
 

 

หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  
 

ครัง้ที ่26/2564 
 

บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) 
 

 

วนัศกุรท่ี์ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยจดัการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
ถ่ำยทอดสด ณ อำคำร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรงุเทพมหำนคร 

 
 

หมำยเหตุ: ดว้ยบรษิทัตระหนักถงึสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (โควดิ-19) ทัว่โลกและในประเทศไทยทีย่งัคงมอียูอ่ยำ่งต่อเนื่องตัง้แต่ตน้ปี พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมำ ดงันัน้ ในกำรจดัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้นี้จงึเป็นกำรจดัประชุมโดยผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางมายงัสถานทีจ่ดัการประชุม ทัง้นี้  เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
รวมตวัของคนจ ำนวนมำกที่จะมคีวำมเสีย่งต่อกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
2019 (โควดิ-19)             
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     วนัที ่30 มนีาคม 2564 
 
เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
  2. รายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2563 (รปูแบบ QR Code)  
   ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 
  3. ขัน้ตอนการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 
  4. วธิกีารลงทะเบยีนและขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
   (E-Meeting) และการมอบฉนัทะ 
  5. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
  6. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  
  7. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
          8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้   
   9. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
                   10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (เฉพาะ แบบ ข.)  
  11. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)  
  12. ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  
 
 ดว้ย คณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
26/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัที ่30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส 
เลขที่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 
ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นมไิด้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพิม่เติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจงึ
ก าหนดใหม้กีารพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 และไดจ้ดัท ารายงาน           
การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมรีายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  

http://www.sansiri.com/
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 ประชุมเมื่อวนัที่                 
24 กรกฎาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 
 

 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2563 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงักล่าว 
 

 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 39 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั 
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยงบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้  
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 ทัง้นี้ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบังบดุลและงบก าไรขาดทุนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

                       รายการ ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 112,632 108,336 
76,461 
31,875 
26,291 
2,392 
0.17 

2.24 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 73,435 76,461 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 39,197 31,875 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 34,707 26,291 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 1,673 2,392 

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 0.11 0.17 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 2.64 2.24 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสมควรอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่
ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบรษิัท                         
ขอ้ 42 ก าหนดว่า บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน             
จดทะเบยีน 
 
  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
  ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดไวว้่า บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหวา่งกาล 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 
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  การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563) ปรากฏว่า 
บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ างวดปีบญัชี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 1,673 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41 ทัง้นี้ บรษิทัไดพ้จิารณางดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องรกัษากระแสเงนิสด เพื่อรองรบัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันัน้ บรษิทัจงึพจิารณาจะ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 (สีส่ตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธติามงบการเงนิ
รวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิเพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 83.65 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งวดปี 2563 

 
งวดปี 2562 

 1. ก าไรสทุธ ิ(งบการเงนิรวม) 1,673.1 ลา้นบาท 2,392.4 ลา้นบาท 

2. ก าไรสทุธหิลงัหกัทุนส ารอง 
    ตามกฎหมาย  

1,589.4 ลา้นบาท 2,337.7 ลา้นบาท 

3. จ านวนหุน้ - งดจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 

- เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 14,142.7 ลา้นหุน้* 
  (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้) 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 14,862.7 ลา้นหุน้ - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 14,142.7 ลา้นหุน้*     
  (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้) 

4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.04 บาท ต่อหุน้ 0.08 บาท ต่อหุน้ 

    - งดจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 0.02 บาท ต่อหุน้ 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 0.04 บาท ต่อหุน้ - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 0.06 บาท ต่อหุน้ 

5. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
 

- เงนิปันผลระหวา่งกาล : -ไม่ม-ี - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 282.8 ลา้นบาท 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 594.5 ลา้นบาท - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 848.5 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 594.5 ลา้นบาท 1,131.3 ลา้นบาท 

6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี 
ต่อก าไรสทุธ ิ(จากงบการเงนิรวม) 
ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ
ทุกประเภท 

รอ้ยละ 37.4 รอ้ยละ 48.4 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
ดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 83.65 ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น 
594.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.4 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั                      
เงนิปันผลในวนัที ่16 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 
 
