
 

   หน้า 1    

 

      วนัที ่30 เมษายน 2561  
 
เรือ่ง แจง้มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 เมือ่วนัที ่ 27 เมษายน 
2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียธุยา แขวง                     
ถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชุมไดม้มีตใินแต่ละวาระ สรปุไดด้งัน้ี 
 
เร่ืองท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22/2560 ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,006,308,107 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,006,308,107  
(รอ้ยละ 100.0000)  

0 
(รอ้ยละ 0.0000) 

124,670 23,000 
 

 
เร่ืองท่ี 2. รบัรองรายงานประจาํปี รายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,198,858 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,198,858  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0 
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,378,070 ไมม่บีตัรเสยี 
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เร่ืองท่ี 3. อนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจาํรอบปีบญัช ี2560 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,984,110,158 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,984,110,158  
(รอ้ยละ 100.0000) 

0 
(รอ้ยละ 0.0000) 

39,466,770 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
เร่ืองท่ี 4. อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผลประจาํปี ดงัน้ี 
 
   (1) จดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2560 จาํนวน 145,094,875.44 บาท เพือ่เป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย โดยทีก่าํไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทุนสาํรองดงักลา่วเป็นกาํไรจากงบการเงนิรวมของบรษิทั 
 
 (2) จา่ยเงนิปนัผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ และเน่ืองจากบรษิทัได้
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 8 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 (หา้สตางค)์ จากจาํนวนหุน้ 
14,285,501,270 หุน้ จงึจะจา่ยเงนิปนัผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท (เจด็สตางค)์ จากจาํนวนหุน้ 
14,862,734,320 หุน้ รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 1,754,666,465.90 บาท ซึง่คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 65.48 ของ
กาํไรสทุธปิระจาํปี 2560 (หลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมาย)  โดยบรษิทักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล
ในวนัที ่14 มนีาคม 2561 และกําหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,025,881,524 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,025,881,524 
(รอ้ยละ 100.0000) 

0 
(รอ้ยละ 0.0000) 

213,370 ไมม่บีตัรเสยี 
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 และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.05 (หา้สตางค)์ เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 
 
เร่ืองท่ี 5. อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการ ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ดงัน้ี 
 
   (1) เลอืกตัง้ให ้ นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์, นายธงชยั จริอลงกรณ์, นายพรทตั อมตววิฒัน์ และ 
นายวชิญา จาตกิวณิช ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระในครัง้น้ี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป           
อกีวาระหน่ึง   
 
 (2) เลอืกตัง้ให ้นายอุทยั อุทยัแสงสขุ และ นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ เขา้เป็นกรรมการใหมเ่พิม่เตมิของ
บรษิทั 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 
 จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 
ชื่อกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประเภทกรรมการ เหน็ดว้ย 

(เสยีง) 
ไมเ่หน็ดว้ย 

(เสยีง) 
งดออกเสยีง 

(เสยีง) 
บตัรเสยี 
(เสยีง) 

1.นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ กรรมการอสิระ 6,979,449,791 
(รอ้ยละ 99.3393) 

46,420,366 
(รอ้ยละ 0.6607) 

230,370  ไมม่บีตัรเสยี 

2. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,883,276,365 
(รอ้ยละ 97.9704) 

142,593,792 
(รอ้ยละ 2.0296) 

230,370  ไมม่บีตัรเสยี 

3. นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 6,981,044,327 
(รอ้ยละ 99.3620) 

44,825,830 
(รอ้ยละ 0.6380) 

230,370 
 

ไมม่บีตัรเสยี 

4. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 
ทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,897,309,428 
(รอ้ยละ 98.1702) 

128,560,700 
(รอ้ยละ 1.8298) 

230,399  ไมม่บีตัรเสยี 

5. นายอุทยั อุทยัแสงสขุ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,225,057 
(รอ้ยละ 98.1974) 

126,645,100 
(รอ้ยละ 1.8026) 

230,370 ไมม่บีตัรเสยี 

6. นายศุภกรณ์  เวชชาชวีะ กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

6,899,175,028 
(รอ้ยละ 98.1967) 

126,695,100 
(รอ้ยละ 1.8033) 

230,399 ไมม่บีตัรเสยี 
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เร่ืองท่ี 6. อนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคา่ตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชุดยอ่ย
ของบรษิทั ประจาํปี 2561 ดงัต่อไปน้ี 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
 - 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 

 
  ค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการชดุย่อย กาํหนดไวด้งัน้ี 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
กาํหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) กลา่วคอื อตัรา 

50,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 บาท ต่อเดอืน สาํหรบัสมาชกิกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคน 

 
(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

   กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   

 
(3)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

   กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
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(4)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

   กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   

 
(5)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ CSR 

   กาํหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2560 ทีผ่า่นมา) 
กลา่วคอื อตัราทา่นละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
  ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 7,029,113,167 หุน้ 
 
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงัน้ี 
   

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

6,357,452,329  
(รอ้ยละ 90.4446) 

671,511,168  
(รอ้ยละ 9.5533) 

149,670  
(รอ้ยละ 0.0021) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
เร่ืองท่ี 7. อนุมตัแิต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 หรอื นางสาวรุง้นภา  
เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3972 หรอื นางสาวรสพร 
เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5872 หรอื นางสาว
อรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6014 แหง่บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั สาํหรบั                  
รอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยกาํหนดคา่สอบบญัชไีวเ้ป็นจาํนวน 2,200,000 บาท                     
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,294,860 หุน้ 
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 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,027,053,129  
(รอ้ยละ 99.9681) 

2,241,731  
(รอ้ยละ 0.0319) 

124,670 ไมม่บีตัรเสยี 

 
เร่ืองท่ี 8. อนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงือ่นไขในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจาํนวน  
4,000 ลา้นบาท ทัง้น้ี เมือ่รวมวงเงนิสาํหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้ร ัง้น้ีกบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2556 จาํนวนไมเ่กนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญั   
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2557 จาํนวนไมเ่กนิ 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 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารเรือ่ง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออก
และเสนอขาย” ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัทา่นผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,419,530 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,020,452,411  
(รอ้ยละ 99.8725) 

8,382,449  
(รอ้ยละ 0.1192) 

584,670  
(รอ้ยละ 0.0083) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
เร่ืองท่ี 9. อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิทุนจดทะเบยีน 19,251,140,783.06 บาท เป็นทุน                  
จดทะเบยีนใหม ่ 16,224,125,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิ
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัต่อไปน้ี 
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“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 16,224,125,722.40  บาท 
 แบง่ออกเป็น 15,162,734,320 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07  บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 15,162,734,320 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -  หุน้” 

 
 ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 7,029,532,202 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไมเ่หน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี 
(เสยีง) 

7,029,221,368  
(รอ้ยละ 99.9956) 

101,000  
(รอ้ยละ 0.0014) 

209,834  
(รอ้ยละ 0.0030) 

ไมม่บีตัรเสยี 

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจาํกดั (มหาชน)  
   
 
 
                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 


