
ท่ี   056/2555                                   วันที่  30  เมษายน  2555 
 
เรื่อง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  ซึ่งประชุมเมื่อวัน
จันทรท่ี 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ หองสยามมกุฎราชกุมาร  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ป  เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร     
ซึ่งท่ีประชุมไดมีมติในวาระตางๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ท่ี 1/2555   เมือ่วันศุกรท่ี 6 มกราคม 2555 ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทของผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสยีง........-........เสียง 

2. รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบรษิัทประจําป 2554  โดยไมมีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําป  2554  ( เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  2554 )  และงบดุล  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  2554  ซึ่งผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ไดรับรองแลว  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

-  เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสยีง........-........เสียง 

4. อนุมัติจัดสรรเงนิกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554  ใหแกผูถือหุนเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 
0.02222222 บาท และจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดมิ ตอ 1 หุนปนผล คิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.20000000 บาทตอหุน ท้ังนี้ในกรณีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลงัการจัดสรรหุน
ปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.20000000 บาท รวมเปนการ
จายปนผลท้ังสิ้นในรูปของเงินสด และหุนปนผลอัตราหุนละ 0.22222222 บาท ซึ่งจายจากกําไรสะสมของ
บริษัทที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ท้ังจํานวน  และกําหนดรายชื่อผูถอืหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ซึ่งท่ีประชุมผูถือ
หุนไดมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉนัทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสยีง........-........เสียง 



5. อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
จํานวน 4 ทาน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1)   นางอินทิรา สุขะนินทร   กรรมการ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

2)   นางจิตรา ถาวระ   กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

3)   นายสมโภชน อินทรานุกูล  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

4)   นายแกวขวัญ วัชโรทัย  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

6. อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษทัสําหรับป 2555  โดยใหคงหลกัเกณฑและอัตรา
คาตอบแทนเทากับป 2554 ตามตําแหนงของกรรมการ ดังนี ้

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท  คาตอบแทน  42,500.-  บาท/เดือน 
กรรมการบริษัท   คาตอบแทน  16,000.-  บาท/เดือน 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร  คาตอบแทน 233,500.- บาท/เดือน 
รองประธานกรรมการบริหาร คาตอบแทน  42,500.-  บาท/เดือน 
กรรมการบริหาร  คาตอบแทน  11,000.-  บาท/เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทน  21,500.-  บาท/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ  คาตอบแทน  13,000.-  บาท/เดือน 

โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 



- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 -    

7. อนุมัติแตงตั้งให นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ นาย
ศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนนัตกุล  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844   แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2555 โดยกําหนดคาธรรมเนียมสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,100,000.-บาท (หนึ่งลาน
หนึ่งแสนบาทถวน) เพิ่มจากปกอน 450,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีปริมาณงานและธุรกรรมที่
สลับซับซอนเพิ่มมากขึ้นจากการขยายการลงทุนในธุรกิจตางๆ ของบริษัท และมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาความเห็นชอบ หากจําเปนตองมีการจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
แทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติงานได 

โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง คิด
เปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

8. อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรปูตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูของบรษิัท ในวงเงินไมเกิน 1,000 
ลานบาท (หนึ่งพันลานบาท) หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น  สําหรับหุนกูท่ีบริษัทจะออกและเสนอขายจะ
เปนหุนกูประเภทหุนกูดอยสทิธิ และ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  มีผูแทนผูถือหุนกูและ/หรือไมมีผูแทนผูถือ
หุนกู  มีประกันและ/หรือไมมปีระกัน หรือหุนกูประเภทใดๆ เปนสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินตางประเทศอื่น  อายุไมเกิน 10 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/
หรือ ในตางประเทศ โดยการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะ 
เจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะ  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรอืหุนกูนั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจํานวนหรือบางสวน ครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งไดตามที่เห็นสมควร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดดังกลาวไปชําระหุนกูของบริษัทซึ่งใกล
จะครบกําหนดในป 2556  นี้ และนําไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท  รวมถงึเปนเงินทุนหมุนเวียน
ในการดําเนินกิจการของบริษทั 

ท้ังนี้ มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร มีอํานาจในการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน 
จํานวนเงิน อายุ มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถถอน วิธีการเสนอขาย 
ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณจะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึง
ใหอํานาจดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปนและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู



ดังกลาว และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  และ/หรือนายทะเบียนหุนกู  และ/หรือผูจัดจําหนาย  และ/
หรือผูรับประกันการจําหนาย  และ/หรือท่ีปรึกษาและผูท่ีเกี่ยวของตางๆ 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง   
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 151,250,000 บาท เปน 150,681,886 บาท โดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
ใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 568,114 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 568,114 บาท และอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

(เดิม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน  151,250,000 บาท  (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นบาท) 

แบงออกเปน   151,250,000  หุน   (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นหุน) 

มูลคาหุนละ       1  บาท  (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ   151,250,000  หุน   (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นหุน) 

หุนบุริมสิทธิ       0   หุน   (ศูนยหุน) 
 

(ใหม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน   150,681,886  บาท  (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน 

แปดรอยแปดสิบหกบาท) 
แบงออกเปน  150,681,886   หุน   (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน 

   แปดรอยแปดสิบหกหุน)  
มูลคาหุนละ                    1  บาท  (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  150,681,886   หุน   (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน 
   แปดรอยแปดสิบหกหุน)  

