
 

   หน้า 1    

 
      วนัที ่13 พฤษภาคม 2558 
 
เรือ่ง แกไ้ขขอ้มลูเฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบัการออกเสยีงลงคะแนนของมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่20/2558 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ตามที ่ บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดแ้จง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 20/2558 
ประชุมเมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2558 ซึง่บรษิทัไดเ้ผยแพรข่อ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย              
แลว้ นัน้ 
 
 บรษิทัขอแจง้แก้ไขขอ้มูลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัการออกเสยีงลงคะแนนของมตทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดขอ้มลูทีไ่ดแ้กไ้ขแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2557 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,731,582,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,731,398,532 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9973 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 184,238 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0027 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 48,583,101 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 2. รบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,788,531,108 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,788,218,161 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9954 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 312,947 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0046 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 18,711,234 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 3. อนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2557 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,788,525,775 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,788,186,140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9950 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 339,635 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0050 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 18,716,567 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 4. อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 169,647,553.71 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยบรษิทักาํหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 17 มนีาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกั
การโอนหุน้ในวนัที ่18 มนีาคม 2558 และกาํหนดจา่ยในวนัที ่19 พฤษภาคม 2558 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,806,347,509 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,806,047,562 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9956  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 299,947 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 910,833 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 5. อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระ 4 ทา่น ไดแ้ก่ นายเศรษฐา  ทวสีนิ, นายวนัจกัร ์ บุรณศริ,ิ               
นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และ นายพรทตั อมตววิฒัน์ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกี
วาระหน่ึง  
 

 (1) นายเศรษฐา  ทวีสิน 
 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,668,215 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,376,071,315 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0186 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,022,596,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9814  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,669,996 เสยีง   
 
 (2) นายวนัจกัร ์ บุรณศิริ 
 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,611,912 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,378,736,385 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0610 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,019,875,527 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9390  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,726,299 เสยีง   
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 (3) นายเจษฎาวฒัน์  เพรียบจริยวฒัน์ 
 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,557,912 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,373,838,185 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 83.9851  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,024,719,727 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 16.0149  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,780,299 เสยีง   
 
 (4) นายพรทตั   อมตวิวฒัน์ 
 

 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,398,558,612 หุน้ 
 

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 5,379,702,151 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 84.0768 
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 1,018,856,461 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 15.9232  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 408,779,599 เสยีง   
 

 อน่ึง บรษิทัขอสรปุรายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ณ วนัที ่29 เมษายน 2558 ดงัน้ี 
 

 (1) นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 (2) นายอภชิาต ิ จตูระกลู  รองประธานกรรมการ และประธานอาํนวยการ 
 (3) นายมานะ นพพนัธ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ)  
 (4) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
 (5) นายเศรษฐา ทวสีนิ  กรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (6) นายวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ  กรรมการ และประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
 (7) นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล กรรมการ 
 (8) นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
 (9) นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการ (กรรมการอสิระ) 
  (10) นายศุภนิจ จยัวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 
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เร่ืองท่ี 6. อนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ประจาํปี 2558 ในอตัราดงัต่อไปน้ี 
 
 (1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
  - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2557 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิ           
เดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีง
เทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้  
 
 - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 2,000,000 บาท 
นายมานะ            นพพนัธ ์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายเกรยีงไกร      เธยีรนุกุล กรรมการ 1,500,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,500,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ   500,000 บาท 

 
 (2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราที่
จา่ยในปี 2557 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 
30,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 6,807,338,211 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,771,236,593 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.4697  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 16,687,999 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2451  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 19,413,619 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2852 
    ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
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เร่ืองท่ี 7. อนุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  
เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3972 แหง่บรษิทั 
สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 โดย
กาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,000,000 บาท  
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,793,977,621 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,784,767,853 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8644  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 9,209,768 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1356  
ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 โดยมผีูถ้อืหุน้งดออกเสยีง   จาํนวน 12,367,524 เสยีง   
 
เร่ืองท่ี 8. อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 19,823,634,538.57 บาท เป็นทุน               
จดทะเบยีนใหม ่ 19,278,911,911.88 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปน้ี 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 19,278,911,911.88 บาท 
 แบง่ออกเป็น 18,017,674,684 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 18,017,674,684 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 

 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,807,338,211 หุน้ 
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  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 เหน็ดว้ย    จาํนวน 6,803,906,083 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9496  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน 496,162 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0073  
ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 งดออกเสยีง   จาํนวน 2,935,966 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0431 
     ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายวนัจกัร ์ บุรณศริ)ิ 
                                     กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 


