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ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของ
กรรมการบริษัทประจ าปี 2559  รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

กำรลงมติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2559 

สำระส ำคัญ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของ
บริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2559 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 

รำยกำร 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
สินทรัพย์รวม 5,223,509,492 5,496,116,572 3,000,854,210 2,901,529,505 
หนี้สินรวม 2,990,860,971 3,062,523,140 1,125,929,175 1,155,256,363 
รายได้จากการด าเนินงานรวม 3,213,820,482 3,073,485,959 318,825,102 272,854,709 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

(97,776,315) 48,082,576 162,914,239 12,726,447 

ก าไรสุทธิ (172,627,780) (72,465,874) 124,432,064 (32,308,927) 
ก าไรต่อหุ้น (0.34) (0.15) 0.30 (0.08) 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปันผล 

สำระส ำคัญ : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคตด้วย 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้
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จะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) จ านวน 124.4 
ล้านบาท จึงได้มีการตั้งส ารองตามกฎหมาย 6.2 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็น
เงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้  

กำรจัดสรรเงินก ำไรประจ ำปี (เฉพำะกิจกำร) ปี 2559 ปี 2558 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 723,221,710.00 797,496,047.00 
บวก   -   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชน์พนักงาน 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
- โอนคืนส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน ส่วนท่ีขายคืนแล้ว 
- โอนคืนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินท่ีจ าหน่ายให้กองทุน 
- โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเข้าก าไรสะสม 
- โอนคืนส ารองทั่วไปเป็นก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 

124,432,064 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(32,418,604.00) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 847,653,774.00 765,077,443.00 

หัก - ส ารองตามกฎหมาย  
- จ่ายเงินปันผล ปี 2559 
๏ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0111111111 บาท  จ านวน 414,371,348 หุ้น เป็นเงิน 
๏ และหุ้นปันผล (10:1) เท่ากับหุ้นละ 0.10 จ านวน 414,371,348 หุ้น เป็นเงิน 

(6,221,603.00) 
 

(4,604,126.08) 
(41,437,135.00) 

0.00 
 
 
 

- จ่ายเงินปันผล ปี 2558 
๏ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0111111111 บาท จ านวน 376,701,973 หุ้น  เป็นเงิน 
๏ และหุ้นปันผล (10:1) เท่ากับหุ้นละ 0.10 จ านวน 376,701,973 หุ้น  เป็นเงิน 

- ส ารองทั่วไป 

 
 

 

0.00 

 
(4,186,358.00) 

(37,669,375.00) 
0.00 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า  795,390,909.92 723,221,710.00 

หมำยเหตุ  -  ปี 2558 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 765,077,443 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผล 
ได้รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 
- ปี 2559 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 847,653,774 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่าย         

เงินปันผลได้รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท (ก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ คือ 
ส่วนของก าไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเร่ือง ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน       
ปันผลประจ าปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด และหุ้นปันผล ดังนี้ 

ก. จ่ายปนัผลเป็นเงินสด ในอัตราหุน้ละ 0.0111111111 บาท หรือคิดเป็นเงิน 4,604,126.08 บาท 

ข. จ่ายปนัผลเป็นหุ้นสามัญของบรษิัท ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
41,437,135 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมมูลคา่ทั้งสิน้ 41,437,135 
บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปนัผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนีใ้นกรณีที่หุ้นปันผลที่ค านวณไดแ้ล้วมี
เศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปนัผลเปน็เงินสดแทนการจ่ายเปน็หุ้นปนัผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท 
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ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน รวมเป็นการจ่าย
ปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 
46,041,261.08 บาท 

ทั้งนี้ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 

หมำยเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราร้อย
ละ 30 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ 

สำระส ำคัญ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดังนั้น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณา คือ 

1. นายศุภสิทธิ ์    สุขะนินทร์ 
2. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 
3. นายทศพร    ซิมตระการ 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รบัการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหนง่อีกได้และอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหนง่เดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท แตไ่ม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นำยศุภสิทธิ์ 
สุขะนินทร์  2. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์  3. นำยทศพร  ซิมตระกำร  พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นำยทศพร  
ซิมตระกำร เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. ก าหนด 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 
3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้ งเห็นสมควรให้ นำยทศพร  ซิมตระกำร เป็น
กรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง 
ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 6 พิจำรณำทบทวนและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 

สำระส ำคัญ : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
“ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 

“ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็น
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ” 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและ          
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูง
ใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จ านวน 10,878,000 
บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ด
ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท 
(สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชนอ่ื์นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อมูลค่ำตอบแทนที่บริษัทจ่ำยให้กรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ชื่อคณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบ้ียกรรมกำร เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,085,000.00 - 2,616,000.00 4,486,000.00 

 

คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 690,000.00 - - - 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

250,000.00 75,000.00  
- - 

         รวม 10,823,000.00 75,000.00 2,616,000.00 4,486,000.00 18,000,000.00 

         ใช้จริง 10,823,000.00 35,000.00 2,616,000.00 0.00 13,474,000.00 
         คงเหลือ 0.00 40,000.00 0.00 4,486,000.00 4,526,000.00 

