


หนา 2 จาก 15 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป  2560 

สาระสําคัญ : บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดข้ึนในรอบป 2560 ปรากฏ
อยูในรายงานประจําป 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบรายงานประจําปและรายงานของ
กรรมการบริษัทประจําป 2560  รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2560 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ซึ่งไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

การลงมติ: วาระนีเ้ปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

สาระสําคัญ : เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของ
บริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ  

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไวใน
รายงานประจําป ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท และผานการตรวจสอบ
และรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนสําหรับปบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรับรองแลว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทในป 2560 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2560 ป 2559 ป 2560 ป 2559 
สินทรัพยรวม 6,190,446,629 5,223,509,492 3,359,668,766 3,000,854,210 
หน้ีสินรวม 2,921,217,421 2,990,860,971 1,460,279,318 1,125,929,175 

รายไดจากการดําเนินงานรวม 3,325,417,324 3,337,366,144 375,837,760 476,597,847 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี
เงินได 

48,336,562 (97,776,315) 76,403,941 162,914,239 

กําไรสุทธิ (36,870,220) (172,627,780) 31,116,759 124,432,064 

กําไรตอหุน (0.05) (0.31) 0.07 0.27 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2560 ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจายเงินปนผล 

สาระสําคัญ : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีไมนอยกวาจํานวนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยู



หนา 3 จาก 15 

กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต
ดวย 

สําหรับการจายเงินปนผลของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมใหแกบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
จะข้ึนอยูกับกระแสเงินสดและสภาพคลอง รวมถึงความเหมาะสมและความตองการในการใชเงินของแตละบริษัท 

ขอมูลการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2559 และ 2560 

การจัดสรรเงินกําไรประจําป (เฉพาะกิจการ) ป 2560 ป 2559 

กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรยกมาจากงวดกอน 795,390,962.00 723,221,710.00 
บวก   -   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 31,116,759.00 124,432,064.00 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชนพนักงาน 0.00 0.00 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 0.00 0.00 
- โอนคืนสํารองหุนสามัญซื้อคืน สวนท่ีขายคืนแลว 0.00 0.00 
- โอนคืนสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินท่ีจําหนายใหกองทุน 0.00 0.00 
- โอนสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินเขากําไรสะสม 0.00 0.00 
- โอนคืนสํารองท่ัวไปเปนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 0.00 0.00 

กําไรสะสมกอนจัดสรรคงเหลือ 826,507,721.00 847,653,774.00 

หัก - สํารองตามกฎหมาย  
- จายเงินปนผล ป 2559 

๏ จายเงินปนผลหุนละ 0.0111111111 บาท  จํานวน 414,371,348 หุน เปนเงิน 
๏ และหุนปนผล (10:1) เทากับหุนละ 0.10 จํานวน 414,371,348 หุน เปนเงิน 

(1,555,838.00) 
 

 
 

(6,221,603.00) 
 

(4,604,126.08) 
(41,437,135.00) 

- จายเงินปนผล ป 2560 
- สํารองท่ัวไป 

0.00 
0.00 

 
0.00 

กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรยกไปงวดหนา  824,951,883.00 795,390,909.92 

หมายเหตุ    - ป 2559 กําไรสะสมกอนจัดสรร จํานวน 847,653,774 บาท มีกําไรสะสมสวนท่ีไมสามารถนํามาจายเงินปนผลไดรวม 
อยูดวยจํานวน 263,892,262 บาท 

- ป 2560 กําไรสะสมกอนจัดสรร จาํนวน 826,507,721 บาท มีกําไรสะสมสวนท่ีไมสามารถนํามาจายเงินปนผล ได
รวมอยูดวยจาํนวน 263,892,262 บาท 
(กําไรสะสมสวนท่ีไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได คือ สวนของกําไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง
ผลประโยชนพนักงาน และอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2560 ดังนี้ 

1. ในป 2560 บริษัทมีกําไรสําหรับป (กําไรสุทธิ) จํานวน 31,116,759.00 บาท จึงไดมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย 
1,555,838.00 บาท ซึ่งเทากับรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2560 

2. งดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท เนื่องจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทมีความ
จําเปนตองนําเงินไปใชลงทุนในโครงการกอสรางโรงแรมและรานอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืน
หนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อปรับโครงสรางทางการเงินใหเหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในดานตางๆ 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 



