
 

   หน้า 1    

       
      วนัที ่3 พฤษภาคม 2565 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 27/2565 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 
2565 เวลา 14.00 น. ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ เพยีงแบบเดยีวเทา่นัน้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง               
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตใินแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี้ 
 
วาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,277,883,730 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,272,585,611 0 5,298,119 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9156) (รอ้ยละ 0.000) (รอ้ยละ 0.0844) - 

 
วาระท่ี 2. รบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,275,350,249 0 22,940,218 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6358) (รอ้ยละ 0.000) (รอ้ยละ 0.3642) - 
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วาระท่ี 3. อนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2564 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,275,333,249 1,119 22,956,099 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6355) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.3645) - 

 
วาระท่ี 4. อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 จ านวน 100.86 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้น 
893.1 ล้านบาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่าย                     
เงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,293,009,248 1,219 5,280,000 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9161) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.0838) - 
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วาระท่ี 5. อนุมตัเิลอืกตัง้ นายอภชิาต ิ จตูระกูล, นายเศรษฐา ทวสีนิ, นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ และ นายศุภกรณ์  
เวชชาชวีะ ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้  
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นายอภชิาต ิจูตระกูล กรรมการ 5,967,958,728 309,113,539 21,218,200 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 94.7552) (รอ้ยละ 4.9079) (รอ้ยละ 0.3369) - 

2. นายเศรษฐา ทวสีนิ กรรมการ 6,252,742,848 24,404,519 21,143,100 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 99.2768) (รอ้ยละ 0.3875) (รอ้ยละ 0.3357) - 

3. นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 6,183,825,341 88,025,026 26,440,100 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 98.1826) (รอ้ยละ 1.3976) (รอ้ยละ 0.4198) - 

4. นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ กรรมการ 5,987,329,628 284,521,539 26,439,300 ไม่มบีตัรเสยี 

  (รอ้ยละ 95.0628) (รอ้ยละ 4.5174) (รอ้ยละ 0.4198) - 

 
วาระท่ี 6. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ               
ชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2565 ดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2564                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชมุคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   ก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2565 ใหแ้กก่รรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร                      
(non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 3.5 ลา้นบาท ดงันี้ 
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ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร 

ปี 2565 
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 500,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 500,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 500,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 500,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 500,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 500,000 บาท 

นายวรีะนันท ์       ชื่นสุวรรณ 500,000 บาท 
  
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี- 
 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2564 ทีผ่่านมา) 
 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2564 ทีผ่่านมา) ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2565  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
 
หมายเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 
 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ              
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,980,179,628 318,018,739 92,100 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 94.9493) (รอ้ยละ 5.0493) (รอ้ยละ 0.0015) - 

 
วาระท่ี 7. อนุมตัแิต่งตัง้ นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาว
พมิพใ์จ มานติขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัช ี               
รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659 หรอื นางน ้ามนต ์ เกดิมงคลชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 8368 แห่ง
บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2565                    
โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณา
กลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,277,048,248 7,319 21,234,900 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.6627) (รอ้ยละ 0.0001) (รอ้ยละ 0.3372) - 

 
วาระท่ี 8. อนุมตักิารขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private 
placement) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่ครบก าหนดในวนัทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 โดยเงือ่นไข
การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่
24 กรกฎาคม 2563 และมตขิองทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2564 ตามล าดบั             
ทุกประการ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,245,372,756 52,857,111 60,600 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.1598) (รอ้ยละ 0.8392) (รอ้ยละ 0.0010) - 
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วาระท่ี 9. อนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 10,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ 
เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้ กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ ครัง้ที ่ 18/2556 เมื่อวนัที ่ 30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อ
วนัที ่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมื่อวนัที ่ 20 
เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 
จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 จ านวนไม่เกนิ 
10,000 ลา้นบาท และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 จ านวนไม่เกนิ 10,000 
ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 60,000 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏใน
เอกสารเรื่อง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,298,290,467 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,225,375,745 67,559,722 5,355,000 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 98.8423) (รอ้ยละ 1.0727) (รอ้ยละ 0.0850) - 

  
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                                                            ประธานกรรมการ  
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