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     วนัที ่25 มนีาคม 2565 
 
เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 
  2. รายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
   และรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code)  
  3. ขัน้ตอนการใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้  
       รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 
  4. นิยามกรรมการอสิระของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
  5. รายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ  
  6. ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
  7.  ขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 
  8. แบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) 
  9.  รายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย 
            10. ขัน้ตอนการยื่นค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ก่อนการประชุม  
   และการมอบฉนัทะ  
         11. ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  
                   12. หนังสอืมอบฉนัทะ (เฉพาะ แบบ ข.)    
  13. ขัน้ตอนการส่งค าถามเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  14. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  15. แนวปฏบิตัเิพื่อการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
    
 ดว้ย คณะกรรมการของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหเ้รยีกประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 
27/2565 ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ในวนัที ่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดย
ถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเทา่เทยีมกนั 
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้า โดยไดป้ระกาศหลกัเกณฑผ์่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2565 
ส าหรบัการประชมุครัง้นี้ ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อยา่งใด คณะกรรมการจงึ
ก าหนดใหม้กีารพจิารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2564 
 ซ่ึงจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 และไดจ้ดัท ารายงาน           
การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชุมทีแ่นบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1)  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 26/2564 ประชุมเมื่อวนัที่                 
30 เมษายน 2564 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   
 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2564 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี และรายงานประจ าปี
ของคณะกรรมการบรษิทั (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้  
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั และผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 ดงักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2564 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 
 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 2564 ทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
รายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้  
 
 ทัง้นี้ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบกบังบดุลและงบก าไรขาดทุนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

                       รายการ ปี 2564 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 116,631  112,632 

หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 75,665 73,435 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 40,966 39,197 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 29,557 34,707 

ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท) 2,017 1,673 

ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) 0.114 0.106 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 2.75 2.64 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  
  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 2564 
 
   ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564) ปรากฏว่า 
บรษิัทมกี าไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบรษิัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิัทประจ างวดปีบญัชี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 2,017.28 ล้านบาท และไม่มยีอดขาดทุนสะสม บรษิัทจงึสามารถ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41 ทัง้นี้ บรษิทัไดพ้จิารณางดจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงาน
งวด 6 เดอืนแรกของปี 2564 เนื่องจากบรษิัทมคีวามจ าเป็นต้องรกัษากระแสเงนิสด เพื่อรองรบัผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันัน้ บรษิทัจงึพจิารณาจะ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.06 (หกสตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธติามงบการเงนิ
รวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัสรรเงนิเพื่อเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 100.86 ลา้นบาท (ครบรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หน้า 5 / 15 SIRI-CSO.01 

 
 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล งวดปี 2564 

(ปีท่ีเสนอ) 
 
 
 

งวดปี 2563 
 

1. ก าไรสุทธ ิ(งบการเงนิรวม) 2,017.2 ลา้นบาท 1,673.1 ลา้นบาท 
2. ก าไรสุทธหิลงัหกัทุนส ารอง 
    ตามกฎหมาย  

1,916.4 ลา้นบาท 1,589.4 ลา้นบาท 

3. จ านวนหุน้ 
    (ณ วนัที ่16 มนีาคม 2565      
    (Record Date)) 

14,885.8 ลา้นหุน้ 14,862.7 ลา้นหุน้ 

4. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.06 บาท ต่อหุน้ 0.04 บาท ต่อหุน้ 
5. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
 

893.1 ลา้นบาท 594.5 ลา้นบาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผลทัง้ปี 
ต่อก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิรวม) 
ภายหลงัจากหกัเงนิส ารองต่าง ๆ 
ทุกประเภท 

รอ้ยละ 46.61 รอ้ยละ 37.44 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  
ดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 จ านวน 100.86 ลา้นบาท เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยทีก่ าไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ารองดงักล่าวเป็นก าไรจากงบการเงนิรวม 
 
 (2) จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
893.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.61 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธไิด้รบั                      
เงนิปันผลในวนัที ่16 มนีาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภาคม 2565 
 
 อน่ึง การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและ                         
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5. พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท                     
ขอ้ 16 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุมสามญัประจ าปี โดยปัจจุบนับรษิทั                    
มีกรรมการ จ านวนทัง้สิ้น 12 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 4) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ จ านวน 1 ท่าน โดยกรรมการทีค่รบวาระ 4 ท่าน มรีายชื่อ
ดงัต่อไปนี้ 
   1) นายอภชิาต ิจตูระกูล   - กรรมการ 
   2) นายเศรษฐา ทวสีนิ  - กรรมการ 
   3)  นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์  - กรรมการอสิระ 
   4)  นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ  - กรรมการ 
    
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิในเรื่องสทิธขิองผู้ถือหุ้น และการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั ้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565                      
ซึง่ส าหรบัการประชุมครัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลมายงับรษิทั  
 
 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 ปีที่ผ่านมา ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มส่ีวน             
ไดเ้สยี) จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้สีท่่านทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีได้พจิารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั
ตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิให้เลือกตัง้
กรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวสีนิ, นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์ และ นายศุภกรณ์             
เวชชาชวีะ ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นี้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง  
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 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในรายนามและประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทน
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่า นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อกีทัง้ได้
น าความรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั   
 
 อน่ึง ส าหรบั นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์แมจ้ะเป็นกรรมการอสิระทีม่กีารด ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปีกต็าม 
แต่เนื่องจากเป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ ความสามารถ ประกอบกบัผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ         
ทีผ่่านมาเป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ มปีระสบการณ์ และเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีจงึไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2565 
 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
  คณะกรรมการได้พจิารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ของบรษิัท โดยเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย จงึเห็นควรเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบรษิัท และคณะกรรมการ                   
ชุดย่อย ประจ าปี 2565 ในอตัราดงัต่อไปนี้ 
 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    
 (1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   
  (1.1) ค่าตอบแทนประจ า  
   ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2564                      
ทีผ่่านมา) กล่าวคอื อตัราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครัง้ โดยก าหนดเพดานในการจ่ายไว้
ไม่เกนิเดอืนละ 2 ครัง้ ทัง้นี้ หากเดอืนใดมกีารเรยีกประชมุคณะกรรมการมากกว่า 2 ครัง้ ใหจ้่ายเบีย้ประชมุกรรมการ
เพยีงเท่าอตัราเบีย้ประชมุกรรมการในสองครัง้แรกเท่านัน้  
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   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

เบีย้ประชุม ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 

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

กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
   
  (1.2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร (non-executive director)   
   คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว  มีความเห็นว่า จาก              
ความเจรญิเตบิโตของบรษิทัอย่างต่อเน่ืองตดิต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจดัการและพนักงาน
แลว้ กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารกม็ส่ีวนส าคญัมากในการสรา้งความเจรญิเตบิโตดงักล่าว ดงันัน้ คณะกรรมการจงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนพเิศษ ประจ าปี 2565 ใหแ้ก่กรรมการทีม่ไิด้เป็น
ผูบ้รหิาร (non-executive director) จ านวน 7 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 3.5 ลา้นบาท 
 
   โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 
 

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร 

ปี 2565 
(ปีท่ีเสนอ)  

 

ปี 2564  
 

นายเจษฎาวฒัน์    เพรยีบจรยิวฒัน์ 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายธงชยั            จริอลงกรณ์ 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายพรทตั           อมตววิฒัน์ 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายศุภนิจ           จยัวฒัน์ 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายกติตชิยั         รกัตะกนิษฐ ์ 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายวชิญา           จาตกิวณิช 500,000 บาท 300,000 บาท 

นายวรีะนันท ์       ชื่นสุวรรณ 500,000 บาท 300,000 บาท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ประธานกรรมการ - - 

กรรมการ - - 
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  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
ก าหนดไวใ้นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2564 ทีผ่่านมา) 
 

(2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  
ก าหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมการ ในอตัราเดมิ (เท่ากบัอตัราทีจ่่ายในปี 2564 ทีผ่่านมา) 
 
โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

 

ต าแหน่ง 
ประเภทของ
ค่าตอบแทน 

ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564 

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

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายเดอืน  30,000 บาท / คน / 
เดอืน 

30,000 บาท / คน / 
เดอืน ประธานกรรมการสรรหา 

และพจิารณาค่าตอบแทน 
 

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

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

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

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

กรรมการบรหิารความเสีย่ง เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล  
และความยัง่ยนื 

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

กรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื เบีย้ประชมุ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 20,000 บาท / คน / ครัง้ 
 
หมายเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบรหิาร 

 
 ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 
6 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
 
 อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม 2.64 ล้านบาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงนิรวม 1.68 ล้านบาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงนิรวม 160,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นจ านวน
เงนิรวม 200,000 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ เป็นจ านวนเงนิรวม 160,000 บาท ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ CSR เป็นจ านวนเงนิรวม 180,000 บาท และค่าตอบแทนพเิศษส าหรบักรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
เป็นจ านวนเงนิรวม 2.1 ล้านบาท โดยมรีายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลปรากฏในรายงานประจ าปี 2564                        
(สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตัคิ่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิัท 
ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทั ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 และ
ก าหนดค่าสอบบญัช ี
 
 คณะกรรมการโดยการพจิารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุม                  
ผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมี
รายละเอยีดตามทีป่รากฏในขอ้มลูของผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2565 แนบมาพรอ้มนี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 
7) โดยมรีายชื่อของผูส้อบบญัช ีดงันี้  
 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ี 
ผู้สอบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 4 ปี 

ในปี 2561 – 2564  
3. นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 
4. นางน ้ามนต ์เกดิมงคลชยั 8368 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีโดยก าหนดค่า
สอบบญัชไีว้เป็นจ านวนเงนิ 2.5 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ที่บรษิัทจะจ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ 
ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา มดีงันี้ 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2564 
ค่าสอบบญัช ี 2.5 ลา้นบาท 2.5 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 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้ นางกิ่งกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 
4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรสพร                      
เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางน ้ามนต์ เกิดมงคลชยั ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
ทะเบยีนเลขที ่8368 แห่งบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 โดยก าหนดค่าสอบบญัชไีวเ้ป็นจ านวน 2.5 ล้านบาท ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดพ้จิารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแลว้ 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจ

ทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ท่ีจะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจ ากัด (private placement) มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซ่ึงจะครบก าหนดในวนัท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 โดยเง่ือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว                           
จะเป็นไปตามท่ีได้รบัอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 
2563 และมติของท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ตามล าดบั 
ทุกประการ 

 
  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 ตามทีท่ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิเป็นจ านวนประมาณ
รอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิัท ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ
มอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเต็ม
จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้
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  ต่อมา ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 ไดม้มีตใิหข้ยายระยะเวลาการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุน้ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในวนัประชุมสามญั            
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 โดยเงื่อนไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญั                
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ  
 
  อนึ่ง ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่ไดม้กีารออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ล้านหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) 
ดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
 อย่างไรกต็าม เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ดงันัน้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565                        
เพื่อพจิารณาอนุมตัิการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป
(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private 
placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ภายใต้เงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่
ได้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมตขิองทีป่ระชุมสามญั          
ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2564 ตามล าดบั ทุกประการ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ (รายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิม่ทุน (F53-4) (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8)) 

 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท  

(ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมี
มตใิหม้กีารเพิม่ทนุแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะ
จดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคล
ในวงจ ากดัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยว
โยงกนั ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั 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 ้าหนักของหุ้นสามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น        
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน และ 
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โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผูกพนับรษิทัมอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรอืแย้งกบัประกาศ กฎเกณฑ์ หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง (ข) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอื
บอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึ่งรวมถงึแต่ไม่
จ ากัดเพียง การจดทะเบยีนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั 
หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ 
 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ   
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตักิารขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
ตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (private placement) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท ซึง่จะครบก าหนดในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2565 โดยเงือ่นไขการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 และมตขิองทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่30 
เมษายน 2564 ตามล าดบั ทุกประการ 
  
 การลงมติ 
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  
 เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอื้ออ านวย บรษิทัจงึ
ประสงค์จะขออนุมตัิการเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กู้ โดยเพิม่เตมิวงเงนิอีกจ านวน  10,000 ล้านบาท 
ทัง้นี้ เมื่อรวมวงเงนิส าหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครัง้นี้ กับวงเงนิการออกหุ้นกู้ที่ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่18/2556 เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2556 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่19/2557 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2557 จ านวนไม่เกนิ 5,000 ลา้นบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21/2559 
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 จ านวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 22/2560 เมื่อวนัที ่20 
เมษายน 2560 จ านวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท, ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 23/2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2561 จ านวนไม่เกนิ 4,000 ล้านบาท, ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่24/2562 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2562 จ านวน
ไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท และทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 จ านวนไม่เกนิ 
10,000 ล้านบาท แล้วนัน้ วงเงนิส าหรบัการออกหุ้นกูร้วมทัง้สิน้ไม่เกนิ 60,000 ล้านบาท โดยมรีายละเอยีดเบือ้งตน้
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดโครงการหุน้กูท้ีบ่รษิทัประสงคจ์ะออกและเสนอขาย (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9) ทีแ่นบมาพรอ้มนี้ 
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 ความเหน็ของคณะกรรมการ  
 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิารเพิม่วงเงนิในการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว 
 
 การลงมติ   
 กฎหมายบญัญตัวิ่า วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 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 ่27/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงแบบเดยีว
เท่านัน้ (บรษิัทไม่มกีารจดัห้องส าหรบัการประชุม) ในวนัศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด              
ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ภายใต้
กฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) บรษิทัจงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนเพื่อยนืยนัตวัตน (กรณีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
หรอื โปรดแสดงความจ านงค์กรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทัง้แนบเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง
อีเมล (e-mail) : CompanySecretary@sansiri.com ภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2565  
 

ในการนี้ บรษิทัขอความร่วมมอืท่านผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉันทะ กรุณาศกึษาเงื่อนไขและวธิกีาร
ลงทะเบยีน และจดัเตรยีมเอกสารยนืยนัตวัตน และการมอบฉันทะ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตาม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 
ทัง้น้ี เมื่อบริษทัได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและรายช่ือผู้ถือหุ้นตามข้อมูลและรายช่ือผุ้ถือหุ้นตาม
ข้อมูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทจะส่งเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมกับ ช่ือผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตาม
อีเมล (e-mail) ท่ีได้ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ 
 
  อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืกรรมการอสิระ
ของบรษิทั ดงัมรีายชื่อและรายละเอยีดปรากฏอยู่ในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 11 เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
แทนท่าน โดยบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 12 ซึ่งเป็น
แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอก
รายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและ                 
ลงนามผู้มอบฉันทะนอกจากนี้ ยงัมหีนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่ ง่ายไม่ซบัซ้อน และ
หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผู้ถอืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งท่านสามารถ download หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. หรอื 
แบบ ข. หรอื แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.sansiri.com โดยขอใหเ้ลอืกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามทีร่ะบุไว้
เท่านัน้ 
 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com
http://www.sansiri.com/
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  ทัง้นี้ ณ วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) บรษิทัจะเปิดให้
ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. โดยท่านผูถ้อืหุน้สามารถเขา้สู่ระบบประชุม E-AGM 
ผ่านเวบ็ลงิค ์(WebLink) พรอ้มระบุรายละเอยีดชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดร้บั
ทางอเีมล (e-mail) ทีไ่ดแ้จง้ไว ้
 
 หากผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัวาระการประชุมทีต่อ้งการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ชีแ้จงในวนัประชมุ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดท้ี่ CompanySecretary@sansiri.com ตัง้แต่บดัน้ี
จนถงึวนัที ่ 27 เมษายน 2565 โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 13 และยงัคงสามารถรบัชมการ
ถ่ายทอดสดไดต้ามช่องทางทีก่ าหนดไว ้
 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
           บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน)  
   
 
 
               (นายอภชิาต ิ จตูระกูล) 
                 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
 
 1. บรษิทัไดเ้ผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุ ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ รวมถงึหนังสอืมอบฉนัทะทัง้ 
แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์(www.sansiri.com) 
 
  2. ในวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขดัข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่าน
สามารถตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ได้ตามช่องทางดงันี้ หมายเลขโทรศพัท์ 02-013-4322 หรอื 080-0087-616 
อเีมล: info@quidlab.com 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com
http://www.sansiri.com/
mailto:info@quidlab.com
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(ส าเนา) 
รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ท่ี 26/2564 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
ของ 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
         

 
 กำรประชุมนี้จดัขึน้เมื่อวนัที ่ 30 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ในรปูแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์                     
(E-AGM) ซึง่มกีำรถ่ำยทอดสด ณ อำคำร สริ ิ แคมปัส เลขที ่ 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
 
ก่อนเร่ิมการประชมุ 
 เจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัไดก้ล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั                
ทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชมุ ดงันี้  
 
 กรรมกำรบรษิทัทีเ่ขำ้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง  
 1. นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร  
      ประธำนกรรมกำรลงทุน 
 2. นำยเศรษฐำ ทวสีนิ กรรมกำร 
      ประธำนอ ำนวยกำร 
      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
      ประธำนกรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  
      รองประธำนกรรมกำรลงทุน 
      ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 3. นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิ กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
      กรรมกำรลงทุน 
      กรรมกำรบรหิำร  
   4. นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
      กรรมกำรลงทุน  
      กรรมกำรบรหิำร 
      ประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
   5. นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ  
      ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
   6. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 7. นำยศุภกรณ์ เวชชำชวีะ กรรมกำร 
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
      กรรมกำรลงทุน  
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 กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมผ่ำนโปรแกรม Zoom 
 1. นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร 
      กรรมกำรอสิระ 
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ      
      ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  2. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ  
      กรรมกำรตรวจสอบ  
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   

  3. นำยวรีะนันท ์ ชื่นสุวรรณ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรตรวจสอบ 
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
 4. นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
      กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
      กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
      กรรมกำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม 
 5. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 
 
 กรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำน เขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 
 
 อน่ึง กรรมกำรอสิระบำงท่ำนไดร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้รำยย่อยดว้ย ทัง้นี้ กรรมกำรอสิระดงักล่ำวไม่มส่ีวน 
ไดเ้สยีและส่วนไดเ้สยีพเิศษในทกุระเบยีบวำระกำรประชุม ยกเวน้ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั และค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั ประจ ำปี 2564 ซึง่ถอืว่ำมส่ีวนไดเ้สยี
พเิศษ  
   
 ผูบ้รหิำรสงูสุดดำ้นกำรเงนิของบรษิทั (CFO) ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำงสำววรำงคณำ  อคัรสถำพร 
 
 ผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
 นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ                 ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 
           (ผ่ำนโปรแกรม Zoom) 
 
 เลขำนุกำรในทีป่ระชุม / ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชุม 
 1. นำยนพพร บุญถนอม  เลขำนุกำรบรษิทั และเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 2. นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์ ผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
 
 อน่ึง เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อพจิำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยไดป้ระกำศ
หลกัเกณฑผ์่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่ 1 ธนัวำคม 2563 ถงึ วนัที ่ 31 มกรำคม 2564 ส ำหรบักำรประชมุครัง้นี้                  
ผูถ้อืหุน้มไิดเ้สนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิแต่อย่ำงใด  
 
 ก่อนกำรประชุมเริม่ตน้ บรษิทัไดเ้ปิดวดีทิศัน์สำธติวธิกีำรใชร้ะบบเพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีำรในกำรส่ง
ค ำถำมของผูถ้อืหุน้ 
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เร่ิมการประชุม เวลำ 14.00 น. 
 
 นำยอภชิำต ิจตูระกูล ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชมุ ("ประธำนฯ") โดยประธำนฯ กล่ำวตอ้นรบั
และขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่ำนทีเ่ขำ้ร่วมประชุมในครัง้นี้ และไดม้อบหมำยให ้ นำยนพพร  บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั                  
ซึง่ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรในทีป่ระชุม แถลงต่อทีป่ระชมุทรำบถงึรำยละเอยีดกำรจดัประชุมครัง้นี้ 
 
 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ไวรสัโคโรน่ำ หรอื COVID-19 ระลอกใหม่ และควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัดำ้นสุขภำพอนำมยัของท่ำนผูถ้อืหุน้และ                      
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดจ้ดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้เป็นกำรจดัประชมุผ่ำนสื่ออเิลกิทรอนิกสต์ำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ย
กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มำตรฐำนกำรรกัษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยไดเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิำรระบบ E-AGM ทีเ่ป็นไปตำม 
มำตรฐำนกำรจดัประชุมผำ่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่ำง ๆ ของส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่16 มนีำคม 2564 (วนั Record Date เพื่อก ำหนดสทิธใินกำรเขำ้รว่มประชมุ) มจี ำนวน
ทัง้หมด 49,909 รำย ถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 14,862,734,320 หุน้       
 
 ขณะเริม่เปิดประชมุมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้รว่มประชุม รวม 154 รำย นับจ ำนวนหุน้ทีม่ำประชมุและ                
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมกนัทัง้สิน้ 6,295,266,939 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.356 ซึง่มำกกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่32 แลว้   
 
 จำกนัน้ นำยนพพร บญุถนอม เลขำนุกำรในทีป่ระชมุ ชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินกำรออกเสยีงลงคะแนนและกำรนับกำร
ลงคะแนน โดยสรุปไดด้งันี้  
 
 (1) กำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นวนัน้ี ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถดกูำรถ่ำยทอดสดตลอดกำรประชุม รวมทัง้
ผลคะแนนในแต่ละวำระ ซึง่บรษิทัไดส้ำธติวธิกีำรใชร้ะบบออนไลน์เพื่อกำรออกเสยีงลงคะแนน และกำรถำมค ำถำมของ 
ผูถ้อืหุน้ในตอนเริม่ตน้ของกำรประชุมนี้แลว้ 

 
 (2)  ในกำรออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยถอืว่ำ 1 หุน้เท่ำกบั 1 เสยีง 

 
 (3) กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน้ทีม่อบฉนัทะ ซึง่มคี ำสัง่ระบุกำรลงคะแนนเสยีงมำในหนังสอืมอบฉนัทะเรยีบรอ้ย
แล้ว ในกรณีทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุควำมประสงค์ลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวำระใดไว ้ผูร้บัมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสยีง
ลงคะแนนส ำหรับระเบียบวำระนัน้ ๆ ได้ตำมที่เห็นสมควร โดยกำรคลิกเข้ำไปที่เมนูกำรลงคะแนนเสียงในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
 

โดยกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ถำมค ำถำมและแสดงควำมคดิเหน็ในประเดน็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสม ซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค ำถำมโดยกำรพมิพค์ ำถำมในหน้ำต่ำงหอ้งแชทในระบบ 
ตำมทีไ่ดส้ำธติไปในตอนตน้ของกำรประชุม โดยบรษิทัจะน ำค ำถำมของท่ำนไปตอบในวำระทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ไดก้ล่ำวเปิดกำรประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบยีบวำระทีร่ะบใุนหนังสอืเชญิประชุม 
ดงันี้  
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วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 25/2563 
 ซ่ึงจดัขึ้นเมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
 
 ประธำนฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมทีบ่รษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 25/2563 เมื่อวนัที ่                  
24 กรกฎำคม 2563 ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำและส่งรำยงำนกำรประชุมครัง้ดงักล่ำวใหท้่ำนผูถ้อืหุน้พจิำรณำรบัรองแลว้พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชมุครัง้นี้ รวมทัง้ไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.sansiri.com ดว้ยแลว้ ซึง่ในวำระนี้คณะกรรมกำร 
มคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรรบัรองรำยงำนกำรประชมุดงักล่ำว จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
    
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่             
24 กรกฎำคม 2563 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,295,924,964 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
     

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

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

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
  
วาระท่ี 2. พิจารณารบัรองรายงานประจ าปี รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั  
 และผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์  บุรณศริ ิ กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ               
ซึง่นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในรอบปี 2563 และรำยงำนประจ ำปีของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ 
และขอน ำเสนอภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 และแผนงำนประจ ำปี 2564 ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุป ดงันี้ 

 
 
 
 

http://www.sansiri.com/
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 ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั  
 

 ณ สิน้ปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม เป็นจ ำนวน 112,632 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อน                
เป็นจ ำนวน 4,296 ลำ้นบำท หรอืประมำณรอ้ยละ 4 โดยจ ำแนกไดด้งันี้      
 - ตน้ทุนโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อขำย และทีด่นิรอกำรพฒันำ ประมำณรอ้ยละ 74  
 - เงนิสด รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด และสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 11   
 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ประมำณรอ้ยละ 9  
 - ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน ประมำณรอ้ยละ 6 
 

 หนี้สนิรวมของแสนสริแิละบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 มจี ำนวนทัง้สิน้ 73,435 ลำ้นบำท ลดลงจำก        
ปีก่อนประมำณรอ้ยละ 4 ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้มจี ำนวน 39,197 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7,322 ลำ้นบำท เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อน  
 

 ในดำ้นของงบก ำไรขำดทุน ในปี 2563 แสนสริแิละบรษิทัย่อยมรีำยไดร้วมทัง้สิน้ 34,707 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้               
รอ้ยละ 34 จำกจ ำนวน 25,859 ลำ้นบำทในปี 2562 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร อย่ำงไรกด็ ี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรในปี 2563 เท่ำกบั 6,460 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัมกี ำไรก่อนหกั
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและภำษ ี เป็นจ ำนวน 3,196 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 17 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธใินปี 2563 ลดลงเป็น 
1,673 ลำ้นบำท หรอืลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 30  

 

 ส ำหรบัอตัรำก ำไรเบือ้งตน้ (Gross Profit Margin) ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโครงกำร ในปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 
25.03 ลดลงจำกปีก่อนเลก็น้อย ส่วนอตัรำก ำไรสุทธ ิ ลดลงจำกรอ้ยละ 9.25 เป็นรอ้ยละ 4.82 ส่งผลใหอ้ตัรำผลตอบแทน                        
ผูถ้อืหุน้ ลดลงจำกรอ้ยละ 7.63 เป็นรอ้ยละ 4.71 
 

 นอกจำกนี้ อตัรำส่วนหนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (Gearing Ratio) ลดลงจำก 1.82 เทำ่                               
มำอยู่ที ่ 1.42 เท่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิเฉพำะส่วนทีม่ดีอกเบีย้ ในปี 2563 เท่ำกบั 55,520 ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นเงนิกูส้ ำหรบั
โครงกำร จ ำนวน 19,816 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 36 หุน้กูช้นิดไม่มหีลกัประกนั จ ำนวน 31,662 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 57 
และเงนิกูย้มือื่น จ ำนวน 4,042 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 7 
 

 ก ำไรสุทธติ่อหุน้ในปี 2563 ลดลง จำก 0.17 บำท เป็น 0.12 บำท โดยจ่ำยเงนิปันผลต่อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 0.04 
บำท เมื่อวนัที ่20 พฤษภำคม 2564  
 
 สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรประกอบธุรกจิปี 2563  
 
 ในปี 2563 บรษิทัมรีำยไดร้วม 34,707 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ จ ำนวน 30,731 
ลำ้นบำท และรำยไดท้ีม่ำจำกธุรกจิบรกิำรอสงัหำรมิทรพัย ์จ ำนวน 3,102 ลำ้นบำท ส่วนทีเ่หลอืเป็นรำยไดอ้ื่น จ ำนวน 874 
ลำ้นบำท 
 
 ในดำ้นของรำยไดจ้ำกโครงกำรเพื่อขำยในปี 2563 ซึง่มจี ำนวน 30,559 ลำ้นบำท แบ่งสดัส่วนรำยไดเ้ป็นดงันี้ 
โครงกำรบำ้นเดีย่ว รอ้ยละ 47 โครงกำรทำวน์โฮม รอ้ยละ 9 โครงกำรมกิซ ์รอ้ยละ 4 และโครงกำรคอนโดมเินียม รอ้ยละ 40  
ทัง้นี้ และมโีครงกำรเปิดใหม่ในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 12 โครงกำร คดิเป็นมลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 14,930 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 5,297 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 35 ของมลูค่ำรวม, ทำวน์โฮม 
จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 2,535 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 17 ของมลูค่ำรวม, มกิซ ์ จ ำนวน 5 โครงกำร มลูค่ำ
โครงกำร 5,612 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม (ภำยใต ้บมจ. แสนสริ)ิ จ ำนวน 1 โครงกำร 
มลูค่ำโครงกำร 1,485 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำรวม 



              ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

   

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 : บรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน)                                               หน้ำ 6 / 18  

 แผนงำน ปี 2564  
 ในดำ้นของแผนงำนในปี 2564 นี้ บรษิทัมกีลยุทธท์ีส่ ำคญัหลำยประกำร ดงันี้  
 -  มุ่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรเพื่อตอบโจทยก์ำรอยู่อำศยัอย่ำงครบวงจร และครอบคลุมทุกช่วง
รำคำ โดยขยำยตลำดกลุ่มผลติภณัฑใ์นช่วงรำคำทีจ่บัตอ้งไดม้ำกขึน้ เพื่อสรำ้งโอกำสกำรมทีีอ่ยูอ่ำศยัของคนทุกกลุ่ม 
 -  มุ่งเน้นกำรเจำะตลำดทีอ่ยู่อำศยัแนวรำบทีย่งัคงมคีวำมตอ้งกำรอยู่อำศยัทีแ่ทจ้รงิอย่ำงต่อเนื่อง 
 - เน้นกำรเปิดตวัโครงกำรขนำดเลก็เพื่อควำมยดืหยุ่นและคล่องตวัในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงเหลอืและ 
สภำพคล่อง 
 - ใหค้วำมส ำคญักบักำรรกัษำสภำพคล่องและระดบัหนี้สนิ เพื่อสรำ้งควำมแขง็แกร่งใหก้บัองคก์รภำยใตภ้ำวะ
เศรษฐกจิทีผ่นัผวน 
 - ด ำเนินกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งองคก์รเพื่อเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพกำรท ำงำนของพนักงำนใหด้ยีิง่ขึน้ 
 - ผลกัดนักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ผ่ำน ‘Sansiri Green Mission’ ทีน่ ำไปปรบัใชต้ัง้แต่กำรออกแบบผลติภณัฑ ์
กำรบรกิำร และขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 
 - สื่อสำรผ่ำนแนวคดิ “ปีแหง่ควำมหวงั” โดยสรำ้งจุดยนืในฐำนะองคก์รทีส่รำ้งควำมหวงัแกผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยี                
ทุกฝ่ำย ผ่ำน ผลติภณัฑ ์บรกิำร กำรบรหิำรจดักำร และโครงกำรต่ำงๆ เพื่อกำรตอบแทนสงัคม 
 