 อนึ่ง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                         
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท                     
ขอ้ 16 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิัท                    
มกีรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 12 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 4 ท่าน                         
ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามค านิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งก าหนดไว้เท่ากบั
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ จ านวน 1 ท่าน โดยกรรมการทีค่รบวาระ 4 ท่าน มรีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 
   1) นายวชิญา จาตกิวณิช  - กรรมการ 
   2) นายธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมการ 
   3)  นายศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   4)  นายอุทยั อุทยัแสงสขุ  - กรรมการ 
    
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัท โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่ง
ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลมายงับรษิทั  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้
พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิ ความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทัง้สี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ                             
มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิเวลาใหบ้รษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
ความรบัผดิชอบ มภีาวะผูน้ า รวมทัง้เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุ้นส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่บรษิทัใช้
บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีไ่ม่มสี่วนได้
เสยี) จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่่านที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
ตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิให้เลือกตัง้
กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชญา จาติกวณิช, นายธงชยั จิรอลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวฒัน์ และ นายอุทัย                   
อุทยัแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง  
 

 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทน
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ได้น า
ความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั   
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
 

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
  คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย จงึเหน็ควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการ                   
ชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) คา่ตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563                      
ทีผ่า่นมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไมเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

เบีย้ประชุม ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

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

กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
   
  (1.2) คา่ตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จาก              
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเนื่องตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนักงาน
แลว้ กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สี่วนส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดังกล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลา้นบาท 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร 

ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ)  

 

ปี 2563  
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายวรีะนนัท ์       ชืน่สุวรรณ 300,000 บาท -ไมม่-ี 
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 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 

 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของคา่ตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
 

(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ  
ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
 
โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 

 

ต าแหน่ง 
ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2564  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

ประธานกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 50,000 บาท / เดอืน 

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

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

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

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

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

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

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

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

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 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 : บรษิทัไมไ่ดก้ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 

 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
7 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
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 อนึ่ง ในปี 2563 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงนิรวม 7.18 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 1.41 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 240,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวน
เงินรวม 300,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นจ านวนเงินรวม 240,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 180,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ
ก าหนดคา่สอบบญัช ี
 
 คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุม                  
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ี 
ผูส้อบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัใน 

ปี 2561 - 2563 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
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 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีโดยก าหนด 
ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2.5 ลา้นบาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
คา่สอบบญัช ี 2.5 ลา้นบาท 2.5 ลา้นบาท 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

  
 นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทัง้นี้                        
บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชทีี่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยดงักล่าว
ขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัทหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง               
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรแต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3516 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ                         
มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่5659 แหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียน 

  

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายทีจ่ะตอ้งท าการยกเลกิ รวมจ านวนทัง้สิน้ 750,000,000 
หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (1)  หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ESOP # 7 ซึง่ครบ
ก าหนดอายแุลว้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 เป็นจ านวน 300,000,000 หุน้ 
 

 (2) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกวา่จ านวนหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450,000,000 หุน้ 
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 ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ า
ออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั เนื่องจากเป็นการตดัหุน้ส่วนทีย่งัไมไ่ดม้กีารน าออกจ าหน่าย รวมถงึมไิดม้กีารช าระคนืเงนิจากการลดทุนใดๆ 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของ
บรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าว 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด ้                
น าออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยการด าเนินการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และไมม่ผีลกระทบต่อบรษิทัและ              
ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 20,343,625,722.40 บาท 
 แบ่งออกเป็น 19,012,734,320 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07   บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 19,012,734,320 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้” 

 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามท่ี
ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563             

 
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิเป็นจ านวนประมาณ
รอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเต็ม
จ านวนหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้  
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 อยา่งไรกต็าม เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                        
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ภายใตเ้งือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั                
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (รายละเอยีดปรากฏอยูใ่น
แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9)) 

 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท  

(ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมี
มตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะ
จดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคล
ในวงจ ากดัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนั
เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น        
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และ 

 
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรอืบุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ า เป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอื
บอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
หนงัสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสมควรอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private 
placement) มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดย
เงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ 
  
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน 
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนดไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด 
 
      บรษิทัจะจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท์ี ่30 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บรษิทัจงึขอ
เรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเพื่อ
ยนืยนัตวัตน (กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) หรอื โปรดแสดงความจ านงคก์รณีประสงคจ์ะมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้แนบ
เอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เมื่อบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูและรายชือ่ผุถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) บรษิทัจะส่งชื่อ
ผู้ใช้ (Username) และรหสัของผู้ใช้ (Password) พร้อมกบั Weblink เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-Meeting 
ใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ตาม E-mail ทีไ่ดท้่านผูถ้อืหุน้ไดแ้จง้ไว ้
 
  อนึ่ง บรษิทัขอความรว่มมอืท่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเงือ่นไขและวธิกีาร
ลงทะเบยีน และจดัเตรยีมเอกสารยนืยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ขัน้ตอนและขอ้ปฏบิตัิ
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-Meeting) และการมอบฉนัทะ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  
 
  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรอืกรรมการอสิระของ
บรษิทั ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดปรากฏอยู่ในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ท่าน โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 ซึง่เป็นแบบ 
ทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวัมายงัท่านดว้ยแล้ว ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอยีด                 
ลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบ
ฉนัทะนอกจากนี้ ยงัมหีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)                       
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึง่ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com โดยขอใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 
 

http://www.sansiri.com/
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Link หรือ QR Code ส าหรบัผูถ้ือหุ้นในการลงทะเบียน 

เพือ่รบัชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Weblink ในการเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting  
 

https://agm1.quidlab.com/registration/ 
             
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ทัง้นี้ ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) บรษิทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 11.00 น. โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting 
ผา่น Weblink พรอ้มระบุรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้ (Username) และรหสัของผูใ้ช ้ (Password) ทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัทาง 
E-mail ทีไ่ดแ้จง้ไว ้
 
 อนึ่ง หากผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัวาระการประชุมทีต่อ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดท้ี่ CompanySecretary@sansiri.com ตัง้แต่บดันี้
จนถงึวนัที ่ 26 เมษายน 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 12  และยงัคงสามารถรบัชมการ
ถ่ายทอดสดไดต้ามชอ่งทางทีก่ าหนดไว ้
 
  จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
           บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายอภชิาต ิ จตูระกลู) 
                 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ  
 
 1. บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุม ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.sansiri.com) 
 
 2. หากท่านผูถ้อืหุน้พบปัญหาขดัขอ้งในเรือ่งการลงทะเบยีนเพือ่รบัชื่อผูใ้ช ้ (Username) และรหสัของผูใ้ช ้ (Password) พรอ้ม 
Weblink ในการเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting ทีล่งิค ์https://agm1.quidlab.com/registration/ ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั 
ไดต้ามช่องทางดงันี้ หมายเลขโทรศพัท ์ +66(0)-2-013-4322 หรอื +66(0)-800-087-616 อเีมล: info@quidlab.com 
 

https://agm1.quidlab.com/registration/
mailto:CompanySecretary@sansiri.com
http://www.sansiri.com/
https://agm1.quidlab.com/registration/
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     วนัที ่30 มนีาคม 2564 
 
เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 
  2. รายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2563 (รปูแบบ QR Code)  
   ในแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้ 
  3. ขัน้ตอนการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 
  4. วธิกีารลงทะเบยีนและขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
   (E-Meeting) และการมอบฉนัทะ 
  5. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
  6. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชือ่ใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  
  7. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
          8. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้   
   9. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
                   10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (เฉพาะ แบบ ข.)  
  11. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4)  
  12. ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  
 
 ดว้ย คณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
26/2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในวนัที ่30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส 
เลขที่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่พจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์า่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2563 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2564 
ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นมไิด้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพิม่เติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจงึ
ก าหนดใหม้กีารพจิารณาเรือ่งต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
 ซ่ึงจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 และไดจ้ดัท ารายงาน           
การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมรีายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  

http://www.sansiri.com/
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 25/2563 ประชุมเมื่อวนัที่                 
24 กรกฎาคม 2563 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ 
 

 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2563 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2563 ดงักล่าว 
 

 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2563 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล   
 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 39 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั 
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยงบดุลและก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุด
วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้  
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 ทัง้นี้ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบังบดุลและงบก าไรขาดทุนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

