ที่ SMK/HO-MDO/LT-0089/2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.

แบบฟอร์มลงทะเบียน
สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562
รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ CD-ROM
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
ข้อมูลของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
คาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
ข้อมูลกรรมการบริ ษทั ฯ ที่เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
ขั้นตอนการประชุม
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้
มีมติ กาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน
ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุ งเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10300 เพื่อพิจารณา
เรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ จากการที่ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นล่วงหน้า
ระหว่า งวัน ที่ 27 กัน ยายน 2562 จนถึ ง 27 พฤศจิ ก ายน 2562 ซึ่ งได้มี การเผยแพร่ ร ายละเอี ย ดผ่ านเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
(www.sammakorn.co.th) และระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยนั้น บริ ษ ัท ฯ ขอแจ้งให้ท ราบว่าในการ
ประชุมครั้งนี้ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2562 และจัดส่ งให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ บนเว็บไซค์ของบริ ษทั www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 17
เมษายน 2562 เป็ นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจ าปี 2562 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น ว่ า ได้มี ก ารบัน ทึ ก รายงานไว้อ ย่ า งถู ก ต้อ งและครบถ้ว น จึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว ตามแนบมาพร้อมนี้
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ : คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี 2562 ของบริ ษทั ตามที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ที่ ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อ เชิ ญ
ประชุมครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอรายงานให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯใน
รอบปี 2562
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ : ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงเนื่องจากเป็ นมติรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็ จจริ งและเหตุ ผล งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี
สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ดังรายละเอี ยดปรากฎในรายงานประจาปี 2562
พร้อมงบการเงินของบริ ษทั ตามแนบ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอผู ถ้ ื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ ส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจาปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่ งได้ผ่า นการพิ จารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ :
คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ ายเงินปันผลเพิม่ เติมสาหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ ายปันผลระหว่ าง
กาลปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กาหนดไว้วา่ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน และข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 40 กาหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้เป็ นครั้ งคราว ในเมื่ อเห็ นว่าบริ ษ ทั มี ผ ลกาไรสมควรพอที่ ท าเช่ น นั้น และรายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุ มตั ิงดจ่ายเงินปั นผลเพิ่มเติมสาหรับ
ผลประกอบการของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่ องจากบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลรวมสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2562 ในอัตราหุ น้ ละ 0.09 บาท รวมเป็ นเงิน 57.76 ล้านบาท โดย

บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเรี ยบร้อยแล้ว และเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ :
คะแนนเสี ย งข้างมากของจานวนเสี ย งทั้งหมดของผู ถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม า
ประชุม และออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการเพิม่
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่ ง
ในสามทุกปี ซึ่ งในปี 2563 มีกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล

3. นายธวัช

อึ้งสุ ประเสริ ฐ

ประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร

ซึ่ งกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้อีก บริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า
ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึ ง 27 พฤศจิ กายน 2562 โดยเผยแพร่ รายละเอี ยดผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั
และระบบข่ าวตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย แต่ ไม่ มีผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยเสนอรายชื่ อบุ ค คลเพื่ อรั บ การ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล
ต าแหน่ งกรรมการผู จ้ ัด การ(รั กษาการ) ซึ่ งเป็ นผู ม้ ี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ด ้า นอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ อัน เป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่ งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ
1. นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
ประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร
2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัช
อึ้งสุ ประเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ หาร
และมี การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่ มอี ก 1 ท่ าน คื อ นายณพน เจนธรรมนุ กูล ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริ ษทั ฯ ให้เจริ ญก้าวหน้าตามเป้ าหมายได้ จึงเห็นสมควร
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ่ ง รวมทั้งแต่งตั้งนายณพน เจนธรรมนุ กูล เพิ่ ม
เป็ นกรรมการอีก 1 ท่าน รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระ และกรรมการที่แต่งตั้ง
เพิ่มปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการในรายงานประจาปี หน้า 13, 15, 17, 20 และเอกสารประกอบวาระ
การประชุมหน้า 29-32 ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่ องจากกรรมการทั้งสี่

ท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและของ
บริ ษ ัท ฯ สามารถให้ ค วามเห็ น ได้อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ง ได้น าความรู ้
ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์แก่ บริ ษ ทั ฯ ทั้งนี้ ท้ งั 4 ท่ าน ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรอง และพิ จารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยในวาระนี้
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องนี้งดออกเสี ยง
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย
1. นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
ประธานกรรมการ
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
กรรมการ
3. นายธวัช
อึ้งสุ ประเสริ ฐ
กรรมการ
4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการ
5. นายณพน เจนธรรมนุกูล
กรรมการ
6. นายธวัชชัย ช่องดารากุล
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
7. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
8. นางกุณฑลา ศศะสมิต
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และกาหนดอานาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริ ษทั ฯ คือ นายพิพิธ พิชยั ศรทัต, นายธวัช อึ้งสุ ประเสริ ฐ,
นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคน
นี้ลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราบริ ษทั ฯ
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ :

คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็ นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่ อย สาหรับปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุ ดย่อย ควรกาหนดให้อยู่ใน
อัตราที่ เหมาะสมกับหน้าที่ ค วามรั บผิดชอบ และเปรี ยบเที ยบได้กับกิ จการที่ มีรายได้และผลการดาเนิ นงาน
ใกล้เคียง
ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน ซึ่ งได้พิจารณาอย่างถี่ถว้ นถึ งขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกากับดูแลกิจการในรายงานประจาปี รวมทั้งได้พิจารณาถึง
ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรี ยบเที ยบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุ รกิจประเภทเดียวกันและธุ รกิ จ
อื่ นที่ มีข นาดใกล้เคี ยงกันแล้ว เห็ นสมควรเสนอผูถ้ ื อหุ ้นกาหนดค่ าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2563 เท่ากับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนปี 2563
บาท/คน/ปี
390,000 (32,500/เดือน)
288,000 (24,000/เดือน)
300,000 (25,000/เดือน)

ค่ าตอบแทนปี 2562
บาท/คน/ปี
390,000 (32,500/เดือน)
288,000 (24,000/เดือน)
300,000 (25,000/เดือน)

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทนปี 2563
บาท/คน/ปี
276,000 (23,000/เดือน)

ค่ าตอบแทนปี 2562
บาท/คน/ปี
276,000 (23,000/เดือน)

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

744,000 (62,000/เดือน)
744,000 (62,000/เดือน)
25,000 บาท/ครั้ง
23,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง
23,000 บาท/ครั้ง

744,000 (62,000/เดือน)
744,000 (62,000/เดือน)
25,000 บาท/ครั้ง
23,000 บาท/ครั้ง
25,000 บาท/ครั้ง
23,000 บาท/ครั้ง

สาหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริ ษทั นั้น เป็ นไปตามผลประกอบการของบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอผูถ้ ือ
หุน้ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 แก่กรรมการบริ ษทั เป็ นเงิน 100,000 บาทต่อคน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ :
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ที่ประชุ ม
สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ ทุ กปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2563 จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่ าเชื่ อถือและชื่ อเสี ยงแล้ว เห็นควรเสนอ
ผูส้ อบบัญชีรายเดิม คือ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดย นายฉัตรชัย เกษมศรี ธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5813 และ/หรื อ นางสาวศิ ราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อนางชลรส
สันติ อศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4523 ซึ่ งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นายฉัตรชัย

เกษมศรี ธนาวัฒน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรื อ

2.นางสาวศิราภรณ์

เอื้ออนันต์กลุ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรื อ

3.นางชลรส

สันติอศั วราภรณ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และใน
กรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตอื่นทาหน้าที่ แทน จานวนปี ที่ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ลาดับที่ 1 จานวนปี ที่ 2, ลาดับที่ 2
จานวนปี ที่ 3, ลาดับที่ 3 จานวนปี ที่ 0 ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั และผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ย่อยนั้น สังกัดสานักงานเดียวกัน
โดยได้กาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดงั นี้

รายการ
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ(SAMCO)
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย
รวม
เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน(บาท)
อัตราเพิม่ คิดเป็ น %

ปี 2563
EY
1,015,000
755,000
1,770,000
347,000
24.39%

ปี 2562
EY
1,015,000
408,000
1,423,000
145,000
11.35%

ปี 2561
EY
940,000
338,000
1,278,000
134,000
11.71%

หมายเหตุ : ค่าบริ การอื่น (Non Audit Fee)ในปี 2562 จานวน 130,110 บาท และในปี 2561 จานวน
104,668 บาท
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่ านมติ :

คะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น
บริ ษทั ฯ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (RECORD DATE) ในวันที่
10 มิถุนายน 2563
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิ ญท่านเข้าร่ วมประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ ดงั กล่าวข้างต้น ถ้าท่าน
ประสงค์จะแต่งตั้งให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสื อมอบ
ฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบให้สมบูรณ์
เพื่อให้การลงทะเบี ยนเพื่อเข้าประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ้น ใคร่ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดนาหลักฐานแสดงสิ ทธิ เข้าร่ วมประชุมและหนังสื อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณี รับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรื อส่ งไปยังบริ ษทั ฯ ก่อนการ
ประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุ พรรณี ตัณไชยศรี นคร )
เลขานุการบริ ษทั
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
หมายเหตุ: 1. หากผูถ้ ื อหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ ม สามารถส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานต่ างๆ มาที่ บริ ษทั ฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยใส่ ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
2. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเรี ยกดู หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 19 มิถุนายน 2563

