
 
 

หน้า 1 
 

       

วนัท ี28 กมุภาพนัธ ์2562 

 

เรอืง ประกาศจา่ยเงนิปันผล และแจง้กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี24/2562 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี 3/2562     

ขนึเมอืวนัท ี27 กุมภาพนัธ์ 2562 ซงึไดม้มีตติ่าง ๆ โดยสรุป ดงันี 

 

เรืองที 1. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สนิสดุ ณ 

วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

เรืองที 2.  อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการประกาศจา่ยเงนิปันผล โดยใหนํ้าเสนอเรอืงดงักล่าว

ต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอืพจิารณาอนุมตั ิดงันี 

 

   2.1 จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2561 จาํนวน 134.7 ลา้นบาท เพอืเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

โดยทกีาํไรในสว่นทจีดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักล่าวเป็นกาํไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท               

(สบิสองสตางค)์ และเนืองจากบรษิทัไดจ่้ายเงนิปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือวนัท ี12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 

0.04 (สสีตางค)์ จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสุดท้ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.08 (แปดสตางค)์ โดยกาํหนดรายชอืผูถ้ือหุน้ทมีี

สทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัท ี15 มนีาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัท ี14 พฤษภาคม 2562 

  

 ทงันี  เงนิปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมทเีสยีภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 23 ซงึผูถ้อืหุน้ทเีป็นบคุคล

ธรรมดาสามารถขอเครดติภาษเีงนิปันผลคนืไดใ้นอตัราเท่ากบั 23/77 ของเงนิปันผลทไีดร้บั 

 

  อย่างไรก็ตาม  สทิธิในการรบัปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน ซงึขนึอยู่กบัการอนุมตัิของทปีระชุม              

ผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 

 

เรืองที 3. คณะกรรมการซงึไม่รวมกรรมการทมีสีว่นไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการทอีอกจากตาํแหน่ง

ตามวาระในปี 2562 จาํนวน 3 คน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึง ไดแ้ก่  

 

   1)  นายอภชิาต ิจตูระกลู  - กรรมการ 

   2)  นายศภุนิจ จยัวฒัน์   - กรรมการอสิระ 

   3)  นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์  - กรรมการอสิระ 
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 ทงัน ี นายโกวทิย ์ โปษยานนท ์ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษิทัและ

กรรมการบรษิทั และคณะกรรมการไม่ไดนํ้าเสนอแต่งตงักรรมการใหม่ทดแทน เนืองจากเหน็วา่กรรมการทคีงเหลอื 

จาํนวน 11 คน เพยีงพอและเหมาะสมกบัขนาดกจิการของบรษิทั 

 

เรืองที 4.  คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อ 

ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 

2562 ดงัน ี

 

 4.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   

    

   - กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทจ่ีายในปี 2561 ทผีา่นมา) 

กลา่วคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครงั  โดยกําหนดเพดานในการจ่ายไวไ้ม่เกนิเดอืนละ 

2 ครงั ทงันี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครงั  ใหจ้่ายเบยีประชุมกรรมการเพยีงเท่าอตัรา

เบยีประชุมกรรมการในสองครงัแรกเทา่นัน  

 

  - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการทมีไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จาํนวน 7 ทา่น ดงันี 

 

รายชือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ  1,000,000 บาท 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 800,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 800,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 800,000 บาท 

นายศภุนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 800,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 800,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 800,000 บาท 

 

 4.2  คา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ย กาํหนดไวด้งันี 

 

(1)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  

- กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทจ่ีายในปี 2561 ทผีา่นมา) กล่าวคอื 

อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิ

กรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
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(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครงั   

 

(3)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครงั   

 

(4)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครงั   

 

(5)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ CSR 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบยีประชุมกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครงั   

 

เรืองที 5. คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้             

เพอืพจิารณาอนุมตักิารแต่งตงั นางสาวรุง้นภา  เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี 3516 หรอื 

นางกงิกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี3972 หรอื 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี5659 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี5872 หรอื   นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี4807 

หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขท ี6014 แหง่บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุวนัท ี 31 ธนัวาคม 256  โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็น

จาํนวน 2,300,000 บาท 

 

เรืองที 6.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาอนุมตักิารเพมิวงเงนิในการออกและเสนอขาย            

หุน้กู ้ โดยเพมิเตมิวงเงนิอกีจาํนวน 10,000 ลา้นบาท ทงัน ี เมอืรวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รงันีกบั

วงเงนิการออกหุน้กูท้ไีดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 18/2556 เมอืวนัท ี 30 เมษายน 2556 จาํนวน                  

ไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี19/2557 เมอืวนัท ี29 เมษายน 2557 จาํนวนไม่เกนิ 5,000 ลา้น

บาท, ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี21/2559 เมอืวนัท ี26 เมษายน 2559 จาํนวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท, ทปีระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 22/2560 เมอืวนัท ี 20 เมษายน 2560 จาํนวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท และทปีระชุมสามญั                   

ผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 23/2561 เมอืวนัท ี 27 เมษายน 2561 จาํนวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นนั วงเงนิสาํหรบั 

การออกหุน้กูร้วมทงัสนิไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท ซงึมรีายละเอยีดดงันี 
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ประเภทหุน้กู ้

 

 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชอืผูถ้อืหรอืไม่ระบชุอืผูถ้อื มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอื 

ไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทงันี ขนึอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก 

และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

วงเงนิ 

 

 

 

 

มลูคา่หุน้กูข้องบรษิทัฯ (ตามมลูคา่ทตีราไว)้ ทยีงัมไิดไ้ถ่ถอนทงัหมดทุกประเภท  

ณ ขณะใดขณะหนึง จะตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท หรอืสกลุเงนิอนืทเีทยีบเทา่ 

ทงัน ีสามารถเสนอขายหุน้กูเ้พอืทดแทนหุน้กูเ้ดมิทมีกีารไถ่ถอนในรปูแบบต่างๆ กนัได ้

ในวนัเดยีวกนั (Revolving Basis) ทงันี หุน้กูท้บีรษิทัออกจาํหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดร้บั 

การไถ่ถอนไม่วา่ ณ ขณะใดขณะหนึงจะตอ้งมจีาํนวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกลุเงนิบาท และ/หรอื ในสกลุเงนิอนืทเีทยีบเท่าภายในวงเงนิ 

อตัราดอกเบยี  ขนึอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทอีอกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

อายขุองหุน้กู ้

 

  

ขนึอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทอีอกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั โดยสามารถ 

กาํหนดใหม้กีารไถ่ถอนกอ่นครบกาํหนดอายขุองหุน้กูห้รอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กูท้ ี

ครบกาํหนดไถ่ถอนเมอืมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน

กาํหนด  

 

 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธ ิ

ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด หรอืบรษิทัอาจกาํหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอน 

กอ่นกาํหนดในกรณพีเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไม่กไ็ด ้ทงันี ใหเ้ป็นไป 

ตามขอ้ตกลงและเงอืนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้กผู่ล้งทุนทวัไป และ/หรอื ผูล้งทุน 

โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ  

และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซงึอาจเสนอขายครงัเดยีวเตม็จาํนวนวงเงนิ 

หรอืเสนอขายเป็นคราวๆ ไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูด้าํเนนิการใด ๆ   

อนัจาํเป็นและเกยีวเนืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเพอืใหเ้ป็นไปตามท ี

กฎหมายกาํหนด ซงึรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเรอืงดงัต่อไปนี 

( ) มลูคา่ทตีราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบยี วธิกีารจดัสรร รายละเอยีด 

