
 

 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

 

ในวนัศกุรท่ี์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขท่ี 59 ซอยริมคลองพระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

 
** เปิดรบัลงทะเบียน เวลา 11.00 น. ** 

เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ด   
มาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

 

แนวปฏิบติัส าหรบัผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม เน่ืองด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั COVID-19 
:  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งสนับสนุนใหท้่านผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียด
กรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะปรากฏในหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้) 

:  บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่อนุญาตให้ท่านผูถ้ือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ปีระวตัเิดนิทางไปหรอืกลบัมาจากประเทศที่
เป็นเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรอืตดิต่อใกล้ชดิกบับุคคลทีม่ปีระวตัเิดนิทางไป
หรอืกลบัมาจากประเทศทีเ่ป็นเขตตดิโรคตดิต่ออนัตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 
14 วนัก่อนวนัประชุมเขา้ร่วมการประชุม   

:  บรษิัทจะจดัตัง้จุดคดักรองผู้ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ตามแนวปฏิบตัขิองกรมควบคุมโรค ทัง้นี้ บรษิัทขอสงวน
สิทธิการเข้าร่วมประชุม หากท่านหรือผู้ร ับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป                           
ตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค:  บริษัทจ าเป็นที่จะต้องจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะท าให้
จ ำนวนทีนั่ง่ของผู้เข้ำร่วมประชุมจะมีจ ำกดัประมำณ 70 ทีนั่ง่ ทัง้นี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค และเมื่อท่ีนัง่ท่ีจดัให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นท่ีการประชุม
เพ่ิมเติมได้ บริษทัจึงจ าเป็นจะต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

:  บรษิทัขอความร่วมมอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมจดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเ่ขา้ร่วมการประชุม 
:  แนวปฏิบัติข้างต้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ                 

COVID-19 ซึ่งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูถ้อืหุน้รายอื่นและบุคคลอื่น ๆ ในสถานทีป่ระชุม ประกอบกบัการออก
มาตรการต่าง ๆ ของรฐัยงัคงทยอยออกมาเป็นระยะ จงึอาจท าใหบ้รษิทัต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการของบรษิทัทีไ่ด้
แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วให้สอดคล้องกับมาตรการของรฐัที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะด้วย ทัง้นี้ บริษัท              
ขอสงวนสทิธใินการประกาศมาตรการทีเ่หมาะสมต่อไปทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.sansiri.com 

 

* เพือ่ลดโอกำสในกำรเกิดควำมเสีย่งในกำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรสั COVID-19 บริษัทมีควำมจ ำเป็นที ่
จะต้องงดบริกำรอำหำร เครือ่งดืม่ รวมถึงงดจดัสถำนทีนั่ง่รบัประทำนอำหำรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน และขอ
ควำมร่วมมือในกำรงดรบัประทำนอำหำรและเครือ่งดืม่ในบริเวณทีจ่ดักำรประชุมโดยเดด็ขำด
 

* งดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลได้
รณรงคใ์ห้งด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น * 
 
 

http://www.sansiri.com/
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     วนัที ่23 มถิุนายน 2563 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 
  2. รายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2562 (รปูแบบ QR Code)  
   ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 
  3. ขัน้ตอนการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
  4. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
  5. สรุปรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ 
   บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) 

 6. สรุปรายละเอยีดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน 
ของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอื
บรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (ESOP # 8) 

  7. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
  8. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  
   รวมทัง้รายนามและประวตัขิองบคุคลทีจ่ะเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่เพิม่เตมิ 
  9. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
         10. รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
         11. รายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั   
         12. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  
                   13. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุมและการมอบฉนัทะ 
  14. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  15. แผนทีต่ัง้สถานทีจ่ดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
                   16. หนังสอืมอบฉนัทะ (เฉพาะ แบบ ข.)  
  17. แนวปฏบิตัสิ าหรบัผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
   เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19)  
  18. ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  
 