โครงกำรเปิดใหมใ่นปี 2564 รวมทัง้สิน้ 24 โครงกำร คดิเป็นมลูค่ำโครงกำรรวมทัง้สิน้ 25,940 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย บำ้นเดีย่ว จ ำนวน 7 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 12,316  ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 47 ของมลูค่ำรวม, ทำวน์โฮม 
จ ำนวน 9 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 6,832 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 26 ของมลูค่ำรวม, มกิซ ์ จ ำนวน 3 โครงกำร มลูค่ำ
โครงกำร 2,670 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำรวม และคอนโดมเินียม จ ำนวน 5 โครงกำร มลูค่ำโครงกำร 4,121 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 16 ของมลูค่ำรวม 
 

อน่ึง เป้ำยอดขำย หรอื presale target ในปี 2564 เพิม่ขึน้ประมำณรอ้ยละ 19 จำก 26,156 ลำ้นบำท เป็น 
31,000 ลำ้นบำท  

 
ส ำหรบัยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดท้ัง้หมดของแสนสริ ิ หรอื Presale Backlog (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 เมษำยน 2564)           

มอียู่ประมำณ 24,613 ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ำยไดใ้น ปี 2564 ประมำณ 16,229 ลำ้นบำท, ปี 2565 ประมำณ 5,185 
ลำ้นบำท ปี 2566 ประมำณ 3,009 ลำ้นบำท และในปี 2567 อกีประมำณ 191 ลำ้นบำท 

 
ในส่วนของยอดขำยรอรบัรูร้ำยไดข้องบรษิทัรว่มทุน (Joint Venture) กบั กลุ่มบรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ำกดั 

(มหำชน) (“กลุ่มบทีเีอส”) และ กลุ่มโตควิ คอรป์อเรชัน่ (“กลุ่มโตควิ”) (ขอ้มลู ณ วนัที ่4 เมษำยน 2564) มอียู่ประมำณ 5,396 
ลำ้นบำท โดยแบ่งเป็นยอดรบัรูร้ำยไดใ้นปี 2564 ประมำณ 2,244 ลำ้นบำท, ปี 2565 ประมำณ 2,858 ลำ้นบำท และในปี 
2566 อกีประมำณ 295 ลำ้นบำท  

 
ควำมคบืหน้ำของกำรเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) 
 
โครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (CAC) มมีตใิหก้ำรรบัรองบรษิทั แสนสริ ิ

จ ำกดั (มหำชน) เป็นสมำชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 12 
กุมภำพนัธ ์ 2561 ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัไดย้ื่นขอต่ออำยุกำรรบัรองเป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้น
ทุจรติ และไดร้บัต่ออำยุกำรรบัรองฯ ตัง้แตว่นัที ่ 30 กนัยำยน 2563 ซึง่จะครบก ำหนดอำยุกำรรบัรองฯ 3 ปี ในวนัที ่                      
30 กนัยำยน 2566  

 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตริบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษิทั และผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ      
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

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

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุนซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 ประจ ารอบปีบญัชี 2563 ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร์  บุรณศริ ิ กรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                
ซึง่นำยวนัจกัร ์ บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั           
พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 39 ทีไ่ดก้ ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้กีำรท ำงบดุลและบญัชกี ำไรขำดทนุ 
ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชมุ
พจิำรณำอนุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2563 ซึง่ไดผ้่ำนกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี                
รบัอนุญำตแลว้ ตำมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่ำนผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชุมแลว้  
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัอินุมตังิบดุลและงบก ำไรขำดทุนซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทั ประจ ำรอบปีบญัช ี2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ตำมทีเ่สนอ   
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 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

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

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
 ส าหรบัผลการด าเนินงาน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมกำรบรหิำร เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชุม ซึง่นำยวนัจกัร ์
บุรณศริ ิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ บรษิทัตอ้งจดัสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ซึง่เป็นเรื่องทีต่อ้งด ำเนินกำร 
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวทุ้กปี ในอตัรำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปี จนกว่ำจะครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
ซึง่คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 จ ำนวน 83.65 
ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ในส่วนของกำรจ่ำยเงนิปันผล คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผล
ประจ ำปี 2563 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สำมญั ในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท (สีส่ตำงค)์ โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
ในวนัที ่16 มนีำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2564  
 
 กำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำดงักลำ่วขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็ว่ำเหมำะสมและสอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรจดัสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 (1) จดัสรรก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 จ ำนวน 83.65 ลำ้นบำท เพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยที่
ก ำไรในส่วนทีจ่ดัสรรเป็นทุนส ำรองดงักล่ำวเป็นก ำไรจำกงบกำรเงนิรวม 
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 (2) จ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท (สีส่ตำงค)์ คดิเป็นเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ 594.5                 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลในวนัที่ 16 มนีำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก ่                 
ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่20 พฤษภำคม 2564 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ       
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,296,319,664 0 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 100.00) - - - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                 
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ              
ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 16 ก ำหนดใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำมในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี                           
โดยปัจจุบนับรษิทัมกีรรมกำร จ ำนวนทัง้สิน้ 12 ท่ำน ดงันัน้ จงึมกีรรมกำรทีต่อ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปีนี้ จ ำนวน                  
4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
   1) นำยวชิญำ จำตกิวณชิ  - กรรมกำร 
   2) นำยธงชยั จริอลงกรณ์  - กรรมกำร 
   3)  นำยศุภนิจ จยัวฒัน์  - กรรมกำรอสิระ 
   4)  นำยอุทยั อุทยัแสงสุข  - กรรมกำร 
 
 ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิในเรือ่งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี บรษิทัไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยได้
ประกำศหลกัเกณฑผ์่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทั ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวำคม 2563 – 31 มกรำคม 2564 ซึง่ส ำหรบักำรประชุมครัง้นี้ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รำยใดเสนอชื่อบุคคลมำยงับรษิทั  
 
  โดยทีค่ณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำกลัน่กรองตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
ซึง่ไดด้ ำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำม
วำระในปีนี้ทัง้สีท่่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัตอ่ไปอกีวำระหนึ่ง โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอื
เชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชมุแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 
  อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 ในกำรนี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นรำยบุคคล 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
   
มติท่ีประชุม 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้ นำยวชิญำ จำตกิวณิช, นำยธงชยั จริอลงกรณ์, นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ 
และ นำยอุทยั  อุทยัแสงสุข ซึง่เป็นกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกี
วำระหนึ่ง ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรองอย่ำงเหมำะสมแลว้  
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,664 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ  
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำร ประเภทกรรมกำร 
เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

ไม่เหน็ดว้ย 
(เสยีง) 

งดออกเสยีง 
(เสยีง) 

บตัรเสยี
(เสยีง) 

1. นำยวชิญำ จำตกิวณิช กรรมกำร 5,802,691,440 493,627,224 1,000 ไม่มบีตัรเสยี 

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

2. นำยธงชยั จริอลงกรณ์ กรรมกำร 5,819,310,388 477,005,076 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

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

3. นำยศุภนิจ จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 6,262,944,564 33,370,900 4,200 ไม่มบีตัรเสยี 

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

4. นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำร 5,817,112,388 469,325,376 9,881,900 ไม่มบีตัรเสยี 

 ทีเ่ป็นผูบ้รหิำร (รอ้ยละ 92.3891) (รอ้ยละ 7.4540) (รอ้ยละ 0.1569) - 

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
 ทัง้นี้ นำยศุภนจิ จยัวฒัน์ ซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอกีวำระหนึ่งมคีุณสมบตัเิป็น
กรรมกำรอสิระดว้ย 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั  
  และค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
 
 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                              
ซึง่นำยนพพร บญุถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร และกรรมกำร                   
ชุดย่อย ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation 
Committee) ของบรษิทั เหน็ควรเสนอใหก้ ำหนดค่ำตอบแทนตำมปกต ิ ประจ ำปี 2564 ใหแ้ก่คณะกรรมกำร ในรปูของ                 
เบีย้ประชมุ ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    

 (1) ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  
   

  (1.1) ค่ำตอบแทนประจ ำ  
   ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) 
กล่ำวคอื อตัรำท่ำนละ 20,000 บำท ต่อกำรประชมุคณะกรรมกำร 1 ครัง้ โดยก ำหนดเพดำนในกำรจ่ำยไวไ้ม่เกนิเดอืนละ                     
2 ครัง้ ทัง้นี้ หำกเดอืนใดมกีำรเรยีกประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ครัง้ ใหจ้่ำยเบีย้ประชุมกรรมกำรเพยีงเท่ำอตัรำเบีย้
ประชุมกรรมกำรในสองครัง้แรกเท่ำนัน้  
 

  (1.2) ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive director)   
   ก ำหนดค่ำตอบแทนพเิศษ ประจ ำปี 2564 ใหแ้ก่กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร (non-executive 
director) จ ำนวน 7 ท่ำน เป็นจ ำนวนเงนิรวมทัง้สิน้ 2.1 ลำ้นบำท ดงันี้ 

 
กรรมการท่ีมิได้เป็นผูบ้ริหาร ต าแหน่ง อตัราค่าตอบแทนพิเศษ 

นำยเจษฎำวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์ รองประธำนกรรมกำร  
และกรรมกำรอสิระ 

300,000 บำท 

นำยธงชยั  จริอลงกรณ์ กรรมกำร 300,000 บำท 
นำยพรทตั อมตววิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยศุภนิจ  จยัวฒัน์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 
นำยวชิญำ จำตกิวณชิ กรรมกำร 300,000 บำท 
นำยวรีะนันท ์ ชื่นสุวรรณ กรรมกำรอสิระ 300,000 บำท 

 
 (2) สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ – ไมม่ ี– 
 
  ค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการชุดย่อย ก ำหนดไวด้งันี้ 
 

(1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ก ำหนดไวใ้นรปูของค่ำตอบแทนรำยเดอืน ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) 
 

(2) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ  
    ก ำหนดไวใ้นรปูของเบีย้ประชมุกรรมกำร ในอตัรำเดมิ (เท่ำกบัอตัรำทีจ่่ำยในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ) ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  50,000 บำท / เดอืน 

กรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  30,000 บำท / คน / เดอืน 

ประธำนในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 

เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 
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กรรมกำรในคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

ประธำนในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชุม 20,000 บำท / ครัง้ 

กรรมกำรในคณะกรรมกำร CSR เบีย้ประชุม 20,000 บำท / คน / ครัง้ 

 
 หมำยเหตุ : บรษิทัไม่ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรลงทุนและคณะกรรมกำรบรหิำร 
 
 อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุม 
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

นำยรฐัวชิญ์ วงษ์ศลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอย สอบถำมว่ำ ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร
ส ำหรบัปี 2563 ก ำหนดไวเ้ป็นจ ำนวนเท่ำไร 
 

  นำยวนัจกัร ์บุรณศริ ิกรรมกำรบรหิำร ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ ค่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร
ประจ ำปี 2563 ก ำหนดไวใ้นอตัรำท่ำนละ 700,000 บำท ในขณะทีค่่ำตอบแทนพเิศษส ำหรบักรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
ประจ ำปี 2564 ลดลงจำกปีก่อน โดยก ำหนดไวใ้นอตัรำท่ำนละ 300,000 บำท 

 
 เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์
  
 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 
มติท่ีประชุม  
  ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรของบรษิทั และค่ำตอบแทน
ส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั ประจ ำปี 2564 ตำมทีเ่สนอ 
 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกวำ่ 2/3 (สองในสำม) ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุม (ตำมมำตรำ 90 ของ พ.ร.บ. บรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535) ดงันี้ 
 

 เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

5,996,833,938 297,382,499 2,103,333 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 95.2435) (รอ้ยละ 4.7231) (รอ้ยละ 0.0334) - 

 
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
 

  ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก ำหนดใหท้ีป่ระชมุ
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะ 
ตอ้งแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชสี ำหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และก ำหนดค่ำสอบบญัช ี 
 

  คณะกรรมกำรโดยกำรพจิำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เหน็ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
แต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีแห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  เน่ืองจำกพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ ผูส้อบบญัชี
ดงักล่ำวมคีุณสมบตัติำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด มคีวำมเชีย่วชำญในกำร
สอบบญัช ี และมผีลกำรปฏบิตังิำนเป็นทีน่่ำพอใจ และก ำหนดค่ำสอบบญัชสี ำหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564                    
เป็นจ ำนวนเงนิ 2.5 ลำ้นบำท ซึง่ไม่รวมค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) ทีบ่รษิทัจะจ่ำยตำมจรงิ ตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืนัดประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 

รายชื่อผู้สอบบญัชี เลขท่ี 
ผู้สอบบญัชี 

จ านวนปีท่ีสอบบญัชีให้กบับริษทั 

1. นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกลุ  3516 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั  
ในปี 2558 และปี 2560  

2. นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ 4496 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 
3. นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ   4521 เป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทัใน 

ปี 2561 - 2563 
4. นำงสำวรสพร เดชอำคม 5659 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมอืชื่อในงบกำรเงนิของบรษิทั 

 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งมอี ำนำจตรวจสอบ ท ำ และลงนำมในรำยงำนกำรสอบบญัช ี ทัง้นี้ ขอ้มลู
เปรยีบเทยีบค่ำสอบบญัชใีนปีทีผ่่ำนมำ มดีงันี้ 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 
ค่ำสอบบญัช ี 2.5 ลำ้นบำท 2.5 ลำ้นบำท 
ค่ำบรกิำรอื่น (Non-audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 นอกจำกนี้ บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัดว้ย ทัง้นี้ บรษิทั 
ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยดงักล่ำวขำ้งตน้ ไมม่ี
ควำมสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเป็นอสิระแต่อย่ำงใด 
 
 อนึ่ง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  
 
 ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นำงสำวศรสุีภำงค ์ เลก็ใจซื่อ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงสำวทศิำรตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถำมว่ำ ค่ำสอบ
บญัช ีจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท เป็นค่ำสอบบญัชเีฉพำะของบรษิทั แสนสริ ิจ ำกดั (มหำชน) หรอืรวมถงึค่ำสอบบญัชขีองบรษิทั
ในเครอื 
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 นำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ ค่ำสอบบญัชจี ำนวน 2.5 ลำ้นบำท เป็นค่ำสอบบญัชี
เฉพำะของบรษิทั แสนสริ ิ จ ำกดั (มหำชน) เพยีงบรษิทัเดยีว ส่วนค่ำสอบบญัชขีองบรษิทัในเครอืในปี 2564 รวมประมำณ              
10.64 ลำ้นบำท 
 
มติท่ีประชุม 
  ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ นำงสำวรุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่
3516 หรอื นำงกิง่กำญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 4496 หรอื นำงสำวพมิพใ์จ มำนิตขจรกจิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 4521 หรอื นำงสำวรสพร เดชอำคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่ 5659                        
แห่งบรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชสีิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2564                      
โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชไีวเ้ป็นจ ำนวน 2.5 ลำ้นบำท ตำมขอ้เสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบทีไ่ดพ้จิำรณำกลัน่กรอง
อย่ำงเหมำะสมแลว้ 

