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ที ่  028/2557                                   วันที่  28  เมษายน  2557 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี   เลขที่  2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเม่ือเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มประชุม รวม 64 ราย จํานวนหุ้นทั้งสิ้น 
134,287,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.41 % ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556   เม่ือวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,409,440 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเม่ือตอนเริ่มเปิดประชุม จํานวน 121,600 หุน้ 

2. รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําปี  2556  ( เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  2556 )  และงบดุล  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  2556  ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ได้รับรองแล้ว  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,980,640 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 571,200 หุ้น  

4. อนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 
0.0277777777 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีที่หุ้นปันผลท่ีคํานวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในรูป
ของเงินสด และหุ้นปันผลอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท ซึ่งจ่ายจากกําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีใน
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อัตราร้อยละ 30 ทั้งจํานวน  และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,980,665 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 25 หุ้น 

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
จํานวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1)   นายสัมฤทธ์ิ  ตันติดิลกกุล   กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,980,715 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
2)   นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร์    กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,980,715 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
3)   นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,980,715 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 50 หุ้น 

6. อนุมัติแต่งตั้งนายทศพร ซิมตระการ เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ/อิสระเพิ่มเติมอีก 1 
ท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,978,765 1,200 750 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 
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และจากการที่ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้ง นายทศพร ซิมตระการ ดังกล่าวแล้วน้ัน จึงทําให้บริษัทมี
กรรมการบริษัทรวม 11 ท่าน คือ 

1. นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  2. นายสมโภชน ์อินทรานุกูล 

3. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  4. นางจิตรา ถาวระ 

5. นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์  6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ 

7. นายสัมฤทธ์ิ ตันติดิลกกุล  8. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 

9. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์  10. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 

11. นายทศพร ซิมตระการ 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

7. อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2557  ในอัตราคงอัตราเดิม เท่ากับปี 2556 ดังน้ี 

ต าแหน่ง ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

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

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

 

- คณะกรรมการบริหาร มีค่าตอบแทนประจําปี 2557 รวมเป็นเงิน  6,090,000.-บาท/ป ี
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าตอบแทนประจําปี 2557 รวมเป็นเงิน     780,000.-บาท/ป ี
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม 2 ครั้ง/ปี)   รวมเป็นเงิน   

70,000.-บาท/ปี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,970,085 1,200 9,430 
ร้อยละ 99.99 0.00 0.01 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

8. อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ นาย
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนันต์กุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844   แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน 
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เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็น
จํานวนเงิน 1,050,000.-บาท (หน่ึงล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) ลดลงจากปีก่อน 250,000 บาท เน่ืองจากปริมาณ
งานและธุรกรรมที่สลับซับซ้อนของบริษัทลดลงจากปีก่อน 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,970,085 1,200 9,430 
ร้อยละ 99.99 0.00 0.01 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

9. อนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท (สองพันล้านบาท)  หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  สําหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็น
หุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น  อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/
หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะ 
เจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การออกและเสนอขายตรา
สารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้น้ัน อาจจะออกและเสนอขายทั้งจํานวนหรือบางส่วน ครั้งเดียว
หรือหลายครั้งได้ตามท่ีเห็นสมควร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท  
และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชําระคืนเงินกู้ยืมและหน้ีสินของ
บริษัท 

และขอให้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์ มีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จํานวน
เงิน อายุ มูลค่า ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลา
การออกและเสนอขาย ตามท่ีสภาวการณ์จะเอ้ืออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อํานาจ
ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหน้ีในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว 
และมีอํานาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจําหน่าย และ/หรือผู้
รับประกันการจําหน่าย  และ/หรือท่ีปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,970,085 1,200 9,430 
ร้อยละ 99.99 0.00 0.01 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 334,513,122 บาท เป็น 226,022,192  บาท  โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจํานวน 
188 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีร่องรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General 
Mandate)  ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 108,490,742 หุ้น รวมเป็นจํานวน 108,490,930 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 108,490,930 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4  เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ดังน้ี 