หนา 4 จาก 15 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ตองออกตามวาระ 

สาระสําคัญ : เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดจํานวนกรรมการที่ตองพน
จากตําแหนงตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่มีอยู ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังนั้น
กรรมการที่ตองออกตามวาระ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณา คือ 
 

1. นายสมโภชน  อินทรานุกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นางอินทิรา  สุขะนินทร กรรมการ 

3. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกไดและอาจไดรับการ
แตงตั้งกลับเขาดาํรงตําแหนงเดิมได หากผูถือหุนพิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

นอกจากนี้ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑที่เปดเผยไวใน
เว็บไซตของบริษัท แตไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (ไมรวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561) ไดพิจารณาเกณฑจากคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ประสบการณใน
ดานตางๆ และความเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่กรรมการแลว มี
ความเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามกําหนด
วาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายสมโภชน อินทรานุกูล 2. นางอินทิรา 
สุขะนินทร 3. นางจิตรา ถาวระ เนื่องจากเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มี
ประวัติการทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการที่ผานมาไดเปนอยางดี พรอมทั้งเห็นสมควรให นายสมโภชน อินทรานุกูล และ 
นางจิตรา ถาวระ ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการมาเกินกวา 9 ป นั้น เปนกรรมการอิสระตอไปดวย 
เนื่องจากเปนผูทรงคุณวุฒิ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ อีกทั้งไดนําความรู ประสบการณ และความ
เชี่ยวชาญ มาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามหลักเกณฑที่ทาง ก.ล.ต. กําหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงทั้ง 
3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเห็นสมควรให นายสมโภชน อินทรานุกูล และ 
นางจิตรา  ถาวระ เปนกรรมการอิสระตอไปดวย เนื่องจากเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวน
ตามหลักเกณฑที่ทาง ก.ล.ต. กําหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3. 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 

สาระสําคัญ : ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
“ขอ 28. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนเปน
จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมี
มติเปลี่ยนแปลงก็ได รวมทั้งมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ” 

“ขอ 37. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร  
โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหกรรมการผูจัดการเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง 

กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกําหนด แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันที่จะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอ่ืนตามขอบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ” 

ปจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดยอย คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและ          
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการใหสอดคลองกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว
จะอยูในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงไดกับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะ 
จูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไวกับบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 จํานวน 10,878,000 
บาท (สิบลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) และอนุมัติสิทธิและประโยชนอ่ืนๆ จํานวน 7,122,000 บาท (เจ็ด
ลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ จํานวน 18,000,000 บาท 
(สิบแปดลานบาทถวน) ซึ่งเทากับงบขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 แกคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนฯ โดยมอบหมาย
ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชนอ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2560 

ชื่อคณะกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 

รวม เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 
คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 
คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 660,000.00 

คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 360,000.00 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00 

ป 2560   รวมเบ้ียกรรมการและเบ้ียประชุมท่ีใชไปจริง 10,838,000.00 บาท สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ ใชไปจริง 
2,592,000.00 บาท (เปนยอด EJIP ท้ังจํานวน) รวมใชไปจริงท้ังสิ้น 13,430,000.00 บาท 

ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2561 อนุมัติ 

ชื่อคณะกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 

รวม เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 
คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 
คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 660,000.00 

คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 360,000.00 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00 
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ป 2561   รวมเบ้ียกรรมการและเบ้ียประชุม 10,878,000.00 บาท สิทธิและประโยชนอ่ืนๆ 7,122,000.00 บาท  
(เปนยอด EJIP จํานวน 2,592,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ จํานวน 4,530,000.00 บาท) รวมท้ังสิ้น 18,000,000.00 บาท 
เทากับงบขออนุมัติประจําป 2560 

การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 

สาระสําคัญ : ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะ
แตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ดวยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2561 โดยคัดเลือกสํานัก
งานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยูในระดับแนวหนา และศักยภาพของสํานักงานสอบบัญชี ประสบการณและผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรูความเขาใจในธุรกิจ มีความเปนอิสระ 
และความเหมาะสมของคาสอบบัญชี รวมทั้งคาบริการอ่ืนๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงไดพิจารณาและคัดเลือก
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 เนื่องจาก
ขอเสนอของบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนประโยชนสูงสุดแกบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือก
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชีดังนี ้

1. แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2561 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้ 

รายชื่อ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่  

1. นางสาววมิลพร บุณยษัเฐยีร   4067 หรือ 
2. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชัยโชต ิ  6326 หรือ 

3. นายชูพงษ สุรชุติกาล   4325 หรือ 

4. นายยงยุทธ เลิศสุรพบิูล  6770  

 ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธ หรือ
สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความ
เปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

 สําหรับประวัติของผูสอบบัญชี และขอมูลความเปนอิสระของผูสอบบัญชีที่ไดรับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่
สงมาดวย 4 

2. อนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงิน 1,580,000.-บาท สําหรับคาสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท) 
คาสอบบัญช ี 1,580,000.- 1,280,000.- 

คาบริการอ่ืน ไมม ี ไมมี 
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ตารางคาสอบบญัชี คาตรวจสอบงบการเงนิรวม และคาตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย เปรียบเทียบป 2560 และ 2561 

คาตอบแทน ป 2561 (บาท) ป 2560 (บาท) 
คาสอบบัญช ี

1,580,000.- 
1,280,000.- 

คาตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย 

100,000 

คาตรวจสอบงบการเงินรวม   140,000.-** 400,000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,720,000.- 1,780,000.- 
 (ลดลงจากปกอน 60,000 บาท หรือ 4%) 

** จัดทําโดยบริษัท เอแอนดดับเบิลยู เซอรวิสเซส จํากัด 

หมายเหตุ 1. บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเขารวมเสนอราคาสอบบัญชปีระจําป 2561  
2. บริษัทยอยไดใชผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แตบริษัทรวม คือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ไมไดใชผูสอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 
3. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัด

ใหมีการหมนุเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทรวมแลว 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายเดิม
ทําหนาที่ครบ 5 รอบปบัญชีติดตอกัน บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมไดเมื่อพนระยะเวลาอยาง
นอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบยีนจากเดิม 704,431,290 บาท  เปน 455,807,823 บาท โดยตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ  
และตัดหุนสามัญจดทะเบียนทีร่องรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษทัยังมิไดจดัสรรเสนอขายทั้งจํานวน และพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทขอ  4  เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

สาระสําคัญ :  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไดอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 414,371,348 บาท  เปน 704,431,290 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 290,059,942 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 41,437,135 หุน และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 248,622,807  หุนนั้น 

ปรากฏวาหุนปนผลจัดสรรไมหมด คงเหลือจํานวน 660 หุน และหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) บริษัทยังไมไดจัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 248,622,807 หุน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลง
ภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ 

จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
704,431,290 บาท เปน 455,807,823 บาท  โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อ
รองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 660 หุน และ ตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังไมไดจัดสรรทั้งจํานวน 248,622,807 หุน รวมเปนจํานวน 
248,623,467 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 248,623,467 บาท  

และเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 704,431,290 บาท เปน 455,807,823  บาท และอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้.- 

(เดิม)  ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 704,431,290 บาท (เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบบาทถวน) 

แบงออกเปน 704,431,290 หุน (เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

    โดยแยกออกเปน    

หุนสามัญ 704,431,290 หุน (เจ็ดรอยสี่ลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองรอยเกาสิบหุน) 

หุนบุริมสิทธ ิ 0 หุน (ศูนยหุน) 

 (ใหม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 455,807,823 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยย่ีสิบสามบาทถวน) 

แบงออกเปน 455,807,823 หุน (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยย่ีสิบสามหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

โดยแยกออกเปน    

หุนสามัญ 455,807,823 หุน (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยย่ีสิบสามหุน) 

หุนบุริมสิทธิ 0 หุน (ศูนยหุน) 

การลงมต:ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 
ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

สาระสําคัญ : เนื่องดวยบริษัทมีความประสงคจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
คร้ังที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2” หรือ SST-W2) จํานวนไมเกิน 30,387,188 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา (ศูนยบาท) โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวน 15 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใหปดเศษทิ้ง (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท) คิดเปนรอยละ 
6.67 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (455,807,823 หุน) และ
กําหนดราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 10.00 บาท ตอหุน (สิบบาทถวน) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เทากับ 3 ป โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 
2561 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (SST-W2) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (SST-W2) จํานวนไมเกิน 30,387,188 หนวย เพื่อเสนอขายใหแก       
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนตามรายละเอียดที่เสนอ และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ
ผูจัดการ หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การกําหนดวันออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิฯ การกําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการปรับราคาใชสิทธิและอัตรา
การใชสิทธิ การเขาเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปน
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และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
และหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ตลอดจนดาํเนินการขออนญุาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

สาระสําคัญ : การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
โดยการขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนา และใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทกําหนดวัตถุประสงคการออกและ
จัดสรรหุนเพิ่มทุน เชน การกําหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแตละคราวตาม
ความเหมาะสม 

ซึ่งปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัท      
จดทะเบียนใหรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติ
จํานวนหุนเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทกําหนด
วัตถุประสงค การออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกลาวจะเพิ่มความคลองตัวในการ
ระดมทุน และเปนการบริหารโครงสรางทุนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ ควบคูการยึดหลักปกปองผลประโยชน
ของผูถือหุนดวย  

สาระสําคัญของการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) มีดังน้ี 

ประเภทการจัดสรร 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 

(RO) 
ประชาชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจํากัด 

(PP) 
จํานวนหุน * 
(Size Limit) 

ไมเกิน 30 % ไมเกิน 20% ไมเกิน 10% 
เรียกชําระหุนเพิ่มทุนรวมไดไมเกิน 30 % 

โดยเปนการเสนอขายที่ไมเปนไปตามสดัสวนการถือหุนเดิมไดไมเกิน 20% 

ราคาเสนอขาย ไมกําหนด ตองไมเขาขายเปนราคาต่าํ 
ตามเกณฑราคาของ ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันที่บริษัทจดัประชุมสามัญผูถือหุนประจําป (AGM) คร้ังถัดไป 
หรือวันที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีการประชุม AGM ในคร้ังถัดไป 

แลวแตวันใดจะถึงกอน 
ประเภทหลักทรัพย หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ 

ในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (TSR) 
หุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธ ิ

หมายเหตุ : *Size Limit คิดเปนสดัสวนของทุนชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมกีารเพ่ิมทุนแบบ 
General Mandate 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 248,622,807 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดวัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อัน
จําเปนและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุน
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น 
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ปรากฏวา จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกลาว คณะกรรมการ
บริษัทยังไมไดจัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 248,622,807  หุน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัด
ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 นี้ และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให       
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจํานวนดังกลาวดวยแลวตามมติวาระกอนหนานี้ 

ปจจุบันทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มข้ึนเปน 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นวาการเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุน และเปนการบริหารโครงสราง
ทุนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจควบคูการยึดหลักปกปองผลประโยชนของผูถือหุนดวย 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวนไมเกิน 273,484,692 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 136,742,346 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยูเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอน
สิทธิได 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 91,161,564 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 
(3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 45,580,782 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไม
เกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 136,742,346 
หุน และหากจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจํากัด (3) ทุนชําระ
แลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปน
จํานวนไมเกิน 91,161,564  หุน โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในคร้ังถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในคร้ังถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 

โดยบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) จะตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ และจะตองไมเปนบุคคลที่เก่ียว
โยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เร่ือง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เปนผูลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 
17/2551 เร่ืองการกําหนดบทนยิามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือ 

(ข) เปนนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพใน
การลงทุนไดจริง รวมทั้งมีความรูความสามารถประสบการณ หรือศักยภาพในการที่เปน
ประโยชนหรือสงเสริมการดําเนนิงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) นีจ้ะเปนไปตาม “ราคาตลาด” ซึง่หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยยอนหลงัไมนอยกวาเจ็ดวันทาํการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทาํการติดตอกัน กอนวันกําหนดราคา
เสนอขายหุนนัน้ โดยราคาทีน่ํามาถัวเฉลี่ยดังกลาวตองใชราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุนนั้นในแตละวัน ทั้งนี้วนักําหนด
ราคาเสนอขายหุนตองยอนหลงัไมเกินกวาสามวันทาํการกอนวนัแรกที่เสนอขายตอนักลงทนุ และในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นวามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่ดทีี่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกําหนด
ราคาเสนอขายโดยมีสวนลดได แตตองไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คํานวณไดขางตน โดยในการกําหนด
สวนลดดังกลาวคณะกรรมการตองพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นดวย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตใหบริษัทจดทะเบยีนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 



