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วนัที ่1 มนีาคม 2564 

 
เรื่อง ประกาศจ่ายเงนิปันผล แจง้ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 การขยายระยะเวลาการจดัสรร 
 หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และการแต่งตัง้บุคคลเขา้ด ารง 
 ต าแหน่งประธานอ านวยการ (Chief Executive Officer) สบืทอดต าแหน่งทีค่รบวาระการท างาน 
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย  แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
 
 ดว้ย บรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 3/2564     
ขึน้เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ซึง่ไดม้มีตติ่าง ๆ โดยสรุป ดงันี้ 
 
เร่ืองท่ี 1. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด                
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
เร่ืองท่ี 2.  อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการประกาศจ่ายเงนิปันผล โดยใหน้ าเสนอเรื่องดงักล่าว
ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิดงันี้ 
 
   2.1 จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 83.65 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท                    
(สี่สตางค์) โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลในวนัที่ 16 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 
 
  อย่างไรก็ตาม  สทิธใินการรบัปันผลดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กบัการอนุมตัขิองทีป่ระชุม              
ผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั 
 
เร่ืองท่ี 3. คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่ง
ตามวาระในปี 2564 จ านวน 4 คน ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก่   
   1) นายวชิญา จาตกิวณชิ  - กรรมการ 
   2) นายธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมการ 
   3)  นายศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   4)  นายอุทยั อุทยัแสงสุข  - กรรมการ 
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เร่ืองท่ี 4.  คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ใหเ้สนอต่อ 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2564 ดงันี้ 
 
 4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ   
    
   - ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 
กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้  โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไวไ้ม่เกนิเดอืนละ 
2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้  ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการเพยีงเท่าอตัรา
เบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  

 
  - ก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive 

director) จ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 
 

กรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 
นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธานกรรมการ  

และกรรมการอสิระ 
300,000 บาท 

นายธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมการ 300,000 บาท 
นายพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 
นายวชิญา จาตกิวณชิ กรรมการ 300,000 บาท 
นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ กรรมการอสิระ 300,000 บาท 

 
 4.2  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
- ก าหนดไวใ้นรปูของเงนิเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) กล่าวคอื 

อตัรา 50,000 บาท ต่อเดอืน ส าหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ และอตัรา 30,000 บาท ตอ่เดอืน ส าหรบัสมาชกิ
กรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

 
(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (เท่ากับอตัราที่จ่ายในปี 2563              

ทีผ่่านมา) 
- ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   

 
(3)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 

- ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
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(4)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 

- ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
(5)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 

- ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครัง้   
 
  อน่ึง บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 
 
เร่ืองท่ี 5. คณะกรรมการเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้             
เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3516 หรอื                  
นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4496 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 5659                            
แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2,500,000 บาท (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่่านมา) 
 
เร่ืองท่ี 6. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 
ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีน
ทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) ยกเลกิหุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้พื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP # 7 ซึง่ครบ
ก าหนดอายุแลว้เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2563 เป็นจ านวน 300,000,000 หุน้ 
 
 (2) ยกเลกิหุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกว่าจ านวนหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450,000,000 หุน้ 
 
 พรอ้มทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน 
 
เร่ืองท่ี 7. อนุมตัใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (private placement) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2564 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั                              
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ (รายละเอยีดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิม่ทุน 
(F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย)) 
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เร่ืองท่ี 8.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 26/2564 ในวนัที ่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.                        
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) ใน
วนัที ่16 มนีาคม 2564 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
 วาระที ่1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
     ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
 
 วาระที ่2. พจิารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั  
     และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
 วาระที ่3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
     ประจ ารอบปีบญัช ี2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
 วาระที ่4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 
     ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
 วาระที ่5. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
  วาระที ่6. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทั  
      และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2564  
 
 วาระที ่7. พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2564 
 
   วาระที ่8. พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40  
     บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ า 
     ออกจ าหน่าย และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
     การลดทุนจดทะเบยีน 
   
 วาระที ่9. พจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบ 
      อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามที่ 
      ไดร้บั อนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 
   
  วาระที ่10. พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
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 อน่ึง ตามทีบ่รษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564                              
เป็นการล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2564 โดยมรีายละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่ "http://www.sansiri.com" นัน้ ไม่ปรากฏว่ามผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอระเบยีบ
วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จงึไมม่วีาระเพิม่เตมิใด ๆ จากผูถ้อืหุน้ 
 
เร่ืองท่ี 9. อนุมตัแิต่งตัง้ นายเศรษฐา ทวสีนิ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทั) ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ประธานอ านวยการ (Chief Executive Officer) สบืทอดต าแหน่งต่อจาก นายอภชิาต ิจตูระกูล ซึง่ครบวาระ
การท างานในวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2564  
 
  ทัง้นี้ ใหก้ารด ารงต าแหน่งของ นายเศรษฐา ทวสีนิ ในฐานะประธานอ านวยการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 
  อน่ึง นายอภชิาต ิจตูระกูล ยงัคงด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการของบรษิทั  
 
  นอกจากนี้ บรษิทัเหน็สมควรแต่งตัง้ นายอภชิาต ิ จตูระกูล ใหด้ ารงต าแหน่ง ประธานทีป่รกึษาผูบ้รหิาร
ระดบัสงู (Chief Executive Advisor) โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป  
   
เร่ืองท่ี 10. อนุมตักิารเปลีย่นแปลงกรรมการบรหิาร โดยใหม้ผีลตัง้แต่วนัที ่ 1 มนีาคม 2564 เป็นตน้ไป ดงันัน้ 
คณะกรรมการบรหิารชุดปัจจุบนั มจี านวน 8 คน ตามรายชื่อดงัตอ่ไปนี้ 
 