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 334,513,122 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพันหน่ึงร้อย
ยี่สิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 334,513,122 หุ้น (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพัน
หน่ึงร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ                                1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 334,513,122 หุ้น (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพันหน่ึง
ร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ              0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 
(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 226,022,192 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยเก้า
สิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 226,022,192 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยเก้า
สิบสองหุ้น) 
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มูลค่าหุ้นละ               1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ  226,022,192 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหม่ืนสองพันหน่ึงร้อยเก้า
สิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ               0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 134,981,276 0 750 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 1,311 หุ้น 

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 135,613,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็น
และสมควรที่เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยรวมถึงการนําหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน  135,613,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) ดังน้ี 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 67,806,658 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 45,204,438 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 22,602,219 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด 
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ทั้งน้ี ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และบุคคลในวงจํากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ํา
ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ํา โดยราคา
ตลาดที่ใช้ในการกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
แรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันใน
คราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไปหรือภายใน
วันที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในครั้งถัดไป ทั้งน้ีแล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน 

อน่ึง เม่ือมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิ่ม
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจํานวน
ไม่เกิน 67,806,657 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) 
หรือบุคคลในวงจํากัด (3) ทุนชําระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ 
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจํานวนไม่เกิน 45,204,438 หุ้น 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 132,267,914 0 2,734,500 
ร้อยละ 97.97 0.00 2.03 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 20,388 หุ้น 

12. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 226,022,192 บาท เป็น 418,141,055 บาท โดยออกหุ้น
สามัญใหมจ่ํานวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญจํานวน 56,505,548 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate) จํานวน 135,613,315 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 
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(เดิม)  ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน    226,022,192 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้า

สิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น                   226,022,192  หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้า
สิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ                                      1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ                        226,022,192 หุ้น (สองร้อยยี่สิบหกล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้า
สิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ                                     0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน    418,141,055 บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้า
บาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น                   418,141,055 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้า
หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ                                       1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ                        418,141,055 หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้า
หุ้น) 

หุ้นบุรมิสิทธิ                                      0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 132,272,952 0 2,734,500 
ร้อยละ 97.97 0.00 2.03 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 5,038 หุ้น 
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13. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)  ครั้งที่ 3 
“EJIP”  (Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอยีดของโครงการดังน้ี 

 
รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครั้งที่ 3 

วัตถุประสงคข์อง
โครงการ 

- เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ของบริษัท 
- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ในความเป็นเจ้าของ

บริษัท 
- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทํางานกับบริษัทในระยะยาว 
- เป็นการลงทุนสะสมซ้ือหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/

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

บริษทัทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

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

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจําและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) และกรรมการบริษัท 
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รวม 11 คน 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บริหาร 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดือนเป็น

ประจําทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษทัในอัตราร้อยละ 7 

ของเงนิเดือนเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคง
ร่วมโครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเปน็จํานวน 16,000.-บาท เป็นประจําทุกเดือน

เพื่อเข้าร่วมโครงการจนกว่าจะสิน้สุดโครงการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจํานวน 24,000.- บาท 

เป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครั้งที่ 3 

บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- พนักงานระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ต้องจ่ายเงินใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจําทุกเดือนเพื่อนําเข้าโครงการจนกว่าจะส้ินสุด
โครงการ 

- บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท ต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานของตนเองที่เข้าร่วมโครงการ
ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ 

ตัวแทนดําเนินการ 
และกําหนดการซ้ือ
หุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการนํา
เงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายในวันที่บริษัทกําหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือ
ครองหลักทรัพย ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจํานวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุ
โครงการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป) 

เงื่อนไขข้างตน้ใหใ้ช้บังคับกบักรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/
ผู้บริหาร/กรรมการของบรษิัท และบริษทัย่อยทีเ่ข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม 
หรือขอลาออกจากโครงการด้วย ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหว่างบรษิัท กับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สัญญาระหว่าง
บริษทักับผูเ้ข้าร่วม
โครงการและ
ตัวแทนดําเนินการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการกําหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
ขายหลักทรัพย์ การลาออกหรือการส้ินสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เป็นต้น 

ทั้งน้ี บริษัทจะดําเนินการนําเสนอข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป เม่ือโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที่ 
สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ 
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จํานวน (เสียง) 132,272,952 0 2,734,500 
ร้อยละ 97.97 0.00 2.03 
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หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

 (นายสัมฤทธ์ิ  ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 


