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วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2561 
 
เรือ่ง ประกาศจา่ยเงนิปนัผล และแจง้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 2/2561     
ขึน้เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 ซึง่ไดม้มีตติ่าง ๆ โดยสรปุ ดงัน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจาํปี สิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
เร่ืองท่ี 2.  อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการประกาศจา่ยเงนิปนัผล โดยใหนํ้าเสนอเรื่องดงักลา่ว
ต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิดงัน้ี 
 
   2.1 จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2560 จาํนวน 145,094,875.44 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
 2.2 จา่ยเงนิปนัผลจากผลการดาํเนินงานปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท               
(สบิสองสตางค)์ และเน่ืองจากบรษิทัไดจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 
0.05 (หา้สตางค)์ จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท (เจด็สตางค)์ โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่ 14 มนีาคม 2561 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 
2561  
 
   ทัง้น้ี สทิธใินการรบัปนัผลดงักลา่วยงัมคีวามไมแ่น่นอน ซึง่ขึน้อยูก่บัการอนุมตัขิองทีป่ระชุม                     
ผูถ้อืหุน้เป็นสาํคญั 
 
เร่ืองท่ี 3. คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่ง
ตามวาระในปี 2561 จาํนวน 4 คน ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง ไดแ้ก่  
 
   1)  นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   2)  นายพรทตั อมตววิฒัน์     - กรรมการอสิระ 
   3)  นายธงชยั จริอลงกรณ์    - กรรมการ 
   4)  นายวชิญา จาตกิวณิช    - กรรมการ 
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 และเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ใหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ  ดงัน้ี 
 
 1)  นายอุทยั อุทยัแสงสขุ - กรรมการ 
 2)  นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ - กรรมการ 
 
เร่ืองท่ี 4.  คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ใหเ้สนอต่อ                
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 
2561 ดงัน้ี 
 
 4.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการ   
    
   - กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้  โดยกาํหนดเพดานในการจา่ยไวไ้มเ่กนิ
เดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้น้ี หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้  ใหจ้า่ยเบีย้ประชุมกรรมการเพยีง
เทา่อตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเทา่นัน้  

 
  - กาํหนดคา่ตอบแทนพเิศษ ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) 1,500,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ กรรมการ 1,200,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 1,200,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 1,200,000 บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช กรรมการ 1,200,000 บาท 

 
 4.2  คา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ย กาํหนดไวด้งัน้ี 
 

(1)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
- กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื 

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

 
 
 



 
 

หน้า 3 
 

 
 
(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 5. คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้             
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3182 หรอื นางสาว               
รุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื 
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5872 หรอื   
นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่6014 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน  2,200,000 บาท 
 
เร่ืองท่ี 6.  อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงือ่นไขในการออก
และเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจาํนวน 4,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี เมื่อรวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูค้ร ัง้น้ีกบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 18/2556 เมือ่วนัที ่ 30 เมษายน 
2556 จาํนวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 19/2557 เมือ่วนัที ่ 29 เมษายน 2557 จาํนวน        
ไมเ่กนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 21/2559 เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2559 จาํนวนไมเ่กนิ 7,000 
ลา้นบาท และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 2560 จาํนวนไมเ่กนิ 10,000 ลา้นบาท 
แลว้นัน้ วงเงนิสาํหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 30,000 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชื่อผูถ้อื มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มลูคา่หุน้กูข้องบรษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง จะต้องมจีํานวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่เทยีบเท่า ทัง้น้ี 
สามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดมิที่มกีารไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั ได้ในวนั
เดยีวกนั (Revolving Basis) ทัง้น้ี หุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจาํหน่ายแลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัการไถ่ถอน
ไมว่า่ ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิวงเงนิดงักลา่วขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเทา่ภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายขุองหุน้กู ้
 
  

ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ โดยสามารถกําหนดใหม้ี
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุของหุน้กู้หรอืไม่กไ็ด ้หรอื เป็นหุน้กู้ที่ครบกําหนดไถ่ถอน
เมือ่มกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด  
 
 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสทิธ ิ 
ขอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนกําหนด หรอืบรษิทัอาจกําหนดใหม้หีรอืไมม่กีารไถ่ถอนก่อนกําหนด
ในกรณีพเิศษ (special event redemption) ใด ๆ หรอืไมก่ไ็ด ้ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
และเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอื  
ผู้ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครัง้เดยีวเต็มจํานวนวงเงนิหรอืเสนอขาย
เป็นคราวๆ ไป โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูด้าํเนินการใด ๆ  อนัจาํเป็นและเกีย่วเน่ือง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึง  
แต่ไมจ่าํกดัเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
(1) มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการ

เสนอขาย อาย ุการไถ่ถอน 
(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จ ัดจําหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรือสถาบัน   

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่น
ใด ในกรณีที่จะต้องมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรอืในกรณีอื่นใดตามที ่  
เหน็ควร 

(3) ติดต่อ เจรจา เขา้ทํา ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้
ขอ้มลู ยื่นเอกสาร หลกัฐาน กบัสาํนักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืหน่วยงานอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
จาํเป็น ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 
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เร่ืองท่ี 7.  กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 ในวนัที ่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.                       
ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ี
กรงุเทพมหานคร 10400 โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่ 14 มนีาคม 
2561  เพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 
     ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 
 
  วาระที ่2. พจิารณารบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั  
     และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
 
  วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
     ประจาํรอบปีบญัช ี2560 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
  วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี  
     สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
 วาระที ่5. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระ 
     และเลอืกตัง้กรรมการใหมเ่พิม่เตมิ 
 
  วาระที ่6. พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั  
         และคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทั ประจาํปี 2561 
 
 วาระที ่7. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2561 
    
  วาระที ่8. อนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงือ่นไขในการออกและเสนอขายหุน้กู ้
 

  วาระที ่9. พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิทุนจดทะเบยีน 19,251,140,783.06 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่16,224,125,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้า
ออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบยีน 

 
  วาระที ่10. พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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 อน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561                       
เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2561 โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ "http://www.sansiri.com" นัน้ ไมป่รากฏวา่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบ
วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 จงึไมม่วีาระเพิม่เตมิใด ๆ จากผูถ้อืหุน้ 
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 


