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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมโภชน์   อินทรานุกูล ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายทศพร  ซิมตระการ กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการ 
6. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบรษิัท 
7. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ กรรมการบริษัท 
8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษัท 
10. นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกลุ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชมุ 

 นางสาวศิริรตัน์ ศรเีจรญิทรัพย ์ ผู้สอบบญัชีของบริษัท แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.15 น. 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง 
28 รายรวมจ านวนหุ้นได้ 240,726,059 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 56 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 2,852,603 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 243,578,662 หุน้ หรือร้อยละ 53.43 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิด
เป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้  

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะน ากรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม ทั้งนี้กรรมการ
บริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบท้ัง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ช้ีแจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนน
เสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่
กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ามานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของ
ท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป

 ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระ
นั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  ซึ่งจะขอให้ลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบ
ลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ส าหรับผู้ถือหุ้นที่
ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าแถวของท่าน

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นน าบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานท่ีประชุมได้
แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนดังกล่าวท่ีมายื่นภายหลัง

 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในแตล่ะระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ
และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบฉันทะ ช่ือและนามสกลุใด แล้วจึงเสนอความ
คิดเห็นหรือค าถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียด
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซตบ์ริษัท ทั้งนีไ้ด้ก าหนดระยะเวลาการ
น าเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  และเมื่อครบก าหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ
และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท  จึงขอด าเนินการประชุมเรียงล าดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่
ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 2560 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 บริษัทได้จัดส่งส าเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
และเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 28 กันยายน 
2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มเปิดประชุมจ านวน 145,431 หุ้น 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้จัดส่งรายงานประจ าปีและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว และขอให้คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ทีผ่่านมา เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ
และหากท่ีประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้ 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 
ดังนี ้

ส ำหรับธุรกิจคลังสินค้ำและท่ำเรือ มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 ในปี 2559  
เป็นร้อยละ 87  

กำรรับฝำกสินค้ำและเอกสำร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้ส านักงาน กล่องบรรจุ
เอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เช็ค และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่า รวมทั้งปีจ านวน 
0.31 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.24 ล้านตัน ในป ี2559  

กำรให้เช่ำโกดังเก็บสินค้ำ มีจ านวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 28,919.13 ตารางเมตร เทียบกับจ านวน 29,137.29 
ตารางเมตร ในปี 2559 ลดลงเล็กน้อย สินค้าที่น ามาเก็บได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง ข้าวสาลี เคมีภัณฑ์บรรจุกระสอบ ปุ๋ยเคมี เมล็ด
ธัญพืช เนื้อสัตว์ป่น อุปกรณ์ส านักงาน สิ่งพิมพ์ กระดาษ เป็นต้น 

กำรให้เช่ำท่ำเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจ านวน 73 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 20.19 วัน/ท่า 
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กำรให้บริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ  จ านวนรวม 0.38 ล้านตัน 
ผลประกอบการจากงบการเงินในปี 2560 งบก าไรเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการก าไร 31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จ านวน 

124 ล้านบาท ลดลง เนื่องจากปี 2559 บริษัทได้ร ับเงินปันผลจากมัดแมน ก่อนที่มัดแมนซึ่งเป็นบริษัทลูกจะเข้าตลาด ถ้าเปรียบเทียบ
แล้วมีอัตราเติบทางก าไรจากปีก่อน 318 ล้าน ปีน้ีขยับเป็น 324 ล้านบาท 

ปลายปี 2560 บริษัทได้เริ่มธุรกิจใหม่เกี่ยวเนื่องด้านแรงงาน ซึ่งเดิมบริษัทใช้ Outsource  บริหารจัดการด้านแรงงงาน ใน
ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ปัจจุบันบริษัทได้ด าเนินการด้วยตัวเองธุรกิจค่อนข้างดี  ที่ผ่านมา 3-4 เดือน สร้างก าไรที่ดีให้แก่บริษัท 
และคิดว่าจะเป็นตัวสร้าง Margins ในอนาคต 

คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ  ยุคนี้เป็นยุค paperless ธุรกิจของทรัพย์ศรีไทยมีแนวโน้มของลูกค้าจะลดลงแน่นอน
หรือไม่ 