 ดว้ย คณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
25/2563 ในวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง              
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
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ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุเป็นการ
ล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้แต่วนัที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 
2563 ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่างใด คณะกรรมการ      
จงึก าหนดใหม้กีารพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24/2562 
 ซ่ึงจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 และไดจ้ดัท ารายงาน           
การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24/2562 ประชุมเมื่อวนัที่                 
29 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2562 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ดงักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 

http://www.sansiri.com/
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  

ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เนื่องจากบรษิทัมแีผนทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคล         
ในวงจ ากดั (PP Warrant) เพื่อหาพนัธมติรทางธุรกจิกบับรษิทั เพื่อเตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง
ทางด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต                   
เพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั และเพื่อช าระคนืหนี้บางส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ เมื่อมกีาร
ใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (private 
placement) และบรษิทัมโีครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิ
จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงการ ESOP       
# 8) เพื่อใหก้รรมการและพนักงานมส่ีวนร่วมในความเป็นเจา้ของบรษิทั และเพื่อเป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ อกีทัง้เพื่อเป็นสิง่จงูใจบุคลากรที่
มีความสามารถและมปีระสิทธภิาพในการท างานกับบริษัทในระยะยาว อนัจะ ส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคต ประกอบกบับรษิทัมแีผนทีจ่ะเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) นัน้  
 
 บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 4,922,000,000.00 บาท จาก              
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 16,224,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 21,146,125,722.40 บาท             
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวน 4,600,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (รายละเอยีดปรากฏ
อยู่ในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมใน
ครัง้นี้) และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้  
 

"ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบยีนจ านวน : 21,146,125,722.40 บาท  
  แบ่งออกเป็น : 19,762,734,320 หุน้  
  มลูค่าหุน้ละ : 1.07 บาท  
                               โดยแยกออกเป็น 
  หุน้สามญั : 19,762,734,320 หุน้ 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ :           -           หุน้" 

  
 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผู้มอี านาจในการลงนามในค าขอ หรอืในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีน
แก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั และการยื่นขอจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทักบักรมพฒันา
ธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักล่าว
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดทะเบยีนแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัททีต่้องยื่นต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดงักล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง 
รวมทัง้ตามค าแนะน าหรอืค าสัง่ของนายทะเบยีนหรอืเจา้หน้าที่ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า เนื่องจากบรษิัทมแีผนการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โครงการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ
ผู้บรหิาร/พนักงานของบรษิัท และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) และแผนทีจ่ะเพิม่ทนุแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) ตามที่กล่าวขา้งต้น บรษิ ัทจงึมี
ความจ าเป็นที่จะต้องเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั 
เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน ซึ่งการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทและการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอื
บรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนดังกล่าว มคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและผู้ถือหุน้ ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิัท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน
ดงักล่าว   
 
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน 
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (PP Warrant) 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 บรษิัทมคีวามจ าเป็นที่จะต้องหาพนัธมติรทางธุรกิจกบับรษิทั เพื่อระดมทุนและใช้เงนิทุนเป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน เพื่อการขยายธุรกจิและเสรมิสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทั ซึ่งจะ
ท าใหฐ้านะทางการเงนิของบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งและมัน่คงยิง่ขึน้ และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้
นอกจากนี้ เพื่อใหบ้รษิทัสามารถลงทุนในโครงการตามงบประมาณทีบ่รษิทัไดต้ัง้เป้าหมายไวไ้ด้ 
 
 บรษิัทจงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน                  
ไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมอีตัราการใช้สิทธติามใบส าคญัแสดงสิทธ ิ1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุน้สามญั ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1.10 บาทต่อหุน้ และมอีายุ 5 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดง
สิทธิ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อและได้รับการจดัสรรหุ้นกู้ ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท 
(perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะออกและเสนอขายโดยมมีูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้
วงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทีไ่ด้รบัอนุมตัิจากผูถ้ือหุน้ ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 24/2562 ของ
บรษิัท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งผู้ลงทุนจะได้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุ้นกู้ 1 
บาท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งได้แก่ Theatre Lane 
Limited ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ถูกจดัตัง้ขึ้นภายใต้กฎหมายต่างประเทศ และจะถูกถือหุ้นร้อยละ 100                        
โดย partnership funds  ซึง่เป็นกองทุนประเภท Discretionary Fund (กองทุนทีผู่จ้ดัการกองทุนมอี านาจบรหิารและ 
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ตดัสนิใจเกี่ยวกบัการลงทุนของกองทุน) ทีถู่กจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งมผีูจ้ดัการกองทุน คอื Argyle 
Street Management Limited (ASM) ซึ่งเป็นบรษิัทที่ได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ของฮ่องกง (Securities and Futures Commission of Hong Kong) และสหรฐัอเมรกิา (U.S. Securities 
and Exchange Commission) ในการบรหิารทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทุนต่าง ๆ อนัเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั 
(private placement) และผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) 
 
 ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ทีอ่อกและ 
เสนอขายใหก้บับุคคลดงักล่าวจะไม่ได้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และไม่เป็น
การเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ในราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่
ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการตดิต่อกนัก่อนวนัทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัมมีตเิสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว รายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท แสนสริ ิจ ากดั 
(มหาชน) ทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบั
หนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้   
 
 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
ผูกพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนด แก้ไข และเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ 
กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ การช าระราคา วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายละเอียดและขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิลกัษณะและรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธิ (ข) ตดิต่อ เจรจา 
เขา้ท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กี่ยวขอ้งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และการด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงค าขอ
หรอืขอ้ความในเอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนและหุน้รองรบัต่อบุคคลในวงจ ากดั (private placement) ดงักล่าว
ประสบผลส าเรจ็ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า เพื่อให้ผู้ลงทุนที่จะจองซื้อใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อ
หุ้นสามญัเพิม่ทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) ซึ่งเป็นผู้ที่จะจองซื้อและได้รบัการจดัสรร
หุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) ที่บรษิัทจะออกและเสนอขายโดยมมีูลค่าการ
เสนอขายรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงนิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ไดร้บัอนุมตัิจากผู้ถอืหุน้ 
ตามมติทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่24/2562 ของบรษิัท เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 เขา้มาช่วยเสรมิสรา้ง
ความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิของบรษิัทและเป็นพันธมติรทางธุรกิจกบับรษิัท เนื่องจากผู้ลงทุนดงักล่าวมี
ศกัยภาพและสามารถลงทุนในบรษิทัได้จรงิ ดงันัน้ ที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นสมควรอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (PP Warrant) ดงักล่าว  
 

 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษทั และ/หรือ
บริษทัยอ่ย ครัง้ท่ี 8 (โครงการ ESOP # 8) 

 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เพื่อใหผู้บ้รหิาร/พนักงาน มส่ีวนร่วมในความเป็นเจา้ของบรษิทั เพื่อเป็นสิง่จงูใจและเสรมิสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่ผูบ้รหิาร/พนักงานในการปฏบิตังิานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทั  และเพื่อเป็นสิง่จูงใจบุคลากรทีม่ี
ความสามารถและมปีระสทิธภิาพในการท างานกบับรษิทัในระยะยาวนัน้  
 

 บรษิทัจงึมคีวามประสงค์ทีจ่ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงการ 
ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ล้านหน่วย โดยไม่คดิมลูค่าการเสนอขายและมอีตัราการใชส้ิทธติามใบส าคญัแสดง
สทิธ ิ1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิต่อ 1 หุ้นสามญั ที่ราคาใชส้ทิธ ิ1.10 บาทต่อหุน้ และมอีายุ 5 ปีนับแต่วนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
 

 ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามโครงการ ESOP # 8 ทีอ่อกและเสนอ
ขายให้กบับุคคลดงักล่าวจะไม่ได้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และไม่เป็นการ
เสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ในราคาต ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของหุ้นสามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่คณะกรรมการ
บรษิทัมมีตเิสนอวาระต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัใิหบ้รษิทัเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว รายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 
แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8                      
(ESOP # 8) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ 
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  โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทหรอืบุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ผูกพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนด แก้ไข และเพิม่เตมิรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไ ม่ขดั หรือแย้งกับประกาศ 
กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึระยะเวลาการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิวธิกีารเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธ ิการช าระราคาแสดงสทิธ ิลกัษณะและรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลง
นาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง และการด าเนินการแก้ไขเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยนแปลงค าขอหรอืขอ้ความ
ในเอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัตามโครงการ ESOP # 8 ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้อืหุ้นสมควรอนุมตัิโครงการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัท แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ
ผู้บรหิาร/พนักงานของบรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย ครัง้ที่ 8 (โครงการ ESOP # 8) เนื่องด้วยขอ้เท็จจรงิและ
เหตุผลขา้งต้น  
 
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และต้องไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า
รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนคดัคา้นการออกและเสนอขาย
ดงักล่าว 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 เนื่องจากในวาระที ่3 ได้มกีารเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัและ
แก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนตามรายละเอียด
ขา้งตน้นัน้  
 
 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั              
เพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี้ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 ซึ่งได้จดัส่งให้กบั              
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้) 
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1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 2,500 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคล                       
ในวงจ ากดั (private placement) จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย  
 