                       รายการ ปี 2563 ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 112,632 108,336 
76,461 
31,875 
26,291 
2,392 
0.17 

2.24 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 73,435 76,461 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 39,197 31,875 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 34,707 26,291 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 1,673 2,392 

ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท) 0.11 0.17 

มลูคา่ตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 2.64 2.24 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสมควรอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่
ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบรษิัท                         
ขอ้ 42 ก าหนดว่า บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน             
จดทะเบยีน 
 
  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
  ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัก าหนดไวว้่า บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหวา่งกาล 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 
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  การจ่ายเงนิปันผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563) ปรากฏว่า 
บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบรษิัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัประจ างวดปีบญัชี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 1,673 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41 ทัง้นี้ บรษิทัไดพ้จิารณางดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องรกัษากระแสเงนิสด เพื่อรองรบัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันัน้ บรษิทัจงึพจิารณาจะ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 (สีส่ตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธติามงบการเงนิ
รวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิเพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 83.65 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล งวดปี 2563 

 
งวดปี 2562 

 1. ก าไรสทุธ ิ(งบการเงนิรวม) 1,673.1 ลา้นบาท 2,392.4 ลา้นบาท 

2. ก าไรสทุธหิลงัหกัทุนส ารอง 
    ตามกฎหมาย  

1,589.4 ลา้นบาท 2,337.7 ลา้นบาท 

3. จ านวนหุน้ - งดจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 

- เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 14,142.7 ลา้นหุน้* 
  (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้) 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 14,862.7 ลา้นหุน้ - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 14,142.7 ลา้นหุน้*     
  (หกัหุน้ทีซ่ือ้คนืจ านวน 720.0 ลา้นหุน้ แลว้) 

4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.04 บาท ต่อหุน้ 0.08 บาท ต่อหุน้ 

    - งดจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 0.02 บาท ต่อหุน้ 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 0.04 บาท ต่อหุน้ - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 0.06 บาท ต่อหุน้ 

5. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
 

- เงนิปันผลระหวา่งกาล : -ไม่ม-ี - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีห่นึ่ง : 282.8 ลา้นบาท 

 - เงนิปันผลประจ าปี : 594.5 ลา้นบาท - เงนิปันผลระหวา่งกาลครัง้ทีส่อง : 848.5 ลา้นบาท 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 594.5 ลา้นบาท 1,131.3 ลา้นบาท 

6. สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี 
ต่อก าไรสทุธ ิ(จากงบการเงนิรวม) 
ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ
ทุกประเภท 

รอ้ยละ 37.4 รอ้ยละ 48.4 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
ดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 83.65 ลา้นบาท เพือ่เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิ้น 
594.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.4 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2563 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รบั                      
เงนิปันผลในวนัที ่16 มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2564 
 
 อนึ่ง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                         
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท                     
ขอ้ 16 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิัท                    
มกีรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 12 ท่าน ดงันัน้ จงึมกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ จ านวน 4 ท่าน                         
ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามค านิยามกรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งก าหนดไว้เท่ากบั
ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ("ส านักงาน ก.ล.ต.") และ
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ จ านวน 1 ท่าน โดยกรรมการทีค่รบวาระ 4 ท่าน มรีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 
   1) นายวชิญา จาตกิวณิช  - กรรมการ 
   2) นายธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมการ 
   3)  นายศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมการอสิระ 
   4)  นายอุทยั อุทยัแสงสขุ  - กรรมการ 
    
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถอืหุ้น และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัท โดยได้ประกาศหลกัเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ซึ่ง
ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชือ่บุคคลมายงับรษิทั  
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 ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 โดยที่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้
พิจารณาถึง Skill Metrix ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบตัิ ความเหมาะสมในด้านความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทัง้สี่ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ                             
มคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ สามารถอุทศิเวลาใหบ้รษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอและเอาใจใส่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม
ความรบัผดิชอบ มภีาวะผูน้ า รวมทัง้เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรอืหุ้นส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกที่บรษิทัใช้
บรกิารอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการทีไ่ม่มสี่วนได้
เสยี) จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่่านที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มสี่วนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
ตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิให้เลือกตัง้
กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชญา จาติกวณิช, นายธงชยั จิรอลงกรณ์, นายศุภนิจ จัยวฒัน์ และ นายอุทัย                   
อุทยัแสงสุข ซึ่งเป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง  
 

