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ที� ส.  56/2561 

 

วนัที�  2 มีนาคม 2561 

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 2. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 

 3. รายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM 

 4. รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงิน  

 5. ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 6. คาํชี�แจงวิธีการมอบฉันทะ 

 7. ขอ้มูลกรรมการบริษทัฯ ที�เสนอชื�อให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะ 

 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 9. ขั�นตอนการประชุม 

 10. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระต่างๆ ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น 

 11. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 12. แผนที�สถานที�ประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนั

พฤหัสบดีที� 19 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนน      

ราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300 เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  

 ทั�งนี�  จากการที�บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ระหว่าง

วนัที� 29 กันยายน 2560 จนถึง 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ� งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั�น บริษทัฯ ขอแจง้ให้ทราบว่าในการประชุม

ครั� งนี�ไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระเพื�อพิจารณาล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2560 จดัขึ�นเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 แลว้ เห็นว่าครบถว้นถูกตอ้ง ผูถื้อหุ้นเห็นสมควรรับรองรายงาน

การประชุมฯ ดงักล่าว ที�แนบมาพร้อมนี�  

 การ�จิารณาคะ�นนเสียงเ�ื�อผ�านม� ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานต่อผูถื้อหุ้นเพื�อรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน

รอบปี 2560 ตามที�ปราก�อยูใ่นรายงานประจาํปีที�ไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�   
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 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อผ่านมต ิ:  ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเนื�องจากเป็นมติรับทราบ 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจําปีสิ�นสุด 31 ธันวาคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 �ึ� งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้ ตามที�ปราก�อยู่ในเอกสารงบการเงินที�ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อ

หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 และตั�งสํารองตามกฎหมาย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของ

กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด-

ทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

27,175,885 บาท และกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 56,137,349 บาท คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสม รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 32,090,022.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.16 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 118.08 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ �ึ� งเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานปี 

2559 คิดเป็นร้อยละ 59.93 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ �ึ� งการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เป็นไปตาม

นโยบายของบริษทัฯ โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 2 

พฤษภาคม 2561 �ึ� งจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในวนัที� 17 พฤษภาคม 2561 ทั�งนี� การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทั

ยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งรอการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อน เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้น

อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2560 หุ้นละ 0.05 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายปันผลจากผล

ประกอบการประจาํปี 2559 หุน้ละ 0.10 บาท และตั�งสาํรองตามกฎหมาย 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสามทุกปี �ึ� งในปี 

2561 มีกรรมการบริษทัฯ ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี�  

  1.นายพพิิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

  2.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  3.นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
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หุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 และตั�งสํารองตามกฎหมาย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดไวว้า่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 60 ของ

กาํไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด-

ทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 

27,175,885 บาท และกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 56,137,349 บาท คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที�

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจาํปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสม รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 32,090,022.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.16 ของกาํไรสุทธิของงบ

การเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 118.08 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ �ึ� งเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานปี 

2559 คิดเป็นร้อยละ 59.93 ของกาํไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ �ึ� งการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 เป็นไปตาม

นโยบายของบริษทัฯ โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นเพื�อสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัที� 2 

พฤษภาคม 2561 �ึ� งจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในวนัที� 17 พฤษภาคม 2561 ทั�งนี� การให้สิทธิดงักล่าวของบริษทั

ยงัมีความไม่แน่นอน เนื�องจากตอ้งรอการอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อน เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้น

อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจาํปี 2560 หุ้นละ 0.05 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายปันผลจากผล

ประกอบการประจาํปี 2559 หุน้ละ 0.10 บาท และตั�งสาํรองตามกฎหมาย 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  

 ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ�งในสามทุกปี �ึ� งในปี 

2561 มีกรรมการบริษทัฯ ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี�  

  1.นายพพิิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

  2.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  3.นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
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ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการไดอี้ก บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ระหว่าง

วนัที� 29 กนัยายน 2560 จนถึง 29 พฤศจิกายน 2560 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบ

ข่าวตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อรับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนซึ� งมีความเห็นวา่กรรมการ 3 ท่าน คือ  

  1.นายพพิิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

  2.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  3.นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�

สอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถที�จะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญก้าวหน้าตาม

เป้าหมายได ้จึงเห็นสมควรเลือกตั�งบุคคลทั�ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง รายละเอียด

และประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระปรากฏอยูใ่นหมวดโครงสร้างการจดัการในรายงานประจาํปี 

และเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�   

 ทั�งนี� เนื�องจากกรรมการทั�งสามท่านมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ ซึ� งนายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามก�เกณ�์ที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งไดน้าํ