คุณสมโภชน์ อินทรำนุกูล ประธำนที่ประชุมชี้แจงว่ำ  การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ยังเป็น paper อยู่ การท าส าเนาเอกสารต่างๆ 
ค่อนข้างง่าย ทุกคนยังคง Print ออกมาเก็บ ไม่ค่อยเก็บในระบบ IT  เพราะฉะนั้นธุรกิจฝากเอกสารจึงยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ 

คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ท าไมหุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่อง 
คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  ช้ีแจงว่า ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่จะซื้อมานาน หลายท่าน

ซื้อเก็บไว้ และ Free float น้อยมาก ขนาดของเรายังไม่ใหญ่พอที่จะมีกองทุนเข้ามา ท าให้ Free float น้อย 
คุณสมโภชน์ อินทรำนุกูล ประธำนที่ประชุม เพ่ิมเติมว่ำ ผู้ถือหุ้นทรัพย์ศรีไทย ส่วนใหญ่ซ้ือและเก็บ เป็น Long-term การ

ที่หุ้นขึ้น-ลง จึงไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นเหล่านั้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 ดังกล่าวแล้ว  โดยไม่มี
การออกเสียงลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้รับรองพร้อมแสดงความเห็นชอบต่องบการเงิน
ของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไขแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ในหัวข้อ งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี 

สินทรัพย์รวม        6,190.45 ล้านบาท 

หนี้สินรวม 2,921.22 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,269.23 ล้านบาท 

รายได้จากการด าเนินงานรวม 3,325.42 ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (36.87) ล้านบาท 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.05) บาท/หุ้น 

คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์  ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  สอบถามว่า  ผู้สอบบัญชีได้ระบุว่ามี
สาระส าคัญในงบนี้ที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ไปลงทุนไว้ในฝรั่งเศส ว่าจะมีผลต่องบการเงินต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
อยากให้กล่าวถึงประเด็นนี ้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร   ขอให้ผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้ช้ีแจงในประเด็นนี้ 



หน้า 4 จาก 17 
 

 นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่าผู้สอบบัญชีเน้นให้ผู้ใช้งบการเงินหรือผุ้ถือหุ้นรับทราบว่าในระหว่างปี
บริษัทมีการลงทุนใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าลงทุนมีมูลค่าที่สูงและตามหลักการบัญชีนี้มูลค่าที่จ่ายซื้อไปจะต้ องมีการประเมินว่า      
มูลค่าที่จ่ายซื้อ จ่ายซื้อส าเร็จ Assets หรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนอะไรบ้าง ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีให้ระยะเวลาบริษัท 1 ปี ในการประเมิน
ว่าเงินที่จ่ายซื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นหลังจากที่บริษัทประเมินเสร็จก็จะบันทึกบัญชีเข้าไปในงบการเงิน ซึ่งตอนนี้อยู่
ระหว่างการประเมิน จึงเขียนเป็นข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบทราบ 

 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ซ่ึงผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็น      
เอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 46,005,730 หุ้น 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี
หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ
บริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแส
เงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดังนี ้

1. ในปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรับปี เฉพาะบริษัท จ านวน 31,116,759.00 บาท จึงได้มีการตั้งส ารองตามกฎหมาย 
1,555,838.00 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560 

2. งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท เนื่องจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมมีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทมีความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้ลงทุนใน
โครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืนหนี้สินเช่ือธนาคารเพื่อปรับโครงสร้างทาง
การเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในด้านต่างๆ 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 795,390,962.00 บาท 

บวก - ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2560 31,116,759.00 บาท 

ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 826,507,721.00 บาท 

หัก - ส ารองตามกฎหมาย (1,555,838.00) บาท 

 - จ่ายเงินปันผล 0.00   บาท 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า 824,951,883 บาท 



หน้า 5 จาก 17 
 

 คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สถานภาพโรงแรมที่ก าลังท าอยู่ยังไม่มีรายได้ใช่หรือไม่ 
 คุณสมโภขน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายได้ 

 คุณธีระ แซ่แต้ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คาดว่าเริ่มมีรายได้เมื่อไหร่ 

 คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  ช้ีแจงว่า ด้วยตึกเก่ามีปัญหาเอียงเล็กน้อย จึงต้อง
กลับมา Review ใหม่ แต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปีครึ่ง ตั้งแต่เริ่มเมื่อปีท่ีแล้ว 

 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้ไมม่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้กรรมการที่ถูกเสนอช่ือให้กลับเข้ามาด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ไม่ควรร่วมอยู่ในห้องประชุมจึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอช่ือออกจากห้องประชุมสักครู่ ซึ่งผมเป็น
กรรมการท่านหนึ่งในจ านวนกรรมการที่ได้รับเสนอช่ือให้มีการเลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง จึงขอมอบหมายให้ คุณ        
สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ท าหน้าท่ีน าเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป  

 คุณสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่  4 
คณะกรรมการ ข้อ 21 ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้
กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณา 
คือ 

1. นายสมโภชน ์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

2. นางอินทิรา  สุขะนินทร์ กรรมการ 

3. นางจิตรา  ถาวระ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2561) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. 
นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 2. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 3. นางจิตรา ถาวระ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ท่ีหลากหลาย มีประวัติการท างานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และ นาง
จิตรา ถาวระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
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ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. ก าหนด 

ทั้งนี้ : ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 ก าหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ/
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งต้ังกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และ นางจิตรา ถาวระ เป็นกรรมการ
อิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1) นายสมโภชน์ อินทรานุกลู ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

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 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย 289,726,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 

ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.001 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 

หมายเหตุ :  วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 72 หุ้น 

ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกลู 2. นายสรุพงษ ์ไพสิฐพัฒนพงษ์
3. นางจิตรา ถาวระ 4. นายศุภสิทธ์ิ สุขะนินทร์
5. นายปิลญัชัย ประดับพงศ์ 6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมติร์ 8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
9. นายทศพร ซิมตระการ รวม  9 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ
บริษัท การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทน
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ดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจและ
รักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

ส าหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 บาท 
(สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 13,430,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 10,878,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 แก่
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 
คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 
คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00 - - 

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

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

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: วาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธาน
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณสุรพงษ ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ด้วยนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจรญิทรัพย์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5419 
และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้หมดวาระลง  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงอยู่
ในระดับแนวหน้าและศักยภาพของส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเช่ียวชาญในกระบวนการ
การตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2561 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จ ากัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1. นางสาววิมลพร บณุยัษเฐยีร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4067 หรือ 
2. นางสาวจันทิรา  จันทราชัยโชต ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6326 หรือ 
3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4325 หรือ 
4. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6770 
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 ทั้งนี้บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
 และก าหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,580,000.- บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจของบริษัท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม และค่าตรวจสอบงบการเงินของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย กับปี 2560 แล้วลดลง 60,000 บาท หรือเท่ากับ 4% 

 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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: ในวาระนี้ไมม่ีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท  เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ  และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซ่ึงบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายท้ังจ านวน และพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4  เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา” 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2560 ได้
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 414,371,348 บาท เป็น 704,431,290 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 290,059,942  หุ้น  มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 41,437,135  หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 248,622,807  หุ้นนั้น 

 ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจ านวน 660 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยัง
ไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 248,622,807 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 นี ้

 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  704,431,290 บาท เป็น  
455,807,823  บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 
660 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้ง
จ านวน 248,622,807 หุ้น รวมเป็นจ านวน 248,623,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 248,623,467 บาท  

 และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 

(เดิม)  ข้อ 4 

ทุนจดทะเบยีนจ านวน 704,431,290 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึง่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
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 โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสีล่้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 455,807,823 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยย่ีสิบสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 455,807,823 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยย่ีสิบสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแย     โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 455,807,823 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยย่ีสิบสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท  เป็น 455,807,823 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ  และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
รองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซ่ึงบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน และ
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4  เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

