
ที ่  028/2556                                   วันที่  22  เมษายน  2556 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี   เลขที่  2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเม่ือเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะที่เริ่มประชุม รวม 96 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
111,924,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9 % ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555   เม่ือวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ด้วยคะแนน
เสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
- เห็นด้วย     111,980,347     เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9973  ไม่เห็นด้วย  3,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 
0.0027       งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเม่ือตอนเริ่มเปิดประชุม จ านวน 59,000 หุ้น 

2. รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2555  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบก าไรขาดทุนประจ าปี  2555  ( เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  2555 )  และงบดุล  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  2555  ซึง่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ได้รับรองแล้ว  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
-  เห็นด้วย     114,021,897     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.868  ไม่เห็นด้วย -0- เสียง   คิดเป็นร้อยละ -0-          
งดออกเสียง 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 2,053,550 หุ้น  

4. อนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555  ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 
0.0277777777 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตรา
การจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีที่หุ้นปันผลท่ีค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้นให้จ่าย
ปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นในรูป
ของเงินสด และหุ้นปันผลอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน  และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 



พฤษภาคม 2556 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
- เห็นด้วย     114,066,177     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974   ไม่เห็นด้วย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ -0-             
งดออกเสียง 3,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 32,280 หุ้น 

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
จ านวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1)   นายปิลัญชัย  ประดับพงศ ์  กรรมการ 

- เห็นด้วยจ านวน 114,082,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9974   ไม่เห็นด้วยจ านวน  - 0 - เสียง คิด
เป็นร้อยละ  - 0 -   และงดออกเสียงจ านวน   3,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0026 

2)   นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์   กรรมการ 

- เห็นด้วยจ านวน   114,082,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9974 ไม่เห็นด้วยจ านวน   - 0 -   เสียง คิด
เป็นร้อยละ  - 0 -   และงดออกเสียงจ านวน   3,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0026 

3)   นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นด้วยจ านวน   114,082,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9974   ไม่เห็นด้วยจ านวน   - 0 -   เสียง คิด
เป็นร้อยละ - 0 -   และงดออกเสียงจ านวน   3,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0026 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 16,200 หุ้น  

6. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทส าหรับปี 2556  โดยปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ดังน้ี 

ประธานกรรมการบริษัท    ค่าตอบแทน  55,000.-  บาท/เดือน   จากเดิม 42,500 บาท/เดือน 
กรรมการบริษัท     ค่าตอบแทน  25,000.-  บาท/เดือน  จากเดิม 16,000 บาท/เดือน 
ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
- เห็นด้วยจ านวน   114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9974   ไม่เห็นด้วยจ านวน   - 0 -   เสยีง คิด

เป็นร้อยละ - 0 -   และงดออกเสียงจ านวน   3,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0026 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

7. อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ นาย
ศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนันต์กุล  



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844   แห่งบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2556 โดยก าหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 1,300,000.-บาท (หน่ึงล้าน
สามแสนบาทถ้วน) เพิ่มจากปีก่อน 200,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานและธุรกรรมท่ี
สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นจากการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัท และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเห็นชอบ หากจ าเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
แทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังน้ี 
- เห็นด้วยจ านวน  114,082,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9974   ไม่เห็นด้วยจ านวน   - 0 -  เสียง    คิด

เป็นร้อยละ   - 0 -  และงดออกเสียงจ านวน   3,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0026 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
360 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 90,409,131 หุ้น รวมเป็นจ านวน 90,409,491 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 90,409,491 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4 เรื่องเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน  271,227,395 บาท   (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบห้าบาท) 
แบ่งออกเป็น   271,227,395  หุ้น    (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ       1  บาท   (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ   271,227,395  หุ้น    (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน 

สามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ       0   หุ้น    (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน   180,817,904  บาท   (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน     

เก้าร้อยสี่บาท) 
แบ่งออกเป็น   180,817,904  หุ้น    (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน 



    เก้าร้อยสี่หุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ                    1  บาท   (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 
หุ้นสามัญ  180,817,904   หุ้น    (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพัน 

    เก้าร้อยสี่หุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ     0   หุ้น     (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

- เห็นด้วย     114,083,277     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974   ไม่เห็นด้วย -0- เสียง  คิดเป็นร้อยละ -0-       
งดออกเสียง  3,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 900 หุ้น 

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 108,490,742 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ี โดยรวมถึงการน าหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยจะท าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน  108,490,742 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
1 บาท แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) ดังน้ี 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 54,245,371  หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 36,163,581 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  18,081,790  หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด 

ทั้งน้ี ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป และบุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า
ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยราคา



ตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวัน
แรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

ทั้ง น้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึง
การก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งน้ีแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

อน่ึง  เม่ือมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่ม
ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวน
ไม่เกิน 54,245,371 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) 
หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ 
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 36,163,581 หุ้น 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
- เห็นด้วยจ านวน   114,062,877   เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9795   ไม่เห็นด้วยจ านวน   3,200   เสียง       

คิดเป็นร้อยละ 0.0028  และงดออกเสียงจ านวน   20,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0177 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 334,513,122 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ านวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 45,204,476 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General 
Mandate) จ านวน 108,490,742 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง
เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังน้ี 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 180,817,904 บาท   (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืน 

    เจ็ดพันเก้าร้อยสีบ่าท)  
แบ่งออกเป็น 180,817,904 หุ้น     (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืน 

                      เจ็ดพันเก้าร้อยสี่หุ้น)  

มูลค่าหุ้นละ      1 บาท     (หน่ึงบาท) 



โดยแยกออกเปน็ 
หุ้นสามัญ 180,817,904 หุ้น    (หน่ึงร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืน 

                      เจ็ดพันเก้าร้อยสี่หุ้น)  

หุ้นบุริมสิทธิ      0  หุ้น    (ศูนย์หุ้น) 
(ใหม่) ข้อ 4 

    ทุนจดทะเบียนจ านวน 334,513,122 บาท   (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืนสามพัน 
                                                                            หน่ึงร้อยยี่สิบสองบาท) 

แบ่งออกเป็น  334,513,122 หุ้น     (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืน 
  สามพันหน่ึงร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ        1 บาท   (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ  334,513,122 หุ้น     (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืน 
  สามพันหน่ึงร้อยยี่สิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ     0  หุ้น        (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

- เห็นด้วย     114,066,077     เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9823   ไม่เห็นด้วย -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0-
 งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0177 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

 (นายสัมฤทธ์ิ  ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 


