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วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2557 

 
เรือ่ง ประกาศจา่ยเงนิปนัผล และแจง้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2557 ขึน้
เมือ่วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2557 ณ อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 16 เลขที ่ 475 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท                       
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ไดม้มีตต่ิาง ๆ โดยสรปุ ดงัน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 
เร่ืองท่ี 2.  อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการประกาศจา่ยเงนิปนัผล โดยใหนํ้าเสนอเรื่องดงักลา่ว
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 
 
   2.1 จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2556 จาํนวน 96,453,670.41 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวม 
 
 2.2 จา่ยเงนิปนัผลประจาํปีสาํหรบัผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2556 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สบิสตางค)์ โดยกาํหนดจา่ยในวนัที ่27 พฤษภาคม 2557 
 
   ทัง้น้ี สทิธใินการรบัปนัผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอน ซึง่ขึน้อยูก่บัการอนุมตัขิองทีป่ระชุม                     
ผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
 
เร่ืองท่ี 3. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 
 
   (1) นายโกวทิย ์  โปษยานนท ์ - ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
   (2)  นายมานะ  นพพนัธ ์  - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
   (3)  นายอภชิาต ิ  จตูระกลู  - กรรมการ  
   (4)  นายวริตัน์  เอือ้นฤมติ  - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
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เร่ืองท่ี 4.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2557 ดงัน้ี 
 
 4.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2556 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้  โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิ
เดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้  ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีง
เทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้  

 
  - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 1,500,000 บาท 
นายมานะ            นพพนัธ ์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

นายวริตัน์            เอือ้นฤมติ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

นายเกรยีงไกร      เธยีรนุกุล กรรมการ 1,000,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,000,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,000,000 บาท 

 
 4.2 คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัรา                 
ทีจ่า่ยในปี 2556 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 
30,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 
เร่ืองท่ี 5. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ              
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล                      
ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3972 แหง่บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 
1,950,000 บาท 
 
เร่ืองท่ี 6.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ ปรากฏ
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย แนบทา้ยน้ี 
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เร่ืองท่ี 7.  กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 ในวนัที ่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ                      
หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 10400 เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 

 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 
     ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2556 
 

 วาระที ่2. พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั  
     และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
 

 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
     ประจาํรอบปีบญัช ี2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 

 วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 
     สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
 

 วาระที ่5. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

  วาระที ่6. พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั  
      และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจาํปี 2557 
 

 วาระที ่7. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2557 
 

  วาระที ่8. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้
 

  วาระที ่9. พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 

 อน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557                       
เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที ่ 12 ธนัวาคม 2556 ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2557 โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ "http://www.sansiri.com" นัน้ ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 จงึไมม่วีาระเพิม่เตมิใด ๆ จากผูถ้อืหุน้ 
 

เร่ืองท่ี 8. กาํหนดใหว้นัที ่ 17 มนีาคม 2557 เป็นวนัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เขา้รว่มการประชุมสามญั                  
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 และสทิธใินการรบัเงนิปนัผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้                       
ในวนัที ่18 มนีาคม 2557  
 

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 