ความรู้ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยในวาระนี�

กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องนี� งดออกเสียง 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อ�่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายบุคคล 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรกาํหนดใหอ้ยูใ่นอตัราที�เหมาะสมกบัหนา้ที�

ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บักิจการที�มีรายไดแ้ละผลกาํไรใกลเ้คียง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ� งได้พิจารณาอย่างถี�ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยูใ่นหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั�งไดพ้ิจารณาถึง

ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั�งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอื�น

ที�มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู ้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2561 เทา่กบัปี 2560 โดยไม่มีผลประโยชนอื์�นใดอีก มีรายละเอียดดงันี�  
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ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2561 

บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนปี 2560 

บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบริษทั 372,000 (31,000/เดือน) 372, 000 (31, 000/เดือน) 

กรรมการบริษทั 276, 000 (23, 000/เดือน) 276, 000 (23, 000/เดือน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 288, 000 (24, 000/เดือน) 288, 000 (24, 000/เดือน) 

กรรมการตรวจสอบ* 264, 000 (22, 000/เดือน) 264, 000 (22, 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/ครั� ง 24,000 บาท/ครั� ง 

กรรมการสรรหาฯ 22, 000 บาท/ครั� ง 22, 000บาท/ครั� ง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 24, 000 บาท/ครั� ง 24, 000 บาท/ครั� ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 22, 000 บาท/ครั� ง 22, 000 บาท/ครั� ง 

 

 การพจิารณาคะแนนเสี�งเพ��อ�่านมต ิ:  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�ง�ู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561  

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั�งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2561 

จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่าเชื�อถือและชื�อเสียงแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาว�ัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5813  และ/หรือนางชลรส  

สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื�ออนนัต์กุล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 3844 ��� งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั�ง

ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี�   

 1.นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาว�ัน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5813  และ/หรือ 

 2.นางชลรส   สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4523  และ/หรือ  

 3.นางสาวศิราภรณ์  เอื�ออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน�� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และใน

กรณีที�ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตอื�นทาํหนา้ที�แทน จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ลาํดบัที� 1 จาํนวนปีที� 0, ลาํดบัที� 2 
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ซึ� งกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการไดอี้ก บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้

ถือหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ ระหว่าง

วนัที� 29 กนัยายน 2560 จนถึง 29 พฤศจิกายน 2560 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั และระบบ

ข่าวตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื�อบุคคลเพื�อรับการคัดเลือกเป็น

กรรมการบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนซึ� งมีความเห็นวา่กรรมการ 3 ท่าน คือ  

  1.นายพพิิธ  พิชยัศรทตั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

  2.นายอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี�ยง / 

      กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน   

  3.นายธวชั อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

 มีคุณสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�

สอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถที�จะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญก้าวหน้าตาม

เป้าหมายได ้จึงเห็นสมควรเลือกตั�งบุคคลทั�ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหนึ�ง รายละเอียด

และประวติักรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระปรากฏอยูใ่นหมวดโครงสร้างการจดัการในรายงานประจาํปี 

และเอกสารประกอบวาระการประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมครั� งนี�   

 ทั�งนี� เนื�องจากกรรมการทั�งสามท่านมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกับนิยามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯ ซึ� งนายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระที�ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามก�เกณ�์ที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งไดน้าํ

ความรู้ประสบการณ์ และความเชี�ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยในวาระนี�

กรรมการที�มีส่วนไดเ้สียในเรื�องนี� งดออกเสียง 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ��อ�่านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายบุคคล 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2561 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรกาํหนดใหอ้ยูใ่นอตัราที�เหมาะสมกบัหนา้ที�

ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้บักิจการที�มีรายไดแ้ละผลกาํไรใกลเ้คียง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ� งได้พิจารณาอย่างถี�ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยูใ่นหมวดการกาํกบัดูแลกิจการในรายงานประจาํปี รวมทั�งไดพ้ิจารณาถึง

ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั�งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจอื�น

ที�มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู ้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย สาํหรับปี 2561 เทา่กบัปี 2560 โดยไม่มีผลประโยชนอื์�นใดอีก มีรายละเอียดดงันี�  
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ตําแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2561 

บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนปี 2560 

บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบริษทั 372,000 (31,000/เดือน) 372, 000 (31, 000/เดือน) 

กรรมการบริษทั 276, 000 (23, 000/เดือน) 276, 000 (23, 000/เดือน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 288, 000 (24, 000/เดือน) 288, 000 (24, 000/เดือน) 