     การเสนอขาย อาย ุการไถ่ถอน 

( ) แต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 

     จดัอนัดบัความน่าเชอืถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคล 

     อนืใด ในกรณทีจีะตอ้งมกีารแต่งตงัตามกฎเกณฑท์เีกยีวขอ้ง หรอืในกรณีอนืใดตามท ี             

     เหน็ควร 

( ) ตดิต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ 

     ใหข้อ้มูล ยนืเอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอนืใด 

     ทเีกยีวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ  

     ทเีกยีวขอ้ง หรอืจาํเป็น ไดท้กุประการตามทเีหน็ควร 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 5 
 

เรืองที 7.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพอืพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ และคาํสงัหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ ซงึเพมิ

ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสอือเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ และแกไ้ขเพมิเตมิเรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้

ในการขอใหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

 

ข้อความเดิม (ฉบบัปัจจุบนั) ข้อความใหม่ เหตผุลและทีมา 

หมวดที 3 คณะกรรมการ 

 

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ถ้ากรรมการตังแต่สองคน           
ขนึไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน  
14 (สิบสี) ว ันนับแต่วันทีได้ร ับการร้องขอ         
ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธาน
กรรมการหรือผู้ซึงได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพือ
รกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
ก า ร นั ดปร ะ ชุ ม โ ดย วิ ธีอืน แ ล ะ กํ า ห น ด                     
วนัประชุมใหเ้รว็กวา่นนักไ็ด ้
 

         หนังสอืนัดประชุมดงักล่าวจะต้องระบุ
วนั เวลา และสถานททีีประชุม รวมทงัวาระ
การประชุ มและ เอกสารที เ กียวข้องกับ                
การประชมุนัน 

 

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ถ้ากรรมการตังแต่สองคน             
ขนึไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน  
14 (สิบสี) ว ันนับแต่วันทีได้ร ับการร้องขอ           
ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการใหป้ระธาน
กรรมการหรือผู้ซึง ได้ร ับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพือ
รกัษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
ก า ร นัด ปร ะ ชุ ม โ ดย วิ ธีอืน แ ล ะ กํ า ห น ด                   
วนัประชุมใหเ้รว็กวา่นนักไ็ด ้
 

         หนังสอืนัดประชุมดงักล่าวจะต้องระบุ
วนั เวลา และสถานททีีประชุม รวมทงัวาระ
การประชุมและ เอกสารที เกียวข้องกับ    
การประชมุนัน 
 

          หากประธานกรรมการหรือบุคคลที
ได้ร ับมอบหมายจากประธานกรรมการ
เ ห็ น ส ม ค ว ร  อ า จ ใ ห้ จ ั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้และ
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผ่ า น สือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย
ระเบยีบ ประกาศ ขอ้กาํหนด หรอืหลกัเกณฑ์
ใด ๆ ทีเกียวข้อง ทงัทีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน 
หรอืทจีะมแีกไ้ขเพมิเตมิในอนาคต 
  

          อนึง ในการส่งหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ อาจส่งผ่านสอือเิล็กทรอนิกส์            
กไ็ด ้ทงันี ตามทกีฎหมายกาํหนด 

 

เนืองจากไดม้ปีระกาศคณะรกัษา 
ความสงบแ ห่ งชาติ  ฉบับที                  
74/2557 เร ือง การประชุมผ่าน       
สอือเิล็กทรอนิกส์ทไีดม้ีการเพิม
ทาง เลือกให้บ ริษัทส ามา รถ
ประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ได้
สํ าหรับบริษัทมหาชนจํ ากัด
จะตอ้งกาํหนดเรอืงดงักล่าวไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
 

 

 

 

 



 
 

หน้า 6 
 

ข้อความเดิม (ฉบบัปัจจุบนั) ข้อความใหม่ เหตผุลและทีมา 

หมวดที 4 การประชุมผูถ้ือหุ้น 

 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน
4 (ส)ี เดอืน นับแต่วนัสนิสุดของรอบปีบัญชี
ของบรษิทั 
 

          การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอนืนอกจาก
ทีกล่าวแล้วให้เร ียกว่าการประชุมวิสามัญ           
ซงึคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้
ไดไ้ม่น้อยกว่า 1/5 (หนึงในห้า) ของจํานวน
หุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อย
กว่า 25 (ยสีบิห้า) คน ซึงมีหุ้นนับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่า 1/10 (หนึงในสบิ) ของจํานวนหุน้
ทจีําหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอืกนัทําหนังสอื
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น          
เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุ
เหตุผลในการทขีอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนั ง สือดัง กล่ า วด้ว ย  ในกรณี เช่น นี
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้
ภายใน 1 (หนึ ง )  เดือนนับแต่ว ันทีได้ร ับ
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุม
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 
4 (ส)ี เดอืน นับแต่วนัสนิสุดของรอบปีบัญชี
ของบรษิทั 
 

          การประชุมผูถ้อืหุ้นคราวอนืนอกจาก
ทีกล่าวแล้วให้เร ียกว่าการประชุมวิสามัญ         
ซงึคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เป็น
การประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึงหรอืหลายคน
รวมกนันับจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอื
กนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้    
แต่ต้องระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัใหม้ี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สสีบิห้า) วนั
นบัแต่วนัทไีดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
           ในกรณีทคีณะกรรมการไม่จดัใหม้ ีการ
ประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ผู้ถือหุ้นทงัหลายซึงเข้าชอืกนั หรือผู้ถือหุ้น    
คนอนืๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามทบีงัคบัไว้
นันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สสีบิ
ห้า)  ว ันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา            
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ใหถ้อืว่าเป็นการ
ประชุมผู้ถือหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจําเป็น
ทีเกดิจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 
 
         ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้
ทเีป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรค
สามครงัใด จํานวนผู้ถอืหุ้นซงึมาร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจํานวนทกีําหนด
ไวใ้นขอ้ 32 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใช้จ่ายทเีกดิจากการจดัให้
มกีารประชุมในครงันันใหแ้ก่บรษิทั 
 

 

เ พื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ฉบับปัจจุบัน 
ทีได้แก้ไขเพิม เติม โดยคําส ัง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที 21/2560 เรือง การ
แก้ไข เพิม เติมกฎหมายเพือ
อํานวยความสะดวก ในก า ร
ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ  ที ไ ด้ แ ก้ ไ ข
เพมิเตมิเรอืงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน
การขอเรยีกประชุมวสิามญัผู้ถือ
หุน้ 

 

 



 
 

หน้า 7 
 

เรืองที 8.  กาํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี 24/2562 ในวนัท ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.                        

ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชนัท ี 2 โรงแรมเดอะสโุกศล เลขท ี 477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี

กรงุเทพมหานคร 10400 โดยกาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัท ี 15 มนีาคม 

2562 เพอืพจิารณาเรอืงต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี 

 

  วาระท ี1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี23/2561 

      ซงึจดัขนึเมอืวนัท ี27 เมษายน 2561 

 

  วาระท ี2.  พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั  

      และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 

 

  วาระท ี3.  พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนซงึผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี

      ของบรษิทัประจํารอบปีบญัช ี2561 สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

  วาระท ี4.  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

      สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม 2561 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

 

  วาระท ี5.  พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

   วาระท ี6.  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั  

       และคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประจาํปี 2562  

 

  วาระท ี7.  พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2562 

   

   วาระท ี8.  พจิารณาอนุมตักิารเพมิวงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู ้

 

   วาระท ี9.  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั  

 

   วาระท ี10. พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้า 8 
 

 

 อนึง ตามทบีรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562                              

เป็นการล่วงหน้า ตงัแต่วนัท ี 1 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัท ี 31 มกราคม 2562 โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

ตามทไีดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัท ี "http://www.sansiri.com" นนั ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบ

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 จงึไมม่วีาระเพมิเตมิใด ๆ จากผูถ้อืหุน้ 

 

 จงึเรยีนมาเพอืทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                                                    (นายวนัจกัร์ บุรณศริ)ิ 

                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนับสนุนธรุกจิ 


