
หน้า 1 จาก 2 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 4 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
   
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่ออนุมัตจิัดสรรเงนิก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ดังนี้.- 

   
การจัดสรรเงินก าไรประจ าปี (เฉพาะกิจการ) ปี 2556 ปี 2555 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 749,418,767.00 871,137,118.00 
บวก   -   ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรับปี 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชน์พนักงาน 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
- โอนคืนส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว 
- โอนคืนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่จ าหน่ายให้กองทุน 
- โอนคืนส ารองทั่วไปเป็นก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 

(112,329,890.00) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(75,817,502.00) 
0.00 
0.00 

7,283,035.00 
0.00 
0.00 

ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 637,088,877.00 802,602,651.00 

หัก - ส ารองตามกฎหมาย  
- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล  

เท่ากับหุ้นละ 0.2777777777 บาท  จ านวน 226,022,192 หุ้น เป็นเงิน 

0.00 
 

(62,783,942.20) 

(2,956,790.00)  
  

- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 
 เท่ากับหุ้นละ 0.2777777777 บาท จ านวน 180,817,538 หุ้น  เป็นเงิน 

- ส ารองทั่วไป 

 
 

0.00 

 
(50,227,094.00) 

0.00 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า  574,304,934.80 749,418,767.00 

หมายเหตุ - ปี 2555 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 802,602,651 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้
  รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท    

- ปี 2556 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 637,088,877 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้
รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท  
(ก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของก าไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง 
ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 
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1) รายละเอียดวิธีการจ่ายปันผล 

ก. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท หรือคิดเป็นเงิน 6,278,394.20 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 56,505,548 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 56,505,548 บาท หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผลที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า        
1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 62,783,942.20 บาท  ซ่ึงจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 ทั้งจ านวน 

2) ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม 
ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และก าหนดจ่ายปันผลภายใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

3) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี   ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่
ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคตด้วย 

4) ตัวอย่าง การค านวณเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

                  เช่น นาย ก. ถือหุ้นเดิมอยู่จ านวน 102 หุ้น จะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล ดังนี้ 

 จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าเงินปันผล 
ก่อนหักภาษี (บาท) 

ภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย 10% เงินปันผล 
หลังหักภาษี (บาท) 

     เงินปันผล 102 x 0.2777777777 28.33 2.83 25.50 

1. เงินสดปันผล 102 x 0.0277777777 2.83 0.00 2.83 

2. เศษหุ้น (100/102)   
 

   2 x 0.25 0.50 0.00 0.50 

 เงินปันผล = มูลค่าเงินสดปันผล + มูลค่าเงินปันผลจากเศษหุ้น 2 หุ้น – จ านวนรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
   = 2.83 + 0.50 – 2.83 = 0.50 

 หุ้นปันผลที่ได้จ านวน 25 หุ้น  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 5 

        การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  21  ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่  ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน  ดังน้ัน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  พิจารณา คือ 

 1. นายสัมฤทธ์ิ ตันติดิลกกุล 
 2. นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ 
  3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 

 โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้และอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้  หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

 ด้วยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
หน้าที่กรรมการแล้ว   มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง คือ  1. นายสัมฤทธ์ิ ตันติดิลกกุล  
2. นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์  3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ
ข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้   และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้
ความสามารถ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ประวัติกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – นามสกุล นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  : กรรมการบริษทัซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิัท,                                                
กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการ 
บริษทั 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรอืบรษิัทย่อย 

: ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแตป่ี  2547  รวม  10  ปี 

อาย ุ : 62  ป ี

สัญชาต ิ  : ไทย 
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วุฒิการศกึษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
: บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director  Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่  8/2004 
: หลักสูตร Director  Certification  Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004   
: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 15/2012 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

การถือหุน้ใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน  114,963  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.05 ของหุน้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง          
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

ประสบการณ ์  : 2521 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคลงัสินค้า 
: 2534 - 2539 กรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า 
: 2540 - 2548 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
: 2546 – 2552 อนุกรรมการด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประเภทข้าว                   
 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใชบ่รษิัทจดทะเบียน 
(* เปน็บรษิัทย่อย) 

 
: ไม่ม ี
: จ านวน 7 บริษทั   

- กรรมการบริษัท  บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า* 
- กรรมการบริษัท  บจ.อุตสาหกรรมวิวัฒน์* 
- กรรมการบริษัท  บจ. ส่งเสริมปศสัุตว์ไทย* 
- กรรมการบริษัท  บจ. มัดแมน* 
- กรรมการบริษัท  บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)* 
- กรรมการบริษัท  บจ. โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย)* 
- กรรมการบริษัท  บจ. โกลเด้น สกู๊ป* 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบรษิัท 

:ไม่มี  

การเข้าประชุมในปี  2556 : คณะกรรมการบรษิัท  :   เข้าประชุม  4  ครั้ง  จากจ านวน  4  ครั้ง   
: คณะกรรมการบรหิาร :   เข้าประชุม  4  ครั้ง  จากจ านวน  4 ครั้ง 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

:ได้ท าหน้าที่ในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ 
 ส าคัญของบริษทัรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานของบรษิัท 
 โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตดัสินใจในทุกประเด็นส าคัญของบริษทัทุกครั้ง 

ข้อพพิาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

:ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปีทีผ่่านมา 
: เปน็ผู้ที่มคีุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศ
 ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ชื่อ – นามสกุล นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  : กรรมการบริษทั ซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  
  และ ประธานกรรมการบริหาร   

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรอืบรษิัทย่อย 

: บุตรคุณอินทิรา สุขะนินทร ์

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแตป่ี  2548  รวม  9  ปี 

อาย ุ : 39  ป ี

สัญชาต ิ  :ไทย 

วุฒิการศกึษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  การตลาด การเงิน และธุรกิจ                                                                       
 ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยไมอามี  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director  Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่  50/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  ( IOD ) 

การถือหุน้ใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน 46,245,108  หุ้น  คิดเปน็ร้อยละ 20.46  ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
(ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556)   

ประสบการณ ์  : 2542 – 2543 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บมจ. น้ าตาลขอนแก่น   
: 2543 Derivative Administration Department Merrill Lynch Japan Inc. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
(* เปน็บรษิัทย่อย) 

 
: ไม่ม ี
: จ านวน 10 บรษิัท 

- กรรมการผู้จัดการ  บมจ. สยามเวบ 
- กรรมการบริหาร   บจ. สรกิจ 
- กรรมการบริหาร   บจ. รวมศุภกิจ 
- กรรมการบริษัท  บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*  
- กรรมการบริษัท  บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์* 
- กรรมการบริษัท  บจ. ส่งเสริมปศสัุตว์ไทย * 
- กรรมการบริษัท  บจ. มัดแมน*  
- กรรมการบริษัท  บจ. เอบีพี คาเฟ  (ประเทศไทย)*   
- กรรมการบริษัท  บจ. โกลเด้น โดนัท  (ประเทศไทย)*   
- กรรมการบริษัท  บจ. โกลเด้น สกู๊ป* 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน  / 
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบรษิัท 

:ไม่มี  

 

การเข้าประชุมในปี  2556 : คณะกรรมการบรษิัท  :   เข้าประชุม  4  ครั้ง  จากจ านวน  4  ครั้ง   
: คณะกรรมการบรหิาร :   เข้าประชุม  4   ครั้ง  จากจ านวน  4 ครั้ง 
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ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: ได้ท าหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
 ที่ส าคัญของบรษิัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานของ
 บริษทั โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นส าคญัของบริษทั
 ทุกครั้ง 

ข้อพพิาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

:ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปีทีผ่่านมา 
: เปน็ผู้ที่มคีุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมติร ์ 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  : กรรมการบริษทัซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิัท 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษทั 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรอืบรษิัทย่อย 

: น้องสาวคุณอินทิรา สุขะนินทร ์

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแตป่ี  2548  รวม  9  ปี 

อาย ุ : 56  ป ี

สัญชาต ิ  : ไทย 

วุฒิการศกึษา : Master of Science, Agricultural Economics, University of                                                
Saskatchewan, Canada 

: Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan 
University, U.S.A. 

: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director  Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่  17/2004 
: หลักสูตร Director  Certification  Program (DCP) รุ่นที่  71/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

การถือหุน้ใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน 12,311,316  หุน้  คิดเปน็ร้อยละ 5.45 ของหุ้นทัง้หมดที่มสิีทธิออกเสียง 
(ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 ) 

ประสบการณ ์  : 2538 – 2547 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 
 
กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

 
: จ านวน 1 บริษทั 

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 
: จ านวน 7  บริษัท 

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรงุไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 
- กรรมการบริษัท บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง 
- กรรมการบริษัท   บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
- กรรมการบริษัท  บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ 
- กรรมการบริษัท  บจ. เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน  / 
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบรษิัท 

: ไม่ม ี
 

การเข้าประชุมในปี  2556 : คณะกรรมการบรษิัท  :  เข้าประชุม  4  ครั้ง  จากจ านวน  4  ครั้ง   

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: ได้ท าหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
 ที่ส าคัญของบรษิัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงนิ และแผนงานของ
 บริษทั โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นส าคญัของบริษทั
 ทุกครั้ง 