ปี 2559   รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมที่ใช้ไปจริง 10 ,858,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ใช้ไปจริง 
2,616,000.00 บาท (เป็นยอด EJIP ทั้งจ านวน) รวมใช้ไปจริงท้ังสิ้น 13,474,000.00 บาท 
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ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำร ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่จะเสนอที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 อนุมัติ 

ชื่อคณะกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบ้ียกรรมกำร 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 - - - 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

300,000.00 60,000.00  - - 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 2,592,000.00 4,530,000.00 18,000,000.00 

ปี 2560  รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 10,878,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ 7,122,000.00 บาท (เป็น
ยอด EJIP จ านวน 2,592,000.00 บาท และโบนัสพิเศษ จ านวน 4 ,530,000.00 บาท) รวมทั้งสิ้น 18,000,000.00 บาท  
เท่ากับงบขออนุมัติประจ าปี 2559 

กำรลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 

สำระส ำคัญ : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้
บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่
ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี พร้อมทั้งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ 

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

รำยชื่อ 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต

เลขที่ 
 

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์
(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะ 
เวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเปน็อย่างดี) 

5419 หรือ 
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รำยชื่อ 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต

เลขที่ 
 

2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3930 หรือ 

3. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3844  

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
80,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

* ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,780,000.- บาท ได้รวมค่าตรวจสอบงบการเงินรวม และ          
ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้แยกเป็น
ค่าบริการอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทร่วม คือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 

หมายเหตุ  ไม่มีบริษัทอื่นเข้าร่วมเสนอราคาสอบบัญชี โดยแจ้งว่าอัตราก าลังไม่เพียงพอจะรับงานได้ 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 640,393,352 บำท เป็น 414,371,348  
บำท  โดยตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่คงเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผล
เป็นหุ้นสำมัญและตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนที่รองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป 
(General Mandate)  ซึ่งบริษัทยังมิไดจ้ัดสรรเสนอขำยทั้งจ ำนวน และพิจำรณำอนุมัติแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4  เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท 

สำระส ำคัญ :  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 376,701,973 บาท  เป็น 640,393,352 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 263,691,379  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 37,670,197  หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 226,021,182  หุ้นนั้น 

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจ านวน 822 หุ้น และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 226,021,182 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลง
ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี้ 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  
640,393,352 บาท เป็น  414,371,348  บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 822 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2560 (บำท) ปี 2559 (บำท) 
ค่าสอบบัญช ี 1,780,000.-* 1,200,000.- 
ค่าบริการอ่ืน - 500,000.- 
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,780,000.- 1,700,000.- 
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แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้งจ านวน 226,021,182 หุ้น รวมเป็นจ านวน 
226,022,004 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 226,022,004 บาท  

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 640,393,352 บาท เป็น  414,371,348  บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้.- 

(เดิม)  ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 640,393,352 บาท (หกร้อยสีส่ิบล้านสามแสนเก้าหมืน่สามพันสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

    โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 640,393,352 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าหมืน่สามพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 (ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 414,371,348 บำท (สี่ร้อยสิบสี่ล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสี่สิบแปดบำทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสำมัญ 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้ำนสำมแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

กำรลงมต:ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจ
ทั่วไป (General Mandate) 

สำระส ำคัญ : การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม 

ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท      
จดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติ
จ านวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนด
วัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการ
ระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นด้วย  

สำระส ำคัญของกำรเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้ 

ประเภทกำรจัดสรร 
ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วน 

(RO) 
ประชำชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจ ำกัด 

(PP) 
จ ำนวนหุ้น * 
(Size Limit) 

ไม่เกิน 30 % ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 10% 
เรียกช าระหุ้นเพิ่มทุนรวมไดไ้ม่เกิน 30 % 

โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20% 
รำคำเสนอขำย ไม่ก าหนด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า 

ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. 
ระยะเวลำจัดสรร ภายในวันที่บริษัทจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (AGM) ครั้งถัดไป 

หรือวันที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 

หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ 

หมำยเหตุ : *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่ม
ทุนแบบ General Mandate 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 226,021,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น 

ปรากฏว่า จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 226,021,182  หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลด
ทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจ านวนดังกล่าวด้วยแล้วตามมติวาระก่อนหน้านี้ 

ปัจจุบันทุนช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 414,371,348 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่าการ
เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหาร
โครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด     
อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (60% ของทุนช าระแล้ว 414,371,348 บาท = 248,622,808.8 บาท) 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันใน
คราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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และด าเนนิการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึง
การน าหุ้นสามัญเพิ่มทนุเข้าจดทะเบียนเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งวัตถปุระสงค์
ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มก าลัง
การผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบนั หรือ การได้มาซึ่งธุรกิจใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่, ช าระคืนเงนิกู้จากสถาบันการเงนิ
ต่างๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกลา่วให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษทัจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี
ในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทัง้นี้แลว้แต่
วันใดจะถึงก่อน 