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกิน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1.07 บาท 
เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 8 
(โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย  
 

3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท 
(ซึ่งคดิเป็นจ านวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั ณ วนัที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเต็มจ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด้ 
และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดัที่จะได้รบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ที่
ไดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุน
ในบริษัทได้จริง รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือศักยภาพในการอันเป็น
ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ในราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั
ของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่ า 7 วันท าการติดต่อกัน                      
แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ โดยวนัก าหนดราคาเสนอ
ขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 
 

โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัหรอืบุคคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนั
บรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่ม่ขดั หรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง (ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และ
หลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การจด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสือบอกกล่าว 
เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรอื
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวเขา้จด
ทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพื่อใหก้าร
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิม่ทุนของบรษิัทดงักล่าว 
 
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2562 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 39 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั 
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยงบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
รายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้  
 
 ทัง้นี้ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบังบดุลและงบก าไรขาดทุนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

                       รายการ ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 108,336 
76,461 
31,875 
26,291 
2,392 
0.17 

2.24 

95,357 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 76,461 64,504 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 31,875 30,852 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 26,291 27,146 

ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 2,392 2,046 

ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 0.17 0.14 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 2.24 2.07 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ซึง่
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
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 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 และรบัทราบการจา่ยเงินปันผล

ระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ 
  
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบรษิัท                         
ขอ้ 42 ก าหนดว่า บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน             
จดทะเบยีน 
 
  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
  ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดไวว้่า บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล ส่วนการจ่ายเงนิปันผลครัง้ทีส่องเป็นเงนิปันผล
ประจ าปี ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายรวมทัง้สิน้ในแต่ละปี จะมจี านวนประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิ
รวม) ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนดไว ้อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิ                        
ปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณาถงึกระแสเงนิสด
และภาระการลงทุนของบรษิทัและบรษิทัในเครอืรวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต 
 
  การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 
   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562) ปรากฏว่า 
บรษิัทมกี าไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิัทประจ างวดปีบญัชี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 2,392.4 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 41 ซึ่งบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้จ านวนสองครัง้ ในอตัรา                
หุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) และอตัราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) ตามล าดบั โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธติามงบ
การเงนิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแล้วขา้งต้น โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิ
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 54.68 ล้านบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด) เรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งวดปี 2562 

 
งวดปี 2561 

 1. ก าไรสุทธ ิ(งบการเงนิรวม) 2,392.4 ลา้นบาท 2,045.9 ลา้นบาท 

2. ก าไรสุทธหิลงัหกัทุนส ารอง 
    ตามกฎหมาย  

2,337.7 ลา้นบาท 1,911.2 ลา้นบาท 

3. จ านวนหุน้    

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีห่นึ่ง 14,142.7 ล้านหุน้* 14,862.7 ล้านหุน้ 

  (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้)  

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่อง 
งวดสุด 

14,142.7 ล้านหุน้* 14,362.7 ล้านหุน้* 

 (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้) (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 500.0 ลา้นหุน้ แลว้) 

4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.08 บาท ต่อหุน้ 0.12 บาท ต่อหุน้ 

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีห่นึ่ง 0.02 บาท ต่อหุน้ 0.04 บาท ต่อหุน้ 

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่อง 0.06 บาท ต่อหุน้ 0.08 บาท ต่อหุน้ 

5. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้   

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีห่นึ่ง 282.8 ลา้นบาท 594.5 ลา้นบาท 

    - เงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่อง 848.5 ลา้นบาท 1,149.0 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 1,131.3 ลา้นบาท 1,743.5 ลา้นบาท 

6. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี รอ้ยละ 48.4 รอ้ยละ 91.2 

ต่อก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิรวม)   

ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ   

ทุกประเภท    

 
* หุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จ านวน 14,862.7 ลา้นหุน้ หกัดว้ยหุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซื้อหุน้คนืเพื่อบรหิารทาง
การเงนิของบรษิทั จ านวน 720.0 ลา้นหุน้ (ขอ้มลู ณ วนัที ่16 มนีาคม 2563 : Record Date) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ ดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2562 จ านวน 54.68 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
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 (2) รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ ส าหรบัผลการด าเนินงานรวมในปี 2562 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปี
แรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 (สองสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผล                         
ครัง้ทีห่นึ่ง และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ทีส่องจากผลการด าเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงนิสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญั ในอตัราหุ้นละ 0.06 (หกสตางค์) เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกบัผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามญั                      
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ าหนดไวใ้นวนัที ่17 เมษายน 2563 ออกไป และคณะกรรมการบรษิทัจะไม่เสนอจ่ายเงนิปันผล
ประจ าปี 2562 อกี 
 
 อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  
  และเลือกตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท                     
ขอ้ 16 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิทั                    
มีกรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 11 ท่าน ดงันัน้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 4 ท่าน                         
ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งก าหนดไว้เท่ากบั
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ จ านวน 2 ท่าน โดยกรรมการทีค่รบวาระ 4 ท่าน มรีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 
   1) นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   2) นายพรทตั อมตววิฒัน์   - กรรมการอสิระ 
   3)  นายเศรษฐา ทวสีนิ   - กรรมการ 
   4)  นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ   - กรรมการ 
    
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 6 มกราคม 2563 – 13 กุมภาพนัธ์ 2563                     
ซึง่ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้
พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิ ความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทัง้สี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ                             
มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิเวลาใหบ้รษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
ความรบัผดิชอบ มภีาวะผูน้ า รวมทัง้เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุ้นส่วนของบรษิัทสอบบญัชภีายนอกที่บรษิทัใช้
บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนได้
เสยี) จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สี่ท่านทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณา
เลอืกตัง้กรรมการใหม่เพิม่เตมิ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ ซึ่งเป็นบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม 
มคีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการของบรษิทั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทั 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการสรรหากรรมการบรษิทัแลว้ เหน็ว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตั ิดงันี้ 
 
 (1)  เลือกตัง้กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวฒัน์, นายพรทัต อมตวิวฒัน์,                      
นายเศรษฐา ทวสีนิ และ นายวนัจกัร์ บุรณศริ ิซึ่งเป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้  กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง และ  
 
 (2)  เลอืกตัง้ให้ นายวรีะนันท์ ชื่นสุวรรณ เขา้เป็นกรรมการใหม่เพิม่เตมิของบรษิัท ตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
  
 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทน
กรรมการทีต่้องออกตามวาระ รวมถงึรายนามและประวตัขิองบุคคลทีจ่ะเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ใหมเ่พิม่เตมิ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง อกีทัง้ไดน้ าความรูค้วามสามารถและ
ความเชีย่วชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั  
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 อน่ึง ส าหรบั นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ และ นายพรทตั อมตววิฒัน์ แมจ้ะเป็นกรรมการอสิระที่ 
มกีารด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปีกต็าม แต่เนื่องจากเป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ ประกอบกบั 
ผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่่านมาเป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ มปีระสบการณ์ และเขา้ใจธุรกิจของบรษิทัเป็น
อย่างด ีจงึไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั   

 และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2563 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 คณะกรรมการได้พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบรษิัท โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย จงึเห็นควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบรษิัท และคณะกรรมการ                   
ชุดย่อย ประจ าปี 2563 ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2562                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชมุกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

เบีย้ประชุม ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

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

กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
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  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่า จาก              
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนักงาน
แลว้ กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็ส่ีวนส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2563 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิด้เป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 6 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 4.2 ลา้นบาท 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบั non-executive director 

ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562  
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 700,000 บาท 800,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 700,000 บาท 800,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 700,000 บาท 800,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 700,000 บาท 800,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 700,000 บาท 800,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 700,000 บาท 800,000 บาท 

  
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 

 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2562 ทีผ่่านมา) 
 

(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2562 ทีผ่่านมา) 
โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
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ต าแหน่ง 
ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 

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

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

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน    

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

และพจิารณาค่าตอบแทน    

ประธานในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

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

ประธานในคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / ครัง้ 20,000 บาท / ครัง้ 

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ เบีย้ประชุม 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 

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

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

 
หมายเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 

 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัมขีอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
9 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
 
 อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม 9.2 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงินรวม 1.3 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 180,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวน
เงินรวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นจ านวนเงินรวม 160,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 240,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 11. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ
ก าหนดค่าสอบบญัช ี
 
 คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุม                  
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ี 
ผู้สอบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ  3182 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  
ในระหว่างปี 2556 – 2557 และปี 2559  

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ  3516 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

3. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัในปี 2561 

และปี 2562 
5. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
6. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีโดยก าหนด 
ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
ค่าสอบบญัช ี 2.5 ลา้นบาท 2.3 ลา้นบาท 
ค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

