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ที่   040/2560                                   วันที่ 27 เมษายน  2559 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  เลขที่ 2 ซอย
ศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ ขณะที่เริ่มประชุม รวม 115 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 248,618,911 หุ้น คิดเป็น    
ร้อยละ 60 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันอังคารที ่26 เมษายน 2559  
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 258,951,647 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 10,337,136 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2559  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 258,952,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 482 หุ้น  
 

4. อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปนัผลประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 6,221,603.00 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

ก. จ่ายปนัผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท 
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ข. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่
หุ้นปันผลที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

การจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลรวมเป็นจ านวน 0.1111111111 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 46,041,261.08 บาท  ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน  

บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปนัผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัที่ 
26 พฤษภาคม 2560 

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
เห็นด้วย 260,080,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,128,504 หุ้น 
 

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัททีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ซึ่งมีจ านวน 3 ท่าน 1) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 2) นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ และ 3) นายทศพร 
ซิมตระการ พร้อมทั้งให้ นายทศพร ซิมตระการ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมี
คุณสมบัติความเป็นอิสระครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1) นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์    กรรมการ 
เห็นด้วย 260,080,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2) นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
เห็นด้วย 260,080,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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3) นายทศพร ซิมตระการ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
เห็นด้วย 260,080,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  
1. นายสมโภชน ์อินทรานุกูล  2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
3. นางจิตรา ถาวระ   4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร ์
5. นายปิลญัชัย ประดับพงศ ์  6. นางอินทิรา สุขะนนิทร ์
7. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์  8. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 
9. นายทศพร ซิมตระการ 
รวม 9 ท่าน 
 

6. อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จ านวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้าน
บาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ 

รวม 
เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 
 คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00 - - - 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 660,000.00 - - - 
 คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 

300,000.00 60,000.00 - -  

รวม 10,818,000.00 60,000.00 2,592,000.00 4,530,000.00 18,000,000.00 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
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เห็นด้วย 260,080,633 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

7. อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 ดังนี้ 

1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5419 และ/หรือ  

2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3930 และ/หรือ  

3) นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  

และอนุมัติค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,780,000.- บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 80,000.-บาท 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
เห็นด้วย 260,081,233 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 4,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 600 หุ้น 

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 640,393,352 บาท เป็น 414,371,348 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
822 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 226,021,182 หุ้น รวมเป็นจ านวน 226,022,004  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 226,022,004  บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 640,393,352 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพนัสามร้อย

ห้าสิบสองบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพนัสามร้อย

ห้าสิบสองหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
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    โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพนัสามร้อย

ห้าสิบสองหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 
(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

414,371,348 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สี่สิบแปดบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สี่สิบแปดหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
สี่สิบแปดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
เห็นด้วย 260,078,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 7,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 46 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่ม
บุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย เงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งมีอ านาจในการลง
นามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะท าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ดังนี้ 
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(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 41,437,134 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า
ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการ
ติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการ
ซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวัน
แรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
124,311,404 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคล
ในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่ เพิ่ มต้อ งไม่ เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีใน
คร้ังถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 260,228,483 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 7,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 150,000 หุ้น 

10. อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสทิธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ดงักล่าว 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 260,228,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 7,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 46 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 414,371,348 บาท เปน็ 704,431,290 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 248,622,807 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 414,371,348 บาท (สี่ร้อยสิบสีล่้านสามแสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพันสาม

ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสีล่้านสามแสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพันสาม

ร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสีล่้านสามแสนเจ็ดหมืน่หนึ่งพันสาม
ร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 704,431,290 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสอง

ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสอง

ร้อยเก้าสิบหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสอง
ร้อยเก้าสิบหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น

ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 260,228,483 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 7,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 
 (นางพัชรี บนุนาค) 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบตัิการ 