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำกของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและ 
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

6,294,318,770 2,001,000 0 ไม่มบีตัรเสยี 
(รอ้ยละ 99.9682) (รอ้ยละ 0.0318) - - 

   
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม ทุนจดทะเบียน 21,146,125,722.40 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่ 20,343,625,722.40 บาท โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 
 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยนพพร บุญถนอม ในฐำนะเลขำนุกำรในทีป่ระชมุ เป็นผูช้ีแ้จงขอ้มลูประกอบกำร
พจิำรณำในวำระนี้ใหท้ีป่ระชุมทรำบ ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ บรษิทัมหีุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำ
ออกจ ำหน่ำยทีจ่ะตอ้งท ำกำรยกเลกิ รวมจ ำนวนทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

(1) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ำรองไวเ้พือ่รองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิESOP # 7 ซึง่ครบก ำหนด 
อำยุแลว้เมื่อวนัที ่31 สงิหำคม 2563 เป็นจ ำนวน 300,000,000 หุน้ 
 

 (2) หุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ำรองไวเ้กนิกว่ำจ ำนวนหุน้เพื่อรองรบักำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้กบุ่คคลในวงจ ำกดั (private placement) เป็นจ ำนวน 450,000,000 หุน้ 
 
  ดงันัน้ บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกเดมิ ทุนจดทะเบยีน 21,146,125,722.40 
บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บำท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำออกจ ำหน่ำย รวมทัง้สิน้ 
750,000,000 หุน้ ทัง้นี้ กำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำวจะไมม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เนื่องจำกเป็นกำรตดัหุน้ส่วน 
ทีย่งัไม่ไดม้กีำรน ำออกจ ำหน่ำย รวมถงึมไิดม้กีำรช ำระคนืเงนิจำกกำรลดทุนใดๆ ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผลจำกกำรลดทุนขำ้งตน้ 
บรษิทัจะตอ้งขออนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบยีน
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ดงักล่ำว โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนกำรประชมุแลว้                   
จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 
 อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ โดยมผีูถ้อืหุน้สอบถำม      
ซึง่มสีำระส ำคญัโดยสรุปดงันี้  
 

 นำงสำวศรสุีภำงค ์เลก็ใจซื่อ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงสำวทศิำรตัน์ เอีย่มวศิษิฎ์ สอบถำมว่ำ กำรลดทนุ
มปีระโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้อย่ำงไร 

 
 นำยนพพร บญุถนอม เลขำนุกำรบรษิทั ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ กำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แสนสริ ิ จ ำกดั 

(มหำชน) ในครัง้นี้เป็นไปตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำย เน่ืองจำกกำรเพิม่ทุนในปี 2563 เป็นแบบก ำหนดวตัถุประสงคไ์ว้
ชดัเจน ซึง่เมื่อมหีุน้ทีไ่ม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำยตำมวตัถปุระสงค ์จงึจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรลดทุนจดเบยีนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
ทัง้นี้ กำรลดทุนจดทะเบยีนดงักล่ำวจะไม่มผีลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เน่ืองจำกเป็นกำรตดัหุน้ในส่วนทีย่งัไม่ไดม้กีำร
น ำออกจ ำหน่ำย ไมใ่ชทุ่นจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 
 
มติท่ีประชุม  
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จำกเดมิ ทุนจดทะเบยีน 
21,146,125,722.40 บำท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 20,343,625,722.40 บำท โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้ ำ
ออกจ ำหน่ำย รวมทัง้สิน้ 750,000,000 หุน้ และแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ ขอ้ 4 ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
กำรลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงัตอ่ไปนี้ 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ ำนวน 20,343,625,722.40 บำท 
 แบ่งออกเป็น 19,012,734,320 หุน้ 
 มลูค่ำหุน้ละ 1.07   บำท 

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

 
 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 
  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

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

  
 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ตามแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) ภายใต้เง่ือนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวตามท่ีได้รบัอนุมติัจาก               
ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563             

  

 ประธำนฯ ไดข้อใหน้ำยนพพร บุญถนอม เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอยีดต่อทีป่ระชมุ                                  
ซึง่นำยนพพร บุญถนอม ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่ำ ตำมทีท่ีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 
ไดม้มีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ ำนวนไม่เกนิ 1,400 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท (ซึง่คดิเป็น
จ ำนวนประมำณรอ้ยละ 9 ของทนุจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหม้กีำรเพิม่ทุน
แบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ ำนวน
หรอืแตบ่ำงส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในครำวเดยีวกนัหรอืเป็นครำว ๆ ไปกไ็ด ้
 

 อย่ำงไรกต็ำม เน่ืองจำกระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัดงักล่ำวจะครบก ำหนดในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสำมญั                 
ผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ดงันัน้ คณะกรรมกำรจงึมมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ
กำรขยำยระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตำมแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ภำยใตเ้งือ่นไข
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่ 24 
กรกฎำคม 2563 ทุกประกำร โดยมรีำยละเอยีดตำมทีป่รำกฏในหนังสอืเชญิประชุม ซึง่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อน
กำรประชุมแลว้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิำรณำ 
 

อน่ึง วำระนี้ตอ้งผ่ำนมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

  ทัง้นี้ ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถำมรำยละเอยีดและแสดงควำมคดิเหน็ ปรำกฏว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้
ซกัถำม คดัคำ้น หรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมออกเสยีงลงคะแนนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

 ประธำนฯ ไดข้อใหเ้ลขำนุกำรในทีป่ระชมุแถลงผลกำรนับคะแนนเสยีง และกล่ำวสรุปเป็นมต ิดงันี้ 
 

มติท่ีประชุม 
 ทีป่ระชมุพจิำรณำแลว้ มมีตอินุมตัิกำรขยำยระยะเวลำกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั ตำมแบบมอบ
อ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกนิ 1,400 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) 
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.07 บำท ซึง่จะครบก ำหนดในวนัทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 โดยเงือ่นไขกำรจดัสรรหุน้
สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวจะเป็นไปตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎำคม 2563 
ทุกประกำร 
 

 ในวำระนี้ มผีูถ้อืหุน้มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนนรวมทัง้สิน้ 6,296,319,770 หุน้ 
 

  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตดิว้ยคะแนนเสยีงมำกกว่ำ 3/4 (สำมในสี)่ ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

(เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) (เสยีง) 

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

   

 (ค ำนวณฐำนคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี) 
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วาระท่ี 10. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
  ประธำน แจง้ต่อทีป่ระชมุว่ำ ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 ไดก้ ำหนดไวว้ำ่                 
ผูถ้อืหุน้จะสำมำรถเสนอวำระอื่น ๆ เพื่อพจิำรณำในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ได ้ จะตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมด 
 
 และเมื่อไมม่ผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบยีบวำระที ่ 10 แลว้ ประธำนฯ จงึไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวำ่ไดป้ระชุมครบ 
ทุกระเบยีบวำระแลว้ 
 
  จำกนัน้จงึไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม และเสนอควำมคดิเหน็เรื่องอื่น ๆ ซึง่มไิดบ้รรจุไวใ้นวำระกำรประชมุ 
ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 
 
      นำยรฐัวชิญ์ วงษ์ศลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอยสอบถำมว่ำ ในปัจจุบนั แสนสริ ิ                       
มโีครงกำรใดทีเ่ป็นโครงกำรส ำคญัและน่ำสนใจบำ้ง 
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ ในปี 2564 แสนสริ ิ
วำงแผนเปิดตวัโครงกำรใหม่ จ ำนวน 24 โครงกำร มลูค่ำ 26,000 ลำ้นบำท โดยภำยในไตรมำสทีส่องจะมกีำรเปิดตวัโครงกำร
ใหม่ จ ำนวน 7 โครงกำร ยกตวัอย่ำงโครงกำรส ำคญั ๆ เช่น โครงกำรบูกำ้น (Bugaan) ซึง่เป็นโครงกำรบำ้นเดีย่ว 3 ชัน้ รำคำ
เริม่ตน้ 30 ลำ้นบำท และมเีพยีง 14 ยนูิต ส่วนโครงกำรคอนโดมเินียม ไดแ้ก่ เดอะ มฟู (The Muve) ซึง่ตัง้อยู่ใน                          
4 ท ำเล โดยจะเปิดตวัโครงกำรบรเิวณมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์เป็นโครงกำรแรก นอกจำกนี้ ยงัมโีครงกำรทำวน์เฮำส ์                   
ทีช่ื่อว่ำ โครงกำรสริ ิ เพลส ตัง้อยู่บรเิวณถนนบำงนำ-ตรำด โดยบรษิทัจะทยอยเปิดโครงกำรในไตรมำสทีส่ำม จ ำนวน 7 
โครงกำร และไตรมำสทีส่ี ่จ ำนวน 10 โครงกำร ตำมล ำดบั  
 

 นำยรฐัวชิญ์ วงษศ์ลิป์ ในฐำนะผูร้บัมอบฉนัทะของนำงมรกต ยบิอนิซอย สอบถำมว่ำ แสนสริมิโีครงกำรส ำหรบั      
ผูส้งูวยั เพื่อรองรบัสงัคมผูส้งูอำยุ หรอืไม่ 
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมว่ำ แสนสริมิโีครงกำร 
ในลกัษณะเดยีวกบัทีท่่ำนผูถ้อืหุน้สอบถำม โดยเรำเรยีกโครงกำรลกัษณะน้ีว่ำ Wellness ซึง่อยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำโครงกำร
เพื่อรองรบักำรอยู่อำศยัของคนทัง้ 3 รุ่น (Generation) ไมใ่ช่เพยีงผูส้งูวยัเท่ำนัน้  
 

 นำยธญัพสิฐิ เจยีวชญำนนท ์ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ แสนสริมิกีลยุทธอ์ยำ่งไรเพื่อรองรบั
มำตรกำรและกฎหมำยเกีย่วกบักำรเพิม่สดัส่วนกำรถอืครองอสงัหำรมิทรพัยข์องชำวต่ำงชำต ิ
 

 นำยอุทยั อุทยัแสงสุข กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ แสนสริมิกีำร
เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัลูกคำ้ชำวต่ำงชำต ิ ดงัจะเหน็ไดจ้ำกสดัส่วนของลูกคำ้ชำวต่ำงชำตขิองแสนสริใินช่วงทีผ่่ำนมำ หำก
กฎหมำยดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช ้แสนสริกิจ็ะสำมำรถพฒันำโครงกำรทีส่อดรบักบักฎหมำยไดท้นัท่วงท ี
 

 นำงสำวสุภคัธำ เท่งเจยีว ผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุดว้ยตนเอง สอบถำมว่ำ แสนสริไิดร้บัผลกระทบมำก/น้อย
เพยีงใดจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ระลอกใหม ่ และหำกรฐับำลยงัไม่สำมำรถจดัหำวคัซนีไดเ้พยีงพอต่อควำม
ตอ้งกำร จะส่งผลกระทบในระยะยำวหรอืไม่ 
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 นำยอุทยั อทุยัแสงสขุ กรรมกำรและประธำนผูบ้รหิำรสำยงำนปฏบิตักิำร ตอบขอ้ซกัถำมวำ่ บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบกำรทัว่ไป อย่ำงไรกด็ ีหำกมกีำรฉีดวคัซนีไดค้รอบคลุมกจ็ะท ำใหส้ถำนกำรณ์คลีค่ลำย และ
กลบัสู่สภำวะปกตไิดโ้ดยเรว็ 
 

  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถำมเพิม่เตมิ และไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเขำ้พจิำรณำอกี นำยอภชิำต ิ จตูระกูล ประธำน                         
ในทีป่ระชมุ จงึกล่ำวปิดประชุมและขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลำมำร่วมประชมุ  
 
   ปิดประชุมเวลำ 15.17 น. 
 
  อนึ่ง หลงัจำกเริม่กำรประชุมไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมจี ำนวนผูถ้อืหุน้
ทีม่ำประชุมดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะเพิม่ขึน้จำก ณ เวลำทีเ่ปิดประชุม รวมทัง้สิน้เป็น 160 รำย นับจ ำนวนหุน้ทีถ่อื
รวมกนัไดท้ัง้สิน้ 6,296,334,770 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.3632 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
 
 
 
      ลงชื่อ                 -ลำยมอืชือ่-  ประธำนทีป่ระชุม 
                 (นำยอภชิำต ิจตูระกูล)  
 
 
      ลงชื่อ                -ลำยมอืชือ่-  เลขำนุกำรในทีป่ระชมุ 
                 (นำยนพพร บญุถนอม)            /ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 
 
 
      ลงชื่อ               -ลำยมอืชือ่-  ผูบ้นัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

               (นำงสำวจนิดำ เอีย่มศรยิำรกัษ์)      
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ขัน้ตอนการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code)  

ส าหรบัดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยืน 
 

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") โดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ได้พฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี และรายงานความยัง่ยนืในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหสั                
ควิอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรยีกดูขอ้มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด
ขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

 
ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
2. สแกน โดยหนักลอ้งถ่ายรปูบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่่องไปที ่QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลเอกสาร

ประกอบการประชุม 
 

หมายเหตุ    กรณีทีไ่ม่มขีอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผูถ้อืหุน้สามารถสแกน QR Code จาก  
                แอปพลเิคชนั (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Android 

1. เปิดแอปพลเิคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

• เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) 
• เลอืก QR Code 
• สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชุม 
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นิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") 
 

 กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคล้องกบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 
 1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย            
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
 
 2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ [ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ 
หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ]  
 
 3.  ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น               
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย 
 
 4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่          
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
 
 5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื                      
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่  
 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ                
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม               
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ               
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  
 
 7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื            
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
 8.  ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบรษิทั
ย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษา        
ที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
 
 9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
 

 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถงึ (9) แลว้ กรรมการอสิระอาจ
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม              
บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ 
(collective decision) ได ้
 
 ทัง้นี้  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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รายนามและประวติัของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้ได้รบัการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ  :  นายอภิชาติ จตูระกลู  
 

ต าแหน่งปัจจบุนั :  - ประธานกรรมการ  
                                          - ประธานกรรมการลงทุน 
                                          - กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
 

อายุ   :  61 ปี 
 

สญัชาติ                                    :  ไทย 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ (กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา         : เป็นกรรมการรายเดมิของบรษิทั  
โดยคณะกรรมการบรษิัทไดม้มีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและด าเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทัง้
พจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ของกรรมการทีค่ รบวาระแลว้ 
เห็นว่าเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 27 ปี 4 เดอืน 9 วนั (วนัทีเ่ขา้เป็นกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2538) 
                    (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง 

       รวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดอืน 9 วนั)(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 2565) 
 

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาโท (บรหิารธุรกจิ) University of San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  : ปรญิญาตร ีBachelor of Science (B.S.), Finance, University of Utah ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

• ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคญั 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน  :               -ไม่ม-ี 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/องคก์รอ่ืน  :  ปัจจบุนั จ านวน 36 บรษิทั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ทเวลฟ์ จ ากดั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ อเีลฟเว่น จ ากดั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เทน็ จ ากดั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ไนน์ จ ากดั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เอท จ ากดั 
  2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทร ีจ ากดั 