กรรมการตรวจสอบ* 264, 000 (22, 000/เดือน) 264, 000 (22, 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/ครั� ง 24,000 บาท/ครั� ง 

กรรมการสรรหาฯ 22, 000 บาท/ครั� ง 22, 000บาท/ครั� ง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 24, 000 บาท/ครั� ง 24, 000 บาท/ครั� ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 22, 000 บาท/ครั� ง 22, 000 บาท/ครั� ง 

 

 การพจิารณาคะแนนเสี�งเพ��อ�่านมต ิ:  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�ง�ู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2561  

 เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั�งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทกุปี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2561 

จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่าเชื�อถือและชื�อเสียงแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดย นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาว�ัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5813  และ/หรือนางชลรส  

สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื�ออนนัต์กุล ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 3844 ��� งไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั�ง

ผูส้อบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั โดยมีรายชื�อดงัต่อไปนี�   

 1.นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาว�ัน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5813  และ/หรือ 

 2.นางชลรส   สันติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4523  และ/หรือ  

 3.นางสาวศิราภรณ์  เอื�ออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3844  

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน�� งเป็นผูท้าํการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และใน

กรณีที�ผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถป�ิบติัหนา้ที�ได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตอื�นทาํหนา้ที�แทน จาํนวนปีที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ลาํดบัที� 1 จาํนวนปีที� 0, ลาํดบัที� 2 
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จาํนวนปีที� 0, ลาํดบัที� 3 จาํนวนปีที� 3 ผูส้อบบญัชีบริษทั และผูส้อบบญัชีบริษทัย่อยนั�น สังกดัสาํนกังานเดียวกนั 

โดยไดก้าํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีดงันี�  

                   รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

  EY EY EY 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 940,000                    900,000                     843,000  

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 258,000                    244,000                     232,000  

รวม   1,198,000 1,144,000               1,075,000  

เพิ�มขึ�นจากปีก่อน (บาท) 54,000                      69,000                               -   

อตัราเพิ�มคิดเป็น % 4.72% 6.42% 0.00% 

 -มีค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) ในปี 2560 จาํนวน 18,637 บาท  

 การพจิารณาคะ�นนเสียงเพื�อผ�านมต ิ:  คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั�งเป็นรายบุคคล 

วาระที� 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท� �นส� วนที��ม�สามารถจัดสรรเพื�อจ�ายหุ้นปันผล�ด้ตามมติที�

ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2560  

ตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีมติจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อจ่ายหุน้ปันผลจากผลการดาํเนินงาน

ปี 2559 �ึ� งมีจาํนวนหุน้ที�ไม่สามารถจดัสรรเพื�อจ่ายหุน้ปันผลไดเ้ป็นจาํนวน 2,580 หุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ใน

ส่วนที�ไม่สามารถจดัสรรเพื�อจ่ายหุ้นปันผลไดต้ามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 จาํนวน 2,580 หุ้น 

จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบนั 641,803,026 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 641,803,026- 

บาท) เป็นหุน้จดทะเบียนใหม่ 641,800,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบนัเท่ากบั 641,800,446- 

บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี�  

รายการ หุ้นจดทะเบียน(หุ้น) ทุนจดทะเบียน(บาท) มูลคา่หุน้ละ(บาท) 

หุน้/ทุนจดทะเบียน 641,803,026 641,803,026 1 บาท 

เพื�อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที�

ไม่สามารถจดัสรรเพื�อจ่ายหุน้ปันผลได ้

2,580 2,580 1 บาท 

คงเหลือหุน้/ทุนจดทะเบียนใหม่ 641,800,446 641,800,446 1 บาท 

 การพจิารณาคะ�นนเสียงเพื�อผ�านมต ิ:  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที� 9 พจิารณาอนุมตั�ิก้�ขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4 เพื�อ�ห้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบยีน 
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สืบเนื�องจากวาระที� 8 เรื�องการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในส่วนที�ไม่สามารถจดัสรรเพื�อจ่ายหุน้ปันผลไดต้าม

มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 ทุนจดทะเบยีนปัจจุบนั ลดทุนจดทะเบยีนเป็น 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 641,803,026 บาท 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกบาท) 

641,800,446 บาท 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกบาท) 

แบ่งออกเป็น 641,803,026 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกหุ้น) 

641,800,446 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกหุน้) 

มูลคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 1 1 บาท (หนึ�งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

- หุน้สามญั 

 

641,803,026 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกหุ้น) 

 

641,800,446 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกหุน้) 