ข้อพพิาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

: ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปทีี่ผ่านมา 
:  เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 



หน้า 1 จาก 5 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 6 

        การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/อิสระเพิ่มเติม 

ด้วยปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป้าหมายเพื่อเพิ่มก าไรและรายได้ให้กับองค์กร 
โดยไม่พึ่งพิงรายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสารเพียงอย่างเดียว  ซ่ึงการประกอบธุรกิจต้องยึดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีการก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตหน้าที่  ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน ตลอดจนการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัท 10 ท่าน ดังนั้นจึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/อิสระเพิ่มเติม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเพียงพอ   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจึงได้สรรหาและน าเสนอชื่อ นายทศพร  ซิมตระการ 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายทั้งด้านวิศวกรรม นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งมี
คุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่          
ทจ. 28/2551 และตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทซ่ึงก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้  ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ โดยเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นควรแต่งตั้ง นายทศพร ซิมตระการ เข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยผู้ที่ได้รับ
การเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง     
 

ประวัติ 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมในต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
 
ชื่อ – นามสกุล นายทศพร  ซิมตระการ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกบั
ผู้บริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรอืบรษิัทย่อย 

:ไม่มี 

อาย ุ : 63  ปี 

สัญชาต ิ  : ไทย 

วุฒิการศกึษา : Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital 
Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 

:  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
:  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
:  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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อบรมหลักสูตรกรรมการ : ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD 

การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : ไม่มี 

ประสบการณ ์  : 2530 - 2540 อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี         
ราชมงคล 

: 2531 - 2532 Governor at International telecommunication satellite 
 (Intelsat), Washington D.C. USA 

: 2534 - 2536 อาจารย์พิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

: 2548 - 2550 Executive Vice-President (EVP) Information Technology at 
 CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, 
 ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้สมุทร, ระบบสื่อสารไร้สาย
 และโทรศัพท์เคลื่อนที่) 

: 2550 - 2552 Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at 
 CAT 

ปัจจุบัน :  ที่ปรึกษาประจ า กสทช. (ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ส านักงานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 
กิจการที่เปน็บรษิัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 

 
:  ไม่ม ี
:  ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน  / 
เกี่ยวเนื่องกับธรุกิจของบรษิัท 

:  ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

: ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปทีี่ผ่านมา 
:  เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    
คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา

ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
  เป็น   ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย)   เป็น   ไม่เป็น 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้
กู้ยืมเงิน) 

  เป็น   ไม่เป็น 
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ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ผู้บริหาร หรือผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
  เป็น   ไม่เป็น 

 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง
คดีอาญา 

  เป็น   ไม่เป็น 

2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์   เป็น   ไม่เป็น 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
  เป็น   ไม่เป็น 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านิยามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ก าหนด ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบัติอื่นตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ังในลักษณะดังน้ี 
ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทาง
 วิชาชีพอื่นซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน 
 ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 
ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่  20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่
 ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งน้ีใน
 การพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการท า
 รายการในครั้งล่าสุด 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผู้ถือหุ้นซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ทั้งน้ีเพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 

 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด

 ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

 แต่ละท่าน  
 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

 กฎบัตร (charter)  
 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

 รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจมี

ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุม
ภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
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 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุง 
 แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 
10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
11. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 7 

        การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 7 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4   คณะกรรมการ 

“ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 

 “ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามที่เห็นสมควร  ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  โดย
ให้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็น
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด  แต่ทั้งน้ีไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้น้ันในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับน้ีใน
ฐานะกรรมการ” 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย  คือ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท  การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม  ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
คณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท  จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คงอัตราค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2557  เท่ากับปี 2556 เน่ืองจากค่าตอบแทนของ
กรรมการได้มีการปรับเพิ่มในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความ
สมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 ในอัตราคงอัตราเดิม เท่ากับปี 
2556  
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ต าแหน่ง ปี 2557 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัท* 

- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 

55,000.- บาท/เดือน 
25,000.- บาท/เดือน 

 

55,000.- บาท/เดือน 
25,000.- บาท/เดือน 

 

คณะกรรมการบริหาร มีค่าตอบแทนประจ าปี 2557 รวมเป็นเงิน  6,090,000.-บาท/ป ี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าตอบแทนประจ าปี 2557 รวมเป็นเงิน     780,000.-บาท/ป ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม 2 ครั้ง/ปี)   รวมเป็นเงิน   70,000.-บาท/ป ี

* หมายเหต ุ กรรมการทุกท่านได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจ านวน 24,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ      
ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) “EJIP” (Employee Joint Investment Program) 
ตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 8 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 

วาระที่ 8   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2557 

 
คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้แต่งตั้ง 
1. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ                

