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ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 ขอ้ 15. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี  
   (1) การเลือกตั้งกรรมการจะก าหนดใหเ้ลือกเป็นรายบุคคลหรือเลือกเป็นชุดกไ็ด ้
   (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก โดยใหถื้อว่าผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
   (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีพึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบัฉลากเพ่ือให้ไดจ้ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี 

 ขอ้  16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

   กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจากจดทะเบียนนั้น ให้ใชวิ้ธีจบัฉลาก
กนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระอาจไดรั้บเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

 ขอ้ 34. ในการออกคะแนนเสียง ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ยกเวน้ กรณีบริษทัไดอ้อกหุน้บุริมสิทธิและ
ก าหนดใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

   โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

   (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

   (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

    (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

    (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืน หรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

    (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

    (ง) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือ 

    (จ) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไร ขาดทุนกนั 

    (ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

    (ช) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

    (ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 
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 ขอ้  35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  แสดงถึงกิจการของบริษทัท่ีคณะกรรมการ

ของบริษทัไดจ้ดัการไปในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรขาดทุน 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

 ขอ้  40. หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ
ใหจ่้ายเงินปันผล 
   เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆกนั 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไร
สมควรพอท่ีท าเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
   ในกรณีท่ีบริษทัยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้ หรือบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว้ 
บริษทัจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้กไ็ด ้
   การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 ขอ้  41. บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

............................ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 (แบบที�กาํหนดรายการต�าง� ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตั�) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

 เรื�อง  กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 

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

 เขียนที�............................................................................. 

 วนัที�.....................เดือน.............................. พ.ศ. ................................ 

 (1) ขา้พเจา้.......................................................................................................... สญัชาติ................................................... 

อยูบ่า้นเลขที�...........................................ถนน...................................................ตาํบล/แขวง................................................................ 

อาํเภอ/เขต......................................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์............................................ 

 (2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จาํกดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม....................................หุน้  และออก

เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง  ดงันี�  

  หุน้สามญั..........................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง  

  หุน้บุริมสิทธิ� .....................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

 จ  (1) ..........................................................................................อาย.ุ..................ปี  อยูบ่า้นเลขที�................................. 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง.............................................อาํเภอ/เขต................................................................... 

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.......................... หรือ 

จ  (2)  นายธวชัชยั ช่องดารากลุ                อาย ุ        56         ปี   

อยูบ่า้นเลขที�   35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  หรือ  

จ (3)  นางกณุฑลา  ศศะสมิต                  อาย ุ        61         ปี   

อยูบ่า้นเลขที�   94/55 หมูบ่า้นฟลอร่าวลิล ์ถนนสุวนิทวงศ ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

 คนหน��งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ในวนัที� 19 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณฑาทิพย ์1 ชั�น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  

เลขที� 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 หรือที�จะพ�งเลื�อนไปในวนั  เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�  ดงันี�  

  จ �าระที� 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

   จ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   จ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  จ  เห็นดว้ย จ  ไม่เห็นดว้ย จ  งดออกเสียง 

 จ �าระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

   จ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

   จ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  จ  เห็นดว้ย จ  ไม่เห็นดว้ย จ  งดออกเสียง 
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20 20 บาทบาท  