   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่นทนี จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์นี จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ อเีลฟเว่น จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซ์ จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ไฟฟ์ จ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทร ีจ ากดั 
   2563 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ท ูจ ากดั 
   2562 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เซเว่น จ ากดั 
   2562 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ซกิซ์ จ ากดั 
   2562 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ ไฟฟ์ จ ากดั 
   2561 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั 
   2561 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ โฟร ์จ ากดั 
   2561 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ ทร ีจ ากดั 
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   2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ วนั จ ากดั 
   2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิเวนเจอรส์ จ ากดั 
   2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ปารณทั จ ากดั 
   2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั จริภาส เรยีลตี ้จ ากดั 
   2559 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริวิฒันา โฮลดิง้ จ ากดั 
   2552 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้สเปซ จ ากดั 
   2551 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เซเว่น จ ากดั 
   2549 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ปภานัน จ ากดั 
   2549 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั เรด โลตสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
   2546 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั อาณาวรรธน์ จ ากดั 
   2546 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พวิรรธนา จ ากดั 
   2545 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
   2545 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิไชน่า จ ากดั 
   2543 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ควิท ีไลฟ์สไตล ์จ ากดั 
   2541 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
   2533 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ชนชยั จ ากดั 
   2546 – 2563: กรรมการ: บรษิทั ศูนยบ์ุคลากรสาธติพฒันา จ ากดั 
   2561  2562: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ โฟร ์จ ากดั 
   ก.พ. - ม.ิย. 2561: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ วนั จ ากดั 
   2552 - 2560: กรรมการ: บรษิทั ทชั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
   ส.ค. – ต.ค. 2559: กรรมการ: บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีจ ากดั 
   ม.ีค. – ส.ค.2559: กรรมการ: บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทนี จ ากดั 
   2549 – 2559: กรรมการ: บรษิทั แปซฟิิค ชาเลนจ ์โฮลดิง้ จ ากดั 
 

 - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  :  -ไมม่-ี     
   หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  
 

• การถือหุ้นในบริษทั :  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

       1) ตนเอง 306,900,000 306,900,000 ไม่ม ี
       2) คู่สมรส               ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
       3) บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 

• การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 :  
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั     11  ครัง้    จาก   11    ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน                                  1  ครัง้    จาก     1    ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                               1  ครัง้    จาก     1    ครัง้ 
 

• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย :  
    เป็นลูกพีลู่กน้องของ นายเศรษฐา ทวสีนิ นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิและนายวชิญา จาตกิวณชิ 
 

• การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า : ไม่เป็น 

    - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) : ไม่เป็น 
    - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ : ไม่ม ี
    - อื่นๆ : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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ช่ือ-นามสกลุ                     :  นายเศรษฐา ทวสิีน 
 

ต าแหน่งปัจจบุนั            :  - กรรมการ  
- ประธานอ านวยการ 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- รองประธานกรรมการลงทุน 
- กรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื 
- กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

 

อายุ                                   :  60 ปี 
 

สญัชาติ                             :  ไทย 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้  : กรรมการ (กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา         : เป็นกรรมการรายเดมิของบรษิทั  
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและด าเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทัง้
พจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบวาระแลว้ 
เห็นว่าเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 27 ปี 4 เดอืน 9 วนั (วนัทีเ่ขา้เป็นกรรมการ 22 พฤศจกิายน 2538) 
                    (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง 

       รวมเป็นเวลา 30 ปี 4 เดอืน 9 วนั)(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 2565) 
 

วฒิุการศึกษา  : ปรญิญาโท (บรหิารธุรกจิ-การเงนิ) Claremont Graduate School ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคญั 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน  : ปัจจุบนั จ านวน 1 บรษิทั 

     ธ.ค.2564 - ปัจจบุนั: กรรมการ: บรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/องคก์รอ่ืน  :  ปัจจบุนั จ านวน 36 บรษิทั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ทเวลฟ์ จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ อเีลฟเว่น จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เทน็ จ ากดั  
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ไนน์ จ ากดั  
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เอท จ ากดั  
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทร ีจ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่นทนี จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์นี จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั : กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ อเีลฟเว่น จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซ์ จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ไฟฟ์ จ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ทร ีจ ากดั 
2563 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิโฮลดิง้ ท ูจ ากดั 
2562 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ เซเว่น จ ากดั  
2562 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ซกิซ์ จ ากดั 
2562 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ ไฟฟ์ จ ากดั 
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2561 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ ไฟฟ์ จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ โฟร ์จ ากดั 
2561 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ ทร ีจ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั สริ ิสมารท์ วนั จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการ: บรษิทั สริ ิเวนเจอรส์ จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ปารณทั จ ากดั 
2560 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั จริภาส เรยีลตี ้จ ากดั 
2559 - ปัจจุบนั : กรรมการ: บรษิทั สริวิฒันา โฮลดิง้ จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ปภานัน จ ากดั 
2553 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั เอส. ย.ู เอน็. แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2552 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั เอน็อดี ีแมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้สเปซ จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั : กรรมการ: บรษิทั แสนสริ ิไชน่า จ ากดั 
2549 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั เรด โลตสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พวิรรธนา จ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั อาณาวรรธน์ จ ากดั 
2543 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ควิท ีไลฟ์สไตล ์จ ากดั 
2541 - ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั พลสั พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2533 - ปัจจุบนั : กรรมการ: บรษิทั ชนชยั จ ากดั 
2546 - 2563: กรรมการ: บรษิทั ศูนยบ์ุคลากรสาธติพฒันา จ ากดั 
2561 - 2562: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ โฟร ์จ ากดั 
ก.พ. - ม.ิย. 2561: กรรมการ: บรษิทั สริพิฒัน์ วนั จ ากดั 
ส.ค. - ต.ค. 2559: กรรมการ: บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีจ ากดั 
ม.ีค. - ส.ค. 2559: กรรมการ: บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทนี จ ากดั 
2549 - 2559: กรรมการ: บรษิทั แปซฟิิค ชาเลนจ ์โฮลดิง้ จ ากดั 

 
 

 - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั หรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบั
บริษทั:  ไม่ม ี
 

•  การถือหุ้นในบริษทั :  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

       1) ตนเอง 661,002,734 661,002,734 ไม่ม ี
       2) คู่สมรส               ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
       3) บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

• การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 :  
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั     11  ครัง้    จาก   11    ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม      3  ครัง้    จาก     3    ครัง้ 
  (ปัจจุบนัปรบัโครงสรา้งเป็น คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื) 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการลงทุน                               1  ครัง้    จาก     1    ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                               1  ครัง้    จาก     1    ครัง้ 
 

• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย :  
เป็นลูกพีลู่กน้องของ นายอภชิาต ิจตูระกูล และ นายวนัจกัร ์บุรณศริ ิ
 

• การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า : ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) : ไม่เป็น 
 - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ : ไม่ม ี
 - อื่น ๆ   : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

         



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  5 
 

หน้า 5 / 7  
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์
  

ต าแหน่งปัจจบุนั  : - กรรมการอสิระ  
     - ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื  
     - กรรมการตรวจสอบ 
     - กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
     - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

อาย ุ : 61  ปี 
 

สญัชาติ : ไทย 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอสิระ 
 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา         : เป็นกรรมการรายเดมิของบรษิทั  
โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination 
and Compensation Committee) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองและด าเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทัง้
พจิารณาถงึความเหมาะสมในดา้นคุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ของกรรมการทีค่รบวาระแลว้ 
เห็นว่าเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และหน่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 7 ปี 8 เดอืน 5 วนั (วนัทีเ่ขา้เป็นกรรมการ 27 กรกฎาคม 2558) 
 (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารง 
                                    ต าแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี 8 เดอืน 5 วนั)(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 2565) 

 

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาตร ี(บรหิารธุรกจิ) Indiana State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  : หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปรอ.) รุ่นที ่26  
    วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  :      
- Director Certification Program (DCP)/2546  
- Audit Committee Program (ACP)/2548 
 

• ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคญั 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน  :  ปัจจุบนั จ านวน 2 บรษิทั 
2562 - ปัจจุบนั : กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสีย่ง, กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษทัภบิาล: บรษิทั เอก็ซ์สปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั: กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ: บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2553 - 2563: ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่: บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2540 - 2563: กรรมการ: บรษิทั ไทยฟิลาเทก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

- การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/องคก์รอ่ืน  : ปัจจบุนั จ านวน 5 บรษิทั 
2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

     2559 – ปัจจุบนั: ประธานกรรมการ: บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์ซสิเตม็ อนิทเิกรเตอร ์จ ากดั 
     2559 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์อโีวลชูัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั 
     2554 – ปัจจุบนั: กรรมการผูจ้ดัการและประธานกรรมการบรหิาร: บรษิทั แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

2543 – ปัจจุบนั: กรรมการ: บรษิทั ฟิลาเทก็ซ์ แพลนเนอร ์จ ากดั 
 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัหรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั  
  : ไม่ม ี
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• การถือหุ้นในบริษทั : ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

       1) ตนเอง 39,448 39,448 ไม่ม ี
       2) คู่สมรส ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
       3) บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

• การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 :  
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั       9  ครัง้    จาก   11   ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ    2  ครัง้   จาก     2   ครัง้ 
  (ปัจจุบนัปรบัโครงสรา้งเป็น คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื) 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ      3  ครัง้   จาก     5   ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   2  ครัง้    จาก    2   ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    2  ครัง้    จาก    2   ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                               1  ครัง้    จาก     1    ครัง้    

• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไมม่ ี 
 

• การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

     - เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า : ไม่เป็น 
     - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) : ไม่เป็น 
     - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ : ไม่ม ี
     - อื่น ๆ  : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
 

      
 

 
ช่ือ-นามสกลุ : นายศภุกรณ์ เวชชาชีวะ 
  

ต าแหน่งปัจจบุนั  : - กรรมการ  
                             - กรรมการลงทุน   
                             - กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั  
      - ทีป่รกึษาคณะบรหิาร 
 

อาย ุ :    : 54 ปี 
 

สญัชาติ : ไทย 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการ (กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) 

 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา         : เป็นกรรมการรายเดมิของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบกบั
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ซึ่งไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองและด าเนินการตามกระบวนการสรรหา รวมทัง้พจิารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบตัิ 
ความรู้ ความสามารถ รวมทัง้ประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่ งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 
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จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 4 ปี 10 เดอืน 4 วนั (วนัทีเ่ขา้เป็นกรรมการ 28 พฤษภาคม 2561) 
    (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่งจะด ารง 
    ต าแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 10 เดอืน 4 วนั )(ขอ้มลู ณ วนัที ่1 เมษายน 2565) 
 

วฒิุการศึกษา : ปรญิญาตร ี(Bachelor of Arts (Honours) International Relations)    
                                                             Cambridge University ประเทศองักฤษ 

 

• ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคญั 
- การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน  :  -ไม่ม-ี   

2549 - 2562: กรรมการ: บรษิทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 
       2552 - 2559: ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร: บรษิทั บางกอก โพสต ์จ ากดั (มหาชน) 

- การด ารงต าแหน่งในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน/องคก์รอ่ืน  : ปัจจบุนั จ านวน 1 บรษิทั 
2560 – ปัจจุบนั: กรรมการ: Standard International LLC. 
2553– 2562: ประธานกรรมการ: บรษิทั โพสต ์นิวส ์จ ากดั 

 
    - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัหรือมสีภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทั
  :  ไม่ม ี
 

• การถือหุ้นในบริษทั : ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปล่ียนแปลง (เพ่ิม/ลด) 

       1) ตนเอง ไม่ม ี                ไมม่ ี ไม่ม ี
       2) คู่สมรส ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
       3) บตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
 
• การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 :  
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั     11  ครัง้    จาก   11   ครัง้ 
- เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม      3  ครัง้    จาก     3    ครัง้ 
  (ปัจจุบนัปรบัโครงสรา้งเป็น คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื) 
- เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564                               1  ครัง้    จาก     1    ครัง้ 
  
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบักรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไมม่ ี
 
• การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า : ไม่เป็น 

 - เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) : ไม่เป็น 
 - มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ : ไม่ม ี
 - อื่น ๆ  : ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ทัง้สิน้ 4 คน  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก                   
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
        (1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
 (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(internal audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของ                  
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 (4)  สอบทานและก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ของบริษัท และ
รายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 (5) สอบทานและประเมนิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนุมตัจิากคณะ 
กรรมการบรษิทั หากมกีารแกไ้ขกฎบตัรดงักล่าว 
 (6) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย          
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้    
        (7)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทั 
 (8) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
            (ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
  (ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
  (ค)  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
  (ง)  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
  (จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
  (ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ                
แต่ละท่าน 
  (ช)  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร
(charter) 
  (ซ)  รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ             
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 (9) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
 ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยจะตอ้งมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
 (1) การสรรหา 
  (ก) ก าหนดโครงสรา้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องของคุณสมบตัขิองกรรมการ
แต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิและการมวีสิยัทศัน์แก่ธุรกจิใน
ระยะยาว รวมถงึมคีุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูเล เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น 
ตลอดจนการทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบนัว่ามคีวามเหมาะสมกบัความจ าเป็นเชงิกลยุทธ์ของ
บรษิทัหรอืไม่ และเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุง  
  (ข) พจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาเป็นกรรมการอสิระ โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  (ค) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหาคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานอ านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
  (ง) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีส่มควรใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ และ/หรอื             
มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม รวมถึงกลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท้ีถู่กขึน้บญัชดี าหรอืถอดถอนจากบญัชรีายชื่อทีห่น่วยงานเหล่าน้ีจดัท าขึน้ 
  (จ) จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจ
ธุรกจิของบรษิทั บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ กฎเกณฑห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
  (ฉ) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดย่อย ย่อย ประธานอ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบตักิาร และผู้บรหิารระดบัสูง 
เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 
  (ช) จดัท าแผนการสบืทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเตรยีมความพรอ้มใหม้ผีูส้บืทอดงานในกรณี
ที่ประธานอ านวยการ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏิบตักิาร และผู้บรหิารระดบัสูงเกษียณอายุ
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิทัสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
  (ซ)  ด าเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ ยวกับการสรรหาตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
 (2) การก าหนดค่าตอบแทน 
  (ก) ก าหนดนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานอ านวยการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ประธานผู้บรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร และผู้บรหิาร
ระดบัสงู ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอยู่ในปัจจุบนั เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื 
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิแลว้แต่กรณี 
   (ข) ก าหนดค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทัง้ที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเป็น
รายบุคคล เพื่อเป็นการตอบแทนและเพื่อจงูใจบุคคลทีช่่วยใหง้านของบรษิทัประสบผลส าเรจ็ โดยใหพ้จิารณาความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และแนวปฏิบตัิที่บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมถึงผล
ประกอบการของบรษิัทด้วย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมตั ิ
   (ค) รายงานนโยบาย หลกัการและเหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู             
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 
  (ง) ก าหนดโบนัสและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปี โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทั 
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  (จ) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในกรณีทีบ่รษิทัจะท าการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสูง และ/หรอืบรษิทัย่อย ในจ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดในแต่ละ
คราว ซึ่งรวมถงึการก าหนดรายชื่อ และจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่กรรมการและพนักงานทีไ่ด้รบัจดัสรรเกิน
กว่าร้อยละ 5 ดงักล่าวด้วย ทัง้นี้ ภายใต้ขอ้กฎหมาย ประกาศ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดงักล่าว
ก าหนดไว ้
  (ฉ) พจิารณาและก าหนดโครงการเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของบรษิทั 
  (ช) ด าเนินการอื่นใดที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทน
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจะตอ้งมี
กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 คน  
 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 
 (1) ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกรอบการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ระบบการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ตลอดจนก าหนดมาตรฐานของการบรหิารจดัการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในหน่วยงานต่าง ๆ ของ
บรษิทั 
 (2) รบัทราบและใหข้อ้เสนอแนะต่อทศิทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 (3) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และทบทวนแผนการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่ตลอดเวลา  
 (4) สอบทาน เสนอแนะ เพื่อลดและจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
  (5) ก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่ามาตรการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารน าไปสื่อสารและปฏบิตัทิัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้
ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารรายงานความเสีย่งอย่างทนัเวลาและเหมาะสม  
 (6) ประสานงาน และแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน
องคก์รในเรื่องทีเ่กีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญั  
 (7) ด าเนินการอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยืน  
 
