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ที่   049/2558                                   วันที่  21  เมษายน  2558 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  
อาคารเฉลิมพระบารมี  50 ปี   เลขที่  2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเร่ิมเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ ขณะที่เริ่มประชุม รวม 172 
ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 159,011,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.28 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันจันทร์ที ่28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 159,048,732 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 37,289 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 159,844,825 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 796,093 หุ้น  
 

4. อนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปนัผลประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1) ส ารองตามกฎหมาย 

อนุมัติการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนร้อยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปี 2557 เป็นเงิน 
16,921,219 บาท 

2)   จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

ก. เงินปันผลในรปูของเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.037037037 บาท 
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ข. เงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.3333333333 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ในกรณีที่หุ้นปันผลที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย
เป็นหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3333333333 บาท 

ค. การจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลรวมเป็นจ านวน 0.3703703703 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 104,639,704.47 บาท  ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากก าไรที่เกิดขึ้นเป็นก าไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ซึ่งไม่ใช่ก าไรจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปนัผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปดิสมุดทะเบียนในวนัที่ 29 เมษายน 2558 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลภายในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2558 

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,099,215 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 1,254,390 หุ้น 
 

5. อนุมัติจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านที่ด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ถึงสิ้น
ปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) คนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จ านวน 10 คน เป็นเงิน 3,000,000 
บาท (สามล้านบาทถ้วน) และกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง 8 เดือน ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) 
จ านวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเงินค่าตอบแทนพิเศษของ ปี 2557 ที่ต้องจ่าย
ให้กับกรรมการบริษัท รวม 11 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 160,513,691 585,400 1,000 
ร้อยละ 99.64 0.36 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 876 หุ้น 
 

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นางจิตรา  ถาวระ และนายสมโภชน์  อินทรานุกูล เป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก. ล.ต. 
ก าหนด ส าหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่น าเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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1) นางอินทิรา  สุขะนินทร์  กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,195,098 0 10,800 
ร้อยละ 99.99 0.00 0.01 

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 105,807 หุ้น 

2) นางจิตรา  ถาวระ  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,203,223 1,875 800 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
3) นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,204,223 1,875 1,800 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 2,000 หุ้น 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  
1. นายสมโภชน ์อินทรานุกูล  2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
3. นางจิตรา ถาวระ   4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร ์
5. นายปิลญัชัย ประดับพงศ ์  6. นายสัมฤทธิ ์ตันติดิลกกุล 
7. นางอินทิรา สุขะนนิทร์  8. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
9. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์  10. นายทศพร ซิมตระการ 
รวม 10 ท่าน 

7. อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 จ านวน 11,695,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 6,305,000 บาท (หกล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งปรับขึ้นจากปี 
2557 เท่ากับ 7.56% แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อคณะกรรมการ เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม 
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,460,000.00 - 2,976,000.00 3,329,000.00 9,765,000.00 

คณะกรรมการบริหาร 7,290,000.00 - - - 7,290,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 840,000.00 - - - 840,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ - 105,000.00  - - 105,000.00 

รวม 11,590,000.00 105,000.00 6,305,000.00 18,000,000.00 
 



4 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,032,235 585,400 0 
ร้อยละ 99.64 0.36 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 409,737 หุ้น 

8. อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส านักงาน เอินสท์ แอนด์ ยัง 
จ ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2558 ดังนี ้

1) นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4498 และ/หรือ  

2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3930 และ/หรือ  

3) นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  

และอนุมัติค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,150,000.- บาท (หนึ่งลา้นหนึง่แสนห้าหมืน่บาท
ถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ านวน 100,000.-บาท เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 161,592,435 0 25,700 
ร้อยละ 99.98 0.00 0.02 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 500 หุ้น 

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
537 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 135,613,315 หุ้น รวมเป็นจ านวน 135,613,852 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 135,613,852 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 418,141,055  บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 418,141,055  หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 418,141,055  หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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 (ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 282,527,203  บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ   1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 162,591,035 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 972,900 หุ้น 

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยจะท าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 28,252,720 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตาม
เกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขาย
หลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยราคา
ตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรก
ที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราว
เดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้
ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
84,758,160 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคล
ในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่ เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ  วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 162,023,553 587,647 1,875 
ร้อยละ 99.64 0.36 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 22,040 หุ้น 

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เปน็ 546,219,257 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 94,175,734 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 169,516,320 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงันี ้

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 282,527,203  บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
สามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 546,219,257  บาท (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบ
เจ็ดบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 546,219,257  หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้า
สิบเจ็ดหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 546,219,257  หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้า
สิบเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ           0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 162,025,800 585,400 1,875 
ร้อยละ 99.64 0.36 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

 (นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล) 
กรรมการผู้จัดการ 