 (1)  นายเศรษฐา ทวสีนิ    - ประธานกรรมการบรหิาร 
 (2)  นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ  - รองประธานกรรมการบรหิาร 
 (3)  นายอุทยั อุทยัแสงสุข   - กรรมการบรหิาร 
 (4)  นายฒาลนิ เอีย่มฐติวิฒัน์   - กรรมการบรหิาร 
 (5)  นายนพพร บุญถนอม   - กรรมการบรหิาร 
 (6)  นางสาววรางคณา อคัรสถาพร  - กรรมการบรหิาร และเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 (7)  นางสาวสุวรรณี มหณรงคช์ยั   - กรรมการบรหิาร 
 (8)  นายภูมภิกัดิ ์จุลมณีโชต ิ  - กรรมการบรหิาร 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

                                                                    (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
                                                     กรรมการ  
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

 
 ขา้พเจา้ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท                        
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 1. การเพ่ิมทุน 
 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จ านวนไม่เกนิ 4,922,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 4,600 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.07 บาท พรอ้มทัง้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อ
รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) 
จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย  
 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไมเ่กนิ 2,500 ลา้นหน่วย โดยไมค่ดิมลูค่าการเสนอขาย เพื่อจดัสรรใหแ้กผู่ล้งทุนทีจ่องซื้อและ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะออกและเสนอขาย โดยมมีลูค่า
การเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซึง่ผูล้งทุนจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุน้กู ้1 บาท  
 
 บรษิทัไดเ้สนอขาย (ก) หุน้กูท้ีม่ชี ื่อเฉพาะว่า "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public 
Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early Redemption and 
Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,050 
ลา้นหน่วย โดยมมีลูค่าการเสนอขายรวม 2,050 ลา้นบาท และ (ข) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 
2,050 ลา้นหน่วย โดยไม่คดิมลูค่าการเสนอขาย ใหแ้ก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนักลงทุนทีม่ศีกัยภาพและสามารถ
ลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 
 ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกว่าจ านวนหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450 ลา้นหุน้ (2,500 ลา้นหุน้ – 
2,050 ลา้นหุน้ = 450 ลา้นหุน้) ซึง่บรษิทัจะท าการลดทุนจดทะเบยีนโดยการยกเลกิหุน้ทีเ่หลอืซึง่ส ารองไวเ้กนิกว่าจ านวนหุน้
ทีร่องรบัการใชส้ทิธดิงักล่าวตามขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 
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 2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 700 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบั
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย  
 
 3)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิ
เป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้ี
การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้
เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้รายละเอยีดเงือ่นไขการจดัสรร
หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัปรากฏตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563  
 
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดม้มีตกิารเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้น ประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุก
ประการ โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ไม่เกนิ 1,400  1.07 ไม่เกนิ 1,498 
 (General Mandate) 

  
 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 
  2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
   -ไม่ม-ี 
 
  2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป )General Mandate(  

จดัสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

 

ร้อยละต่อทุน 
จดทะเบียน 
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

1. บุคคลในวงจ ากดั (private placement) หุน้สามญั ไม่เกนิ 1,400 ประมาณรอ้ยละ 9 
 

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุขอ้ (1) 
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 หมายเหตุ 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 
 (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็น
จ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืแตบ่างส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดัที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนัเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคา
ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 
 
 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัหรอืบคุคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั
มอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่มข่ดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ข) ตดิต่อ 
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
กระทรวงพาณชิย ์ การตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว              
ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความใน                   
เอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 
 
 3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ในวนัที ่30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดย 
  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่16 มนีาคม 2564 
  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.............-............ 
จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
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 4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต  
  (ถ้ามี)           
 

 4.1 บรษิทัตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั
จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แล้วของบริษัท ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติให้มกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate)) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

 4.2 บรษิัทต้องยื่นค าขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  

 4.3 บรษิทัต้องขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อมจีดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวและช าระค่าหุน้ทีเ่สนอขาย 

 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  
  เพื่อเตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นทาง
การเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 
 6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  6.1 เพื่อให้บริษัทมเีงินทุนเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมส าหรบั
โครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้  
  6.2 เพื่อช าระคนืหนี้บางส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สนิ ดอกเบี้ย และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อกีทัง้ช่วยใหส้ดัส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลง 
 
 7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงนิปันผล 
   บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหว่าง
กาล ส่วนการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่2 นัน้ เป็นเงนิปันผลประจ าปี ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายรวมทัง้สิ้นในแต่ละปีจะมจี านวนประมาณ
รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิรวม) ภายหลงัจากการหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด
ไว ้อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณา
ถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษิทั และบรษิทัในเครอื รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 
 
 7.2 สทิธใินการรบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทั 
 ภายหลงัจากทีบ่คุคลทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลเมื่อบรษิทัมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเช่นเดยีวกบั                     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั 
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 8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน  
  - ไม่ม ี- 
 
 9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 25 กุมภาพนัธ ์2564 
2 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่26/2564 (Record Date) 
16 มนีาคม 2564 

3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 30 เมษายน 2564 
4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้  

กระทรวงพาณิชย ์ 
ภายใน 14 วนันับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัช าระค่าหุน้ที่
เสนอขายภายใตก้ารเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

5 ขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ทีเ่กดิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ 
บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อมจีดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าว 

ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีปิ่ด
การจองซื้อและช าระค่าหุน้ที่
เสนอขาย 

 
 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 

   ลายมอืชื่อ ................................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั  
                        (นายอภชิาต ิจตูระกูล) 
   ต าแหน่ง    กรรมการ 
   
 
   ลายมอืชื่อ ................................................... กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั  
                        (นายวนัจกัร ์บุรณศริ)ิ 
   ต าแหน่ง    กรรมการ 
 


