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ที' ส. 68/2560 
 

วนัที'  28 กมุภาพนัธ์ 2560 
เรื'อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน) 
สิ'งที'ส่งมาดว้ย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 2. สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั6 งที' 1/2559 
 3. รายงานประจาํปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM 
 4. ขอ้มลูของผูไ้ดรั้บการเสนอชื'อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 5. คาํชี6แจงวิธีการมอบฉนัทะ 
 6. ขอ้มลูกรรมการบริษทัฯ ที'เสนอชื'อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
 7. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 8. ขั6นตอนการประชุม 
 9. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ที'เกี'ยวขอ้งกบัวาระต่างๆ ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
 10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 11. แผนที'สถานที'ประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนั
องัคารที' 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งมณฑาทิพย ์1 ชั6น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที' 155 ถนน      
ราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 เพื'อพิจารณาเรื'องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี6  

 ทั6งนี6   จากการที'บริษทัฯ  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
ร ะ ห ว่ า ง วัน ที'  4 ตุ ล า ค ม  2559–4 ธัน ว า ค ม  2559 ซึ' ง ไ ด้ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ผ่ า น เ ว็บ ไ ซ ต์ข อ ง บ ริ ษัท 
(www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั6น บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่าในการประชุม
ครั6 งนี6ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระเพื'อพิจารณาล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

วาระที' 1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั?งที' 1/2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณารายละเอียดในรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั6 ง

ที' 1/2559 ซึ'งจดัขึ6นเมื'อวนัที' 20 ตุลาคม 2559 แลว้ เห็นว่าครบถว้นถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้เห็นสมควรรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ดงักล่าว ที'แนบมาพร้อมนี6  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื'อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที'มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที' 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานต่อผูถื้อหุน้เพื'อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน

รอบปี 2559 ตามที'ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปีที'ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั6 งนี6   
 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื'อผ่านมต ิ:  ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื'องจากเป็นมติรับทราบ 

วาระที' 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาํปีสิ?นสุด 31 ธันวาคม 2559 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ6นสุดวนัที' 31 ธันวาคม 2559 ซึ' งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้ ตามที'ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี 
ที'ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั6 งนี6  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื9อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที'มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที9 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลประจาํปี สําหรับผลการดาํเนินงานปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงนิสด 
 จากผลประกอบการในรอบปีที'ผ่านมาตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที'

ไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นแลว้ (งบเฉพาะกิจการ) บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 98.35 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท คิดจากทุน
ชาํระแลว้ 589,410,340 หุ้น สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 
58,941,035 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ดงันี6  

 1. จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 52,392,686 หุน้ มูลค่าหุน้ที'ตราไวเ้ท่ากบั 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัในอตัรา 11.25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 52,392,686 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผล 0.08889 บาทต่อหุน้ ทั6งนี6  ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายเงินปัน
ผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.08889 บาท 

  2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุน้ละ 0.01111 บาท หรือเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 6,548,349 บาท 
  รวมจ่ายในอตัราร้อยละ 59.93 ของกาํไร เปรียบเทียบกบัผลประกอบการปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไร 118.89  

ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้ 0.20 บาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หุน้ละ 0.12 บาท จ่ายในอตัราร้อยละ 59.49 ของกาํไร 
รวมเป็นเงิน 70.73 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 ใกลเ้คียงกบันโยบายของบริษทัฯ ที'กาํหนดไวจ้ะจ่าย
ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัสาํรอง  

  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษทัตามที'
ปรากฏรายชื'อ ณ วนักาํหนดรายชื'อผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล (RECORD DATE) ในวนัที' 21 เมษายน 2560 และปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที' 24 เมษายน 2560 เพื'อสิทธิรับเงินปันผลและกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที' 9 
พฤษภาคม 2560  