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554 โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างดีตลอดมา) 

2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3.  นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2557 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี  พร้อมทั้งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และก าหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจ าปี 2557 
เป็นจ านวนเงิน 1,050,000.- บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนเป็นจ านวน 250,000 บาท หรือร้อยละ 19.2 ส าหรับค่าสอบบัญชี
ทีล่ดลง เน่ืองจากปริมาณงานและธุรกรรมที่สลับซับซ้อนของบริษัทลดลงจากปีก่อน 

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งน้ี ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท 

 
ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557 ปี 2556 
ค่าสอบบัญชี 1,050,000.- 1,300,000.- 

ทั้งน้ี       - บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
- บริษัทร่วม คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ซึ่งการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

หมายเหตุ  บริษัทได้เชิญ บจ. ไพร้ซวอเตอร์เฮาคูเปอร์ส เอบีเอส และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติเข้าร่วมเสนอราคาสอบ
บัญชีด้วย ซึ่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติแจ้งว่าอัตราก าลังไม่เพียงพอจะรับงานได้  ส่วน บจ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาคูเปอร์ส  
เอบีเอเอส ได้เสนอค่าสอบบัญชีมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 9 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูปตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่
 เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) 

 ตามท่ีบริษัทได้ออกหุ้นกู้จ านวน 2 ครั้งในปี 2556 ดังน้ี 
1. เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ านวน 140,000 หน่วย       

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท  คิดเป็นมูลค่ารวม 140 ล้านบาท ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มีนาคม 2558 
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  

2. เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม  2556 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน จ านวน 350,000 หน่วย      
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 350  ล้านบาท  ครบก าหนดไถ่ถอนในวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2558  
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้  

 และด้วยบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 
ล้านบาท (สองพันล้านบาท)  หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น  ส าหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้
ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีประกันและ/
หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงิน
ต่างประเทศอื่น  อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มี
ลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้น้ัน อาจจะออกและเสนอขายทั้งจ านวน
หรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนในการขยายธุรกิจของ
บริษัท  และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท 

 และขอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกับตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ  มูลค่า 
ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
สภาวการณ์จะเอ้ืออ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อ
การออกตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนาย
ทะเบยีนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจ าหน่าย  และ/หรือท่ีปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 10 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  334,513,122 บาท เป็น 226,022,192 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรร
เสนอขายทั้งจ านวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  เม่ือวันที่ 22  เมษายน 2556 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
180,817,904  บาท  เป็น 334,513,122  บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 153,695,218  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ         
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 45,204,476  หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป  (General Mandate) จ านวน 108,490,742  หุ้น น้ัน 

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจ านวน 188 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 108,490,742 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลง
ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 น้ี 

จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม   
334,513,122 บาท เป็น  226,022,192  บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 188 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยัง
ไม่ได้จัดสรรทั้งจ านวน 108,490,742 หุ้น  รวมเป็นจ านวน 108,490,930 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
108,490,930 บาท  

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังน้ี 

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 334,513,122 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น  334,513,122 หุ้น (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 334,513,122 หุ้น (สามร้อยสามสิบส่ีล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 226,022,192 บาท (สองร้อยยีส่ิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 226,022,192 หุ้น (สองร้อยยีส่ิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 226,022,192 หุ้น (สองร้อยยีส่ิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0  หุ้น  (ศูนย์หุ้น) 
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 สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3  
เอกสารประกอบวาระที่ 11 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
 (General Mandate)  

การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate)  หมายถึง  การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการ
ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความ
เหมาะสม 

 ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจด
ทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจ านวน
หุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนด
วัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการ
ระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  

สาระส าคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มีดังน้ี 

ประเภทการจัดสรร 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

(RO) 
ประชาชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจ ากัด 

(PP) 

จ านวนหุ้น * 
(Size Limit) 

ไม่เกิน  30  % ไม่เกิน  20% ไม่เกิน  10% 
เรียกช าระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน  30  % 

โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน  20% 
ราคาเสนอขาย ไม่ก าหนด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า 

ตามเกณฑ์ราคาของ  ก.ล.ต. 
ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  (AGM)  ครั้งถัดไป 

หรือวันที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม  AGM  ในครั้งถัดไป 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ประเภทหลักทรพัย์ หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ  หรือใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  (TSR) 

หุ้นสามัญ  หรือหุ้นบุริมสิทธิ 

หมายเหต ุ: *Size Limit  คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่ม
ทุนแบบ  General  Mandate 
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 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 108,490,742 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน 

