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วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 
 
เรือ่ง ประกาศจา่ยเงนิปนัผล และแจง้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2560     
ขึน้เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 ซึง่ไดม้มีตต่ิาง ๆ โดยสรปุ ดงัน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. อนุมตัเิปลีย่นแปลงนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลจากเดมิ เป็นดงัต่อไปน้ี  
 
  “บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ปีละ 2 ครัง้ โดยการจา่ยเงนิปนัผลครัง้แรกเป็นเงนิปนัผล
ระหวา่งกาล สว่นการจา่ยเงนิปนัผลครัง้ทีส่องเป็นเงนิปนัผลประจาํปี  
 
  ทัง้น้ี เงนิปนัผลทีจ่า่ยรวมทัง้สิน้ในแต่ละปี จะมจีาํนวนประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธ ิ(จากงบการเงนิ
รวม) ภายหลงัจากหกัเงนิสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้าํหนดไว ้ อยา่งไรกต็าม การจา่ยเงนิ          
ปนัผลดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณาถงึกระแสเงนิสด
และภาระการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัในเครอื รวมถงึความจาํเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต” 
 
เร่ืองท่ี 2. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
เร่ืองท่ี 3.  อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการประกาศจา่ยเงนิปนัผล โดยใหนํ้าเสนอเรื่องดงักลา่ว
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 
 
   3.1 จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 จาํนวน 169,010,098.30 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวม 
 
 3.2 จา่ยเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท               
(สบิสองสตางค)์ และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 9 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 
0.04 (สีส่ตางค)์ จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 14 มนีาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตั ิ           
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้                       
ในวนัที ่15 มนีาคม 2560 และกําหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 พฤษภาคม 2560  
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   ทัง้น้ี สทิธใินการรบัปนัผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอน ซึง่ขึน้อยูก่บัการอนุมตัขิองทีป่ระชุม                     
ผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
 
เร่ืองท่ี 4. คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่ง
ตามวาระในปี 2560 จาํนวน 4 คน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ไดแ้ก่  
 
   1)  นายอภชิาต ิ  จตูระกลู  - กรรมการ 
   2)  นายเศรษฐา   ทวสีนิ   - กรรมการ 
   3)  นายวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ - กรรมการ 
   4)  นายกติตชิยั   รกัตะกนิษฐ ์ - กรรมการอสิระ 
 
เร่ืองท่ี 5.  คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อ                
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 
2560 ดงัน้ี 
 
 5.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
    
   - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2559 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้  โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิ
เดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้  ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีง
เทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้  

 
  - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2560 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 2,000,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,500,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,500,000 บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 1,500,000 บาท 
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 5.2  คา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ย กาํหนดไวด้งัน้ี 
 

(1)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
- กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2559 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื 

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

 
(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
(3)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
(4)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
(5)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ CSR 

- กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
เร่ืองท่ี 6. คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้             
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3182 หรอื นางสาว               
รุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3972 หรอื 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 
2,000,000 บาท 
 
เร่ืองท่ี 7.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้ ปรากฏ
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย แนบทา้ยน้ี 
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เร่ืองท่ี 8.  กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 ในวนัที ่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.                      
ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 10400 โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่ 14 มนีาคม 
2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 (แกไ้ข
เพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) ดว้ยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่15 มนีาคม 2560 เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตาม
ระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 
     ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 
 
  วาระที ่2. พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั  
     และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 
  วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
     ประจาํรอบปีบญัช ี2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
  วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี  
     สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
 วาระที ่5. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
  วาระที ่6. พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั  
         และคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2560 
 
 วาระที ่7. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2560 
    
  วาระที ่8. พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้
 
  วาระที ่9. พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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 อน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560                      
เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2560 โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ "http://www.sansiri.com" นัน้ ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 จงึไมม่วีาระเพิม่เตมิใด ๆ จากผูถ้อืหุน้ 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                       กรรมการและประธานผูบ้รหิารฝา่ยปฏบิตักิาร 
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รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ท่ีบริษทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
 
 

 ชนิด   - หุน้กูทุ้กประเภทและรปูแบบ (มหีลกัประกนัหรอืไมม่หีลกัประกนั)  ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บั 
   ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 สกลุเงิน  - เงนิบาท และ/หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่นในขณะทีม่กีารออก 
   และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 มลูค่ารวมของหุ้นกู้  - วงเงนิรวมไมเ่กนิ 10,000,000,000 (หน่ึงหมืน่ลา้น) บาท หรอืเงนิสกุลต่างประเทศ 
   ในวงเงนิเทยีบเทา่เงนิบาทจาํนวนดงักลา่ว  

 อาย ุ  - ไมเ่กนิ 10 ปีนบัตัง้แต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 
 การเสนอขาย 
 
 
 
 

 - เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอื  
   ในลกัษณะหมนุเวยีน (revolving) ใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรอืใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย 
   เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรอืในต่างประเทศ  
   ในคราวเดยีวกนั หรอืต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอื 
   สาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะที ่
   ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

 การไถ่ถอน 
 ก่อนกาํหนด 
 

 - ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด และบรษิทัมหีรอืไมม่สีทิธ ิ
   ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกาํหนด ทัง้น้ี เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กู ้
   ในแต่ละคราว 

 อตัราดอกเบีย้ 
 

 - ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงือ่นไข 
   ของหุน้กู ้ทีไ่ดอ้อกในคราวนัน้ ทัง้น้ี ใหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการ  
   ก.ล.ต. และ/หรอืสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศหรอืกฎระเบยีบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
   ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

 อาํนาจกาํหนด 
 รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 

 - มอบหมายใหค้ณะกรรมการ รวมถงึบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหม้อีาํนาจ 
   ดงัต่อไปน้ี 
   (1) กาํหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึประเภท ชื่อ อตัราดอกเบีย้  
        อาย ุการไถ่ถอน การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ตลอดจนกาํหนดรายละเอยีดที ่
        เกีย่วขอ้งกบัการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่าํกดัเพยีงราคา วธิกีาร และระยะเวลา 
        เสนอขายและจดัสรร 
   (2) แต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืสถาบนั 
        การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
        บุคคลอื่นใด ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืในกรณี 
        อื่นใดตามทีเ่หน็ควร 
  (3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อ  
       ใหข้อ้มลู ยืน่เอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนกังาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดที ่
       เกีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักลา่ว ตลอดจนดาํเนินการใด ๆ ที ่
       เกีย่วขอ้ง หรอืจาํเป็นไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 
 
  