-  หุน้บุริมสิทธิ�  - หุน้ - หุน้ 

 การ��จารณาคะ�นนเ�ียงเ���อ��านม�� :  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 10. ��จารณาเร��องอ��น  

 บริษทัฯ กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (RECORD DATE) ในวนัที�                  

9 มีนาคม 2560  

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ท่าน

ประสงค์จะแต่งตั�งให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั� งนี�  โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ

ฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบใหส้มบรูณ์  

 เพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น 

และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะโปรดนาํหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับ

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งไปยงับริษทัฯ ก่อนการ

ประชุมดว้ย 
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สืบเนื�องจากวาระที� 8 เรื�องการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ในส่วนที�ไม่สามารถจดัสรรเพื�อจ่ายหุน้ปันผลไดต้าม

มติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติให้นาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

 ทุนจดทะเบยีนปัจจุบนั ลดทุนจดทะเบยีนเป็น 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 641,803,026 บาท 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกบาท) 

641,800,446 บาท 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกบาท) 

แบ่งออกเป็น 641,803,026 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกหุ้น) 

641,800,446 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกหุน้) 

มูลคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 1 1 บาท (หนึ�งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

- หุน้สามญั 

 

641,803,026 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสามพนั

ยี�สิบหกหุ้น) 

 

641,800,446 หุน้ 

(หกร้อยสี�สิบเอด็ลา้นแปดแสนสี�ร้อย

สี�สิบหกหุน้) 

-  หุน้บุริมสิทธิ�  - หุน้ - หุน้ 

 การ��จารณาคะ�นนเ�ียงเ���อ��านม�� :  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น

ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที� 10. ��จารณาเร��องอ��น  

 บริษทัฯ กาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 (RECORD DATE) ในวนัที�                  

9 มีนาคม 2560  

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ท่าน

ประสงค์จะแต่งตั�งให้ผูอื้�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั� งนี�  โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ

ฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบใหส้มบรูณ์  

 เพื�อให้การลงทะเบียนเพื�อเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น 

และ/หรือ ผูรั้บมอบฉันทะโปรดนาํหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับ

มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งไปยงับริษทัฯ ก่อนการ

ประชุมดว้ย 
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   ขอแสดงความนบัถือ 

    

 

    (นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 

   เลขานุการบริษทั 

   โดยคาํสั�งของคณะกรรมการ 

 

หมายเหต:ุ 1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง� มาที�บริษทัฯ 

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั โดยใส่ซองตอบรับที�แนบมาพร้อมนี�   

 2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ได้

ตั�งแต่วนัที� 19 มีนาคม 2561 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 หนา้ที� 1/17 บมจ.สัมมากร 

. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ของ 

บริษทั สัมมากร จํากัด (มหาชน) 

............................ 

 ประชุมเมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนนัตรา สยาม 

กรุงเทพฯ เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 นายพิพิธ พิชยัศรทตั ประธานกรรมการในฐานะประธานที�ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณ

ผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 และแจง้ใหท้ราบว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 106 

ราย จาํนวนหุน้ 647,294 หุน้ และมอบฉนัทะใหผู้อื้�นมาเขา้ประชุมแทน 84 ราย จาํนวนหุน้ 391,884,269 หุน้ รวม

ผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ 190 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้392,531,563 หุ้น เท่ากบัร้อยละ 

66.5973 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายแลว้ทั�งสิ�น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32. ที�กาํหนดวา่ 

“ในการประชุมผูถื้อหุ้น ต้องมีผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ� งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ดัการดาํเนินการประชุม โดย

กรรมการผูจ้ดัการแจง้ใหท้ราบวา่ ในการประชุมครั� งนี� มีกรรมการบริษทัที�เขา้ประชุมจาํนวน 8 คน ดงันี�  

 1. คุณสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

 2.  คุณธวชัชยั   ช่องดารากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรร

หา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง  

 3. คุณอนุทิพย ์  ไกรฤกษ ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 4. คุณกณุฑลา  ศศะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 5. คุณสจัจา  เจนธรรมนุกลู   กรรมการ / กรรมการบริหาร   

 6. คุณธวชั  อึ�งสุประเสริฐ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   

 มีผูบ้ริหารระดบัสูง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คุณสุรเชษฐ์ วินิ-

ยกลู และผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เขา้ร่วมในการประชุมดว้ย  

 ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม กรรมการผูจ้ดัการไดแ้จง้ใหที้�ประชุมทราบว่า เอกสารประกอบการประชุมครั� ง

นี�  บริษทัฯไดด้าํเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื�อผูที้�มีคุณสมบติัเหมาะสมที�จะดาํรง