ปรากฏว่า จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท
ยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 108,490,742  หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 น้ี และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลดทุน
จดทะเบียนโดยตัดหุ้นจ านวนดังกล่าวด้วยแล้วตามมติวาระก่อนหน้าน้ี 

ปัจจุบันทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 226,022,192 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่ม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้าง
ทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน
135,613,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
135,613,315 หุ้น   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ดังน้ี  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 67,806,658 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 45,204,438 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป 
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 22,602,219 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งน้ี ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามเกณฑ์
ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนด
ราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขาย
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เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน 
แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ 
รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

อน่ึงเม่ือมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 67,806,657 หุ้น 
และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้ว
ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวน
ไม่เกิน 45,204,438 หุ้น  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 12 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่  12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  226,022,192  บาท เป็น 418,141,055 บาท โดยการ

 ออกหุ้นสามัญจ านวน  192,118,863 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

 และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

 หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

 ทะเบียนของบริษัท 

สืบเน่ืองจากวาระที่ 4 และวาระที่ 11 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียน จากเดิม  226,022,192  บาท  เป็น  418,141,055  บาท  โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน  56,505,548 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 135,613,315 หุ้น และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 226,022,192 บาท (สองร้อยยีสิ่บหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 226,022,192  หุ้น (สองร้อยยีสิ่บหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 226,022,192 หุ้น (สองร้อยยีสิ่บหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 418,141,055 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 418,141,055  หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 418,141,055   หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 13 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด  (มหาชน)       
ครั้งที่ 3 “EJIP” (Employee Joint Investment Program)  

 “EJIP” (Employee Joint Investment Program)  คือ โครงการส าหรับพนักงาน  ผู้บริหาร  กรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียน  มีการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนท างานอยู่  โดยลงทุนเป็นรายงวดสม่ าเสมอ  
ด้วยหลักการเฉล่ียต้นทุน (Dollar Cost Average) และสมัครเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และด้วยโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด  (มหาชน) “EJIP” ซึ่งที่
ประชุม ผู้ถอืหุ้นเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการไปแล้วน้ันจะครบอายุโครงการในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2557 (อายุโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555  ถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2557)   

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท  และผู้บริหารของบริษัท
ย่อยได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งน าไปสู่ผลของการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหาร
จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 “EJIP” (Employee Joint Investment 
Program) โดยมีรายละเอียดของโครงการดังน้ี 
 
 
 

เงินลงทุนของพนักงาน/ผู้บรหิาร/กรรมการ 

       แบ่งเงินเดือน/ค่าตอบแทน  บางส่วน 
       ซ้ือหุ้นของบรษิัทเป็นประจ าทุกงวด 

(ตามความสมัครใจ) 
 

เงินสมทบของบริษัท 

เงินสมทบให้พนักงาน/ผู้บรหิาร/กรรมการ 
ซ้ือหุ้นของบรษิัทเป็นประจ าทุกงวด 

EJIP 

ตัวแทนด าเนินการ 

บริษทัหลักทรัพยเ์ปน็ตัวแทนด าเนินการ 
 ซ้ือหุ้นของบรษิัทในแต่ละงวด  ตามที่ก าหนด 
 จัดสรรหุน้ที่ซ้ือในแต่ละงวดลงในบัญชีของพนักงาน/ผู้บรหิาร/กรรมการ 

+ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครั้งที่ 3 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- เป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ของบริษัท 
- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ในความเป็นเจ้าของ

บริษัท 
- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับบริษัทในระยะยาว 
- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/

ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉล่ียต้นทุน (Dollar Cost Average) 
ระยะเวลาโครงการ 2 ป ีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2559 

บริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทชื่อ 
1. บริษัท มัดแมน จ ากัด 
2. บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
3. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จ ากัด 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) และกรรมการบริษัท 
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รวม 11 คน 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บริหาร 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของ

เงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วม
โครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเป็นจ านวน 16,000.-บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ

เข้าร่วมโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจ านวน 24,000.- บาท 

เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ 
บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- พนักงานระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ต้องจ่ายเงินในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

- บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานของตนเองที่เข้าร่วมโครงการใน
อัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครั้งที่ 3 

ตัวแทนด าเนินการ 
และก าหนดการซื้อ
หุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการน า
เงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในวันที่บริษัทก าหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจ านวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุ
โครงการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป) 

เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/
ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือ
ขอลาออกจากโครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สัญญาระหว่าง
บริษัทกับผู้เข้าร่วม
โครงการและ
ตัวแทนด าเนินการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการก าหนดเ ง่ือนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทจะด าเนินการน าเสนอข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากส านักงาน 
ก.ล.ต. ต่อไป เม่ือโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 
เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 


