วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรือง

ประกาศจ่ายเงินปั นผล และแจ้งกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษทั แสนสิร ิ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2562
ขึนเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึงได้มมี ติต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี
เรืองที 1. อนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561
เรืองที 2. อนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงินปั นผล โดยให้นําเสนอเรืองดังกล่าว
ต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี
2.1 จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2561 จํานวน 134.7 ล้านบาท เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
โดยทีกําไรในส่วนทีจัดสรรเป็ นทุนสํารองดังกล่าวเป็ นกําไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.2 จ่า ยเงิน ปั นผลจากผลการดําเนิน งานปี 2561 ให้แก่ ผู้ถ ือ หุ้น สามัญ ในอัต ราหุ้น ละ 0.12 บาท
(สิบสองสตางค์) และเนืองจากบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วเมือวันที 12 กันยายน 2561 ในอัตราหุน้ ละ
0.04 (สีสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.08 (แปดสตางค์) โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมี
สิทธิได้รบั เงินปั นผลในวันที 15 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที 14 พฤษภาคม 2562
ทังนี เงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสมทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึงผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปั นผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 23/77 ของเงินปั นผลทีได้รบั
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปั นผลดัง กล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึงขึนอยู่กบั การอนุมตั ิของทีประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นสําคัญ
เรืองที 3. คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสีย
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตังกรรมการทีออกจากตําแหน่ง
ตามวาระในปี 2562 จํานวน 3 คน ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึง ได้แก่
1) นายอภิชาติ จูตระกูล
2) นายศุภนิจ จัยวัฒน์
3) นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์

-

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
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ทังนี นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษทั และ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการไม่ได้นําเสนอแต่งตังกรรมการใหม่ทดแทน เนืองจากเห็นว่ากรรมการทีคงเหลือ
จํานวน 11 คน เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษทั
เรืองที 4. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อ
ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี
2562 ดังนี
4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ายในปี 2561 ทีผ่านมา)
กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ
2 ครัง ทังนี หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง ให้จ่ายเบียประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตรา
เบียประชุมกรรมการในสองครังแรกเท่านัน
- กําหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจําปี 2562 ให้แก่กรรมการทีมิได้เป็ นผูบ้ ริหาร (non-executive
director) จํานวน 7 ท่าน ดังนี
รายชื อ
นายโกวิทย์
โปษยานนท์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายธงชัย
จิรอลงกรณ์
นายพรทัต
อมตวิวฒ
ั น์
นายศุภนิจ
จัยวัฒน์
นายกิตติชยั
รักตะกนิษฐ์
นายวิชญา
จาติกวณิช

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
1,000,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท

4.2 ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อย กําหนดไว้ดงั นี
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- กําหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราทีจ่ายในปี 2561 ทีผ่านมา) กล่าวคือ
อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สําหรับสมาชิก
กรรมการตรวจสอบแต่ละคน
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสียง
- กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
- กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR
- กําหนดไว้ในรูปของเบียประชุมกรรมการ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง
เรืองที 5. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 3516 หรือ
นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที 3972 หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 5872 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิรกิ ุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที 4807
หรือ นางสาวเกิดศิร ิ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต ทะเบียนเลขที 6014 แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 256 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ น
จํานวน 2,300,000 บาท
เรืองที 6. อนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุน้ กู้ โดยเพิมเติมวงเงินอีกจํานวน 10,000 ล้านบาท ทังนี เมือรวมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุน้ กูค้ รังนีกับ
วงเงินการออกหุน้ กูท้ ได้
ี รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 18/2556 เมือวันที 30 เมษายน 2556 จํานวน
ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 19/2557 เมือวันที 29 เมษายน 2557 จํานวนไม่เกิน 5,000 ล้าน
บาท, ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 21/2559 เมือวันที 26 เมษายน 2559 จํานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ทีประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 22/2560 เมือวันที 20 เมษายน 2560 จํานวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และทีประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 จํานวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แล้วนัน วงเงินสําหรับ
การออกหุน้ กูร้ วมทังสินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ซึงมีรายละเอียดดังนี
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ประเภทหุน้ กู้