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 

 วาระที ่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรือ SST-W2) จ านวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ      
1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (455,807,823 หุ้น) และก าหนดราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สทิธิเท่ากับ 10.00 บาท ต่อหุ้น (สิบบาทถ้วน) อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้ง
ที ่2 (SST-W2) ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 2 (SST-W2) จ านวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ 
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 
การก าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิ
และอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิด
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จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (SST-
W2) จ านวนไม่เกิน 30,387,188 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียง การก าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ การก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการ
ต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

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 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุน
ของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออก
และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

สาระส าคัญของการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

ปัจจุบันทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่
การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นท่ีแต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

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

อน่ึงเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย
วิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว 
ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 91,161,564  หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้
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แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ท้ังนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เรื่องการก าหนด
บทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อย
กว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าว
ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรก
ที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ ที่ดีที่สุดของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดย
ในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร การเสนอขาย
เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอ
ขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าที่น้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์  ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป ผู้ถือหุ้นควรได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการน าเงินนั้นไปลงทุนอะไร อย่างไร และจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตาม Private Placement 
ควรจะเป็นท่านใด และจะมาเอื้อประโยชน์และเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนให้กับบริษัทได้อย่างไร หรือการจัดสรรนี้จะจัดสรรในราคา
เท่าไหร่ และช่วงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ และกระทบกับการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปอย่างไร ทราบว่าวิธีการ 
General Mandate ไม่ได้ผิดกฎหมาย เพราะทางการออกกฎนี้มาในระยะเวลาไม่กี่ปี เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้ าของบริษัท หรือ
ผู้บริหารที่อาจมองเห็นแนวทางที่จ าเป็น มีแผนงานว่าอาจจะต้องใช้เงินในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ จะได้ไม่
ต้องเสียต้นทุนและระยะเวลาในการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง จึงอยากเรียนถามว่าในช่วงระยะเวลา 1 ปี บริษัทมองเห็นแผน
อะไรแล้วหรือยัง จึงจ าเป็นต้องขอเพิ่มทุน General Mandate ด้วยจ านวนที่มากขนาดนี้ 
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คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการเพิ่มทุนแบบ 
General Mandate  มาเป็นระยะเวลา 4-5 ปี ตั้งแต่มีกฎหมายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุน ท้ังนี้บริษัทได้ขอเพิ่มทุนในจ านวน
ทั้งหมด 30%  ของทุนช าระแล้ว เต็มจ านวนตามที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ อนุมัติ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่เคยใช้เลย  แต่เราขอเผื่อเหตุการณ์
ที่คาดไม่ถึง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ทราบได้ในอนาคต  บริษัทจึงไม่สามารถให้ความชัดเจนในขณะนี้ได้ จึงยังไม่มีแนวคิดจะให้ผู้ใด 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการลงทุน 
เพิ่มทุน อาจมีความจ าเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารเงินสด ปัจจุบันบริษัทเป็นหน้ี 800 ล้าน เป็นตราสารหนี้ 600 ล้าน  และหนี้ระยะ
สั้นประมาณ 200 ล้าน  ส าหรับหนี้ 200 ล้าน หากเจ้าหนี้ เกิดระงับ  Cash flow จะหายไป ด้านหนึ่งที่เตรียมไว้คือ General 
Mandate หากไม่มีใครให้กู้จะต้องดึงมาใช้ จึงเป็นสิ่งทีต่้องด ารงไว้ 

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป  (General Mandate)  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน  273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  พร้อมการ
จัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซ่ึงเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่
เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุ นซ่ึงเป็นจ านวนไม่เกิน 
136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุน
ช าระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซ่ึงเป็นจ านวน
ไม่เกิน 91,161,564 หุ้น 

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย  จ านวนที่จัดสรร การ
เสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด และ
เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 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 :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จ านวน 1,754 หุ้น 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมั ติการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่ โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่ เกิน 
136,742,346 หน่วย  เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คณุปิลญัชัย ประดับพงศ์ รอง
ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 10 คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
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(General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่
ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย  จากการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธกีารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 
136,742,346 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่และมอบหมายให้
คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ และ
เง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 :  ในวาระนี้ไมม่ีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท  โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (2) รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธาน
กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า  สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455 ,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญใหม่จ านวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30,387,188 หุ้น รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมนั้น  