หุนบุริมสิทธิ     0   หุน    (ศูนยหุน) 



โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉนัทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
- เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอาํนาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 90,409,131 หุน มลูคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
(60% ของทุนชําระแลว 150,681,886 บาท=90,409,131 บาท) 

ท้ังนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน รวมท้ังลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปน
และสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนําหุน
สามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน  90,409,131 หุน มูลคาท่ีตราไว 
1 บาท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 45,204,565  หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยูเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 30,136,377 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชน
ท่ัวไป 

(3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน  15,068,189  หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

ท้ังนี้ ราคาที่จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจํากัดตองไมเขาขายเปน
ราคาต่ําตามเกณฑราคาของ ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ท่ี สจ. 39/2551 เรื่อง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอ
ขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา โดยราคาตลาดที่ใชในการกําหนดราคาเสนอขายเปนราคา
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวา
เจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันแรกที่บริษัทจะเสนอ
ขายตอผูลงทุน 

ท้ังนี้  มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัท  และ /หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได และจะเสนอขายใหบุคคลใดกอนหรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึง



การกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัด
ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป ท้ังนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 

อนึ่ง  เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่ม
ตองไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวน
ไมเกิน 45,204,565 หุน และหากจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป (2) 
หรือบุคคลในวงจํากัด (3) ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ 
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 30,136,377 หุน 

โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง    
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 150,681,886 บาท เปน 271,227,395 บาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 120,545,509 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายเงนิปนผลเปน
หุนสามัญจํานวน 30,136,378 หุน และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) จํานวน 90,409,131 หุน และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรือ่ง
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

(เดิม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 150,681,886 บาท   (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่น 
    หนึ่งพันแปดรอยแปดสิบหกบาท)  

แบงออกเปน 150,681,886  หุน   (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่น 
   หนึ่งพันแปดรอยแปดสิบหกหุน)  

มูลคาหุนละ      1 บาท    (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ 150,681,886  หุน   (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่น 
   หนึ่งพันแปดรอยแปดสิบหกหุน)  

หุนบุริมสทิธิ      0  หุน    (ศูนยหุน) 



 

(ใหม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 271,227,395 บาท   (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่น 

  เจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาบาท) 

แบงออกเปน  271,227,395  หุน    (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่น 
  เจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาหุน) 

มูลคาหุนละ        1 บาท   (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  271,227,395  หุน    (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่น 
    เจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ     0  หุน     (ศูนยหุน) 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉนัทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 

12. อนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 
“EJIP” (Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี ้

รายการ รายละเอียดของโครงการ 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

- เปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 

- สรางความรูสึกมีสวนรวมใหแกพนักงาน/ ผูบริหาร /กรรมการ ในความเปน
เจาของบริษัท 

- เปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวมทํางานกับบริษัทฯ ใน
ระยะยาว 

- เปนการลงทุนสะสมซื้อหุนของบริษัทฯ เปนรายงวดตามความสมัครใจของ
พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการดวยหลักการเฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) 

ระยะเวลาโครงการ ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป 

บริษัทที่เขารวม
โครงการ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 



รายการ รายละเอียดของโครงการ 

ผูที่มีสิทธิเขารวม
โครงการ 

พนักงาน ผูบริหาร (เปนพนักงานประจําและอายุงาน 1 ปขึ้นไป) และ
กรรมการบริษัท โดยเปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ทั้งนี้
บริษัทจะเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555 เทานั้น 
หลังจากนั้นจะไมมีการเปดรับเพิ่ม 

รูปแบบโครงการ พนักงาน/ผูบริหาร 

- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน
เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอย
ละ 7 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเพ่ือนําเขาโครงการ ตลอดระยะเวลาที่
พนักงานยังคงรวมโครงการ 

กรรมการ 

- กรรมการที่เขารวมโครงการตองจายเงินเปนจํานวน 16,000.-บาท เปนประจําทุก
เดือนเพื่อเขารวมโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

- กรรมการที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทเปนเงินจํานวน 
24,000.- บาท เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่
กรรมการยังคงรวมโครงการ 

ตัวแทนดําเนินการ และ
กําหนดการซื้อหุน 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดําเนินการนําเงินจากโครงการดังกลาวไปลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย  

ผูเขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนของบริษัทไดทั้งจํานวนที่ถือครองภายหลังที่
ครบอายุโครงการ (ต้ังแตวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เปนตนไป) 

เงื่อนไขขางตนใหใชบังคับกับกรณีผูเขารวมโครงการพนสภาพจากการเปน
พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการของบริษัท  เกษียณอายุ ถึงแกกรรม หรือขอลาออกจาก
โครงการดวย    ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัท กับ ผูเขารวม
โครงการ 

สัญญาระหวางบริษัท
กับผูเขารวมโครงการ
และตัวแทนดําเนินการ 

มอบหมายใหกรรมการผูจัดการในการกําหนดเงื่อนไขและขอตกลงเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยไม
ขัดตอกฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เชน ในเรื่องภาษีและ
คาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย  การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิก
โครงการ EJIP เปนตน 

 



ท้ังนี้ บริษัทจะดําเนินการนําเสนอขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตอไป ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ท่ี สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทําและเปดเผย
รายงานการถอืหลักทรัพยของ กรรมการ ผูบรหิาร และผูสอบบัญชี 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

- เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง   
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
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