 รายละเอียดการจ่ายปันผล 
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1.กาํไรสุทธิ (บาท) 98,349,955 บาท 118,891,509 บาท 
2.จาํนวนหุน้ (หุน้) 589,410,340 หุน้ 589,410,340 หุน้ 
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)   
   3.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.01111 0.12 
   3.2 จ่ายปันผลเป็นหุน้ 0.08889 - 
    รวมปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.10 0.12 
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั6งสิ6น (บาท) ไม่เกิน 58,941,035 บาท 70,729,240.80 บาท 
5.สดัส่วนการจ่ายปันผล ร้อยละ 59.93 ร้อยละ 59.49 

 ทั6งนี6 สิทธิในการรับปันผลของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน เนื'องจากตอ้งรอการอนุมติัที'ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัก่อน 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2559   
หุน้ละ 0.10 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2558 หุน้ละ 0.12 บาท 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื9อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที'มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที9 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ9มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ9มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื9อให้
สอดคล้องกบัการเพิ9มทุนจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้นาํเสนอต่อที'ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเพิ'มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีก
จาํนวน 52,392,686 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 52,392,686 หุน้ มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื'อจดัสรร
หุ้นปัผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 589,410,340 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
641,803,026 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 641,803,026 หุน้ มูลค่าที'ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพื'อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ'มทุนจดทะเบียน เป็นดงันี6  
ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจาํนวน 641,803,026 บาท (หกร้อยสี8สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี8สิบหกบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น      641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี8สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี8สิบหกหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ8งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น  

หุน้สามญั 641,803,026 หุน้ (หกร้อยสี8สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนัยี8สิบหกหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ*  - หุน้ (…………..-………………) 
 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื9อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้

ที'มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที9 6 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิ9มทุนของบริษทั เพื9อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติใหน้าํเสนอต่อที'ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ'มทุนของบริษทั 
จาํนวน 52,392,686 หุน้ เพื'อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื9อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที'มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที9 7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัPงกรรมการแทนกรรมการที9ครบกาํหนดออกตามวาระ  
 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ'งในสามทุกปี ซึ' งในปี 

2560 มีกรรมการบริษทัฯ ที'ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี6  
  1.นายสิทธิชยั   จนัทราวดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
      กรรมการบริหารความเสี'ยง    
  2.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
  3.นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /  
      กรรมการตรวจสอบ 
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  4.นางกณุฑลา   ศศะสมิต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

ซึ' งครบกาํหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั6งเป็นกรรมการไดอี้ก บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยสามารถเสนอรายชื'อบุคคลเพื'อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ระหว่างวนัที' 4 ตุลาคม 
2559 – 4 ธนัวาคม 2559 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอรายชื'อบุคคลเพื'อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ'งมีความเห็นวา่กรรมการ 3 ท่าน คือ  

  1.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
  2.นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน /  
      กรรมการตรวจสอบ 
  3.นางกณุฑลา   ศศะสมิต  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี'ยง / 
      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   
 มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที'

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถที'จะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯให้เจริญกา้วหน้าตาม
เป้าหมายได ้จึงเห็นสมควรเลือกตั6งบุคคลทั6ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ'ง รายละเอียด
และประวติักรรมการที'ครบกาํหนดออกตามวาระปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจดัการในรายงานประจาํปี 
และเอกสารประกอบวาระการประชุมที'ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั6 งนี6   

 ทั6งนี6 เนื'องจากกรรมการทั6งสามมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ โดยในวาระนี6กรรมการที'มีส่วนไดเ้สียในเรื'องนี6งดออกเสียง 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพื9อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั6งหมดของผูถื้อหุน้ที'มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั6งเป็นรายบุคคล 

วาระที9 8 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2560 
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรกาํหนดใหอ้ยู่ในอตัราที'เหมาะสมกบัหนา้ที'

ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บักิจการที'มีรายไดแ้ละผลกาํไรใกลเ้คียง 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ' งไดพิ้จารณาอย่างถี'ถว้นถึงขอบเขตหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั6งไดพิ้จารณาถึง
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั6งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอื'น
ที' มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู ้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2560 เพิ'มขึ6นจากปี 2559 มีรายละเอียดดงันี6  
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ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2560 
บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทน ปี 2559 
บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบริษทั 372,000 (31,000/เดือน) 336,000 (28,000/เดือน) 
กรรมการบริษทั 276,000 (23,000/เดือน) 240,000 (20,000/เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 288,000 (24,000/เดือน) 252,000 (21,000/เดือน) 
กรรมการตรวจสอบ* 264,000 (22,000/เดือน) 228,000 (19,000/เดือน) 
ประธานกรรมการบริหาร 720,000 (60,000/เดือน) 720,000 (60,000/เดือน) 
กรรมการบริหาร 720,000 (60,000/เดือน) 720,000 (60,000/เดือน) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 24,000 บาท/ครั6 ง 21,000 บาท/ครั6 ง 
กรรมการสรรหาฯ 22,000 บาท/ครั6 ง 19,000 บาท/ครั6 ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี'ยง 24,000 บาท/ครั6 ง 21,000 บาท/ครั6 ง 
กรรมการบริหารความเสี'ยง 22,000 บาท/ครั6 ง 19,000 บาท/ครั6 ง 

* กรรมการตรวจสอบที'มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื'อถือของงบการเงิน ตามขอ้กาํหนด         
ของสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดค่าตอบแทนพิเศษ ในการเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี จาํนวน 22,000 บาท/ครั6 ง 

 ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับปี 2559 (ยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการ) รวม 700,000 บาท (เท่ากบัปี 2558) 

วาระที8 9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัAงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560  
 เพื'อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหที้'ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั6งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2560 
จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่าเชื'อถือและชื'อเสียงแลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดัโดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที' 4579 และ/หรือ นางสาวศิ-
ราภรณ์ เอื6ออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที' 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที' 4523 ซึ' งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั6ง
ผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั โดยนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที' 4579 
และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื6ออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที' 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวรา-
ภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที' 4523 ซึ'งปฏิบติัหนา้ที'ในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มาตั6งแต่ปี 2549 ใหเ้ป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 เป็นปีที' 12 ค่าสอบบญัชีมากกวา่ปี 2559 เป็นเงิน 69,000 บาท ดงันี6  

                   รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
  EY EY EY 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ                    900,000                     843,000                     843,000  
ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย                    244,000                     232,000                     232,000  
รวม                1,144,000               1,075,000               1,075,000  
เพิ'มขึ6นจากปีก่อน (บาท)                      69,000                               -                        55,000  
อตัราเพิ'มคิดเป็น % 6.42% 0.00% 5.39% 
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 -มีค่าบริการอื'นในปี 2559 จาํนวน 11,104 บาท จ่ายให้กบับริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั และผูส้อบบญัชีของ
บริษทัเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทัยอ่ย   

วาระที' 10. พจิารณาเรื'องอื'น  
 บริษทัฯ กาํหนดรายชื'อผูถื้อหุน้ที'มีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 (RECORD DATE) ในวนัที'                  
3 มีนาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนในวนัที' 6 มีนาคม 2560  

 จึงเรียนมาเพื'อโปรดทราบและขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที'ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ท่าน
ประสงค์จะแต่งตั6งให้ผูอื้'นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั6 งนี6  โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบใหส้มบูรณ์  

 เพื'อใหก้ารลงทะเบียนเพื'อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ'งขึ6น ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น 
และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับ
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งไปยงับริษทัฯ ก่อนการ
ประชุมดว้ย 

   ขอแสดงความนบัถือ 
    
 
    (นางไข่มุก  พราหมณีย)์ 
   เลขานุการบริษทั 
   โดยคาํสั'งของคณะกรรมการ 

หมายเหตุ: 1. หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาที'บริษทัฯ 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั โดยใส่ซองตอบรับที'แนบมาพร้อมนี6   

 2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ได้
ตั6งแต่วนัที' 10 มีนาคม 2560 