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 455 ,807,823 บาท เป็น 
759,679,703 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 303,871,880 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี ้

1. เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน  273,484,692 หุ้น  
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30,387,188 หุ้น  

 และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี ้

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 455,807,823 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 455,807,823 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น) 

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

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,679,703 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

   โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุน้) 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท 
โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30 ,387,188 
หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

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 :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 41,592 หุ้น 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)   
คร้ังท่ี 5 "EJIP" (Employee Joint Investment Program) 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) “EJIP” ซึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทด าเนินการไปแล้ว
นั้นจะครบอายุโครงการในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 (อายุโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561)   

เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และผู้บริหารของบริษัทย่อยได้มีส่วน
ร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร ซึ่งน าไปสู่ผลของการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารจึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) โดยรายละเอียดของโครงการขอให้คุณปิลัญชัย 
ประดับพงศ์  รองประธานกรรมการบริหารน าเสนอต่อที่ประชุม” 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวรายงานต่อท่ีประชุมดังนี้.- 

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังท่ี 5 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

- เป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ของบริษัท 
- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ ในความเป็นเจ้าของบริษัท 
- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับบริษัทในระยะยาว 
- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของพนักงาน/ผู้บริหาร/

กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average) 
ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังท่ี 5 

บริษัทท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

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

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการ 

1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน)
1.1 พนักงาน ผู้บริหาร (เป็นพนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) 
1.2 พนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลงัเอกสาร ผู้จดัการฝ่ายคลังสินคา้และท่าเทียบเรือ และ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
1.3 กรรมการบริษัท 

โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 
2. บริษัทย่อย

พนักงานของ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั (เป็นพนักงานประจ าและอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้อายุงานให้นับรวมกับอายุงานท่ีท ากับ บมจ. ทรัพย์ศรไีทย ด้วย)

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน/ผู้บริหาร 
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุก

เดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสดุโครงการ
- พนักงาน/ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจะได้รบัเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน

เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ
กรรมการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจา่ยเงินเป็นจ านวน 16,000.-บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้า

โครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจ านวน 24,000.- บาท เป็นประจ า

ทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงร่วมโครงการ
บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
- บมจ. ทรัพย์ศรไีทย จ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการของบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ 

จ ากัด ในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนตลอดระยะเวลาที่พนักงานยังคงร่วมโครงการ

ตัวแทนด าเนินการ 
และก าหนดการซื้อหุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการน าเงินจาก
โครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันท่ีบริษัท
ก าหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจ านวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุโครงการ (ตั้งแต่
วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) 

เงื่อนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณผีู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ
ของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการด้วย 
ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สัญญาระหว่างบริษัท
กับผู้เข้าร่วมโครงการ
และตัวแทน
ด าเนินการ 

มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการในการก าหนดเง่ือนไขและข้อตกลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ EJIP บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศของส านักงาน 
ก.ล.ต. เช่น ในเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ การลาออกหรือการสิ้นสุดจาก
สมาชิกโครงการ EJIP เป็นต้น 

ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการน าเสนอข้อก าหนดและเง่ือนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป เมื่อ
โครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 5 
“EJIP” (Employee Joint Investment Program) มีระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 พร้อมเง่ือนไขของโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท ได้มีส่วน
ร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งน าไปสู่ผลของการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

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 :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 802 หุ้น 

วาระที่ 14 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าหากมี) 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกลู ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อใหพ้ิจารณาหรือไม่ หากไม่มผีู้ถือหุ้น
ท่านใดเสนอ  ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้ 

คุณธวชัชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฝากประเด็นข้อสงัเกตบางประการ 

