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     วนัที ่28 มนีาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 
  2. รายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2561 (รปูแบบ QR Code)  
   ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 
  3. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  
   รวมทัง้รายนามและประวตัขิองบคุคลทีจ่ะเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่เพิม่เตมิ 
  4. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
  5. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
  6. รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
  7. รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 
  8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  
 9. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุมและการมอบฉนัทะ 
  10. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 11. แผนทีต่ัง้สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
                   12. หนงัสอืมอบฉนัทะ (เฉพาะ แบบ ข.) 
 
 ดว้ย คณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิ จ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
24/2562 ในวนัที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์บอลรมู ชัน้ที ่2 โรงแรม เดอะ สโุกศล เลขที ่
477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 
 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการสง่เสรมิในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ส าหรบั
การประชุมครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่างใด คณะกรรมการจงึก าหนดใหม้ี
การพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 23/2561 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2561 และไดจ้ดัท ารายงาน           
การประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้
เผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในส าเนารายงานการ 
ประชุมทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 23/2561 ประชุมเมื่อ 
วนัที ่27 เมษายน 2561 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบรษิทั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดงักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2561 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 39 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชขีองบรษิทั 
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยงบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สดุ
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
รายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้  
 
 ทัง้นี้ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบังบดุลและงบก าไรขาดทุนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

                       รายการ ปี 2561 ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 95,357 80,341 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 64,504 49,422 

สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 30,852 30,919 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 27,146 31,757 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 2,046 2,825 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.14 0.20 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 2.07 2.08 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุน้อนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2561 ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
  บรษิทัมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 และไม่มยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 41 ซึง่ก าหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และห้ามจ่ายเงนิปันผลกรณีที่
บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู ่ โดยการจ่ายเงนิปันผลใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั และตอ้งได้รบัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 42 ก าหนดว่า บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นส ารองไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 
5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทุนจดทะเบยีน 
 
  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
  ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดไวว้่า บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่                
ผูถ้อืหุน้ ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล สว่นการจ่ายเงนิปันผลครัง้ทีส่อง                   
เป็นเงนิปันผลประจ าปี ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายรวมทัง้สิน้ในแต่ละปี จะมจี านวนประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธ ิ                          
(จากงบการเงนิรวม) ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนดไว ้อย่างไรกต็าม 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณา                             
ถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัในเครอืรวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต 
 
  การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561) ปรากฏว่า 
บรษิทัมกี าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ ตามทีป่รากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ างวดปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวน 2,045.9 ลา้นบาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม ดงันัน้ บรษิทัจงึเสนอให้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท (สบิสองสตางค)์ โดยเป็นการจ่าย
จากก าไรสทุธติามงบการเงนิรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดย
บรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 134.7 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปีตามทีก่ฎหมายก าหนด) เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.04                 
(สีส่ตางค)์ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิ 594.5 ลา้นบาท จงึยงัคงเหลอืการจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยอกีในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท (แปดสตางค)์ หรอืคดิเป็นจ านวนเงนิทีจ่ะจา่ยอกีจ านวนประมาณ 1,149.0 ลา้นบาท  
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   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล งวดปี 2561 

(ปีท่ีเสนอจา่ย) 
 
 

งวดปี 2560 

1. ก าไรสทุธ ิ(งบการเงนิรวม) 2,045.9 ลา้นบาท 2,824.7 ลา้นบาท 
2. ก าไรสทุธหิลงัหกัทุนส ารอง 
    ตามกฎหมาย  

1,911.2 ลา้นบาท 2,679.6 ลา้นบาท 

3. จ านวนหุน้    

    - เงนิปันผลระหว่างกาล 14,862.7 ลา้นหุน้ 14,285.5 ลา้นหุน้ 

    - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 14,362.7 ลา้นหุน้* 14,862.7 ลา้นหุน้ 
 (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 500.0 ลา้นหุน้ แลว้)  

4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.12 บาท ต่อหุน้ 0.12 บาท ต่อหุน้ 

    - เงนิปันผลระหว่างกาล 0.04 บาท ต่อหุน้ 0.05 บาท ต่อหุน้ 

    - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 0.08 บาท ต่อหุน้ 0.07 บาท ต่อหุน้ 

5. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้   

    - เงนิปันผลระหว่างกาล 594.5 ลา้นบาท 714.2 ลา้นบาท 

    - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 1,149.0 ลา้นบาท 1,040.3 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,743.5 ลา้นบาท 1,754.6 ลา้นบาท 
6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี รอ้ยละ 91.2 รอ้ยละ 65.4 
ต่อก าไรสทุธ ิ(จากงบการเงนิรวม)   

ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ   

ทุกประเภท    

 
* หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ านวน 14,862.7 ลา้นหุน้ หกัดว้ยหุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซื้อหุน้คนืเพือ่บรหิารทาง
การเงนิของบรษิทั จ านวน 500.0 ลา้นหุน้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่15 มนีาคม 2562 : Record Date) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี ดงันี้ 
 
   (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 134.7 ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าไรในสว่นทีจ่ดัสรรเป็นทนุส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั 
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 (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 
ซึง่ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล แลว้) รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,743.5 ลา้นบาท  โดยบรษิทัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที ่15 มนีาคม 2562 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2562  
 
 อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั                     
ขอ้ 16 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิทั                    
มกีรรมการ จ านวนทัง้สิน้ 12 ทา่น แต่ทัง้นี้ นายโกวทิย ์โปษยานนท ์ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ              
ในครัง้นี้ ไม่ประสงคข์อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการไม่ได้
น าเสนอแต่งตัง้กรรมการใหมท่ดแทน เน่ืองจากเหน็ว่ากรรมการทีค่งเหลอืจ านวน 11 ท่าน เพยีงพอและเหมาะสม                    
กบัขนาดของกจิการของบรษิทั ดงันัน้ จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 
 
   1)  นายอภชิาต ิจตูระกลู  - กรรมการ 
   2)  นายศุภนิจ จยัวฒัน์   - กรรมการอสิระ 
   3)  นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ - กรรมการอสิระ 
    
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562                       
ซึง่ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  
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 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้
พจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทัง้สามท่านทีค่รบวาระแลว้ 
เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิเวลาให้บริษัทได้อย่าง
เพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ มภีาวะผูน้ า รวมทัง้เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.,  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้บุคคล
ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจน              
ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชภีายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดงันัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยี) จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
ใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกี
วาระหนึ่ง   
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิลอืกตัง้บุคคล    
ทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายอภชิาต ิ จตูระกลู, นายศุภนจิ จยัวฒัน์ และ นายกติตชิยั รกัตะกนษิฐ ์ ซึง่เป็นกรรมการ                              
ทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายนามและประวตัขิองกรรมการ            
ทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 
  ทัง้นี้ ค านิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่ก าหนดไวเ้ท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษทั  
 และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2562 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย จงึเหน็ควรเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการ                   
ชุดย่อย ประจ าปี 2562 ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    

 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2561                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชมุกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

เบี้ยประชุม ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

   
  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็ว่า จาก              
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอยา่งต่อเนื่องตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนกังาน
แลว้ กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สีว่นส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2562 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 5.8 ลา้นบาท 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 

ส าหรบั non-executive director 

ปี 2562  

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2561 

นายโกวทิย ์         โปษยานนท ์ 1,000,000 บาท 1,500,000 บาท 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 800,000 บาท 1,200,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 800,000 บาท 1,200,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 800,000 บาท 1,200,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 800,000 บาท 1,200,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 800,000 บาท 1,200,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 800,000 บาท 1,200,000 บาท 
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 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 

 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

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

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

ต าแหน่ง 
ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2562  

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2561 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 50,000 บาท / เดอืน 

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / เดอืน 30,000 บาท / คน / เดอืน 

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน    

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 

 

เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน    

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

ประธานในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการ CSR เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

 
 อน่ึง คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัมขีอบเขตหน้าที ่ และความรบัผดิชอบ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่           
มาดว้ย 5 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
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 ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงนิรวม 11,420,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 1,320,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 120,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวน
เงนิรวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เป็นจ านวนเงนิรวม 160,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 180,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนเป็นรายบคุคล
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยของ
บรษิทั ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ
ก าหนดค่าสอบบญัช ี
 
 คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุ                 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด มคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและมผีลการปฏบิตังิานเป็น
ทีน่่าพอใจ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ี 
ผูส้อบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  3516 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
5. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
6. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล 4807 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
8. นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ 6014 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
9. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ 3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559 
 

 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ี โดยก าหนด 
ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2.3 ลา้นบาท ซึง่ไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 
ค่าสอบบญัช ี 2.3 ลา้นบาท 2.2 ลา้นบาท 
ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 นอกจากนี้ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้                        
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่าว
ขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ผู้บรหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง               
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีน
เลขที ่ 3516 หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นายชยพล                        
ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 3972 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่5659 หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นางสาว
สมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5872 หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4807 หรอื นางสาวเกดิศริ ิกาญจนประกาศติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
6014 หรอื นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 แห่งบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็น
จ านวน 2.3 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
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 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ                   
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกรง่ในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อ านวย บรษิทัจงึ
ประสงคจ์ะขออนุมตักิารเพิม่วงเงนิและแกไ้ขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุน้กู ้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอกีจ านวน 
10,000 ลา้นบาท ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นี้กบัวงเงนิการออกหุน้กูท้ีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
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 และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23/2561 เมื่อวนัที ่
27 เมษายน 2561 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท แลว้นัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุน้กูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 40,000                       
ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย                        
(สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  
 เหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการเพิม่วงเงนิและแก้ไขเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
  บรษิทัมคีวามประสงคแ์กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรกัษา 
ความสงบแหง่ชาต ิ และค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ ซึง่เพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชุม
คณะกรรมการผ่านสือ่อเิลค็ทรอนิกสไ์ด ้ และแกไ้ขเพิม่เตมิเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชมุวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก ่
ขอ้ 24. เรื่องการจดัประชุมคณะกรรมการ เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษิทัสามารถจดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้ และขอ้ 30. เรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการขอใหเ้รยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมายทีแ่กไ้ขใหม่ ทัง้นี้ รายละเอยีดของการเสนอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบั ทัง้ 2 ขอ้ ปรากฏในรายละเอยีดการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
  
 ทัง้นี้ ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัมอบหมายในการ
จดทะเบยีนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์มอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค า
เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 
 
 การลงมติ  
 กฎหมายบญัญตวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
  
วาระท่ี 10. พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนดไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด 
 
  จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั ทัง้นี้                  
ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมได ้
ตัง้แต่เวลา 11.00 น. ของวนัที ่29 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป  
 
  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ ท่านสามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรอืกรรมการอสิระของ
บรษิทั ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดใน สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น โดย
บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจน
ตายตวัมายงัท่านดว้ยแลว้ ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอยีดลงในช่องว่างของผูท้ีท่่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผูม้อบฉนัทะ นอกจากน้ี ยงัมหีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบ
ทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น และหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ท่านสามารถ 
download หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com โดย
ขอใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  
 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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  ในการนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบยีนใหร้วดเรว็
ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอใหท้่านโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามรายการ
ในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชมุดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัลงทะเบยีนในกรณีที่
เอกสารไม่ครบถว้น หรอืไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับรษิทัและ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
 
  อน่ึง หากผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัวาระการประชุมทีต่อ้งการใหค้ณะกรรมการและ               
ฝ่ายจดัการชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถสง่ค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดท้ี ่ IR@sansiri.com หรอื โทรสาร
หมายเลข 0-2201-3477 ทัง้น้ี บริษทัได้จดัของวา่งและเครือ่งด่ืมไว้รบัรองผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะท่ี
มารว่มประชมุ แต่ไม่ได้มีการแจกของช ารว่ย 
 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
      ขอแสดงความนบัถอื 
           บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายอภชิาต ิ จตูระกลู) 
                 ประธานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 
 
 1. บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุม ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.sansiri.com) 
 
 2. ในกรณทีีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ กรุณาส่งเอกสารมาทีห่น่วยงาน “ส านกัเลขานุการบรษิทั” ของบรษิทั แสนสริ ิ
จ ากดั (มหาชน) เลขที ่475 อาคารสริภิญิโญ ชัน้ 14 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 10400 หรอื ตดิต่อ
ทางโทรศพัท ์หมายเลข 0-2201-3903 หรอื 0-2201-3806 
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