
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียน 
และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนมาด้วย 
 

บริษัทงดแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

วันอังคำรที่ 28 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 115 หมู่ 6 ซ. สุขสวสัดิ์ 76 ถ. สุขสวัสดิ์ 
ต. บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 (คลังสินค้า 2) 

 

                                                                                    
  รายงานประจ าปีบนเว็บไซต์บริษัทฯ (TH)        รายงานประจ าปีบนเว็บไซต์บริษัทฯ (EN) 

มำตรกำรป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
แนวทำงปฏิบัติตนส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมฯ เนื่องด้วยกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าประชุม ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรท่ีเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 
วัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน 
หรือ เป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ เข้าร่วมการประชุม โดยควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน 

2. ทางบริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้องประชุม ในกรณีท่ีพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเข้าไปในพ้ืนที่จัดประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

3. บริษัทฯ จัดผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง 

4. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 
ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตราการที่เหมาะสมต่อไป 

5. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม 
 



 

 

        วันที่ 25 มีนาคม 2563 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

2. รายงานประจําป 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร (QR Code)   

3. ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

4. ขอมูลประวัติของผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อ ประจําป 2563 

5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และตัวอยางผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution Effect) 

6. นิยามกรรมการอิสระ และหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 

7. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

8. เอกสารหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุมและวิธีการในการลงคะแนนเสียง 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. 

10. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

11. การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2562 

12. แนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เนื่องดวยการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 

13. แผนที่สถานที่ประชุม เลขที่ 115 หมู 6 ซ. สุขสวัสดิ์ 76 ถ. สุขสวัสดิ์ อ. พระประแดง  
จ. สมุทรปราการ (คลังสินคา 2) 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหกําหนดนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2563  ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่ 115 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 
76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (คลังสินคา 2) เพื่อพิจารณาเร่ือง
ตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวยความเห็นของคณะกรรมการดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

สาระสําคัญและเหตุผล : บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562  เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 
2562 แลวเสร็จภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน โดยไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท (www.subsrithai.co.th) แลว 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันพุธที่ 
24 เมษายน 2562 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2562 

สาระสําคัญและเหตุผล : บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาและขอมูลที่สําคัญ ซึ่งเกิดข้ึนในรอบป 
2562 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2562 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของ
กรรมการบริษัทประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

การลงมติ: วาระน้ีเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สาระส าคัญและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบ
บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2  สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
สินทรัพย์รวม 5,581,304,645 5,706,785,177 2,850,731,384 2,882,545,865 
หน้ีสินรวม 2,337,168,830 2,416,376,369 827,907,708 909,055,331 
รายได้จากการด าเนินงานรวม 3,524,970,447 3,655,214,358 463,195,197 457,210,233 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 70,555,782 117,066,625 97,777,968 115,606,791 
ก าไรสุทธิ -7,410,706 40,427,635 58,813,416 79,236,269 
ก าไรต่อหุ้น 0.01 0.10 0.13 0.17 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว 

การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  

สาระส าคัญและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตาม
งบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ท้ังน้ี การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

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

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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ท้ังน้ีในปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) จ านวน 58,813,416.00 บาท คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 
2,940,670.00 บาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ให้กับผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นเงิน 5,064,531.36 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
45,580,782 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ท้ังนี้ในกรณีท่ีหุ้นปันผลท่ีค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 
หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลท้ังในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 50,645,313.66 บาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ท้ังจ านวน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดังน้ี 

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2561 และ 2562 
การจัดสรรเงินก าไรประจ าปี (เฉพาะกิจการ) ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 879,985,104.00 824,951,883.00 
บวก   -   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 58,813,416.00 79,236,269 
หัก - ส ารองตามกฎหมาย  (2,940,670.00) (4,095,979.00) 
ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 935,857,850.00 902,775,476.00 

  หัก - จ่ายเงินปันผล ปี 2562 
  ๏ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0111111111 บาท  จ านวน 455,807,823 หุ้น เป็นเงิน 
  ๏ และหุ้นปันผล (10:1) เท่ากับหุ้นละ 0.10 จ านวน 455,807,823 หุ้น เป็นเงิน 

  
(5,064,531.36) 

(45,580,782.30) 

 
0.00 

0.00 
หัก  - จ่ายเงินปันผล ปี 2561 หุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 455,807,823 หุ้น 
-  ส ารองทั่วไป 

 
0.00 

(22,790,391.15) 
0.00 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า  885,212,536.34 879,985,084.85 
หมายเหตุ    - ปี 2561 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 902,775,476 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้

รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 
- ปี 2562 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 935,857,850 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้

รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 
(ก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของก าไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน) 

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
2,940,670.00 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท โดยจ่ายเป็นเงิน
สด ในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท และ จ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล 
จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อ
หุ้น ท้ังนี้ในกรณีท่ีหุ้นปันผลท่ีค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น
หุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท 

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
รับสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายปันผลภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
ท้ังน้ีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

สาระส าคัญและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 ก าหนดจ านวน
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ ขณะน้ีกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 
ท่าน ดังน้ันกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา คือ 

1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

3. นายทศพร ซิมตระการ กรรมการและกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระน้ันอาจได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้และอาจได้รับการ
แต่งต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

นอกจากน้ี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักเกณฑ์ท่ีเปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการแล้ว มี
ความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระท้ัง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง คือ   1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 2. นางสาว
ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 3. นายทศพร ซิมตระการ  เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเช่ียวชาญในด้านต่างๆ 
ท่ีหลากหลาย มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี  พร้อมท้ังเห็นสมควรให้ นายทศพร   
ซิมตระการ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกท้ังได้
น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย
การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง 
ก.ล.ต. ก าหนด 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งท้ัง 
3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง พร้อมท้ังเห็นสมควรให้ นายทศพร ซิมตระการ เป็น
กรรมการอิสระต่อไปด้วย เน่ืองจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง 
ก.ล.ต. ก าหนด ท้ังน้ีประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. 

การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

สาระส าคัญและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 
“ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมท้ังมีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันท่ีจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 

“ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  
โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็น
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ท้ังน้ีไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้น้ันในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับน้ี
ในฐานะกรรมการ” 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและ          
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและ
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอท่ีจะ 
จูงใจและรักษาคณะกรรมการท่ีมีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
หน่วย:บาท 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 
คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 
คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 660,000.00 
คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 360,000.00 

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

ปี 2562  รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมที่ใช้ไปจรงิ 10,758,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ใช้ไปจริง
2,568,000.00  บาท (เป็นยอด EJIP ทั้งจ านวน) รวมใช้ไปจริงทัง้สิ้น 13,326,000.00 บาท 
 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ที่จะเสนอทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 อนุมัต ิ

หน่วย:บาท 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP* โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00  - 1,344,000.00 6,068,000.00  10,472,000.00 
คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00  - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบ 660,000.00  - - - 660,000.00 
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

-  70,000.00  - - 70,000.00 

รวม 10,518,000.00  70,000.00  7,412,000.00 18,000,000.00 

ปี 2563  รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 10,588,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 7,412,000.00  บาท 
(เป็นยอด EJIP จ านวน 1,344,000.00 และ โบนัสพิเศษ จ านวน 6,068,000.00 บาท) รวมทั้งสิ้น 18,000,000.00 บาท เท่ากับ
งบขออนุมัติประจ าปี 2562 

* การค านวณเงินน าส่งเงินสมทบเข้าโครงการ EJIP ค านวณถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ EJIP 
ครั้งที่ 5 
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ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จ านวน 
10,588,000.- บาท (สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จ านวน 
7,412,000.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จ านวน 
18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม 

การลงมติ : วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

สาระส าคัญและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ท้ังน้ีประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
(ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562) ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายใด
ปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะ
ติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายน้ัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า
รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยคัดเลือกส านัก
งานสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา ความเช่ียวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ 
และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมท้ังค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 เน่ืองจากข้อเสนอของบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ท่ีคัดเลือก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังน้ี.- 

1. แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบัญชี ดังน้ี 

รายช่ือ ผู้สอบบัญชรีับอนญุาตเลขที ่  
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377 หรือ 

2. นายวิชาติ โลเกศกระวี 4451 หรือ 

3. นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ 4753  

ท้ังน้ี บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ส าหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับเสนอช่ือปรากฏตาม   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
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2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,580,000.-บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
ปี 2563 (บาท) 
(เสนอครั้งนี้) 

ปี 2562 (บาท) 
(เสนอปีทีผ่่านมา) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด 

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

1. ค่าสอบบัญชี  1,580,000.- 1,610,000.- 
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)   

2.1 ค่ารายงานข้อเท็จจริงท่ีพบจากการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการ
เกี่ยวเน่ืองส าหรับการรายงานผลการ
ด าเนินงานของสินทรัพย์ท่ีเช่าจาก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรี
ไทย (SSTPF) ซึ่งรวมค่าสอบทานงบ
การเงินของกองทุนรวม 

(ในปี 2563 ไม่มีค่าเช่าแปร
ผันทีค่ านวณจากรายได้จาก
การด าเนินงานของทรัพย์สิน
ที่เช่าจากทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรี
ไทย (SSTPF) ปัจจุบันแปลง
สภาพเป็นกองทรัสต์) 

300,000.- 

2.2 ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทร่วม  ค่าบริการรวมอยู่ในข้อ 1. ค่าบริการรวมอยู่ในข้อ 2.1 
รวม 1,580,00.- 1,910,000.- 

หมายเหตุ 1. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมเสนอราคาสอบบัญชีประจ าปี 2563 

2. บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทร่วม คือ ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการ
จะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามก าหนดเวลา 

การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 759,678,577 บาท  เป็น 486,193,885 บาท โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 273,484,692 หุ้น ซ่ึงบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สาระส าคัญและเหตุผล :  ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 ได้อนุมัติเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น      
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 
273,484,692 หุ้น  

ปรากฏว่าหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายท้ัง
จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันท่ีบริษัทจัดให้มี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 น้ี  

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
759,678,577 บาท เป็น 486,193,885 บาท โดยตัดหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ซึ่งบริษัท
ยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายท้ังจ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน จึงเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 759,678,577 บาท  เป็น 486,193,885 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเสนอดังน้ี.- 

(เดิม)  ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,678,577 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,678,577 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

    โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 759,678,577 หุ้น เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบรุิมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 322,104,080 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 486,193,885 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 808,297,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 322,104,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

สาระส าคัญและเหตุผล :  เน่ืองด้วยบริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดท่ีจะกล่าวต่อไปในวาระท่ี 10 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ านวน 45,580,782  หุ้น, 
รองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) จ านวน 3,038,606 หุ้น และ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น  แต่เน่ืองจาก
หุ้นบริษัทท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอส าหรับรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งท่ี 2 (SST-W2)  ดังน้ัน บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 322,104,080 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 486,193,885 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจ านวน 808,297,965 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 322,104,080 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 
1.00 บาท ท้ังน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตาม    
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
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และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 486,193,885 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 808,297,965 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 322,104,080 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท  

และเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 

 (เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า

บาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า

หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหน่ึงแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 808,297,965 บาท (แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้ารอ้ยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 808,297,965 หุ้น (แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้ารอ้ยหกสิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 808,297,965 หุ้น (แปดร้อยแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้ารอ้ยหกสิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 

การลงมต:ิ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend) 

สาระส าคัญและเหตุผล : สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4  บริษัทมีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ใน
อัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทบริษัทจึงต้องเตรียมจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (stock dividend) 
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10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 3,038,606 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 (SST-W2) 

สาระส าคัญและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4  บริษัทมีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่ง
ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 ก าหนดว่า เมื่อบริษัทจ่ายปันผลท้ังหมดหรือบางส่วน
เป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ
ทันทีต้ังแต่วันแรกท่ีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกท่ีข้ึนเครื่องหมาย XD) บริษัทจึงต้องเตรียม
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 3,038,606 หุ้น ซึ่งเกิดจากการปรับอัตราการใช้สิทธิจาก
เดิม ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เปลี่ยนเป็น ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.1 หุ้น 

10.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

สาระส าคัญและเหตุผล :  การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุน
ของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัท
ก าหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาท่ีจะ เสนอขาย หรือ
เง่ือนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท      
จดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถ
ขอมติจ านวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการ
บริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่ม
ความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ 
ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  

สาระส าคญัของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี ้

ประเภทการจัดสรร 
ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน 

(RO) 
ประชาชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจ ากัด 

(PP) 
จ านวนหุ้น * 
(Size Limit) 

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

โดยเป็นการเสนอขายท่ีไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20% 
ราคาเสนอขาย ไม่ก าหนด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า 

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

หรือวันท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ประเภทหลกัทรัพย ์ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธ ิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ (TSR) 

หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ 

หมายเหตุ : *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิมทุนแบบ 
General Mandate 

ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณา
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ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมท้ังลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้ัน 

ปรากฏว่า จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายท้ังจ านวน 273,484,692 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันท่ีบริษัทจัด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 น้ี และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้       
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจ านวนดังกล่าวด้วยแล้วตามมติวาระก่อนหน้าน้ี 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนช าระแล้ว 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจท่ัวไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 

จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป  (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (60% ของทุน
ช าระแล้ว 455,807,823 บาท = 273,484,692 บาท ตัดเศษทิ้ง) 

รายละเอียดการจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 

รายการการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ปี 2562 
ทุนช าระแล้ว 

455,807,823.- 

น าเสนอปี 2563 
ทุนช าระแล้ว 
455,807,823.- 

1. ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไม่เกิน 30% 
ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอน
สิทธิได้ Transferable subscription rights 
(TSR) 

136,742,346 136,742,346 

2. ประชาชนท่ัวไป (PO) ไม่เกิน 20% 91,161,564 91,161,564 

3. บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกิน 10% 45,580,782 45,580,782 

รวม 

273,484,692 273,484,692 

60% ของทุนช าระแล้ว 455,807,823.-บาท = 273,484,693.80 
บาท ซึ่งจะมากกว่าอยู่ 1 หุ้นเน่ืองจากการตัดเศษ 
หมายเหตุ ทุนช าระแล้วของปี 2563 เท่ากับปี 2562 

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังน้ี 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีแต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ 

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

อน่ึงเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 136,742,346 
หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระ
แล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
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จ านวนไม่เกิน 91,161,564  หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ท้ังน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ท่ีได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ท่ัวไป (General Mandate)  จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี และจะต้องไม่เป็นบุคคลท่ี
เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมท้ังมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการท่ีเป็น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัท 

ท้ังน้ี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ท่ัวไป (General Mandate) น้ีจะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นน้ัน โดยราคาท่ีน ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นน้ันในแต่ละวัน ท้ังน้ีวันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกท่ีเสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณี ท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนด
ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามท่ีค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนด
ส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะน้ันด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี 
ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 
และเง่ือนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยค านึงถึง
การรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย  
จ านวนท่ีจัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระ
ค่าหุ้น รายช่ือบุคคลในวงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังด าเนินการ
ต่างๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 
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(3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเก่ียวของกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอ
ผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของและการ
นําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมี
อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 322,104,080 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลจํานวนไมเกิน 45,580,782 หุน 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (SST-W2) จํานวนไมเกิน 3,038,606 
หุน และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 273,484,692 
หุน ตามประเภทการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ เสนอขางตน ทั้งนี้
รายละเอียดเก่ียวกับการออกหุนสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 
 
การลงมต:ิ  วาระนี้ตองผานมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 
136,742,346 หนวย เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

สาระสําคัญ : สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 และ 10 คณะกรรมการบริษัทไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 273,484,692 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate) โดยไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 136,742,346 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยูเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได 
(TSR) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุน
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (TSR) จํานวนไมเกิน 136,742,346 หนวย จากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยู และมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดใน
การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได และเงื่อนไขตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดดังกลาว 

การลงมติ: วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 12 เร่ืองอ่ืนๆ (ถาหากมี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 
2563  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท เลขที่ 115 หมู 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบล   
บางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 (คลังสินคา 2) โดยบริษทัจะอํานวยความสะดวกใหแก
ผูถือหุนดวยวิธีจัดรถตูรับ-สง ที่สํานักงานใหญ เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 ตั้งแตเวลา 11.00 น.–12.00 น. และจะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือ
หุนตั้งแตเวลา 13.00 น.  

บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 



หน้า 14 จาก 14 

อน่ึง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมาตาม
สิ่ ง ท่ี ส่ งมาด้วยล า ดับ ท่ี  9  ห รือสามารถ  Download หนังสื อมอบ ฉันทะแบบ  ก  หรือ  แบบ ข ได้จาก 
www.subsrithai.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงตามท่ีระบุไว้เท่าน้ัน 

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของ
บริษัทท่านใดท่านหน่ึง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งมีรายช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 10 
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ 

ท้ังน้ี ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดมายังบริษัทล่วงหน้า
เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2563 ก่อนการประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด  (มหาชน) 

     (นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 




