
 

 

ท่ี SMK/HO-MDO/LT-0037/2565 

 

วนัท่ี  18 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

  พร้อมดว้ยงบการเงินของบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  จดัท าในรูปแบบ QR Code 

 3. ประวติักรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผู้ถื้อหุน้เลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง  
  กรรมการอีกคร้ังหน่ึง 
 4. ขอ้มูลกรรมการบริษทัฯ ท่ีเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระต่างๆ ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
  7.    ขอ้ปฏิบติัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ วิธีมอบฉนัทะ และแบบฟอร์ม 

       ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
  8.    เกณฑ ์และการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
  9.    แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1One Report)  
 10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และ ข. (หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์
  ของบริษทั www.sammakorn.co.th) 
 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติ
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี  

ทั้งน้ี จากการท่ีบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ระหว่าง
วัน ท่ี  27 กันยายน  2564 จนถึง  30 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึ งได้มีการเผยแพ ร่รายละเอียดผ่ าน เว็บไซต์ของบ ริษัท 
(www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการ
ประชุมคร้ังน้ีไม่มีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระเพ่ือพิจารณาล่วงหนา้แต่อยา่งใด 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 
เมษายน 2564 และจดัส่งใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ ตาม
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซคข์องบริษทั www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 20 

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


 

 

เมษายน 2564 เป็นตน้ไป และไดแ้นบส าเนารายงานการประชุมมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบรายงานการประชุมดงักล่าว  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจ าปี 2564 ของบริษทั ตามท่ีปรากฏในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” ของแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซ่ึงได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ ประชุมในคร้ังน้ี(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯใน
รอบปี 2564  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:  ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นมติรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด  31 ธันวาคม 2564 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี

ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ดงัปรากฏในส่วนท่ี 3 งบการเงิน ของแบบแสดง 
รายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซ่ึงได้
จดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญ ประชุมในคร้ังน้ี(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราประมาณร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัการหกัเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 บริษทัฯมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 
56,670,104 บาท และก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 42,145,549 บาท คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 25,672,017.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.91 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นร้อย



 

 

ละ 45.30 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.31 
ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เป็นการจ่ายเงินปันผล ต ่ากว่านโยบาย
ของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต 
 โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 
2565 ซ่ึงจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ทั้งน้ีการใหสิ้ทธิดงักล่าวของบริษทัยงัมีความ
ไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อน เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุ้นอนุมติั
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจ าปี 2564 หุ้นละ 0.04 บาท เปรียบเทียบกบัการจ่ายปันผลจากผล
ประกอบการประจ าปี 2563 หุน้ละ 0.03 บาท  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

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

ในสามทุกปี ซ่ึงในปี 2565 มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 

    1.นายพิพิธ พิชยัศรทตั  กรรมการ 

    2.นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ 

    3.นางกณุฑลา ศศะสมิต  กรรมการอิสระ 

    ซ่ึงกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการไดอี้ก บริษทัไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหนา้ 
ระหว่างวนัท่ี 27 กนัยายน 2564 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทั 
และระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซ่ึงมีความเห็นวา่กรรมการ 3 ท่าน คือ  

    1.นายพิพิธ พิชยัศรทตั  กรรมการ 

    2.นายธวชั อ้ึงสุประเสริฐ กรรมการ 

    3.นางกณุฑลา ศศะสมิต  กรรมการอิสระ 

    ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันากิจการของบริษทัฯ ใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายของบริษทัได ้จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
รายละเอียดและประวติักรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ โดยจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมคร้ังน้ี(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3)  ทั้ งน้ีทั้ ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยในวาระน้ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองน้ีงดออกเสียง 

  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. นายปิยบุตร  เลิศด าริห์การ  กรรมการ 
  7. นายธวชัชยั   ช่องดารากลุ  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  8. นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
  9. นางกณุฑลา  ศศะสมิต  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 และก าหนดอ านาจคณะกรรมการฯ ท่ีสามารถลงนามผูกพนับริษทัฯ คือ นายพิพิธ พิชยัศรทตั, นายธวชั อ้ึงสุ
ประเสริฐ, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการ
สองในหา้คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราบริษทัฯ   

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2565 
 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 2565 เพ่ิมข้ึน 1,000 บาททุกต าแหน่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

  รายละเอยีดอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565 

ต าแหน่ง ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

  
ค่าตอบแทน

ต่อปี 
ค่าตอบแทนต่อ

เดือน 
ค่าตอบแทนต่อ

ปี 
ค่าตอบแทนต่อ

เดือน 

คณะกรรมการบริษทั         
ประธาน 402,000 บาท 33,500 บาท 390,000 บาท 32,500 บาท 
กรรมการ 300,000 บาท 25,000 บาท 288,000 บาท 24,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ         
ประธาน 312,000 บาท 26,000 บาท 300,000 บาท 25,000 บาท 
กรรมการ 288,000 บาท 24,000 บาท 276,000 บาท 23,000 บาท 



 

 

ต าแหน่ง ปี 2565 (เสนอ) ปี 2564 

  
ค่าตอบแทน

ต่อปี 
ค่าตอบแทนต่อ

เดือน 
ค่าตอบแทนต่อ

ปี 
ค่าตอบแทนต่อ

เดือน 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

        

ประธาน 26,000 บาท/คร้ัง 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 24,000 บาท/คร้ัง 23,000 บาท/คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง         
ประธาน 26,000 บาท/คร้ัง 25,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 24,000 บาท/คร้ัง 23,000 บาท/คร้ัง 
คณะกรรมการบริหาร     

 
  

ประธาน 756,000 63,000 744,000 62,000 
กรรมการ 756,000 63,000 744,000 62,000 
งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษทัในปี 2564 เช่นเดียวกบัปี 2563โดยไม่มีผลประโยชนอ่ื์นใดอีก  
 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลส าหรับปี 2564 ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “การเขา้ร่วม
ประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียด  ใน QR Code ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565  
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2565 จากคุณภาพของงาน อตัราว่าจา้งท่ีเหมาะสม ความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียง
แลว้ เห็นควรเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดย นายฉัตรชยั เกษมศรีธนาวฒัน ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 
และ/หรือนางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั/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 าหน้าท่ีแทน จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ล าดบัท่ี 1 จ านวนปีท่ี 4 (ปี 2561-
2564) ล าดบัท่ี 2 จ านวนปีท่ี 3 (ปี 2554-2556) ล าดบัท่ี 3 จ านวนปีท่ี 0 ผูส้อบบญัชีบริษทั โดยก าหนดค่าสอบ
บญัชี ส าหรับปี 2565 เป็นเงิน 950,000 บาท ส่วนบริษทัย่อยแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั และจากส านักงานอ่ืน โดยก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2565 เป็นเงิน 697,000 บาท โดยไดก้ าหนด
ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีดงัน้ี 

รายการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ(SAMCO) 950,000 950,000

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 697,000 567,000

รวม 1,647,000 1,517,000

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน(บาท) 130,000 -42,000

อตัราเพ่ิมคิดเป็น % 8.57% -2.69%  

บริษทัย่อยท่ีใช้บริการของผูส้อบบัญชีจากส านักงานอ่ืน เน่ืองจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซ่ึง
คณะกรรมการจะดูแลติดตามใหก้ารจดัท างบการเงินรวมสามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

 หมายเหตุ : ค่าบริการอ่ืน (Non Audit Fee) ในปี 2564 จ านวน 50,480 บาท  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:   คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 ถึงข้อ 33   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีมีการออกพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พระ
ราชก าหนด”) ท่ีมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2563 ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดดังกล่าว จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ถึง 33 ดงัต่อไปน้ี 

ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษทัที่เสนอขออนุมตัใิห้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั  
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้
เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 

  ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้น เป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบ
ปีบญัชีของบริษทั  
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้
เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร  
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล
ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 



 

 

ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษทัที่เสนอขออนุมตัใิห้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น
จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุม
ผู ้ถื อหุ้น ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบ ริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บังคบัฉบับน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้ น
ใหแ้ก่บริษทั 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือนั้นจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั
หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น
จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุม
ผู ้ถื อหุ้น ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบ ริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บังคบัฉบับน้ี ผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังนั้ น
ใหแ้ก่บริษทั 
               ทั้ งน้ีการจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามวรรคแรกและวรรค
สองนั้นสามารถจดัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดย
การจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฎิบัติตามวิธีการท่ี
บัญญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับในขณะนั้ น 
หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม และใหถื้อวา่การประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัน้ี    โดยผูร่้วมประชุมทุกคนตอ้งสามารถดูขอ้มูลการ
ประชุมท่ีก าลงัน าเสนอในท่ีประชุมผ่านเคร่ืองหรืออุปกรณ์
ส่ือสารของตนเองไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม และหากกรณี
เหตุจ าเป็นหรือฉุกเฉินประธานในท่ีประชุม และ/หรือ ผู ้
ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียง และ/หรือ 
สัญญาณภาพของผูร่้วมประชุมเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงภายใน
ระบบไดท้นัที 