หนา 11 จาก 15 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจในการดาํเนินการตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดงัตอไปนี ้

(1) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เชน การกําหนดราคาเสนอขาย 
จํานวนที่จัดสรร การเสนอขายเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาํระ
คาหุน รายชื่อบุคคลในวงจาํกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

(2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการ
ตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ 

(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จาํเปนและเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน 
เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของและการนําหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอ่ืนใดอันจาํเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทจะใชความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงคของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 
และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบขอมูลเปนอยางดี เพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทอยางแทจริง โดยคํานึงถึง
การรักษาสิทธิและความเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษัท โดยจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัทในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัท ผู ถือหุนสามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตาม
มาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไขเพิ่มเติม)  

การลงมต:ิ  วาระนี้ตองผานมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 
136,742,346 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

สาระสําคัญ : สืบเนื่องมาจากวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 273,484,692 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 136,742,346 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยูเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (TSR) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 136,742,346 หนวย จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยู และมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดใน
การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได และเงื่อนไขตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดดังกลาว 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



หนา 12 จาก 15 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เปน 759,679,703 บาท  
โดยการออกหุนสามัญใหมเพ่ือ (1) รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) รองรับการเสนอ
ขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สาระสําคัญ : สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455,807,823 บาท เปน 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุนสามัญใหม
จํานวน 303,871,880 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) จํานวน 273,484,692 หุน และรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน  30,387,188 
หุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5 และ 6  
  และพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
เดิม 455,807,823 บาท เปน 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 303,871,880 หุน       
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนี้ 

1. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 273,484,692 หุน  

2. เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน  30,387,188 หุน  

และเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

 (เดิม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 455,807,823 บาท (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสามบาทถวน) 

แบงออกเปน 455,807,823 หุน (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสามหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

โดยแยกออกเปน    

หุนสามัญ 455,807,823 หุน (สี่รอยหาสิบหาลานแปดแสนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบสามหุน) 

หุนบุริมสิทธิ 0 หุน (ศูนยหุน) 

(ใหม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 759,679,703 บาท (เจ็ดรอยหาสิบเกาลานหกแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามบาทถวน) 

แบงออกเปน 759,679,703 หุน (เจ็ดรอยหาสิบเกาลานหกแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

โดยแยกออกเปน    

หุนสามัญ 759,679,703 หุน (เจ็ดรอยหาสิบเกาลานหกแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามหุน) 

หุนบุริมสิทธิ 0 หุน (ศูนยหุน) 

การลงมต:ิ วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด 
(มหาชน) คร้ังที่ 5 "EJIP" (Employee Joint Investment Program) 

สาระสําคัญ : “EJIP” (Employee Joint Investment Program)  คือ โครงการสําหรับพนักงาน  ผูบริหาร  
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน  มีการทยอยลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทํางานอยู  โดยลงทุนเปนรายงวด
สม่ําเสมอ  ดวยหลักการเฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) และสมัครเขารวมโครงการตามความสมัครใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และดวยโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) “EJIP” ซึ่งที่
ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการไปแลวนั้นจะครบอายุโครงการในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 (อายุโครงการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)   

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการรวมลงทุน
ระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 5 "EJIP" (Employee Joint Investment 
Program) ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน 
ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของ 
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี โดย EJIP เปนโครงการลงทุนซื้อหุนของบริษัท สะสมเปนรายงวด ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสรางความรูสึกมีสวนรวมเปนเจาของ
ใหกับพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังตอไปนี้ 

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังที่ 5 

วัตถุประสงคของ
โครงการ 

- เปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน/ ผูบริหาร /กรรมการ ของบริษัท 

- สรางความรูสึกมีสวนรวมใหแกพนักงาน/ ผูบริหาร /กรรมการ ในความเปนเจาของบริษัท 

- เปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวมทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

- เปนการลงทุนสะสมซ้ือหุนของบริษัทเปนรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/
ผูบริหาร/กรรมการดวยหลักการเฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) 

ระยะเวลาโครงการ 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563 

บริษัทที่เขารวม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัทยอยชื่อ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด 

เงินลงทุนของพนักงาน/กรรมการ 

       แบงเงินเดือน/คาตอบแทน  บางสวน 
       ซื้อหุนของบริษัทเปนประจําทุกงวด 

(ตามความสมัครใจ) 