 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื ประกอบดว้ยกรรมการของบรษิทั จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืคนหนึ่งขึน้เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
ยัง่ยนื 

 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความยัง่ยนืของบรษิทัมขีอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ก าหนดและทบทวนนโยบาย หลกัเกณฑต์ามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รวมถงึขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบั
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อน าหลกัการดงักล่าวไปใชใ้นการก าหนด
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ีแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั  

(2) ดแูลใหม้กีารจดัท านโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์ และกรอบการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทั และการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั พรอ้มใหค้วามเหน็และเสนอค าแนะน าต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว รวมทัง้ทบทวนการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันาอย่างยัง่ยนืเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม  
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(3) ดแูลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัติ่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ตีามหลกัเกณฑท์ีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมถงึบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ตามความ
เหมาะสม ตลอดจนก ากบัดแูลและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัดิงักล่าว 

(4) ก ากบัดแูล สอบทาน เสนอแนะ ใหค้ าปรกึษา ส่งเสรมิ และสนับสนุน เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจและการมส่ีวนร่วมแกบ่คุลากรทุกระดบัของบรษิทั
ในการด าเนินการต่าง ๆ ใหม้ผีลในทางปฏบิตัแิละสอดคลอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

(5) ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการพฒันาอย่างยัง่ยนือย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทีท่ าหน้าทีก่ ากบัดแูล เพือ่น าเสนอและแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(6) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบดา้นกลยุทธ ์กลัน่กรองการด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม ตาม
แนวนโยบายของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามความกา้วหน้าของการด าเนินการกจิกรรม
ดงักล่าว 

(7) ส่งเสรมิใหค้ณะกรรมการบรษิทัและพนักงานมส่ีวนร่วมในการด าเนินการภายใตน้โยบายเพือ่สงัคม ชุมชน
และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั  

(8) ตดิตามผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั 

(9) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนืมอี านาจเชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูท้ีเ่หน็สมควรเขา้ร่วมประชมุ 
หรอืใหช้ีแ้จงในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได้ 

(10)  ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื และรายงานผล
การประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(11) ด าเนินการอื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการและการพฒันา
อย่างยัง่ยนื รวมถงึกจิกรรมเพื่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม  
 
คณะกรรมการลงทุน  
  คณะกรรมการลงทุน ประกอบดว้ย กรรมการของบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั หรอืทีป่รกึษา
อสิระ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
  คณะกรรมการลงทุนมขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บรษิทัดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ท าหน้าทีพ่จิารณาเรื่องทีเ่กีย่วกบัการลงทุนของบรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดย
มอี านาจอนุมตักิารลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศในกจิการทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสูง (เช่น Start-up Business) 
และ/หรอื กจิการร่วมลงทุน (Venture Capital) ทีป่ระกอบธุรกจิ และ/หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยี
การใหบ้รกิารดา้นอสงัหารมิทรพัย์ (Property Service Technologies) รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิการดงักล่าว 
ภายใต้วงเงนิงบประมาณ ซึ่งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั   
  (2) ใหค้ าปรกึษาและเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องเกีย่วกบัการลงทุน 

(3) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์องค์กร โดยค านึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ขอ้จ ากดัความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามทศิทาง 
เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 

(4) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลโครงการทีไ่ด้รบัอนุมตัใิห้เขา้ลงทุน ตลอดจนรายงานผลความ
คบืหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย รวมถงึการอนุมตักิารด าเนินงานของบรษิทั
ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการลงทุน ตามขอบอ านาจทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดใ้หไ้ว ้ซึง่จะมกีารทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

(6) คณะกรรมการลงทุนมอี านาจเชญิผูท้ี่เกี่ยวขอ้งหรอืผู้ทีเ่หน็สมควรเขา้ร่วมประชุม หรอืให้ชี้แจงใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้
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ข้อมูลของผู้สอบบญัชีท่ีได้รบัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 
(จากบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั) 

 
1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4496 
ประวตักิารศกึษา - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประสบการณ์ท างาน  - ปฏบิตังิานดา้นการสอบบญัชธีุรกจิต่าง ๆ เช่น ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิการผลติยานยนต์ ธุรกจิการผลิต
สนิค้าและการจดัจ าหน่าย และธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งครอบคลุมกิจการทัง้ที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในต.ล.ท. และธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก 
- ปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบบญัช ีงานดา้นการตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษ การเสนอขายตราสารหนี้ 
และการใหบ้รกิารค าปรกึษาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ในธุรกจิการสื่อสารโทรคมนาคม 
- เป็นผูค้วบคุมงานการตรวจสอบทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

• Sarbanes-Oxley Act Section 404 Implementation project  
• J-SOX internal control attestation procedures  
• IPO under Regulation S 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4521 
ประวตักิารศกึษา - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโทสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัช ี

ประสบการณ์ท างาน - เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชขีองบรษิทัขนาดใหญ่จ านวนมาก ซึง่ครอบคลุมกจิการหลากหลายประเภท
ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในต.ล.ท. และธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก มคีวามเชีย่วชาญอย่างยิง่
ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิการผลติ และธุรกจิจดัจ าหน่าย 
- เป็นผูค้วบคุมงานการให้บรกิารเกี่ยวกบัการให้ค าปรกึษาดา้นการบรหิารและการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยใ์น ต.ล.ท. 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5659 
ประวตักิารศกึษา - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัช ี

ประสบการณ์ท างาน - เป็นผูค้วบคุมงานสอบบญัชขีองบรษิทัขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกจิการหลากหลายประเภท 
ทัง้ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน ต.ล.ท. และธุรกจิต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก มคีวามเชีย่วชาญอย่าง
ยิง่ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิการผลิตและธุรกิจจดัจ าหน่าย ธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร ธุรกจิพลงังาน และธุรกจิโลจสิตกิส์ 
- เป็นผูค้วบคุมงานการให้บรกิารเกี่ยวกบัการให้ค าปรกึษาดา้นการบรหิารและการเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยใ์น ต.ล.ท. 

4. นางน ้ามนต์ เกิดมงคลชยั : ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่8368 
ประวตักิารศกึษา - บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวชิาชพีบญัช ี

ประสบการณ์ท างาน - ปฏบิตังิานดา้นการสอบบญัชธีุรกจิต่าง ๆ เช่น ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิการผลติและ
การจดัจ าหน่ายและธุรกิจบรกิาร ซึ่งครอบคลุมกิจการทัง้ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียนในต.ล.ท. และธุรกิจ
ต่างประเทศทีม่สีาขาอยู่ทัว่โลก 
- มปีระสบการณ์ที่ส าคญัครอบคลุมทัง้งานด้านการตรวจสอบบญัช ีการตรวจสอบประสทิธิภาพระบบ
การควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทัว่ไป รวมถงึการให้ค าปรกึษาอื่น ๆ แก่ลูกคา้ตรวจสอบ
บญัช ี

 
ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชทีัง้ 4 รายที่ได้รบัการเสนอชื่อข้างต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีอื่นนอกเหนือจากการให้บรกิารสอบบญัช ี            
กบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 
 ขา้พเจา้ บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมตคิณะกรรมการ ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ์ 2565 
ระหว่างเวลา 14.00 น. ถงึ 15.30 น.  เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน โดยการขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัตามแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 1. การเพ่ิมทุน 
 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทั จ านวนไม่เกนิ 4,922,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จ านวนไม่เกนิ 4,600 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุน้ละ 1.07 บาท พรอ้มทัง้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท เพื่อ
รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) 
จ านวนไม่เกนิ 2,500 ลา้นหน่วย  
 
 ทัง้นี้ ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 25/2563 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไมเ่กนิ 2,500 ลา้นหน่วย โดยไมค่ดิมลูค่าการเสนอขาย เพื่อจดัสรรใหแ้กผู่ล้งทุนทีจ่องซื้อและ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้กูท้ีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) ทีบ่รษิทัจะออกและเสนอขาย โดยมมีลูค่า
การเสนอขายรวมไม่เกนิ 2,500 ลา้นบาท ซึง่ผูล้งทุนจะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อการจองซื้อหุน้กู ้1 บาท  
 
 บรษิทัไดเ้สนอขาย (ก) หุน้กูท้ีม่ชี ื่อเฉพาะว่า "Subordinated Perpetual Debentures of Sansiri Public 
Company Limited No. 2/2563 Payable Upon Dissolution with the Issuer's Right to Early Redemption and 
Unconditional Interest Deferral" โดยเป็นการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงจ ากดัต่อผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,050 
ลา้นหน่วย โดยมมีลูค่าการเสนอขายรวม 2,050 ลา้นบาท และ (ข) ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 
2,050 ลา้นหน่วย โดยไม่คดิมลูค่าการเสนอขาย ใหแ้ก่ Theatre Lane Limited ซึง่เป็นนักลงทุนทีม่ศีกัยภาพและสามารถ
ลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 
 
 ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีุน้คงเหลอืในส่วนทีส่ ารองไวเ้กนิกว่าจ านวนหุน้เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดง
สทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้กบุ่คคลในวงจ ากดั (private placement) เป็นจ านวน 450 ลา้นหุน้ (2,500 ลา้นหุน้ – 
2,050 ลา้นหุน้ = 450 ลา้นหุน้) ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการลดทุนจดทะเบยีนโดยการยกเลกิหุน้ทีเ่หลอืซึง่ส ารองไวเ้กนิกว่า
จ านวนหุน้ทีร่องรบัการใชส้ทิธดิงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
โดยบรษิทัฯ จะจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เมื่อมกีารใชส้ทิธภิายใตใ้บส าคญั

แสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนทีอ่อกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) ในแต่ละครัง้ 
 
 



สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 
 

หน้า 2 / 6 

 
 2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 700 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท เพื่อรองรบั
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ
ผูบ้รหิาร/พนักงานของบรษิทั และ/หรอืบรษิทัย่อย ครัง้ที ่8 (โครงการ ESOP # 8) จ านวนไม่เกนิ 700 ลา้นหน่วย  
 
  โดยบรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมกีารใชส้ทิธติามโครงการ 
ESOP # 8 ในแต่ละครัง้ 
 
 3)  จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึ่งคดิ
เป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนทีเ่รยีกช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้ี
การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้
เดยีวเตม็จ านวนหรอืแต่บางส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้รายละเอยีดเงือ่นไขการจดัสรร
หุน้เพิม่ทุนของบรษิทัปรากฏตามมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563  
 
   ต่อมา ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 26/2564 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 โดยเงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ  
 
   อน่ึง ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ ทีจ่ะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) ดงักล่าว
แต่อย่างใด 
 
 ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อ                   
ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในวนัที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 โดยเงื่อนไขการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าวจะเป็นไปตามทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 
2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 
ตามล าดบั ทุกประการ โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั ไม่เกนิ 1,400  1.07 ไม่เกนิ 1,498 
 (General Mandate) 
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 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
 
  2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน  
   -ไม่ม-ี 
 
  2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป )General Mandate(  

จดัสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

 

ร้อยละต่อทุน 
จดทะเบียน 
ช าระแล้ว 

หมายเหตุ 

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

โปรดพจิารณา 
หมายเหตุขอ้ (1) 

 
 หมายเหตุ 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่25/2563 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2563 และ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่26/2564 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2564 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 

 (1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัจ านวนไม่เกนิ 1,400 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็น
จ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ของบรษิทั ณ วนัทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)) ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) โดยจะจดัสรรครัง้เดยีวเตม็จ านวน
หรอืแตบ่างส่วนกไ็ด ้และจะจดัสรรในคราวเดยีวกนัหรอืเป็นคราว ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ บุคคลในวงจ ากดัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไม่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิาร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2546 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
และเป็นผูล้งทุนทีม่ฐีานะทางการเงนิมัน่คง และมศีกัยภาพในการลงทุนในบรษิทัไดจ้รงิ รวมทัง้มคีวามรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ หรอืศกัยภาพในการอนัเป็นประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของบรษิทั นอกจากนี้ ราคาเสนอขายหุน้
สามญัเพิม่ทุนต่อบุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จะไม่เป็นการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคา
ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถงึ ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่น้อยกวา่ 7 วนัท าการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิ 15 วนัท าการตดิต่อกนั ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ 
โดยวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลงัไม่เกนิกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัแรกทีเ่สนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน 
 

 โดยมอบหมายใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัหรอืบคุคลทีก่รรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั
มอบหมาย เป็นผูม้อี านาจในการ (ก) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทัดงักล่าวตามทีเ่หมาะสม และเท่าทีไ่มข่ดั หรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (ข) ตดิต่อ 
เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและ
เกีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าว ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การจดทะเบยีนทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
กระทรวงพาณชิย ์ การตดิต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนังสอืบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดงักล่าว              
ต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความใน                   
เอกสารดงักล่าวทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ (ค) ด าเนินการใด ๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัดงักล่าวประสบ
ผลส าเรจ็ 
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 3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 ในวนัที ่29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดย 
  ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่16 มนีาคม 2565 
  ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.............-............ 
จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
 
 4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต  
  (ถ้ามี)           
 
 4.1 บรษิทัต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจดัสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากดั (private placement) มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.07 บาท (ซึง่คดิเป็นจ านวนประมาณรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีนช าระ
แล้วของบริษัท ณ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมมีติให้มกีารเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป  (General Mandate)) 
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
 
 4.2 บรษิัทได้ยื่นค าขอจดทะเบยีนการเพิม่ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิม่เติมหนังสอื
บริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ และจะจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์เมื่อมกีารเรยีกช าระทุนในแต่ละครัง้   
 
 4.3 บรษิทัต้องขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อน าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่กดิจากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน
ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (private placement) แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อมจีดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวและช าระค่าหุน้ทีเ่สนอขาย 
 