      ขอ้ 31.ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็น
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร ให้ระบุให้ชดัเจนวา่ เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการใน เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

      ขอ้ 31.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็น
หนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียด
ตามสมควร ให้ระบุให้ชดัเจนวา่ เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการใน เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่
น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
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ประชุม ในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
                    ใหค้ณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ี
ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ของส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 

ประชุม ในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัดว้ย 
                   ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงสถานท่ี
ท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ของส านักงานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียง
กบัท่ีตั้งของส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
                    หากการประชุมผูถื้อหุ้นคราวใดเป็นการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ซ่ึงจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและ
ลงโฆษณาหนงัสือพิมพภ์ายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นวรรค
น้ีและจะตอ้งจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลักฐานด้วย โดยอาจ
จดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม  
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุม
ผูถื้อหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  
  ในการป ระ ชุมผู ้ ถื อ หุ้ น  ให้ ป ระธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ ท่ี
ประชุมเลือกตั้ งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้ เข้าร่วมประชุมเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ไม่วา่จะเป็นการประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อย
กวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุม
ผูถื้อหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  
  ในการประชุมผู ้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันหรือการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ ไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได ้
เขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 



 

 

ข้อบังคับของบริษทัฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษทัที่เสนอขออนุมตัใิห้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะให้
บุคคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ี
มอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  
 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่จะเป็นการประชุมในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกนัหรือการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ผู ้
ถือหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียง
แทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ี
และลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไป
ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  
 หนงัสือมอบฉนัทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธาน
กรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 ถึง 33 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563  

 การพจิารณาคะแนนเสียงเพ่ือผ่านมต ิ:  คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9. พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้าม)ี 
 บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (RECORD DATE) ในวนัท่ี                 
8 มีนาคม 2565  
 บริษทัมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน ภายใตส้ถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษทัจึงก าหนดให้การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 น้ีจดัข้ึนในรูปแบบประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ี หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษทัในคร้ังน้ี 
กรุณาศึกษาขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 โดยขอให้
ท่านระบุ อเีมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม 
 ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลท่ีบรรลุนิติ
ภาวะแลว้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ก. หรือ แบบ ข. (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10) หรือ
แบบ ค. เพียงแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งน้ี หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใช้ส าหรับการมอบฉันทะให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหลกัทรัพยเ์ขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูล้งทุนต่างประเทศ
เท่านั้น โดยหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั www.sammakorn.co.th หมวดนัก
ลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลส าหรับผูถื้อหุ้น  หัวข้อย่อยหนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือรับมอบฉันทะ ให้น าส่งให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัผา่นช่องทางดงัน้ี 

1. ช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th  

2. ช่องทางไปรษณีย ์แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั สมัมากร จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ 
ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

หากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษทัขอเรียนวา่ท่านสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ
อิสระของบริษทั คือ  

1.นายธวชัชยั ช่องดารากลุ 



 

 

2.นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์
โดยรายละเอียดขอ้มูลกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากรณีท่ีมีการมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 
 บริษทั ไดเ้ผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทั 

www.sammakorn.co.th ดว้ยแลว้ นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีประสงคจ์ะขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัในรูปแบบเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี ตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9 แลว้ส่งแบบฟอร์มดงักล่าวมาท่ี e-mail: IR@sammakorn.co.th หรือโทร 02-106-8300 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การประชุมด าเนินการไปอย่างกระชับท่ีสุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  ท่ีก าหนดไว้
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมมายงันักลงทุนสัมพันธ์ IR@sammakorn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทจะจดัค าตอบและเปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั พร้อมกบัรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2565 น้ี ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม 
  
   ขอแสดงความนบัถือ 

    
    (นางสุพรรณี  ตณัไชยศรีนคร ) 
   เลขานุการบริษทั 
   โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 

หมายเหตุ: บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน
เป็นระยะเวลานานข้ึนหากบริษทัฯ จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเก่ียวขอ้ง 