เงินสมทบของบริษัท 

เงินสมทบใหพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 
ซื้อหุนของบริษัทเปนประจําทุกงวด 

EJIP 

ตัวแทนดําเนินการ 

บริษัทหลักทรัพยเปนตัวแทนดําเนินการ 

• ซื้อหุนของบริษัทในแตละงวด  ตามท่ีกําหนด 

• จัดสรรหุนท่ีซื้อในแตละงวดลงในบัญชีของพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 

+ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังที่ 5 

ผูที่มีสิทธิเขารวม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
1.1 พนักงาน ผูบริหาร (เปนพนักงานประจาํและอายุงาน 1 ปข้ึนไป) 
1.2 พนักงานตําแหนง ผูจัดการฝายคลังเอกสาร ผูจัดการฝายคลังสนิคาและ           

ทาเทียบเรือ และผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
1.3 กรรมการบริษัท 

โดยเปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ 
2. บริษัทยอย 

พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด (เปนพนักงานประจาํและอายุงาน  
1 ปข้ึนไป ทั้งนี้อายุงานใหนับรวมกับอายุงานที่ทาํกับ บมจ. ทรัพยศรีไทย ดวย) 

บมจ. ทรัพยศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผูบริหาร 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนเปน

ประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอยละ 7 ของ

เงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเพือ่นําเขาโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงรวม
โครงการ 

กรรมการ 

- กรรมการที่เขารวมโครงการตองจายเงินเปนจํานวน 16,000.-บาท เปนประจําทุกเดือนเพื่อ
นําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

- กรรมการที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทเปนเงินจํานวน 24,000.- บาท 
เปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงรวมโครงการ 

บริษัทยอย 
รูปแบบโครงการ 
(การจายเงินสมทบ) 

- ผูเขารวมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท จํากัด จายเงินในอัตรารอยละ        
5 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 

- บมจ. ทรัพยศรีไทย จายเงินสมทบใหแกผูเขารวมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท         
แมเนจเมนท จํากัด ในอัตรารอยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงรวม
โครงการ 

ตัวแทนดําเนินการ 
และกําหนดการซื้อ
หุน 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินการนําเงนิ
จากโครงการดังกลาวไปลงทุนซ้ือหุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย 

ผูเขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนของบริษัทไดทั้งจํานวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุโครงการ 
(ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เปนตนไป) 

เงื่อนไขขางตนใหใชบงัคับกับกรณีผูเขารวมโครงการพนสภาพจากการเปนพนักงาน/ผูบริหาร/
กรรมการของบริษัท และบริษัทยอยที่เขารวมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแกกรรม หรือขอลาออก
จากโครงการดวย ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัท กับ ผูเขารวมโครงการ 

สัญญาระหวางบริษัท
กับผูเขารวมโครงการ
และตัวแทน
ดําเนินการ 

มอบหมายใหกรรมการผูจัดการในการกําหนดเงื่อนไขและขอตกลงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยไมขัดตอกฎหมาย และประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. เชน ในเร่ืองภาษีและคาธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย การลาออก
หรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เปนตน 
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ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการนําเสนอขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. ตอไป เมื่อโครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนแลว ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2552 เร่ือง การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยของ กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวาง
นายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่  5 “EJIP” (Employee Joint Investment 
Program)  ตามที่คณะกรรมการเสนอ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงาน ผูบริหาร กรรมการของบริษัท และบริษัทยอย
ที่เขารวมโครงการไดมีสวนรวมในความเปนเจาขององคกรซึ่งนําไปสูผลของการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง 

การลงมติ : วาระนี้ตองผานมติอนุมัติคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 14 เร่ืองอ่ืนๆ (ถาหากมี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ  หองสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดยบริษัทจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขา
รวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 9.00 น. 

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ในวันที่ 27 มีนาคม 
2561 

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่
แนบมาตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ไดจาก 
www.subsrithai.co.th โดยใหเลือกใชแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเทานั้น 

หากทานไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองและมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ
ของบริษัททานใดทานหนึ่ง ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระซึ่งมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 
12 เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถือหุนได 

ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารตามที่กําหนดมายังบริษัทลวงหนา
เพื่อใหบริษัทไดรับภายในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 กอนการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 
  บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด  (มหาชน) 

     (นายศุภสทิธิ์ สุขะนินทร) 
  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ 




