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ที่   040/2561                                   วันที่ 26 เมษายน 2561 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี  เลขที่ 2 ซอย
ศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 240,726,059 หุ้น และมอบฉันทะมาจ านวน 56 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ 2,852,603 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 84 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 243,578,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4389 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 243,724,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 145,431 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี  2560  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 289,729,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 46,005,730 หุ้น  
 

4. อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. ตั้งส ารองตามกฎหมาย 1,555,838.00 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 

2. งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทมี
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ความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัด
ภูเก็ต การคืนหนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
เห็นด้วย 289,729,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ซึ่งมีจ านวน 3 ท่าน คือ 1) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 2) นางอินทิรา สุขะนินทร์ 3) นางจิตรา 
ถาวระ พร้อมทั้งให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และ นางจิตรา ถาวระ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย 
เนื่องจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล กรรมการและกรรมการอิสระ 
เห็นด้วย 289,726,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 
ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

2) นางอินทิรา สุขะนินทร์  กรรมการ 
เห็นด้วย 289,729,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

3) นางจิตรา ถาวระ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
เห็นด้วย 289,726,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 
ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 72 หุ้น 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  
1. นายสมโภชน ์อินทรานุกูล  2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
3. นางจิตรา ถาวระ   4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร ์
5. นายปิลญัชัย ประดับพงศ ์  6. นางอินทิรา สุขะนนิทร ์



3 

7. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์  8. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 
9. นายทศพร ซิมตระการ 
รวม 9 ท่าน 

6. อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท
ถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

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 
คณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

660,000.00 - - - 660,000.00 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 

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 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย 289,699,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9896 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 30,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

7. อนุมัตแิต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบรษิัทประจ าปี 2561 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดังนี้ 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่  

1. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร   4067 หรือ 
2. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชัยโชติ   6326 หรือ 
3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล   4325 หรือ 
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพบิูล  6770  
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และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าป ี2561 เป็นจ านวนเงนิ 1,580,000.-บาท ส าหรับคา่สอบบัญชีของ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 
เห็นด้วย 289,729,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท  เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 660 หุ้น และตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยัง
มิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 248,622,807 หุ้น รวมเป็นจ านวน 248,623,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท รวม 248,623,467 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 455,807,823 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจด็พันแปดร้อยยี่สบิ
สามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 455,807,823 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจด็พันแปดร้อยยี่สบิ
สามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
    โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 455,807,823 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบห้าลา้นแปดแสนเจด็พันแปดร้อยยี่สบิ

สามหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น

ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
เห็นด้วย 289,729,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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9. อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” 
หรือ SST-W2) จ านวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า 
(ศูนย์บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดวันออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในคร้ังนี้ 
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 289,729,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่ม
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเปน็จ านวนไม่
เกิน 136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวธิีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือ
บุคคลในวงจ ากัด (3) ทนุช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่ารอ้ยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเปน็จ านวนไม่เกิน 91,161,564  หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวให้ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันทีบ่ริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปีในคร้ังถัดไป ทั้งนีแ้ล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทนุดังต่อไปนี ้
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(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย 
จ านวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระ
ค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการ
ต่างๆ อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันตา่งๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุดังกลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวตอ่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องและการน าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเปน็และสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 289,666,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9774 
ไม่เห็นด้วย 35,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0122 
งดออกเสียง 30,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,754 หุ้น 

11. อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสทิธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสทิธิได้ดงักล่าว 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย 289,698,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 
ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 
งดออกเสียง 30,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

12. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้

1. เพื่ อรองรับการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General Mandate) จ านวน 
273,484,692 หุ้น  
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2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30,387,188 หุ้น  

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้

ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,679,703 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
ที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
เห็นด้วย 289,739,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9886 
ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 
งดออกเสียง 30,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 41,592 หุ้น 

 
13. อนุมัติโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 "EJIP" 

(Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังที่ 5 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ 
ของบรษิัท 
- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ในความ

เป็นเจ้าของบริษัท 
- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับบริษัทใน

ระยะยาว 
- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของ

พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost 
Average) 

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังที่ 5 

บริษัทที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (เปน็พนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) 
1.2 พนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการฝา่ยคลังเอกสาร ผู้จัดการฝา่ยคลังสนิค้า

และท่าเทียบเรือ และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
1.3 กรรมการบริษัท 

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
2. บริษัทย่อย 

พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (เปน็พนักงานประจ า
และอายุงาน  1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อายุงานให้นับรวมกับอายุงานที่ท ากับ บมจ. 
ทรัพย์ศรีไทย ด้วย) 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บริหาร 
- พนักงาน/ผูบ้ริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของ

เงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพือ่น าเข้าโครงการจนกวา่จะสิ้นสดุโครงการ 
- พนักงาน/ผูบ้ริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รบัเงินสมทบจากบรษิัทในอัตรา

ร้อยละ 7 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ ตลอด
ระยะเวลาทีพ่นักงานยังคงร่วมโครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินเปน็จ านวน 16,000.-บาท เป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจ านวน 

24,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่
กรรมการยังคงร่วมโครงการ 

บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด จ่ายเงินใน
อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการ 

- บมจ. ทรัพย์ศรีไทย จา่ยเงินสมทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอส
เอสที รีทแมเนจเมนท์ จ ากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอด
ระยะเวลาทีพ่นักงานยังคงร่วมโครงการ 

ตัวแทนด าเนินการ 
และก าหนดการซื้อ
หุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทนุซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทก าหนดของทุกเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงือ่นไขการถือครอง
หลักทรัพย์ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจ านวนที่ถือครองภายหลังที่ครบ
อายุโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 
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เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บงัคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้ารว่มโครงการ 
เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาระหวา่งบริษทั กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สัญญาระหว่างบริษัท
กับผู้เข้าร่วมโครงการ
และตัวแทน
ด าเนินการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการก าหนดเงื่อนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย และประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและ
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิก
โครงการ EJIP เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการน าเสนอข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดท าและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 288,967,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7218 
ไม่เห็นด้วย 775,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2678 
งดออกเสียง 30,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0104 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 802 หุ้น 
 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
                -ศุภสิทธิ สุขะนนิทร์- 

 
 (นายศุภสทิธิ์ สุขะนินทร์) 

                          ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 


