ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐
ปี

วิธีปฏิบตั ิ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุ้นได้
รับทราบดังนี้
• ผูถ้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนน
ทีไ่ ด้รบั ณ ตอนลงทะเบียน ทัง้ นี้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถอื หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะมา
• ในแต่ละระเบียบวาระ หากผูถ้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตร
ลงคะแนนทีก่ รอกเรียบร้อยแล้ว เพือ่ นามานับคะแนนตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทัง้ นี้บริษทั จะเก็บใบ
ลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมือ่ การประชุมแล้วเสร็จ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป

วิธีปฏิบตั ิ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุ้นได้
รับทราบดังนี้
• ในการรวบรวมคะแนน บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบ
วาระนัน้ ๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการบริษทั ทีต่ อ้ งออกตามวาระ ซึง่ จะขอให้
ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนัน้ จึงจะ
เก็บใบลงคะแนนของผูท้ เ่ี ห็นด้วยทัง้ หมด เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ี สาหรับผูถ้ อื
หุน้ ทีต่ อ้ งการกลับก่อน หรือไม่อยูใ่ นห้องประชุมในวาระใด ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของท่านได้โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กบั เจ้าหน้าทีป่ ระจาแถวของท่าน

วิธีปฏิบตั ิ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผถู้ ือหุ้นได้
รับทราบดังนี้
• กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ นาบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายืน่ ภายหลังการนับคะแนนและประธานที่
ประชุมได้แจ้งมติต่อทีป่ ระชุมไปแล้ว บริษทั จะไม่นบั คะแนนดังกล่าวที่มายืน่ ภายหลัง

• หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิม่ เติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยก
มือ และขอความกรุณาแถลงต่อทีป่ ระชุมด้วยว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือคาถาม เพือ่ ให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้อง”

วาระที่ 1
1/2560

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 ได้มกี าร
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1 จึง
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2
บริษทั

รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการ
ประจาปี 2560

❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควร
รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของกรรมการบริษทั ประจาปี 2560
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 ซึง่ ได้
จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้

วาระที่ 2 (ต่อ)
รายได้ จากแต่ ละกลุ่มธุรกิจ
ปี 2560

ปี 2560

ประเภทธุรกิจ

ถือหุ้นร้อย
ละ

ล้านบาท

%

คลังสินค้า
และท่าเทียบเรือ

100

328

10

บมจ.มัดแมน
บจก.โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)
บจก.เอบีพ ี คาเฟ่ (ประเทศไทย)
บจก.โกลเด้น สกู๊ป
บจก.เกรอาวด์ คาเฟ่
Mudman Intermationl Ltd.

อาหาร
และเครือ่ งดืม่

64.27

2,694

บจก.เกรฮาวด์

เสือ้ ผ้าสาเร็จรูป

64.27

บริหาร
กองทรัสต์

100

ชื่อบริษทั

ปี 2560

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

81

2,708

81

2,562

80

137

4

181

5

236

7

0

0

-

-

-

-

รายได้อ่นื

166

5

123

4

114

4

รวมรายได้

3,325

100

3,337

100

3,188

100

บมจ.ทรัพย์ศรีไทย
บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า

บจก.เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
สาหรับปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควร
อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษทั และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้รบั รองแล้ว โดยงบแสดง
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2560 สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้

วาระที่ 3 (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ ศรีไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายการ

งบการเงินรวม
ปี 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2559

สินทรัพย์รวม

6,190,446,629

5,223,509,492

3,359,668,766

3,000,854,210

หนี้สนิ รวม

2,921,217,421

2,990,860,971

1,460,279,318

1,125,929,175

3,325,417,324

3,337,366,144

375,837,760

476,597,847

48,336,562

(97,776,315)

76,403,941

162,914,239

(36,870,220)

(172,627,780)

31,116,759

124,432,064

(0.05)

(0.31)

0.07

0.27

รายได้จากการดาเนินงานรวม
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย
และการงดจ่ายเงินปันผล
❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าควรเสนอให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 4 (ต่อ)
1.