วงเงิน

สกุลเงิน
อัตราดอกเบีย
อายุของหุน้ กู้

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด

วิธกี ารเสนอขาย

หุน้ กูท้ ุกประเภท ชนิดระบุชอผู
ื ถ้ อื หรือไม่ระบุชอผู
ื ถ้ อื มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือ
ไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ทังนี ขึนอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก
และเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง
มูลค่าหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทียังมิได้ไถ่ถอนทังหมดทุกประเภท
ณ ขณะใดขณะหนึง จะต้องมีจาํ นวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอืนทีเทียบเท่า
ทังนี สามารถเสนอขายหุน้ กูเ้ พือทดแทนหุน้ กูเ้ ดิมทีมีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กันได้
ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทังนี หุน้ กูท้ บริ
ี ษทั ออกจําหน่ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั
การไถ่ถอนไม่วา่ ณ ขณะใดขณะหนึงจะต้องมีจาํ นวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอืนทีเทียบเท่าภายในวงเงิน
ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง
ขึนอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละครัง โดยสามารถ
กําหนดให้มกี ารไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุของหุน้ กูห้ รือไม่กไ็ ด้ หรือ เป็ นหุน้ กูท้ ี
ครบกําหนดไถ่ถอนเมือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond)
ผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกําหนด และบริษทั มีหรือไม่มสี ทิ ธิ
ขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ นื ก่อนกําหนด หรือบริษทั อาจกําหนดให้มหี รือไม่มกี ารไถ่ถอน
ก่อนกําหนดในกรณีพเิ ศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่กไ็ ด้ ทังนี ให้เป็ นไป
ตามข้อตกลงและเงือนไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผลู้ งทุนทัวไป และ/หรือ ผูล้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในประเทศ
และ/หรือ ผูล้ งทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึงอาจเสนอขายครังเดียวเต็มจํานวนวงเงิน
หรือเสนอขายเป็ นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการใด ๆ
อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าวเพือให้เป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเรืองดังต่อไปนี
( ) มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบีย วิธกี ารจัดสรร รายละเอียด
การเสนอขาย อายุ การไถ่ถอน
( ) แต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชือถือของผูอ้ อกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคล
อืนใด ในกรณีทจะต้
ี องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง หรือในกรณีอนใดตามที
ื
เห็นควร
( ) ติดต่อ เจรจา เข้าทํา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อ
ให้ขอ้ มูล ยืนเอกสาร หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอืนใด
ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูด้ งั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ
ทีเกียวข้อง หรือจําเป็ น ได้ทกุ ประการตามทีเห็นควร
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เรืองที 7. อนุ มตั ใิ ห้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
เพือพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั
เพือให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึงเพิม
ทางเลือกให้บริษทั สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และแก้ไขเพิมเติมเรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ข้อความเดิ ม (ฉบับปัจจุบนั )

ข้อความใหม่

เหตุผลและทีมา

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุ ม
คณะกรรมการ ถ้า กรรมการตังแต่ ส องคน
ขึนไปร้อ งขอให้เ รีย กประชุ ม คณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน
14 (สิบ สี) วัน นั บ แต่ ว ัน ทีได้ร ับ การร้ อ งขอ
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรื อ ผู้ ซึ งได้ ร ั บ มอบหมายจาก
ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุ มไปยัง
กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 7 (เจ็ด) วัน ก่ อ นวัน
ประชุ ม เว้น แต่ ใ นกรณี จํ า เป็ นรีบ ด่ ว นเพือ
รัก ษาสิท ธิห รือประโยชน์ ข องบริษ ัท จะแจ้ง
ก า ร นั ด ปร ะ ชุ ม โ ด ย วิ ธี อ ื น แ ล ะ กํ า ห น ด
วันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้

เนืองจากได้มปี ระกาศคณะรักษา
ควา ม ส ง บแ ห่ ง ชา ติ ฉ บั บ ที
74/2557 เรือง การประชุ ม ผ่ าน
สืออิเล็กทรอนิ กส์ทได้
ี ม ีการเพิม
ท างเลื อ กให้ บ ริ ษ ั ท ส ามา รถ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิ กส์ได้
สํ า หรั บ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
จะต้องกําหนดเรืองดังกล่าวไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั

หมวดที 3 คณะกรรมการ
ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็ นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ถ้า กรรมการตังแต่ ส องคน
ขึนไปร้องขอให้เ รีย กประชุ ม คณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายใน
14 (สิบ สี) วัน นั บ แต่ ว ัน ทีได้ร ับ การร้ อ งขอ
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรื อ ผู้ ซึ งได้ ร ั บ มอบหมายจาก
ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า 7 (เจ็ด ) วัน ก่ อนวัน
ประชุ ม เว้น แต่ ใ นกรณี จํ า เป็ นรีบ ด่ ว นเพื อ
รัก ษาสิท ธิห รือประโยชน์ ข องบริษ ัท จะแจ้ง
ก า ร นั ด ปร ะ ชุ ม โ ดย วิ ธี อ ื น แ ล ะ กํ า ห น ด
วันประชุมให้เร็วกว่านันก็ได้

หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุ
หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องระบุ
วัน เวลา และสถานทีทีประชุม รวมทังวาระ วัน เวลา และสถานทีทีประชุม รวมทังวาระ
การ ประชุ มแ ละเอกสารที เกี ยวข้ อ งกั บ การ ประชุ ม และเอกสารที เกี ยวข้ อ ง กั บ
การประชุมนัน
การประชุมนัน
หากประธานกรรมการหรือ บุ ค คลที
ได้ ร ั บ มอบหมายจากประธานกรรมการ
เ ห็ น ส ม ค ว ร อ า จ ใ ห้ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้ และ
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น สื อ
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์
ใด ๆ ทีเกียวข้อง ทังทีมีอ ยู่แ ล้ว ในปั จ จุ บ ัน
หรือทีจะมีแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
อนึ ง ในการส่ ง หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ อาจส่งผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ ทังนี ตามทีกฎหมายกําหนด

หน้า 5

ข้อความเดิ ม (ฉบับปัจจุบนั )

ข้อความใหม่

เหตุผลและทีมา

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน
4 (สี) เดือน นับ แต่วนั สินสุดของรอบปี บ ัญชี
ของบริษทั

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้ม กี ารประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน
4 (สี) เดือน นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บ ัญชี
ของบริษทั

การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจาก
ทีกล่ า วแล้ ว ให้เ รีย กว่า การประชุ ม วิส ามัญ
ซึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ น
การประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื อใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้
ได้ไ ม่น้อยกว่า 1/5 (หนึงในห้า) ของจํานวน
หุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
หรือผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อย
กว่า 25 (ยีสิบห้า) คน ซึงมีหุ้น นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1/10 (หนึงในสิบ) ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสือ
ขอให้ ค ณะกรรมการเรีย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจน
ใน ห นั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในก ร ณี เ ช่ น นี
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้
ภายใน 1 (หนึ ง) เดือ นนั บ แต่ ว ัน ที ได้ ร ับ
หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

การประชุมผูถ้ อื หุ้นคราวอืนนอกจาก
ทีกล่า วแล้ว ให้เ รีย กว่า การประชุ ม วิส ามั ญ
ซึงคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ น
การประชุ ม วิ ส ามั ญ เมื อใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะ
เห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึงหรือหลายคน
รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือ
กันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถ ือ หุ้น เป็ น การประชุ ม วิส ามัญ เมือใดก็ ไ ด้
แต่ ต้ อ งระบุ เ รืองและเหตุ ผ ลในการที ขอให้
เรีย กประชุ ม ไว้ใ ห้ชดั เจนในหนัง สือดัง กล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้ม ี
การประชุม ผู้ถ ือหุ้น ภายใน 45 (สีสิบห้า) วัน
นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

เ พื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญ ญัติ บ ริษั ท มหาชน
จํา กัด พ.ศ. 2535 ฉบับ ปั จจุบ ัน
ที ได้ แ ก้ ไ ขเพิมเติ ม โดยคํ า สัง
หัว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่ ง ชาติ ท ี 21/2560 เรือง การ
แก้ ไ ขเพิ มเติ ม กฎหมายเพื อ
อํ า นวยความ สะ ด วก ใน ก า ร
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ที ไ ด้ แ ก้ ไ ข
เพิมเติมเรืองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ใน
การขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถ ือ
หุน้

หมวดที 4 การประชุมผูถ้ ือหุ้น

ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้ม ีการ
ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผู้ถ ือหุ้น ทังหลายซึงเข้า ชือกัน หรือผู้ถือหุ้น
คนอืนๆ รวมกัน ได้จํานวนหุน้ ตามทีบังคับไว้
นันจะเรีย กประชุ ม เองก็ไ ด้ภ ายใน 45 (สีสิบ
ห้ า ) วัน นั บ แต่ ว ัน ครบกํ า หนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถอื ว่าเป็ นการ
ประชุ มผู้ถือหุน้ ทีคณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษทั ต้องรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ น
ทีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํา นวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรค
สามครังใด จํานวนผู้ถอื หุ้นซึงมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามจํานวนทีกําหนด
ไว้ในข้อ 32 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการจัด ให้
มีการประชุมในครังนันให้แก่บริษทั
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เรืองที 8. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 24/2562 ในวันที 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชันที 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที 15 มีนาคม
2562 เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 23/2561
ซึงจัดขึนเมือวันที 27 เมษายน 2561
วาระที 2. พิจารณารับรองรายงานประจําปี รายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษทั
และผลการดําเนินงานประจําปี 2561
วาระที 3. พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจํารอบปี บญ
ั ชี 2561 สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561
วาระที 5. พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที 6. พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
และค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562
วาระที 7. พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
วาระที 8. พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้ กู้
วาระที 9. พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริษทั
วาระที 10. พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
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อนึง ตามทีบริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
เป็ นการล่วงหน้า ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที 31 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตามทีได้เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั ที "http://www.sansiri.com" นัน ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ รายใดเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 จึงไม่มวี าระเพิมเติมใด ๆ จากผูถ้ อื หุน้
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิร)ิ
กรรมการ
และ ประธานผูบ้ ริหารสายงานการเงินและสนับสนุ นธุรกิจ
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