 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทน
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ นายศุภนิจ จยัวฒัน์ ซึง่เป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง อีกทัง้ได้น า
ความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั   
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
 

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
  คณะกรรมการไดพ้จิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบรษิทั โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย จงึเหน็ควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบรษิทั และคณะกรรมการ                   
ชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) คา่ตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563                      
ทีผ่า่นมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไมเ่กนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชุมคณะกรรมการมากกวา่ 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชุมกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชุมกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

เบีย้ประชุม ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

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

กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
   
  (1.2) คา่ตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจดัการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า จาก              
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเนื่องตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนักงาน
แลว้ กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็สี่วนส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดังกล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลา้นบาท 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร 

ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ)  

 

ปี 2563  
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 300,000 บาท 700,000 บาท 

นายวรีะนนัท ์       ชืน่สุวรรณ 300,000 บาท -ไมม่-ี 
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 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 

ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 

 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของคา่ตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
 

(2)  คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่น ๆ  
ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชุมกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2563 ทีผ่า่นมา) 
 
โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนในปีทีผ่า่นมา ดงันี้ 

 

ต าแหน่ง 
ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2564  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

ประธานกรรมการตรวจสอบ คา่ตอบแทนรายเดอืน  50,000 บาท / เดอืน 50,000 บาท / เดอืน 

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

ประธานในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

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

กรรมการในคณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

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

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

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

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

กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 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 : บรษิทัไมไ่ดก้ าหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 

 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดยอ่ยของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
7 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
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 อนึ่ง ในปี 2563 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงนิรวม 7.18 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 1.41 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 240,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวน
เงินรวม 300,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็นจ านวนเงินรวม 240,000 บาท และ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 180,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ
ก าหนดคา่สอบบญัช ี
 
 คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุม                  
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี เลขท่ี 
ผูส้อบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  3516 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัใน 

ปี 2561 - 2563 
4. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทั 
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 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีโดยก าหนด 
ค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวนเงนิ 2.5 ลา้นบาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
คา่สอบบญัช ี 2.5 ลา้นบาท 2.5 ลา้นบาท 
คา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ไมม่ ี ไมม่ ี

  
 นอกจากนี้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทัง้นี้                        
บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชทีี่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยดงักล่าว
ขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัทหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง               
ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรแต่งตัง้ นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่
3516 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ                         
มานิตขจรกจิ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 4521 หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่5659 แหง่บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่าย และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการ
ลดทุนจดทะเบียน 

  

  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ าออกจ าหน่ายทีจ่ะตอ้งท าการยกเลกิ รวมจ านวนทัง้สิน้ 750,000,000 
หุน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 (1)  หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้พือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ ESOP # 7 ซึง่ครบ
ก าหนดอายแุลว้เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 เป็นจ านวน 300,000,000 หุน้ 
 

 (2) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกวา่จ านวนหุน้เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450,000,000 หุน้ 
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 ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ า
ออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ ทัง้นี้ การลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั เนื่องจากเป็นการตดัหุน้ส่วนทีย่งัไมไ่ดม้กีารน าออกจ าหน่าย รวมถงึมไิดม้กีารช าระคนืเงนิจากการลดทุนใดๆ 
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจากการลดทุนขา้งตน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 ของ
บรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าว 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิด ้                
น าออกจ าหน่าย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยการด าเนินการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม และไมม่ผีลกระทบต่อบรษิทัและ              
ผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 20,343,625,722.40 บาท 
 แบ่งออกเป็น 19,012,734,320 หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1.07   บาท 

โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 19,012,734,320 หุน้ 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -   หุน้” 

 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามแบบมอบ

อ านาจทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามท่ี
ได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563             

 
  ข้อเทจ็จริงและเหตผุล  
 ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิเป็นจ านวนประมาณ
รอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเต็ม
จ านวนหรอืแต่บางสว่นกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้  
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 อยา่งไรกต็าม เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดงันัน้ คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                        
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) ภายใตเ้งือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั                
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (รายละเอยีดปรากฏอยูใ่น
แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9)) 