ในปี 2560 บริษทั มีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) จานวน 31,116,759.00 บาท จึงได้มกี ารตัง้
สารองตามกฎหมาย 1,555,838.00 บาท ซึง่ เท่ากับร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2560

2.

งดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ เป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั เนื่องจากกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมมีผล
ขาดทุน ประกอบกับบริษทั มีความจาเป็ นต้องนาเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้าง
โรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมทีจ่ งั หวัดภูเก็ต การคืนหนี้สนิ เชือ่ ธนาคารเพือ่ ปรับ
โครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษทั ในด้านต่างๆ

วาระที่ 4 (ต่อ)
ข้อมูลการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2559 และ 2560
การจัดสรรเงินกาไรประจาปี (เฉพาะกิจการ)

ปี 2560
795,390,962.00
31,116,759.00

ปี 2559
723,221,710.00
124,432,064.00

กาไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ

826,507,721.00

847,653,774.00

หัก - สารองตามกฎหมาย
- จ่ายเงินปั นผล ปี 2559
๏ จ่ายเงินปั นผลหุน้ ละ 0.0111111111 บาท จานวน 414,371,348 หุน้ เป็ นเงิน
๏ และหุน้ ปั นผล (10:1) เท่ากับหุน้ ละ 0.10 จานวน 414,371,348 หุน้ เป็ นเงิน

(1,555,838.00)

(6,221,603.00)

กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกไปงวดหน้า

824,951,883.00

กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกมาจากงวดก่อน
บวก - กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี

(4,604,126.08)
(41,437,135.00)
795,390,909.92

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการบริษทั ที่ต้องออก
ตามวาระ
❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียได้
มีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งทัง้ 3 ท่าน คือ 1. นาย
สมโภชน์ อินทรานุกลู 2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 3. นางจิตรา ถาวระ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง พร้อมทัง้ เห็นสมควรให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกลู
และ นางจิตรา ถาวระ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี
เป็ นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ และมีคุณสมบัตคิ วามเป็ น
อิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทท่ี าง ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ นี้ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชือ่ ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3

วาระที่ 5 (ต่อ)
นายสมโภชน์ อินทรานุกลู
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : - ไม่ม ี ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2542 รวม 19 ปี

อายุ

: 79 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: บัญชีบณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 6/2536
: Senior Executive Program รุน่ ที่ 1 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ 5 (ต่อ)
นายสมโภชน์ อินทรานุกลู
การถือหุน้ ใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จานวน 231,148 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.05 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประสบการณ์

: ปี 2538 – ปั จจุบนั
: ปี 2542 – ปั จจุบนั
: ปี 2546 – 2556
: ปี 2546 – 2559
: ปี 2551 – ปั จจุบนั
: ปี 2556 – ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2560

: คณะกรรมการบริษทั
: เข้าประชุม 7 ครัง้ จากจานวน 7 ครัง้
: คณะกรรมการสรรหาฯ : เข้าประชุม 1 ครัง้ จากจานวน 1 ครัง้

ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย และบริหารธุรการ สยาม
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภัย
ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด์
ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย
ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน* (* บริษทั ย่อยของบริษทั )

วาระที่ 5 (ต่อ)
นางอินทิรา สุขะนินทร์
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: กรรมการบริษทั ซึง่ มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: กรรมการบริษทั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : มารดาของนายศุภสิทธิ ์ สุขะนินทร์ ซึง่ เป็ นกรรมการบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ

: 70 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

ประสบการณ์

: ปี 2546 – ปั จจุบนั
: ปี 2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ บจ. แชมป์ เปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่
กรรมการ บจ. ราชาชูรส

วาระที่ 5 (ต่อ)
นางอินทิรา สุขะนินทร์
ประสบการณ์

: ปี 2553 – ปั จจุบนั
: ปี 2554 – ปั จจุบนั

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2560

: คณะกรรมการบริษทั

ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้
กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้ าน้ าตาลขอนแก่น
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บมจ. น้ าตาลขอนแก่น
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บจ. น้ าตาลท่ามะกา

: เข้าประชุม 6 ครัง้ จากจานวน 7 ครัง้

วาระที่ 5 (ต่อ)
นางจิตรา ถาวระ
ตาแหน่งปั จจุบนั ในบริษทั

: กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

: กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือ : ไม่ม ี
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการ

: ตัง้ แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ

: 77 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: พาณิชยศาสตร์การบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: Senior Executive Program รุน่ ที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ 5 (ต่อ)
นางจิตรา ถาวระ
การถือหุน้ ใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย

: จานวน 175,717 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.04 ของหุน้ ทัง้ หมดทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประสบการณ์

: ปี 2548 – 2553
: ปี 2549 – 2552
: ปี 2549 – 2553
: ปี 2553 – 2557

กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ.น้ ามันไออาร์พซี ี
ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. ไออาร์พซี ี โพลิออล
ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดบิ บมจ. ไออาร์พซี ี
ผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส
ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ช่วยปฏิบตั งิ านสายพาณิชยกิจ
และการตลาด บมจ. ไออาร์พซี ี

การดารงตาแหน่งกรรมการในปั จจุบนั
กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน

: ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษทั

: ไม่ม ี

เข้าประชุมในปี 2560

: คณะกรรมการบริษทั
: เข้าประชุม 7 ครัง้ จากจานวน 7 ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครัง้ จากจานวน 4 ครัง้

วาระที่ 6
2561

พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี

❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั เิ งินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 จานวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปด
แสนเจ็ดหมืน่ แปดพันบาทถ้วน) และอนุมตั สิ ทิ ธิและประโยชน์อ่นื ๆ จานวน 7,122,000
บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมืน่ สองพันบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ จานวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึง่ เท่ากับงบขอ
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนฯ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์
อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 6 (ต่อ)
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิประดยชน์ อื่นๆ
ชื่อคณะกรรมการ

เบี้ยกรรมการ

เบี้ยประชุม

โบนัสพิเศษ

EJP

คณะกรรมการ

3,060,000.00

-

คณะกรรมการบริหาร

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

10,818,00.00

60,000.00

รวม

2,592,000.00

7,122,000.00

4,530,000.00

รวม

10,182,000.00

18,000,000.00

ปี 2561 รวมเบีย้ กรรมการและเบีย้ ประชุม 10,878,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อ่นื ๆ 7,122,000.00 บาท
(เป็ นยอด EJIP จานวน 2,592,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ จานวน 4,530,000.00 บาท) รวมทัง้ สิน้
18,000,000.00 บาท เท่ากับงบขออนุมตั ปิ ระจาปี 2560

วาระที่ 7
2561

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี

❖ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิ ารณาและคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2561 โดยคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีทม่ี ชี อ่ื เสียงอยูใ่ นระดับแนวหน้า และ
ศักยภาพของสานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา ความ
เชีย่ วชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็ นอิสระ
และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทัง้ ค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้
พิจารณาและคัดเลือกบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบ
บัญชีของบริษทั ประจาปี 2561 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงมีมติให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 พิจารณา
อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ า่ สอบบัญชีดงั นี้

วาระที่ 7
2561

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี

1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี
2561 โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล
นายยงยุทธ เลิศสุรพิบลู

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4067 หรือ
6326 หรือ
4325 หรือ
6770

วาระที่ 7 (ต่อ)
2. อนุมตั คิ า่ สอบบัญชีของบริษทั เป็ นจานวนเงิน 1,580,000.-บาท สาหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั รอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น

ปี 2561 (บาท)
1,580,000.ไม่มี

ปี 2560 (บาท)
1,280,000.ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท เป็ น 455,807,823 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็ นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(GENERAL
MANDATE) ซึ่งบริษทั ยังมิได้จดั สรรเสนอขายทัง้ จานวน และพิจารณาอนุมตั ิ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
จากเดิม 704,431,290 บาท เป็ น 455,807,823 บาท โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีค่ งเหลือจากการจัดสรรหุน้
สามัญเพือ่ รองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 660 หุน้ และ ตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีร่ องรับการเพิม่
ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) ซึง่ บริษทั ยังไม่ได้จดั สรรทัง้ จานวน 248,622,807 หุน้
รวมเป็ นจานวน 248,623,467 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวม 248,623,467 บาท และอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรือ่ ง เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอดังนี้.-