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 248,622,807 หุ้น             
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 82,874,269 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 41,437,134 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด  ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามเกณฑ์
ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่าราคาที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่
น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นต้อง
ย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น และ
หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วน
ที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
82,874,269 หุ้น 

ตัวอย่ำงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)  

เนื่องจากยังไม่ได้มีการก าหนดราคา และจ านวนหุ้นที่จัดสรร จึงขอยกตัวอย่างสมมุติฐานหากบริษัทมีการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด จ านวนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 20 หรือจ านวนไม่เกิน 
82,874,269 หุ้น โดยแสดงตัวอย่างผลกระทบเป็น 2 กรณี ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 

1. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 
สามารถค านวณได้จากสูตร     Price dilution = (Po –Pnew) / Po 

โดยที่ Pnew (ราคาตลาดหลังเสนอขาย) = (Po*Qo + Pe*Qe) / (Qo + Qe)  

 Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากบั 414,371,348 หุ้น 

 Qe = จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด 



หน้า 11 จาก 14 

 Po = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย หรือ ราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 14.58 บาทต่อหุ้น ค านวณโดยอิงกับราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักย้อนหลังรวม 15 วันท าการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ซึ่งในตัวอย่างนี้จะถือวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็น
วันท่ีคณะกรรมการมีมติ 

 Pe = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด ที่ 14.60 บาทต่อหุ้น      
(เป็นรำคำสมมุติโดยใช้ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) 

กรณีที ่ ผลกระทบจำก 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

รำคำเสนอขำย 
(Pe) 
บำท 

รำคำหลังเสนอ
ขำย (Pnew) 

บำท 

Price Dilution 
(ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่
ประชาชนท่ัวไป (PO) ไม่เกินร้อยละ 20 
ของหุ้นช าระแล้ว 414,371,348 หุ้น 

82,874,269 14.60 14.59 0.068 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่
ประชาชนท่ัวไป และบคุคลในวงจ ากัด  
(PO + PP) ไม่เกินร้อยละ 20 ของหุ้น
ช าระแล้ว 414,371,348 หุ้น 

82,874,269 14.60 14.59 0.068 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกินร้อยละ 10 
ของหุ้นช าระแล้ว 414,371,348 หุ้น 

41,437,134 14.60 14.59 0.068 

 
2. ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

สามารถค านวณได้จากสูตร     Control dilution       = Qe / (Qo + Qe) 
โดยที่ Qo = จ านวนหุ้นท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 414,371,348 หุ้น 

                 Qe = จ านวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด 
 

กรณีที ่ ผลกระทบจำก 
จ ำนวนหุ้นที ่

เสนอขำย (หุน้) 
Control Dilution (ร้อยละ) 

1. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน
ทั่วไป (PO) ไม่เกินร้อยละ 20 ของหุ้นช าระแล้ว 
414,371,348  หุ้น 

82,874,269              82,874,269 
414,371,348 + 82,874,269 

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ประชาชน
ทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัด  (PO + PP)  
ร้อยละ 20 ของหุ้นช าระแล้ว 414,371,348  หุ้น 

82,874,269              82,874,269 
414,371,348 + 82,874,269 

3. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด (PP) 
ร้อยละ 10 ของหุ้นช าระแล้ว 414,371,348  หุ้น 

41,437,134              41,437,134 
414,371,348  + 41,437,134 

 

ทั้งนี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปเข้าเกณฑ์ตาม หมวด 1 
การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ

=  0.167 

=  0.167 

=  0.091 
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บุคคลในวงจ ากัด คณะกรรมการจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และ
เงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการ
รักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทรับทราบว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

กำรลงมต:ิ  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ ำนวนไม่เกิน 
124,311,404 หุ้น เพ่ือเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

สำระส ำคัญ : สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 248,622,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 124,311,404 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดใน
การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว 

กำรลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 414,371,348 บำท เป็น 704,431,290 
บำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ ำนวน 290,059,942 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำร
จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญ และรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) และพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่อง  เปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สำระส ำคัญ : สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุน
จดทะเบียน จากเดิม 414,371,348  บาท เป็น 704,431,290 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 290,059,942 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน  41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 248,622,807 หุ้น และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 



หน้า 13 จาก 14 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  
414,371,348  บาท  เป็น  704,431,290  บาท  โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 290,059,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน  41,437,135 หุ้น และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 248,622,807 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 414,371,348 บาท (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 414,371,348 หุ้น (สี่ร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 704,431,290 บำท (เจ็ดร้อยสี่ล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้ำสิบหุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท (หนึ่งบำทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสำมัญ 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้ำสิบหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

กำรลงมต:ิ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วำระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำหำกมี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.  ณ  ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.30 น. 

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ 

1) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ 2) นางจิตรา ถาวระ 3) นายทศพร ซิมตระการ 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (เลือกใช้แบบเดียว) พร้อมเอกสารตามที่ก าหนด
มายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 