  

 นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทัง้นี้                        
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบญัชทีี่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว
ขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัทหรอืบรษิัทย่อย ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง               
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรแต่งตัง้ นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3182 
หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางกิ่งกาญจน์                                
อศัวรงัสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ 
นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 5872 แห่งบรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็น
จ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 12. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอื้ออ านวย บรษิทัจงึ
ประสงค์จะขออนุมตัิการเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอีกจ านวน  10,000 ล้านบาท 
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 ล้านบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2560 จ านวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 23/2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2561 จ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24/2562 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2562 
จ านวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท แล้วนัน้ วงเงินส าหรบัการออกหุ้นกู้รวมทัง้สิ้นไม่เกิน 50,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดเบือ้งตน้ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 
10) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู้ดงักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 13. พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั  
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 บริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30. ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดัประชุม                        
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 
เมษายน 2563 ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการจดัประชุมผู้ถือหุ้น และแก้ไขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 51. เนื่องจาก
ปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสญัลกัษณ์ (Logo) ของบรษิทั จงึสมควรแก้ไขตราประทบัของบรษิทั
ใหส้อดคลอ้งกนั 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั จ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 30. และ
ขอ้ 51. ปรากฏตามรายละเอยีดการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้
พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้   
 
 ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัหรอืกรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทัมอบหมายเป็นผูม้ี
อ านาจในการจดทะเบยีนแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมอี านาจแกไ้ข
และเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน  
  
 การลงมติ  
 กฎหมายบญัญตวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
  
วาระท่ี 14. พิจารณาเร่ืองอ่ืน 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 ่24 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป  
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  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอิสระของ
บรษิทั ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดปรากฏอยู่ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 12 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ท่าน โดยบริษัทได้จดัเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชดัเจนตายตวัมายงัท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผูท้ี่ท่านประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยงัมหีนังสอืมอบฉันทะ 
แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยไม่ซบัซ้อน และหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผู้
ถอืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่ง
ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.sansiri.com โดยขอใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้  
 
  อย่างไรกต็าม เนือ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-
19) บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภยัของสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระดงัมีรายชือ่และรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิง่ทีส่่งมาด้วย 12 เพือ่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชือ่ใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในสิง่ทีส่่งมาด้วย 16 และส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานประกอบการมอบ
ฉันทะมาทีห่น่วยงาน “ส านักเลขานุการบริษทั” ของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้เลขที ่
59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ติดต่อทาง
โทรศพัท์ หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078 ภายในวนัที ่20 กรกฎาคม 2563  
 
  ในการนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะในการลงทะเบยีนใหร้วดเรว็
ยิง่ขึน้ จงึใคร่ขอใหท้่านโปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึ่งพมิพบ์าร์โคด้ พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐานตามรายการ
ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 13  มาแสดงเพื่อลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัลงทะเบยีนในกรณีที่
เอกสารไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิัทและ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 
  นอกจากน้ี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ดงันัน้ เพื่อประโยชน์ในการดแูลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในครัง้น้ี 
บริษทัได้จดัให้มีการคดักรองผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมการประชุม ดงัท่ีปรากฏในแนวปฏิบติัส าหรบัผู้ถือ
หุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 17) 
     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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  อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและ               
ฝ่ายจดัการชี้แจงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดท้ี่ CompanySecretary@sansiri.com 
ตัง้แต่บดัน้ีจนถงึวนัที ่20 กรกฎาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 18   
 
 ทัง้น้ี เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรสั COVID-19 บริษัทมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องงดบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม รวมถึงงดจดัสถานท่ีนัง่รบัประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน และขอความร่วมมือในการงดรบัประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณท่ีจดัการประชุมโดย
เดด็ขาด รวมทัง้งดแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงาน
ก ากบัดแูลได้รณรงคใ์ห้งด/เลิกการแจกของช าร่วยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
           บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                 ประธานอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 
 
 1. บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.sansiri.com) 
 
 2. ในกรณีทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ กรุณาส่งเอกสารมาทีห่น่วยงาน “ส านักเลขานุการบรษิทั” ของบรษิทั แสนสริ ิ
จ ากดั (มหาชน) ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดเ้ลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอื ตดิต่อ
ทางโทรศพัท ์หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรอื 1078 
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