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ที่   034/2559                                   วันที่  26  เมษายน  2559 
 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่งประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร
เฉลิมพระบารมี 50 ปี  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ ขณะที่เร่ิมประชุม รวม 66 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 
204,135,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.19 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันอังคารที ่21 เมษายน 2558 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,163,806 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ านวน 28,133 หุ้น 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2558  โดยไม่มีการลงคะแนน 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,316,369 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 152,563 หุ้น  
 

4. อนุมัติจัดสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ก. จ่ายปนัผลเป็นเงินสด ในอัตราหุน้ละ 0.0111111111 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่
หุ้นปันผลที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

การจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลรวมเป็นจ านวน 0.1111111111 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 41,855,774.47 บาท  ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน  
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บริษัทจะก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงนิปนัผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 
และก าหนดจา่ยเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงเปน็เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ    
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,427,035 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 110,666 หุ้น 
 

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1) นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์    กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,402,890 0 37,478 
ร้อยละ 99.98 0.00 0.02 

2) นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,402,890 0 37,478 
ร้อยละ 99.98 0.00 0.02 

 
3) นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  กรรมการและกรรมการอิสระ 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,402,890 0 37,478 
ร้อยละ 99.98 0.00 0.02 

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 13,333 หุ้น 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย  
1. นายสมโภชน ์อินทรานุกูล  2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ 
3. นางจิตรา ถาวระ   4. นายศุภสิทธิ์ สขุะนนิทร ์
5. นายปิลญัชัย ประดับพงศ ์  6. นางอินทิรา สุขะนนิทร ์
7. น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์  8. น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 
9. นายทศพร ซิมตระการ 
รวม 9 ท่าน 
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6. อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 จ านวน 10,898,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,102,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP โบนสัพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,085,000.00 - 2,616,000.00 4,486,000.00 10,187,000.00 
คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบ 690,000.00 - - - 690,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

250,000.00 75,000.00  - - 325,000.00 

รวม 10,823,000.00 75,000.00 7,102,000.00 18,000,000.00 
 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,120,823 270,400 62,478 
ร้อยละ 99.84 0.13 0.03 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 13,333 หุ้น 

7. อนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 ดังนี้ 

1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5419 และ/หรือ  

2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3930 และ/หรือ  

3) นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 3844  

และอนุมัติค่าธรรมเนียมสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,200,000.- บาท (หนึ่งลา้นสองแสนบาทถ้วน) ซึง่
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจ านวน 50,000.-บาท เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและปริมาณรายการที่เพิม่มากข้ึน 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,460,701 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 7,000 หุ้น 
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8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 546,219,257 บาท เป็น 376,701,973 บาท โดยตัดหุ้น
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
964 หุ้น และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 169,516,320 หุ้น รวมเป็นจ านวน 169,517,284  
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 169,517,284  บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 546,219,257 บาท (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสอง

ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 546,219,257 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสอง

ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
    โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 546,219,257 หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสอง

ร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 
(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 376,701,973 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 376,701,973 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 376,701,973 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,460,701 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะท าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 75,340,394 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 37,670,197 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า
ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคา
เสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึง
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน
คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราว
เดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในคร้ังถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่ มต้อง
ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
113,010,591 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคล
ในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่ เพิ่ มต้องไม่ เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 75,340,394 หุ้น 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,486,233 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

 
หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนอีก จ านวน 25,532 หุ้น 
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10. อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 113,010,591 หุ้น เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ และเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,486,233 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 376,701,973 บาท เปน็ 640,393,352 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ านวน 263,691,379 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปนัผลเปน็หุ้น
สามัญจ านวน 37,670,197 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 226,021,182 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 376,701,973 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบหกลา้นเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด

สิบสามบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 376,701,973 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบหกลา้นเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด

สิบสามหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 376,701,973 หุ้น (สามร้อยเจ็ดสิบหกลา้นเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ด
สิบสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 640,393,352 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสาม

ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสาม

ร้อยห้าสิบสองหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสาม
ร้อยห้าสิบสองหุ้น) 
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หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,486,233 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 

12. อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือ หุ้นกู้จากภายในวงเงิน
ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) เป็น 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงิน
สกุลอ่ืน  ส าหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อย
สิทธิมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ 
เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน  อายุไม่เกิน 10 ปี 
เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้นั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจ านวน
หรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนในการขยาย
ธุรกิจของบริษัท  และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและ
หนี้สินของบริษัท 

และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสทิธิ ์สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกับตราสารหนีใ้นรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงนิ จ านวนเงิน 
อายุ มูลค่า ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก
และเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอ้ืออ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อ านาจด าเนนิการ
ต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจ
แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบยีนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการ
จ าหน่าย  และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ      
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,486,233 0 0 
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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13. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 เร่ือง กรรมการและจ านวนกรรมการที่ลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท ดงันี ้

(เดิม) 
ข้อ 44. กรรมการลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คน และประทบัตราส าคัญของบริษัท จึงจะมีผล

ผูกพันบริษัทได ้
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
 

(ใหม่) 
ข้อ 44. กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทบัตราส าคัญของบรษิัทหรือกรรมการ

สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษทั  จึงจะมีผลผกูพันบริษัทได้ 
คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มี

อ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,461,233 25,000 0 
ร้อยละ 99.99 0.01 0.00 
 

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 

14. อนุมัติโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 "EJIP" 
(Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังท่ี 4 
วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน/ ผู้บริหาร /กรรมการ 

ของบริษัท 
- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการ ในความเป็น

เจ้าของบริษัท 
- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมท างานกับบริษัทใน

ระยะยาว 
- เป็นการลงทุนสะสมซื้อหุ้นของบริษัทเป็นรายงวดตามความสมัครใจของ

พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost 
Average) 

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2561 

บริษัทท่ีเข้าร่วมโครงการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทช่ือ 
1. บริษัท มัดแมน จ ากัด 
2. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จ ากัด 

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
1.1  พนักงานประจ าที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังท่ี 4 
1.2  พนักงานต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร รวม 4 คน 
1.3  กรรมการบริษัท  
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหารระดับตั้งแต่ผูอ้ านวยการฝ่ายขึ้นไป และมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รวม 6 
คน 

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

พนักงาน 
- พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสดุโครงการ 
- พนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการจะไดร้บัเงินสมทบจากบริษัทในอัตราร้อยละ 7 

ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการ ตลอดระยะเวลาที่
พนักงานยังคงร่วมโครงการ 

กรรมการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการต้องจา่ยเงินเป็นจ านวน 16,000.-บาท เป็น

ประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการจนกว่าจะสิ้นสดุโครงการ 
- กรรมการที่เข้าร่วมโครงการจะไดร้ับเงินสมทบจากบริษัทเป็นเงินจ านวน 

24,000.- บาท เป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้าโครงการตลอดระยะเวลาที่
กรรมการยังคงร่วมโครงการ 

บริษัทย่อย 
รูปแบบโครงการ 
(การจ่ายเงินสมทบ) 

- พนักงานระดับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ต้อง
จ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าเข้า
โครงการจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

- บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ต้องจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานของตนเองที่เข้า
ร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือน ตลอดระยะเวลาที่พนักงาน
ยังคงร่วมโครงการ 

ตัวแทนด าเนินการ และ
ก าหนดการซื้อหุ้น 

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้ด าเนินการน าเงินจากโครงการดังกล่าวไปลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทก าหนดของทุกเดือน ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไขของ
โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถือครอง
หลักทรัพย ์

ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัทได้ทั้งจ านวนท่ีถือครองภายหลังที่ครบ
อายุโครงการ (ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป) 

เง่ือนไขข้างต้นให้ใช้บังคับกับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน/ผู้บริหาร/กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่เข้าร่วมโครงการ 
เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการด้วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญาระหว่างบริษัท กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP คร้ังท่ี 4 
สัญญาระหว่างบริษัทกับ
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ตัวแทนด าเนินการ 

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

ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการน าเสนอข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ส านักงาน ก.ล.ต. ต่อไป เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.
12/2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการ 
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 204,461,233 25,000 0 
ร้อยละ 99.99 0.01 0.00 

 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 
15. รับทราบการอนุมัติแผนการน าบริษัท มัดแมน จ ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-

off) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท มัดแมน จ ากัด ให้แก่ประชาชนทั่วไปเปน็คร้ังแรก 
(IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่มีการลงคะแนน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
     บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 

 (นางพัชรี บนุนาค) 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบตัิการ 