 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม  
  เพื่อเตรยีมความพร้อมและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัมคีวามยดืหยุ่นทาง
การเงนิในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อส ารองเงนิไวใ้ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 
 6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  6.1 เพื่อให้บริษัทมเีงินทุนเพิ่มเติมส าหรบัการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมส าหรบั
โครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้  
  6.2 เพื่อช าระคนืหนี้บางส่วนใหแ้ก่สถาบนัทางการเงนิ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สนิ ดอกเบี้ย และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง อกีทัง้ช่วยใหส้ดัส่วนหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัลดลง 
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 7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 7.1 นโยบายเงนิปันผล 
   บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายเงนิปันผลครัง้แรกเป็นเงนิปันผลระหว่าง
กาล ส่วนการจ่ายเงนิปันผลครัง้ที ่2 นัน้ เป็นเงนิปันผลประจ าปี ทัง้นี้ เงนิปันผลทีจ่่ายรวมทัง้สิ้นในแต่ละปีจะมจี านวนประมาณ
รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ(จากงบการเงนิรวม) ภายหลงัจากการหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัไดก้ าหนด
ไว ้อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร โดยจะตอ้งพจิารณา
ถงึกระแสเงนิสดและภาระการลงทุนของบรษิทั และบรษิทัในเครอื รวมถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต 
 
 7.2 สทิธใินการรบัเงนิปันผลจากการด าเนินงานของบรษิทั 
 ภายหลงัจากทีบ่คุคลทีไ่ดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บุคคลดงักล่าวจะมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผลเมื่อบรษิทัมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลเช่นเดยีวกบั                     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั 
 
 8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นเพ่ิมทุน  
  - ไม่ม ี- 
 
 9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดอืน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 28 กุมภาพนัธ ์2565 
2 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่27/2565 (Record Date) 
16 มนีาคม 2565 

3 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 29 เมษายน 2565 
4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้  

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

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

ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีปิ่ด
การจองซื้อและช าระค่าหุน้ที่
เสนอขาย 
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 บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 
 

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

 

ประเภทหุน้กู ้
 
 

หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุชื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบุชือ่ผูถ้อื มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไมม่ี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอ
ขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ 
 
 
 
 

มลูค่าหุน้กูข้องบรษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง จะต้องมจี านวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรอืสกุลเงนิอื่นที่เทยีบเท่า ทัง้นี้ 
สามารถเสนอขายหุน้กู้เพื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั ไดใ้นวนั
เดยีวกัน (Revolving Basis) ทัง้นี้ หุ้นกู้ที่บรษิัทฯออกจ าหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ไดร้บัการไถ่
ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ เสนอขายในสกุลเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 
อตัราดอกเบีย้  ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
อายุของหุน้กู ้
 
  

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ โดยสามารถ
ก าหนดให้มกีารไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุน้กู้หรอืไม่ก็ได้ หรอื เป็นหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดไถ่ถอนเมื่อมกีารเลกิบรษิทั (perpetual bond) 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
 
 

ผูถ้อืหุน้กู้อาจมหีรอืไม่มสีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กู้คนืก่อนก าหนด และบรษิทัมหีรอืไม่มสีทิธขิอ
ไถ่ถอนหุน้กู้คนืก่อนก าหนด หรอืบรษิทัอาจก าหนดใหม้หีรอืไม่มกีารไถ่ถอนก่อนก าหนด
ในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใด ๆ หรือไม่ก็ได้ ทัง้นี้  ให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

วธิกีารเสนอขาย  เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/
หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึง่อาจเสนอขายครัง้เดยีวเตม็จ านวนวงเงนิหรอืเสนอ
ขายเป็นคราวๆ ไป โดยให้คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้ด าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและ
เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการ

เสนอขาย อายุ การไถ่ถอน 
(2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ และ/หรือสถาบนั                   

จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย์และ/หรอืหลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคล
อื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตัง้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใด
ตามทีเ่หน็ควร 

(3) ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แก้ไข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึตดิต่อให้
ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใด 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืจ าเป็น ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 
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ขัน้ตอนการย่ืนค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ก่อนการประชุม  

และการมอบฉันทะ 
 
 ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โปรดด าเนินการตาม
ขัน้ตอนการยื่นค ารอ้งก่อนเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 
 
                    กรุณา (1) ส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามรายการด้านล่าง น้ี   ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) : 
CompanySecretary@sansiri.com และ (2) แนบส าเนาเอกสารหลกัฐานแสดงตวัตน (ตามข้อ ค.) พร้อมลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง ให้แก่บริษทัไดต้ัง้แต่วนัท่ี 7 เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2565 ภายใน 17.00 น.  
 

 
 ** ทัง้นี้  กรณีทีท่่านส่งขอ้มูลมามายงัอีเมล (e-mail) ของบรษิัทแล้ว บรษิัทจะส่งอีเมลตอบกลบัไปยงัท่าน ภายใน                   
3 (สาม) วนัท าการ ว่า “บรษิทัไดร้บัขอ้มลูของท่านแลว้ และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” **  
 
 
                        หลงัจากนัน้บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสาร หากได้รบัการอนุมตัิ ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะ 
จะไดร้บัอเีมล (e-mail) แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุม ซึง่มทีัง้หมด 3 ส่วน ดงันี้ 
            (1) เวบ็ลิงค ์(WebLink) ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM  
               โดยระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00 น. ทัง้นี้                         
การถ่ายทอดสดจะเริม่ในเวลา 14.00 น. 
          (2) ช่ือผู้ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ส าหรบัการเขา้ใชง้านระบบ 
               ทัง้นี้ ขอความกรุณาใหท้่านผูถ้อืหุน้งดใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ้ื่น 
          (3) คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM 
               ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล                      
(e-mail) โดยละเอยีด 
 
     อน่ึง ในกรณีทีก่ารตรวจสอบเอกสารไม่ไดร้บัการอนุมตั ิท่านจะไดร้บัอเีมลแจง้สาเหตุ ขอใหท้่านน าส่งเอกสารที่ต้อง
แกไ้ขเพิม่เตมิใหแ้ก่บรษิทั ภายใน 17.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2565  
 
 ทัง้นี้ บรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัลงทะเบยีน กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้องหรอืไม่เป็นไปตาม
เงือ่นไข  

  

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นท่ีต้องระบุในอีเมล (e-mail) ให้ชดัเจน ดงัน้ี 
 

 • ชื่อ - นามสกุล ของผูถ้อืหุน้ :           
 

 • เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ :            
       (ปรากฏอยู่ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีท่่านไดร้บัจาก บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั) 
 

     • ชื่อ – นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (เฉพาะกรณีมอบฉนัทะ)       
 

 • อเีมล (e-mail) ส าหรบัการรบัขอ้มลูเพื่อเขา้ร่วมประชุม (เวบ็ลงิค ์(weblink), ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และ                  
       รหสัผ่าน (Password):           
 

 • หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (ตามแต่กรณี) :      
 
 

ก. 

ข. 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com
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   กรุณา แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง ดงันี้ 
 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยตนเอง 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 
 
2. กรณีมอบฉันทะ 
 2.1 เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ (บรษิทัจดัส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้                
ทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดท้ี ่www.sansiri.com) กรอกขอ้ความ
ใหค้รบถว้นและลงลายมอืชื่อผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - 
นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากม ี
การเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้มอบฉันทะท่ีมสีญัชาติไทย 
 1.1 เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ (บรษิทัจดัส่งเฉพาะหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
ทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไดท้ี ่www.sansiri.com) กรอกขอ้ความ
ใหค้รบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ (ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปี) ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ี
อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนติบิุคคล (กรรมการ) มอี านาจกระท าการ
แทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
 1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหาก
มกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
 1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ หรอื ส าเนาใบขบัขี ่ หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นชื่อ - นามสกุล 
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
 
2. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)                           
     ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น 
 2.1 หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นชดัเจน โดยลงชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลตาม ขอ้ 1  
2.3 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิ 
 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอื

มอบฉนัทะแทน ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ   
 (2) ส าเนาหนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian และ

ส าเนาหนังสอืมอบอ านาจที ่Custodian มอบอ านาจใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian มอบฉนัทะ
ได ้ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

ค. 
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3. หลกัเกณฑอ่ื์นเก่ียวกบัการมอบฉันทะ 
 ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉันทะ 

- กรณีมีการมอบอ านาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน                    
ไม่ขาดตอนและมถี้อยค าให้มอบอ านาจช่วงได้ รวมถึงส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้อง
ครบถว้น และรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- เอกสารที่จดัท าขึน้ในต่างประเทศ ต้องมกีารรบัรองโดยโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยงานทีม่อี านาจ
คล้ายคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอคัราชทูตไทย หรอืสถานกงสุลไทย หรอืเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บั
มอบหมายใหก้ระท าการแทนอกีชัน้หนึ่ง 

- เอกสารที่มีต้นฉบบัไม่ใช่ภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษ พร้อมรบัรองความถูกต้องของ  
ค าแปลโดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของนิตบิุคคล (กรรมการ) หรอืผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของ Custodian   

- กรณีผูถ้อืหุน้ถงึแก่กรรม ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉันทะ โดยใหน้ าส าเนาค าสัง่ศาล
แต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซึง่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูจ้ดัการมรดกมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
   - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ              
มอบฉันทะ โดยให้น าส าเนาทะเบยีนบ้านของผู้เยาว์ หรอื ส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้ให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยบดิา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย (แลว้แต่กรณี) มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมอืนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พทิกัษ์ (แล้วแต่กรณี)  
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะ โดยใหน้ าส าเนาค าสัง่ศาลแต่งตัง้เป็นผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์ ซึง่รบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยผูอ้นุบาลหรอืผูพ้ทิกัษ์มามอบใหเ้ป็นหลกัฐานเพิม่เตมิดว้ย 
 - ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีง
ได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนทีต่นถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ทีผู่ถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น 
ตามหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. 

- ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆ่าลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้องและมผีล
ผกูพนัทางกฎหมาย  
 - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบรษิทั สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีว 
โดยมรีายชื่อดงันี้   
  1) นายเจษฎาวฒัน์  เพรยีบจรยิวฒัน์ หรอื      2) นายพรทตั อมตววิฒัน์ หรอื  
   3) นายศุภนิจ จยัวฒัน์ หรอื     4) นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์หรอื  
   5) นายวรีะนันท ์ชื่นสุวรรณ  
     (รายละเอยีดปรากฏตาม “ขอ้มลูของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้” เอกสารแนบทา้ย
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้) 
 

4. ในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขดัขอ้งในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถ
ตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จ ากดั ไดต้ามช่องทางดงันี้ 

• หมายเลขโทรศพัท ์02-013-4322 หรอื 080-0087-616   
• อเีมล: info@quidlab.com 
 

5. หากท่านผูถ้อืหุน้ตอ้งการสอบถามอื่น กรุณาตดิต่อ ส านักเลขานุการบรษิทั  

• หมายเลขโทรศพัท ์02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078  
• อเีมล: CompanySecretary@sansiri.com 

 
 

mailto:info@quidlab.com
mailto:CompanySecretary@sansiri.com
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1. นายเจษฎาวฒัน์ เพรียบจริยวฒัน์ 
กรรมการ (กรรมการอสิระ) / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
อายุ 65 ปี ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
  

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระประชมุ :  -ไม่ม-ี 
ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่ม-ี 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. นายพรทตั อมตวิวฒัน์ 
 กรรมการ (กรรมการอสิระ) / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษทัภบิาล และความยัง่ยนื  

อายุ 53 ปี ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระประชมุ :  -ไม่ม-ี 
ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่ม-ี 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3. นายศภุนิจ จยัวฒัน์ 
กรรมการ (กรรมการอสิระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
อาย ุ62 ปี ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระประชมุ :  -ไม่ม-ี 
ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่ม-ี  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.  นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ์        
กรรมการ (กรรมการอสิระ) / ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง    
อาย ุ61 ปี ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระประชมุ :   
ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ เน่ืองดว้ยเป็นกรรมการที่

ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่27/2565 นี้ และไดร้บัการเสนอชื่อ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัและค่าตอบแทนส าหรบั
คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประจ าปี 2565 

 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่ม-ี  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5.  นายวีระนันท์  ช่ืนสวุรรณ 

กรรมการ (กรรมการอสิระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษทัภบิาลและความยัง่ยนื /  
อายุ 62 ปี ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได ้: บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 

ส่วนไดเ้สยีพเิศษในวาระประชมุ :  -ไม่ม-ี 
ส่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ : -ไม่ม-ี  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
หมายเหตุ 
 

กรรมการอิสระที่ได้รบัมอบฉันทะจะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระดงักล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้
กรรมการอสิระออกเสยีงลงคะแนนแทนอย่างชดัเจนโดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. หรอื ค.) 
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                                                                  หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)                                   

 Proxy (Form B.) 
                                       เขยีนที ่     
 Written at 
 

                            วนัที ่       เดอืน                  พ.ศ.      
                            Date    Month   Year 

 
(1)   ขา้พเจา้           สญัชาต ิ  ไทย   
           I/We                                                                                                          nationality   
           อยู่บา้นเลขที ่            
           Address                   
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
being a shareholder of Sansiri Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                      เสยีง  ดงันี้ 
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to votes as follows: 
  หุน้สามญั                           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสยีง  
      ordinary share       shares  and having the right to vote equals to                             votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ                       หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสยีง 
      preference share     shares  and having the right to vote equals to                             votes 
  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy) 

 

      ชื่อ       อายุ      ปี อยู่บา้นเลขที ่    
Name                                           age           years, residing at 
ถนน _____________________ ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
Road                                   Tambol/Khwaeng                              Amphur/Khet  
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
Province                                      Postal Code     or 

      ชื่อ   นายเจษฎาวฒัน์ เพรยีบจรยิวฒัน์   อายุ   65   ปี อยู่บา้นเลขที ่ 59 บมจ. แสนสริ ิ  
Name     Mr. Jesadavat  Priebjrivat                            age         years, residing at    59, Sansiri PCL. 
ถนน ______    __-_________ ต าบล/แขวง    พระโขนงเหนือ  อ าเภอ/เขต           วฒันา   
Road                                  Tambol/Khwaeng    Phra Khanong Nuea  Amphur/Khet Vadhana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ 
Province        Bangkok                   Postal Code     or 

      ชื่อ   นายพรทตั อมตววิฒัน์    อายุ   53   ปี อยู่บา้นเลขที ่ 59 บมจ. แสนสริ ิ  
Name     Mr. Porntat Amatavivadhana                        age         years, residing at    59, Sansiri PCL. 
ถนน ______    __-_________ ต าบล/แขวง    พระโขนงเหนือ  อ าเภอ/เขต           วฒันา   
Road                                  Tambol/Khwaeng    Phra Khanong Nuea  Amphur/Khet Vadhana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ 
Province        Bangkok                   Postal Code     or 

      ชื่อ   นายศุภนิจ จยัวฒัน์                          อายุ   61   ปี อยู่บา้นเลขที ่ 59 บมจ. แสนสริ ิ  
Name     Mr. Supanit Chaiyawat                                age         years, residing at    59, Sansiri PCL. 
ถนน ______    __-_________ ต าบล/แขวง    พระโขนงเหนือ  อ าเภอ/เขต           วฒันา   
Road                                  Tambol/Khwaeng    Phra Khanong Nuea  Amphur/Khet Vadhana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ 
Province        Bangkok                   Postal Code     or 

      ชื่อ   นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์                    อายุ   61   ปี อยู่บา้นเลขที ่ 59 บมจ. แสนสริ ิ  
Name     Mr. Kittichai Raktakanit                               age         years, residing at    59, Sansiri PCL. 
ถนน ______    __-_________ ต าบล/แขวง    พระโขนงเหนือ  อ าเภอ/เขต           วฒันา   
Road                                  Tambol/Khwaeng    Phra Khanong Nuea  Amphur/Khet Vadhana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ 
Province        Bangkok                   Postal Code     or 

      ชื่อ   นายวรีะนนัท ์ ชื่นสุวรรณ              อายุ   62   ปี อยู่บา้นเลขที ่ 59 บมจ. แสนสริ ิ  
Name     Mr. Weeranant Chuensuwan                        age         years, residing at    59, Sansiri PCL. 
ถนน ______    __-_________ ต าบล/แขวง    พระโขนงเหนือ  อ าเภอ/เขต           วฒันา   
Road                                  Tambol/Khwaeng    Phra Khanong Nuea  Amphur/Khet Vadhana 
จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์ 10110         หรือ 
Province        Bangkok                   Postal Code     or 

 

    
   (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
     (Duty Stamp 20 Baht) 
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      ชื่อ       อายุ      ปี อยู่บา้นเลขที ่    
Name                                           age           years, residing at 
ถนน _____________________ ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
Road                                   Tambol/Khwaeng                              Amphur/Khet  
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
Province                                      Postal Code     or 

      ชื่อ       อายุ      ปี อยู่บา้นเลขที ่    
Name                                           age           years, residing at 
ถนน _____________________ ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต              
Road                                   Tambol/Khwaeng                              Amphur/Khet  
จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์           
Province                                      Postal Code      

 

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 27/2565 ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิ

แคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders 

No. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only on 29 April 2022 at 14.00 hours., by broadcasting live at 
Siri Campus Building, no. 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district, Vadhana district, Bangkok 10110, or such 
other date, time and place as the meeting may be adjourned.  
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:  
 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
       (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate  
             in all respects. 
 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 
 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26/2564 
ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 26/2021              
held on 30 April 2021.  
 

    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                   Approve          Disapprove                         Abstain   
                 

 วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนประจ ำปี รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทั  
และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 

Agenda No. 2 To consider and certify the Company’s annual report and the board of directors’ report of the work 
done for the period of 2021. 

 
    (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  
    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove    Abstain   
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วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมติังบดลุและงบก ำไรขำดทุนซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีของบริษทั 
ประจ ำรอบปีบญัชี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

Agenda No. 3 
 

To consider and approve the Company’s balance sheets, profit and loss statements  
for the fiscal year 2021 ending 31 December 2021. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.   

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain  
 
 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

Agenda No. 4 
 

To consider and approve the allocation of the net profit for the legal Reserves and approve the annual 
dividend payment for the operational results from 1 January 2021 to 31 December 2021. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.   

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain 
 

วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda No. 5 To consider and elect the directors in replacement of those retiring by rotation. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
 

  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
                   To elect directors as a whole 
     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                     Approve        Disapprove Abstain  
 
  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันี้ 
                   To elect each director individually as follows: 
 

                  5.1  นายอภชิาต ิจตูระกูล (Mr. Apichart Chutrakul) 
              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                              Approve             Disapprove Abstain      

  5.2  นายเศรษฐา ทวสีนิ (Mr. Srettha Thavisin) 
              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                              Approve             Disapprove Abstain      

  5.3  นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์ (Mr. Kittichai Raktakanit)  
              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                              Approve             Disapprove Abstain  
 

  5.4  นายศุภกรณ์ เวชชาชวีะ (Mr. Supakorn Vejjajiva)  
              เหน็ดว้ย          ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                              Approve             Disapprove Abstain   
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วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั และ 
ค่ำตอบแทนส ำหรบัคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2565  

Agenda No. 6 
 

To consider and approve the remuneration for the year 2022 to the Board of Directors and  
the Sub-Committees. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.   

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain 
 

วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2565 

Agenda No. 7 
 

To consider and appoint the auditor and fix the auditing fee for the year 2022. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.   

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain  
 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติักำรขยำยระยะเวลำกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General 
Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 1,400 ล้ำนหุ้น ท่ีจะจดัสรรเพื่อเสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (private placement) 
มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1.07 บำท ซ่ึงจะครบก ำหนดในวนัท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 โดยเงื่อนไขกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำว จะเป็นไปตำมท่ีได้รบัอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เม่ือ
วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2563 และมติของท่ีประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 
ตำมล ำดบั ทุกประกำร 

Agenda No. 8 To consider and approve the extension of the issuance and offering of the Company's newly issued 
ordinary shares in General Mandate up to 1,400 million shares to be allocated for offered through a 
private placement with the par value of 1.07 Baht which will be due on the date of the 2022 Annual 
General Meeting of Shareholders. The conditions for such allocation of the newly issued ordinary 
shares will be in accordance with the approval of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
held on 24 July 2020 and the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 30 April 2021, 
respectively, in all respects. 
 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

    เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain 
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วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

Agenda No. 9 To consider and approve the increase of debentures issuance amount.  

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  

    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย      ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสยีง  
                    Approve          Disapprove   Abstain 
 

วำระท่ี 10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 Other businesses (if any). 

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.  
    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี้ 

  (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
    เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
                    Approve        Disapprove Abstain   
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้                  

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 

voting as a shareholder. 
 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมข้อเท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อื 
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deems as having been carried out by myself / ourselves in all respects.  
 
 
       ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                                (                 )  
 
                                                  ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                               (                                                    ) 
  
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                               (                  ) 
  
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                               (                  ) 
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หมำยเหตุ / Remark 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ ับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2) ได ้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the 
shares less than those specified in Clause (2) to the proxy. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
ตามแบบ ข. ตามแนบ 

 In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda 
by using the Supplemental Proxy Form B. as attached. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Supplemental Proxy (Form B.) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั แสนสิริ จ ำกดั (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Sansiri Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 27/2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) เพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ ในวนัที ่ 29 เมษายน 2565                      
เวลา 14.00น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สริ ิแคมปัส เลขที ่59 ซอยรมิคลอง พระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 หรอื
ทีจ่ะพงึเลื่อนไปใน วนั เวลา และ สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders No. 27/2022, which will be convened via electronic means (E-AGM) format only 
on 29 April 2022 at 14.00 hours., by broadcasting live at Siri Campus Building, no. 59 Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea 
Sub-district, Vadhana district, Bangkok 10110, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

      
วำระท่ี         เรื่อง                                                                                                                                                 . 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                            . 

  ❑  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
  ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                Approve        Disapprove    Abstain  
 

วำระท่ี         เรื่อง                                                                                                                                                . 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                           . 

  ❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
         (a)  The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 
  ❑  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
         (b)  The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 
     ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                Approve        Disapprove    Abstain 
 

วำระท่ี         เรื่อง                                                                                                                                                .                 
Agenda No.           Subject :                                                                                                                                           . 

  ❑   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects. 

  ❑   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b)   The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows: 

      ❑ เหน็ดว้ย  ❑  ไม่เหน็ดว้ย  ❑  งดออกเสยีง  
                 Approve        Disapprove    Abstain 
                                                                              
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects. 
 
  
        ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                     (                                             ) 
 
                                                      ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                     (                        ) 
 
    ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                  (                    ) 
    
     ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                  (                    ) 
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ขัน้ตอนการส่งค าถามเก่ียวกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และ/หรือส่งค าถามเกี่ยวกบั  
การประชุมผูถ้อืหุน้ถงึคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถส่งความเหน็ และ/หรอื
ค าถามมายงับรษิทัไดต้ามช่องทางดงัต่อไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้ซึง่มคีวามเหน็ และ/หรอืค าถาม กรุณาใหข้อ้มลูของท่าน โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
- ชื่อ ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์เบอรโ์ทรสาร และอเีมล (ถา้ม)ี ทีบ่รษิทัสามารถตดิต่อได ้
- ความเหน็ และ/หรอืค าถามทีป่ระสงคจ์ะสอบถาม พรอ้มดว้ยเอกสาร และขอ้มลูประกอบ (ถา้ม)ี 

2. ช่องทางในการส่งความเหน็ และ/หรอืค าถาม  
- อเีมล CompanySecretary@sansiri.com 

3. ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัความเหน็ และ/หรอืค าถาม  
บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือค าถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตัง้แต่บดันี้                  
ถงึวนัที ่27 เมษายน 2565  

4. เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมความเหน็ และ/หรอืค าถาม และส่งใหป้ระธานอ านวยการหรอืผูบ้รหิาร
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพจิารณาและตอบค าถามดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป  

 

 

mailto:CompanySecretary@sansiri.com
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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 

หน้า 1 / 3  
 

 

1. การปิดสมุดทะเบยีน 
 (ขอ้ 13) ในระหว่าง 21 (ยีส่บิเอด็) วนัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัจะงดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ก็
ไดโ้ดยประกาศใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานแหง่ใหญ่ และส านักงานสาขาของบรษิทัทกุแห่งไม่น้อยกวา่ 14      
(สบิสี)่ วนั ก่อนวนัเริม่งดรบัลงทะเบยีนการโอนหุน้ 

 

2. การเรียกประชมุ 
       (ข้อ 30) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 (สี่) เดือน                           
นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 

        การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั ซึ่งคณะกรรมการจะเรยีกประชุม                
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนรวมกนันับจ านวนหุน้
ไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผู้
ถอืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอื
ดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สบิห้า) วนันับแต่วนัที่ได้รบั
หนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

           ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ
กนั หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 45 (สีส่บิหา้) วนันับแต่
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม 
โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 

         ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวน                 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจ านวนทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั
รบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 

หากคณะกรรมการเหน็สมควร อาจใหจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้และในการประชุมผูถ้ือ
หุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลกัเกณฑใ์ดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ที่ 
มอียู่แลว้ในปัจจุบนั หรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 
 

 อน่ึง ในการส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ อาจส่งผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทัง้นี้ ตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

 (ข้อ 31) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีเ่สนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว
และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจด็) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี้ ใหโ้ฆษณาค าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 (สาม) วนัก่อนวนัประชุม และไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วนัดว้ย 
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3. องคป์ระชมุ 
 (ขอ้ 32) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
(ยี่สบิห้า) คน หรอืไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1/3                
(หนึ่งในสาม) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

  (ขอ้ 33) ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนกไ็ด ้ในกรณีมอบฉนัทะใหย้ื่นหนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนดต่อ
ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการก าหนด ณ สถานทีท่ีป่ระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

   ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 (หนึ่ง) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้           
ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ  ใหน้ัดประชุมใหม่ 
และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่า (7) เจด็ วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  

 (ขอ้ 34) ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมโดยต าแหน่ง  หากประธาน
กรรมการไม่มาประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ถา้มรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุมถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลอืกผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุมชัว่คราว เฉพาะในการประชุมคราวนัน้ 
 

4. คะแนนเสียง 
 (ขอ้ 35) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติโดยการลงคะแนนเสยีง โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมเีสยีงหนึ่งเสยีง เว้นแต่                        
ผู้ถือหุ้นคนใดมส่ีวนได้เสยีพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ และใหป้ระธานในทีป่ระชุมมสีทิธใิหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีนัน้ออกจากทีป่ระชุมเป็น
การชัว่คราวในระหว่างที่มกีารพจิารณาเรื่องดงักล่าวได้ด้วย และนอกจากจะก าหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อบงัคบั
นี้ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน              
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 
 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  (ก) การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบัของบรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิการเพิม่หรอืลดทุน การออก    
หุน้กู ้ การควบบรษิทั และการเลกิบรษิทัและกรณีอื่น ๆ ตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิวว้่า ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3/4 (สามในสี)่ ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
  (ข) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
  (ค) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
  (ง) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 
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5. ระเบียบวาระการประชุม 
 (ขอ้ 36) การประชุมสามญันัน้โดยปกตเิพื่อ 
  (1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการซึง่เสนองานทีไ่ดจ้ดัท าไปในรอบปีทีผ่่านมา 
   (2) พจิารณาอนุมตังิบดุล บญัชกี าไรขาดทุน ในระยะรอบปีบญัชทีีล่่วงมา 
  (3) พจิารณาการจดัสรรเงนิก าไร  
  (4) เลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ 
  (5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ี
  (6) ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั 
  (7) ปรกึษากจิการอื่น ๆ  
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แนวปฏิบติัเพือ่การคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
บริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 

  
บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความส าคญั การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และ 

การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ จงึขอแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปนี้ เพื่อปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแนวปฏบิตัเิพื่อการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุม
ถึงวธิเีก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะได้ทัง้ทางตรง      
และ/หรือ ทางอ้อม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย                     
ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้แจ้งแนวปฏิบตัินี้ให้ผู้รบัมอบฉันทะทราบด้วย                     
และใหถ้อืว่าผูร้บัมอบฉนัทะไดร้บัทราบแนวปฏบิตันิี้แลว้  

 
1.  วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑ์ทีร่าชการก าหนดเกี่ยวกบั
การจดัประชุมรวมถงึการจดัท ารายงานการประชุม บรษิทัจ าเป็นต้องเกบ็รวบรวม ใช ้เปิดเผย และประมวลผลขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ รวมถงึการจดัส่งเอกสาร และการด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าว 
 
2.  ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัเกบ็รวบรวม 
 บรษิทัจะรบั และเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถ้อืหุน้ และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ และ/หรอื บรษิทั 
ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ซึ่งได้รบัมอบหมายจากบรษิทัให้ท าหน้าทีน่ายทะเบยีนหุ้นของ
บรษิทั และ/หรอื ผูใ้หบ้รกิารในการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ย  
 

2.1  ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง                 
วนัเดอืนปีเกดิ อายุ เพศ สญัชาต ิเลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์ จ านวนหุน้ ประเภทหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจาก
การบนัทกึวดีโีอ และจากการถ่ายทอดภาพและเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้  

 
2.2  ขอ้มลูเพื่อการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อเีมล (e-mail) เป็นตน้ 
 

3.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 บรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หรอืบุคคล หรอืนิตบิุคคลใดๆ  เช่น 
หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูล ผูใ้หบ้รกิารดา้นระบบเทคโนโลยใีนการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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4.  สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมสีทิธิเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล และรบัข้อมูลส่วนบุคคล 
สทิธกิารขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กต้อง สทิธกิารขอใหล้บ หรอืท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธกิารขอ
ระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สทิธกิารขอให้ส่ง หรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคล สทิธริอ้งเรยีน และสทิธกิารคดัคา้นการเก็บ
รวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่กีย่วกบัตนตามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 
 
5.  ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้รับไว้ตลอดระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด                      
และ/หรอื ตามความจ าเป็นดว้ยวธิกีารตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 
ในกรณีทีไ่ม่สามารถก าหนดระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้ย่างชดัเจน บรษิทัจะเกบ็รกัษาขอ้มลู

ไวต้ามระยะเวลาเหมาะสมทีอ่าจคาดหมายไดต้ามมาตรฐานของการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 
6.  การติดต่อบริษทัเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 ส านักเลขานุการบรษิทั 
 บรษิทั แสนสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
 59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 อเีมล : CompanySecretary@sansiri.com 
 โทรศพัท ์02-027-7888 ต่อ 1076 หรอื 1078 
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