วาระที่ 8 (ต่อ)
(ใหม่) ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจานวน
ถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ

455,807,823 บาท

(สีร่ อ้ ยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยีส่ บิ สามบาท

455,807,823 หุน้
1 บาท

(สีร่ อ้ ยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยีส่ บิ สามหุน้ )
(หนึ่งบาทถ้วน)

455,807,823 หุน้
0 หุน้

(สีร่ อ้ ยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยีส่ บิ สาม
(ศูนย์หนุ้ )

วาระที่ 9
บริษทั ฯ
ถือหุ้น

พิจารณาอนุมตั ิ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

❖ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องด้วยบริษทั มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 2” หรือ SST-W2) จานวนไม่เกิน
30,387,188 หน่วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คดิ มูลค่า รายละเอียดของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2 (SST-W2) ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 6 คณะกรรมการ
บริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษทั ครัง้ ที่ 2 (SST-W2) จานวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ

วาระที่ 9 (ต่อ)
รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ (SST-W2)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ทีอ่ อกและเสนอ
ไม่เกิน 30,387,188 หน่วย
ขาย
จานวนหุน้ ทีอ่ อกเพือ่ รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 30,387,188 หุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) คิดเป็ นร้อยละ 6.67 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและจาหน่ายได้แล้ว
ฯ
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ราคาใช้สทิ ธิ
วันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ

วิธกี ารเสนอขาย

ระยะเวลาการใช้สทิ ธิ

10.00 บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) (อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามเงือ่ นไขการปรับสิทธิ)
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดวันทีอ่ อกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 15 หุน้ สามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (ในกรณีทม่ี เี ศษให้
ปั ดเศษทิง้ ) โดยกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2561 ซึ่งเป็ นวันที่ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 จะพิจารณาวาระ
เกีย่ วกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิฯ สามารถใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ได้ใ นวัน ทาการสุดท้ายของเดือน มิถุน ายนและ
ธันวาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยวันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย คือวันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี

วาระที่ 9 (ต่อ)
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูม้ อี านาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การกาหนดวันออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การกาหนดเงือ่ นไข และรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับราคาใช้สทิ ธิและอัตรา
การใช้สทิ ธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ
อันจาเป็ นและสมควรอันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ในครัง้ นี้ ซึ่งรวมถึงการนา
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และหุน้ สามัญทีเ่ กิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

วาระที่ 10
เพิ่มทุน

พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญ
ของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (GENERAL MANDATE)

❖ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ยังคงเห็นว่าการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate) จะเพิม่ ความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็ นการบริหารโครงสร้างทุนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาดอัน
เป็ นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคูก่ ารยึดหลักปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จานวนไม่เกิน 273,484,692 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

วาระที่ 10 (ต่อ)
(1) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 136,742,346 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีแ่ ต่ละคนถืออยูเ่ พือ่ รองรับใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
(2) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 91,161,564 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไป
่
(3) จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 45,580,782 หุน้ เพือ่ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั กิ ารมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทั มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังต่อไปนี้

วาระที่ 10 (ต่อ)
(1) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เช่น การกาหนดราคาเสนอขาย จานวนที่
จัดสรร การเสนอขายเป็ นครัง้ เดียวหรือเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชาระค่าหุน้ รายชื่อบุคคล
ในวงจากัด และเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว
(2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ
อันเกีย่ วเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว และ
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วข้องกับการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คาขออนุ ญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น
และสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้
(TSR) จานวนไม่เกิน 136,742,346 หน่ วย เพื่อเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิม
ของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น

❖ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ
การออกใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) จานวนไม่เกิน
136,742,346 หน่วย จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั แบบมอบอานาจ
ทัวไป
่ (General Mandate) โดยวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพือ่ เสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ทีแ่ ต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้
คณะกรรมการของบริษทั มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดในการออกใบแสดง
สิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ และเงือ่ นไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกใบ
แสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ดงั กล่าว

