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      วนัที ่30 เมษายน 2562  
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์ บอลรมู ชัน้ที ่ 2 โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขที ่ 477 ถนนศรอียุธา                          
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตใินแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี้ 
 
เรือ่งท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,387,839,515 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

   
 
เรือ่งท่ี 2. รบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,378,112,690 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

  
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,387,839,515 0 71,300 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,378,112,690 0 18,665,299 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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เรือ่งท่ี 3. อนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2561 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,378,109,690 หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

  
 
เรือ่งท่ี 4. อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ดงันี้ 
 

   (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 134.7 ลา้นบาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทนุส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
 

 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ และเน่ืองจากบรษิทัได้
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้เมื่อวนัที ่ 12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04 (สีส่ตางค)์ จากจ านวนหุน้ 
14,862.7 ลา้นหุน้ จงึจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ จากจ านวนหุน้ 14,362.7 
ลา้นหุน้ (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิของบรษิทั จ านวน 500.0 ลา้นหุน้ ซึง่ไมม่สีทิธิ
ไดร้บัเงนิปันผลแลว้) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,743.5 ลา้นบาท  โดยบรษิทัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บั
เงนิปันผลในวนัที ่15 มนีาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2562  
 

 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,600,274 หุน้ 
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
   

  
 
 และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.04 (สีส่ตางค)์ เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2561 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,378,109,690 0 18,665,299 3,000

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,600,274 0 141,000 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 100.0000) (รอ้ยละ 0.0000) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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เรือ่งท่ี 5. อนุมตัเิลอืกตัง้ให ้ นายอภชิาต ิ จตูระกลู, นายศุภนจิ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์ ซึง่เป็น
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

 
 
เรือ่งท่ี 6. อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการของบรษิทั และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย
ของบรษิทั ประจ าปี 2562 ดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
 
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561                      
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 2562 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 
director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 5.8 ลา้นบาท ดงันี้ 

 
 
 
 

ประเภทกรรมกำร เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

1 นำยอภชิำต ิจตูระกลู กรรมกำร 5,358,401,761 38,599,701 739,812 ไมม่บีตัรเสยี

ที่เป็นผูบ้รหิำร (รอ้ยละ 99.2848) (รอ้ยละ 0.7152) - -
2 นำยศุภนจิ จยัวฒัน์ กรรมกำรอิสระ 5,381,524,062 15,458,400 758,812 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.7136) (รอ้ยละ 0.2864) - -
3 นำยกติตชิยั รกัตะกนษิฐ์ กรรมกำรอิสระ 5,369,563,986 27,418,476 758,812 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.4920) (รอ้ยละ 0.5080) - -

รำยชือ่กรรมกำร

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน
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รายช่ือ อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ 1,000,000 บาท 
นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 800,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 800,000 บาท 
นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 800,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 800,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 800,000 บาท 
นายวชิญา           จาตกิวณิช 800,000 บาท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี- 
 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561 ทีผ่่านมา) 
 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561 ทีผ่่านมา)  

 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2562  
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน   

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน   

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุม รวมทัง้สิน้ 3,897,923,910 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

  
 
เรือ่งท่ี 7. อนุมตัแิต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3516 หรอื นางสาว
พมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัช ี                 
รบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื  
นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5872 หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่ 4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิ กาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 6014 หรอื นายโสภณ 
เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3182 แหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.3 ลา้นบาท 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,274,600 หุน้ 
  
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

  
 
 
 
 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

3,460,308,476 436,635,247 980,087 100

(รอ้ยละ 88.7732) (รอ้ยละ 11.2017) (รอ้ยละ 0.0251) (รอ้ยละ 0.0000)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,261,571 13,029 690,300 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.9998) (รอ้ยละ 0.0002) - -

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
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เรือ่งท่ี 8. อนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 10,000 ลา้นบาท     
ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั               
ผูถ้อืหุน้ 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, ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 21/2559                        
เมื่อวนัที ่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกนิ 7,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 22/2560 เมื่อวนัที ่                      
20 เมษายน 2560 จ านวนไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่27 เมษายน 
2561 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 40,000 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย” ซึง่ไดจ้ดัสง่
ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,974,900 หุน้ 
 
  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

  
 
เรือ่งท่ี 9. อนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 24. เรื่องการจดัประชมุ
คณะกรรมการ เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ และขอ้ 30. 
เรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีแ่กไ้ขใหม่ ทัง้นี้ 
รายละเอยีดของการเสนอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ทัง้ 2 ขอ้ ปรากฏในรายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้แลว้ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 5,397,974,900 หุน้ 
 
  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 
 
 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,383,423,781 13,685,707 865,412 ไมม่บีตัรเสยี

(รอ้ยละ 99.7305) (รอ้ยละ 0.2535) (รอ้ยละ 0.0160) (รอ้ยละ 0.0000)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



 

 หน้า 7 / 7 
   

 
 

  
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนบัถอื 
            บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
      และ ประธานผูบ้รหิารสายงานการเงนิและสนบัสนุนธุรกจิ 
 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง)

5,397,417,015 10 454,875 103,000

(รอ้ยละ 99.9897) (รอ้ยละ 0.0000) (รอ้ยละ 0.0084) (รอ้ยละ 0.0019)

จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้นที่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน


