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ งในสามทุกปี ซึ งในปี 2559          

มีกรรมการบริษทัฯ ทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 คน คือ  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  นายสัจจา         
เจนธรรมนุกูล  นายธวชั  อึงสุประเสริฐ  และนายกติตพิล  ปราโมช ณ อยุธยา และกรรมการซึงครบกาํหนดออกตามวาระ
ดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตังเป็นกรรมการไดอี้ก 

1



หนา้ที 2/3  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึงมีความเห็นวา่กรรมการ 3 คน คือ นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล  นายธวัช  อึงสุประเสริฐ และนายกิตติพล  
ปราโมช ณ อยุธยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญติัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถทีจะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯให้เจริญกา้วหน้า
ตามเป้าหมายได ้จึงเห็นสมควรเลือกตังบุคคลทัง 3 คน เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ ง รายละเอียดและ
ประวติักรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ ปรากฏอยูใ่นหมวดการจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี 
และเอกสารประกอบวาระการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั งนี   

วาระที 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2559 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรกาํหนดให้อยูใ่นอตัราทีเหมาะสมกบัหนา้ทีความ

รับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บักิจการทีมีรายไดแ้ละผลกาํไรใกลเ้คียง 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ซึ งไดพิ้จารณาอย่างถีถว้นถึงขอบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย มี
รายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทังไดพิ้จารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และ
เปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทังกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอืนทีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควร
เสนอผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2559 เท่ากบัปี 2558 มี
รายละเอียดดงันี  

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2559 
บาท/คน 

ค่าตอบแทนปี 2558 
บาท/คน 

ประธานกรรมการบริษทั 336,000 (28,000/เดือน) 336,000 (28,000/เดือน) 
กรรมการบริษทั 240,000 (20,000/เดือน) 240,000 (20,000/เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 252,000 (21,000/เดือน) 252,000 (21,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบ 228,000 (19,000/เดือน) 228,000 (19,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบทีมีคุณสมบติัสอบทานงบ 19,000 บาท/ครั ง 19,000 บาท/ครั ง 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 21,000 บาท/ครั ง 21,000 บาท/ครั ง 
กรรมการสรรหาฯ 19,000 บาท/ครั ง 19,000 บาท/ครั ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 21,000 บาท/ครั ง 21,000 บาท/ครั ง 
กรรมการบริหารความเสียง 19,000 บาท/ครั ง 19,000 บาท/ครั ง 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  720,000 บาท/คน/ปี 
 ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับปี 2558 (ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ) 100,000 บาท/คน 

วาระที 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตังผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2559  และกาํหนดค่าตอบแทน  
 เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตังผูส้อบบญัชี

และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2559 จากคุณภาพ
ของงาน ราคา ความน่าเชือถือและชือเสียงแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดัโดย
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 และ/หรือนายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3844 ซึ งไม่มีความสัมพนัธ์และ/
หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตังผูส้อบบญัชี
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั โดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4579 และ/หรือนาย
ศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3930 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
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เลขที 3844 ซึ งปฏิบติัหนา้ทีในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาตังแต่ปี 2549 ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 
2559 เป็นปีที 11 ค่าสอบบญัชีเท่ากบัปี 2558 ดงันี  

 
รายการ ปี 2559 

EY 
ปี 2558 

EY 
ค่าสอบบญัชีประจาํปี 408,000 408,000 
ค่าสอบทานงบการเงินประจาํไตรมาส 435,000 435,000 

รวม 843,000 843,000 

 -ไม่มีการจ่ายค่าบริการอืนให้กบับริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานกั
งานสอบบญัชี ทีผูส้อบบญัชีสงักดัในรอบปีบญัชีทีผ่านมา และผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั
ยอ่ย  

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน  
 บริษทัฯ กาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 (RECORD DATE) ในวนัที                  
2 มีนาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนในวนัที 3 มีนาคม 2559  

 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. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ไดต้ังแต่                            
วนัที 7 มีนาคม 2559 

3


