
 

 

ท่ี SMK/HO-MDO/LT-0089/2563 

 

วนัท่ี  19 มิถุนายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM 
 4. รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และงบการเงิน  
 5. ขอ้มูลของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 
 6. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ 
 7. ขอ้มูลกรรมการบริษทัฯ ท่ีเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 9. ขั้นตอนการประชุม 
 10. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระต่างๆ ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
 11. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 12. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ได้
มีมติก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน 
ชั้น 2 โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขท่ี 155 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300 เพ่ือพิจารณา
เร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 ทั้งน้ี จากการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
ระหว่างวนัท่ี 27 กันยายน 2562 จนถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการ
ประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระเพ่ือพิจารณาล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 
เมษายน 2562 และจดัส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ ตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซคข์องบริษทั www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 17 
เมษายน 2562 เป็นตน้ไป  

http://www.sammakorn.co.th/


 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว ตามแนบมาพร้อมน้ี 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจ าปี 2562 ของบริษทั ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯใน
รอบปี 2562  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:  ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นมติรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 
พร้อมงบการเงินของบริษทัตามแนบ  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลเพิม่เตมิส าหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่าง
 กาลปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 40 ก าหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังดจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมส าหรับ
ผลประกอบการของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษทัไดจ่้ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลรวมส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 57.76 ลา้นบาท โดย



 

 

บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเรียบร้อยแลว้ และเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิม่ 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึง

ในสามทุกปี ซ่ึงในปี 2563 มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

  1. นายพิพิธ   พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
  2. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

      ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
       และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ  ประธานกรรมการบริหาร 

 ซ่ึงกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการไดอี้ก บริษทัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ 
ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 จนถึง 27 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั 
และระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล 
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ(รักษาการ) ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อนัเป็น
ประโยชนแ์ก่บริษทัฯ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซ่ึงมีความเห็นวา่กรรมการ 3 ท่าน คือ  

  1. นายพิพิธ   พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร   
  2. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

      ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
       และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ  ประธานกรรมการบริหาร 

  และมีการแต่งตั้ งกรรมการเพ่ิมอีก 1 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถว้นตาม
พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯ ให้เจริญกา้วหนา้ตามเป้าหมายได ้จึงเห็นสมควร
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง รวมทั้งแต่งตั้งนายณพน เจนธรรมนุกูล เพ่ิม
เป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รายละเอียดและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และกรรมการท่ีแต่งตั้ง
เพ่ิมปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจดัการในรายงานประจ าปีหนา้ 13, 15, 17, 20  และเอกสารประกอบวาระ
การประชุมหนา้ 29-32 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจากกรรมการทั้งส่ี



 

 

ท่านมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของ
บริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งได้น าความรู้
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ทั้ งน้ีทั้ ง 4 ท่าน ไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยในวาระน้ี
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีงดออกเสียง 

  ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย 
  1. นายพิพิธ   พิชยัศรทตั  ประธานกรรมการ 
  2. นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล  กรรมการ  
  3. นายธวชั   อ้ึงสุประเสริฐ  กรรมการ 
  4. นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการ 
  5. นายณพน  เจนธรรมนุกูล  กรรมการ 
  6. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  7. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  8. นางกณุฑลา  ศศะสมิต  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

และก าหนดอ านาจคณะกรรมการฯ ท่ีสามารถผูกพนับริษทัฯ คือ นายพิพิธ พิชยัศรทตั, นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ, 

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในหา้คน

น้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราบริษทัฯ  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2563 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ควรก าหนดให้อยู่ใน

อตัราท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบไดก้ับกิจการท่ีมีรายไดแ้ละผลการด าเนินงาน
ใกลเ้คียง 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาอย่างถ่ีถว้นถึงขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการก ากบัดูแลกิจการในรายงานประจ าปี รวมทั้งไดพิ้จารณาถึง
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกบัธุรกิจประเภทเดียวกนัและธุรกิจ
อ่ืนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัแลว้ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับปี 2563 เท่ากบัปี 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2563 
บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนปี 2562 
บาท/คน/ปี 

ประธานกรรมการบริษทั 390,000 (32,500/เดือน) 390,000 (32,500/เดือน) 
กรรมการบริษทั 288,000 (24,000/เดือน) 288,000 (24,000/เดือน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 (25,000/เดือน) 300,000 (25,000/เดือน) 



 

 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2563 
บาท/คน/ปี 

ค่าตอบแทนปี 2562 
บาท/คน/ปี 

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

ประธานกรรมการบริหาร 744,000 (62,000/เดือน) 744,000 (62,000/เดือน) 
กรรมการบริหาร 744,000 (62,000/เดือน) 744,000 (62,000/เดือน) 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 25,000 บาท/คร้ัง 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการสรรหาฯ 23,000 บาท/คร้ัง 23,000 บาท/คร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท/คร้ัง 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการบริหารความเส่ียง 23,000 บาท/คร้ัง 23,000 บาท/คร้ัง 

 ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษทันั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษทั จึงเห็นควรเสนอผูถื้อ
หุน้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 แก่กรรมการบริษทัเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคน โดยไม่มีผลประโยชนอ่ื์นใดอีก 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2563 จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงแลว้ เห็นควรเสนอ
ผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดย นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5813 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัต์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือนางชลรส  
สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

 1.นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 และ/หรือ 

 2.นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ  

 3.นางชลรส   สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523   

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนท าหนา้ท่ีแทน จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ล าดบัท่ี 1 จ านวนปีท่ี 2, ล าดบัท่ี 2 
จ านวนปีท่ี 3, ล าดบัท่ี 3 จ านวนปีท่ี 0 ผูส้อบบญัชีบริษทั และผูส้อบบญัชีบริษทัย่อยนั้น สังกดัส านกังานเดียวกนั 
โดยไดก้ าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีดงัน้ี 



 

 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

EY EY EY

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ(SAMCO) 1,015,000 1,015,000 940,000

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 755,000 408,000 338,000

รวม 1,770,000 1,423,000 1,278,000

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน(บาท) 347,000 145,000 134,000                   

อตัราเพ่ิมคิดเป็น % 24.39% 11.35% 11.71%  

หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee)ในปี 2562 จ านวน 130,110 บาท และในปี 2561 จ านวน  
  104,668 บาท 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืน  
 บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (RECORD DATE) ในวนัท่ี                  
10 มิถุนายน 2563  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ท่าน
ประสงค์จะแต่งตั้งให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบใหส้มบูรณ์  
 เพ่ือให้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น 
และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดน าหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุมและหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับ
มอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุม หรือส่งไปยงับริษทัฯ ก่อนการ
ประชุมดว้ย 
   ขอแสดงความนบัถือ 
    

 
    (นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 
   เลขานุการบริษทั 
   โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 

หมายเหตุ: 1. หากผูถื้อหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆ มาท่ีบริษทัฯ 
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั โดยใส่ซองตอบรับท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

 2. ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษทัฯ      
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 


