
 

   หน้า 1    

       
      วนัที ่5 พฤษภาคม 2564 
 
เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 
 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 26/2564 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 
2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ซึง่ทีป่ระชมุไดม้มีตใินแต่ละวาระ สรุปไดด้งันี้ 
 
วาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,295,924,964 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
     

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,295,924,964 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00)  - - - 

 
วาระท่ี 2. รบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 
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วาระท่ี 3. อนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ ารอบปีบญัช ี2563 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,284,070,865 0 12,248,799 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.8055) - (รอ้ยละ 0.1945) - 

 
วาระท่ี 4. อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 83.65 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท (สีส่ตางค)์ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 594.5 
ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่16 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,664 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00) - - - 
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วาระท่ี 5. อนุมตัเิลอืกตัง้ นายวชิญา จาตกิวณิช, นายธงชยั จริอลงกรณ์, นายศุภนิจ จยัวฒัน์ และ นายอทุยั                   
อุทยัแสงสุข ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้  
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
  

รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นายวชิญา จาตกิวณิช กรรมการ 5,802,691,440 493,627,224 1,000 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.1601) (รอ้ยละ 7.8399) (รอ้ยละ 0.0000) - 

2. นายธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมการ 5,819,310,388 477,005,076 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 92.4240) (รอ้ยละ 7.5759) (รอ้ยละ 0.0001) - 

3. นายศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 6,262,944,564 33,370,900 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

   (รอ้ยละ 99.4699) (รอ้ยละ 0.5300) (รอ้ยละ 0.0001) - 

4. นายอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมการ 5,817,112,388 469,325,376 9,881,900 ไม่มบีตัรเสยี 

 ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 92.3891) (รอ้ยละ 7.4540) (รอ้ยละ 0.1569) - 

 
วาระท่ี 6. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการ               
ชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2564 ดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เทา่กบัอตัราทีจ่า่ยในปี 2563                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชมุคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
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  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   ก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร  
(non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลา้นบาท ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร 

ปี 2564 
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 300,000 บาท 
นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 300,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 300,000 บาท 
นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 300,000 บาท 
นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 300,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 300,000 บาท 
นายวรีะนันท ์       ชื่นสุวรรณ 300,000 บาท 

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

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 
 

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564  

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
 

หมายเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 
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 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2/3 (สองในสาม) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ              
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,996,833,938 297,382,499 2,103,333 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 95.2435) (รอ้ยละ 4.7231) (รอ้ยละ 0.0334) - 

 
วาระท่ี 7. อนุมตัแิต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื                  
นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ                    
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
5659 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ไดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 

 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,294,318,770 2,001,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 

(รอ้ยละ 99.9682) (รอ้ยละ 0.0318) - - 

 
วาระท่ี 8. อนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุน     
จดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 
หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,770 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00) - - - 

  
วาระท่ี 9. อนุมตัิการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (private placement) มลูค่าทีต่ราไว ้                    
หุน้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญั              
เพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563                  
ทุกประการ 
 
 ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้มีติดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น
ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,263,030,037 33,185,400 104,333 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.4713) (รอ้ยละ 0.5271) (รอ้ยละ 0.0017) - 

  
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

                                                                    (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                                                            ประธานกรรมการ  
   
 
 
             
                        
ส านักเลขานุการบรษิทั 
โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078 
email address : CompanySecretary@sansiri.com 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com