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 455,807,823 บาท เป็ น
759,679,703 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (2) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั
แบบมอบอานาจทัวไป
่
(GENERAL MANDATE) และพิจารณาอนุมตั ิ แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

❖ ความเห็นคณะกรรมการ : สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษทั
เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 455,807,823
บาท เป็ น 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จานวน 303,871,880
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท ดังนี้

วาระที่ 12

(ต่อ)

1. เพือ่ รองรับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จานวน 273,484,692 หุน้
2. เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 30,387,188 หุน้
และเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4
เรือ่ ง
เปลีย่ นแปลงทุนจดทะเบียนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั

วาระที่ 12 (ต่อ)
1. เพือ่ รองรับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate) จานวน 273,484,692 หุน้
2. เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 30,387,188 หุน้
และเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เรือ่ ง เปลีย่ นแปลงทุนจด
ทะเบียนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
(ใหม่) ข้อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน
ถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

759,679,703 บาท

(เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ เก้าพันเจ็ดร้อยสามบาท

759,679,703 หุน้
1 บาท

(เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ เก้าพันเจ็ดร้อยสามหุน้ )
(หนึ่งบาท)

759,679,703 หุน้

(เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ เก้าพันเจ็ดร้อยสาม

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน) ครังที
้ ่ 5 "EJIP"
(EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM)

❖ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุมตั ิ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 5 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
ผูบ้ ริหาร กรรมการของบริษทั และบริษทั ย่อยทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้มสี ว่ นร่วมในความ
เป็ นเจ้าขององค์กรซึง่ นาไปสูผ่ ลของการดาเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด
ของโครงการดังนี้

วาระที่ 13 (ต่อ)
รายการ

รายละเอียดของโครงการ EJIP ครัง้ ที่ 5

ระยะเวลาโครงการ

2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563

บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

1. บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
2. บริษทั ย่อยชือ่ บริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด

ผูท้ ม่ี สี ทิ ธิเข้าร่วมโครงการ

1. บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
1. พนักงานประจาและอายุงาน 1 ปี ขน้ึ ไป
2. พนักงานตาแหน่ง ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังเอกสาร ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ และผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ าย
ปฏิบตั กิ าร
3. กรรมการบริษทั
2. บริษทั ย่อย
พนักงานของ บริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด (เป็ นพนักงานประจาและอายุงาน 1 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ อายุงานให้นบั
รวมกับ
อายุงานทีท่ ากับ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ด้วย)

วาระที่ 13 (ต่อ)
รายการ

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
รูปแบบโครงการ
(การจ่ายเงินสมทบ)

รายละเอียดของโครงการ EJIP ครัง้ ที่ 5
พนักงาน/ผูบ้ ริหาร
- พนักงาน/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
- พนักงาน/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั เงินสมทบจากบริษทั ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน

กรรมการ
- กรรมการทีเ่ ข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเป็ นจานวน 16,000.-บาท เป็ นประจาทุกเดือน
- กรรมการทีเ่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั เงินสมทบจากบริษทั เป็ นเงินจานวน 24,000.- บาท ทุกเดือน

บริษทั ย่อย
รูปแบบโครงการ
(การจ่ายเงินสมทบ)

- ผูเ้ ข้าร่วมโครงการของบริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
- บมจ. ทรัพย์ศรีไทย จ่ายเงินสมทบให้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการของบริษทั เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของ
เงินเดือน

ตัวแทนดาเนินการ

บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

เงือ่ นไขการถือครองหลักทรัพย์

ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีสทิ ธิขายหุน้ ของบริษทั ได้ทงั ้ จานวนทีถ่ อื ครองภายหลังทีค่ รบอายุโครงการ

Q&A

ความคืบหน้ าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
4 มกราคม 2559

ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

4 มกราคม 2559

ประกาศใช้นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

27 ธันวาคม 2559

ได้รบั การรับรองให้เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Collective Action Coalition : CAC)

ปี 2561

ดาเนินการยืน่ ขอรับรอง (Certificate) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต

ความคืบหน้ าโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (ต่อ)
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: CAC)

2561
จัดทาแบบประเมินตัวเอง
และยื่นขอรับรอง

ภายในปี 2561