 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทจ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท  

(ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมี
มตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะ
จดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคล
ในวงจ ากดัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 
2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง 
และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนั
เป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดั
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น        
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไมเ่กนิกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และ 

 
โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรอืบุคคลที่กรรมการผู้มอี านาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ า เป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอื
บอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่
จ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
หนงัสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นสมควรอนุมตักิารขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตามแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไมเ่กนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private 
placement) มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 โดย
เงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ 
  
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิา่ วาระนี้ตอ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวน 
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนดไวว้่า ผูถ้อืหุน้จะสามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพื่อพจิารณาในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด 
 
      บรษิทัจะจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัศุกรท์ี ่30 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บรษิทัจงึขอ
เรยีนเชญิท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเพื่อ
ยนืยนัตวัตน (กรณีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) หรอื โปรดแสดงความจ านงคก์รณีประสงคจ์ะมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้แนบ
เอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เมื่อบรษิัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูและรายชือ่ผุถ้อืหุน้ตามขอ้มลู ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) บรษิทัจะส่งชื่อ
ผู้ใช้ (Username) และรหสัของผู้ใช้ (Password) พร้อมกบั Weblink เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-Meeting 
ใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้ตาม E-mail ทีไ่ดท้่านผูถ้อืหุน้ไดแ้จง้ไว ้
 
  อนึ่ง บรษิทัขอความรว่มมอืท่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณาศกึษาเงือ่นไขและวธิกีาร
ลงทะเบยีน และจดัเตรยีมเอกสารยนืยนัตวัตน ตลอดจนศกึษาวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ขัน้ตอนและขอ้ปฏบิตัิ
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-Meeting) และการมอบฉนัทะ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏ
ตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  
 
  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรอืกรรมการอสิระของ
บรษิทั ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดปรากฏอยู่ในสิง่ที่ส่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน
ท่าน โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 ซึง่เป็นแบบ 
ทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวัมายงัท่านดว้ยแล้ว ขอไดโ้ปรดกรอกรายละเอยีด                 
ลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบ
ฉนัทะนอกจากนี้ ยงัมหีนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น และหนงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)                       
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึง่ท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com โดยขอใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 
 

http://www.sansiri.com/
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Link หรือ QR Code ส าหรบัผูถ้ือหุ้นในการลงทะเบียน 

เพือ่รบัชือ่ผูใ้ช ้(Username) และรหสัของผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม Weblink ในการเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting  
 

https://agm1.quidlab.com/registration/ 
             
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ทัง้นี้ ณ วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) บรษิทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 11.00 น. โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting 
ผา่น Weblink พรอ้มระบุรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้ (Username) และรหสัของผูใ้ช ้ (Password) ทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัทาง 
E-mail ทีไ่ดแ้จง้ไว ้
 
 อนึ่ง หากผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัวาระการประชุมทีต่อ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ชีแ้จงในวนัประชุม ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดท้ี่ CompanySecretary@sansiri.com ตัง้แต่บดันี้
จนถงึวนัที ่ 26 เมษายน 2564 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 12  และยงัคงสามารถรบัชมการ
ถ่ายทอดสดไดต้ามชอ่งทางทีก่ าหนดไว ้
 
  จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
           บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายอภชิาต ิ จตูระกลู) 
                 ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ  
 
 1. บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุม ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ แบบ ก. แบบ ข. และ 
แบบ ค. บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.sansiri.com) 
 
 2. หากท่านผูถ้อืหุน้พบปัญหาขดัขอ้งในเรือ่งการลงทะเบยีนเพือ่รบัชื่อผูใ้ช ้ (Username) และรหสัของผูใ้ช ้ (Password) พรอ้ม 
Weblink ในการเขา้สูร่ะบบประชุม E-Meeting ทีล่งิค ์https://agm1.quidlab.com/registration/ ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั 
ไดต้ามช่องทางดงันี้ หมายเลขโทรศพัท ์ +66(0)-2-013-4322 หรอื +66(0)-800-087-616 อเีมล: info@quidlab.com 
 

https://agm1.quidlab.com/registration/
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