1. อยากให้ช่วยค านึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวท่ีสมดุลกัน เนื่องจากในปีนี้ไม่มีเงินปันผล และการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมใช้เวลา 3 ปี จึงจะ Generate Price ได้ ซึ่งไม่ทันต่อผลตอบแทนระยะสัน้ ดังนั้นบริษัทคงต้องจริงจังในเรื่องของการ
Diversify ในฐานะที่เป็น Holding Company ว่าจะ Diversify point port อย่างไร เพื่อไม่ให้อิงกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมาก
เกินไป บริษัทอาจจะลองหาผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ในมัดแมนเพื่อมา Divest บางส่วน ถ้ามัดแมนมี Institution เข้ามาถือมาก
ขึน้กว่าเดิมที่เป็นอยู่อาจจะช่วยเรื่องราคาของมัดแมน และเกิดความมั่นใจของผู้ลงทุนในมัดแมน และส่งผ่านมาถึงทรัพย์ศรี
ไทย ฝากเป็นข้อสังเกตประเด็นที่หนึ่ง จะช่วยเรื่อง Market Size ถ้าเรามี Institution มาลงทุนมากข้ึน อันนี้เป็นสมบัติที่ดี
มากๆ

2. เรื่อง Impairment ที่เกิดจากการไปลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายออกไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขของระบบบัญชีปัจจุบัน
ที่ เกี่ยวกับการด้อยค่าต่างๆ แต่มีผลกระทบกับงบรวมของบริษัทท าให้ขาดทุนมาเป็นระยะเวลาหลายปี จะฝาก
คณะกรรมการปรึกษากับผู้ตรวจสอบว่าจะบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่จะลงทุน Long-Term นี้อย่างไร

3. ทีบ่ริษัทออก Warrant ไปประมาณ 30 ล้านหุ้น ถ้าคิดว่าวันท่ี Exercise จะได้เงินมา 300 ล้าน ซึ่งอาจจะเอามารองรับการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งวันนี้อาจจะ Funding ด้วยเงินกู้หรือไม่นั้น ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะ Funding อย่างไร ถ้าออก
Warrant ในลักษณะที่มี Objective แบบนี้ มันจะมีตรรกะในการที่จะออกเพิ่มทุนหรืออะไรต่างๆ ก็จะมีความชัดเจนใน
เรื่องของการ Matching Fund เมื่อโรงแรม Generate รายได้ เมื่อสร้างเสร็จก็ไม่แน่ใจว่ารายได้จะพอไหม อาจกลับมามี
ผลเรื่องของขาดทุนอีกในเชิงระยะสั้น คิดว่าต้องพจิารณาในเชิงระยะสั้นและระยะยาวให้ดี และคิดว่าหากเริ่มมี Institution
มาลงทุน เริ่มจากมัดแมนก่อน แล้วมาต่อท่ีทรัพย์ศรีไทยจะช่วยทรัพย์ศรีไทยหรือไม่อย่างไร

4. จากการบริหารจัดสรรเงินปันผลของกองทุน SSTPF ลดลง กระทบต่อ Market Cap ของทรัพย์ศรีไทยลดลงไปด้วย หาก
กองปันผลตามหลักเกณฑ์ บริษัทสามารถเอาเงินปันผลมาช่วยเรื่องธุรกิจโรงแรมโดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินคืนหนี้ระยะสั้นได้
ผลตอบแทนจะกลับเข้ามาที่ทรัพย์ศรีไทย ในฐานะที่บริษัทถือหน่วยในกองทุน SSTPF อยู่ 33% จะฝากให้ดูแลผู้ถือหุ้นใน
ทุกๆ จุด ท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดี และยอมลงทุนกับท่านในระยะยาวไปหลายๆ ปี

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณและรับไปพิจารณาด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ตามความเหมาะสม 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559  ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บ
ไซด์ของบริษัทแล้วนั้น  ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
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การต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ซึ่งขั้นตอนต่อไปบริษัทจะด าเนินการยื่นขอรับรอง (Certificate) จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผ่านกระบวนการรับรองในปี 2561 

ที่ผ่านมาบริษัทด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ 
และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจากการทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559  

ซึ่งจากผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 บริษัทได้รับคะแนน 84% ซึ่งอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการยื่นขอการรับรองดังกล่าว 

เนื่องจากไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกลา่วปิดประชุมและขอบคณุผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันน้ี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท 

เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 

ลงช่ือ   ประธานท่ีประชุม 
      (นายสมโภชน์ อินทรานุกลู) 

  รับรองข้อความถูกต้อง 

 (นายปิลัญชัย ประดับพงศ์) 
 เลขานุการบริษัท 




