
ประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2561
บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน)

วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสมัมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ 

ปี



• ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระไดใ้นบตัรลงคะแนน

ทีไ่ดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน ทัง้น้ีในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถ้อืหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง โดยผูถ้อืหุน้รายหน่ึงมี

คะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีถ่อืหรอืรบัมอบฉนัทะมา 

• ในแต่ละระเบยีบวาระ หากผูถ้อืหุน้ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ขอใหย้กมอืขึน้ จะมเีจา้หน้าทีไ่ปรบับตัร

ลงคะแนนทีก่รอกเรยีบรอ้ยแลว้ เพือ่น ามานบัคะแนนตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ต่อไป ทัง้น้ีบรษิทัจะเกบ็ใบ

ลงคะแนนเสยีงของท่านไวเ้มือ่การประชุมแลว้เสรจ็ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผูถ้ือหุ้นได้
รบัทราบดงัน้ี



• ในการรวบรวมคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ หกัออกจาก

จ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยในระเบยีบ

วาระนัน้ๆ ยกเวน้วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกตามวาระ ซึง่จะขอให้

ลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็ใบลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงก่อน จากนัน้จงึจะ

เกบ็ใบลงคะแนนของผูท้ีเ่หน็ดว้ยทัง้หมด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ทีด่ ีส าหรบัผูถ้อื

หุน้ทีต่อ้งการกลบัก่อน หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชุมในวาระใด ทา่นผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านไดโ้ดยสง่บตัร

ลงคะแนนลว่งหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีป่ระจ าแถวของทา่น

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผูถ้ือหุ้นได้
รบัทราบดงัน้ี



• กรณีทีผู่ถ้อืหุน้น าบตัรลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง มายืน่ภายหลงัการนบัคะแนนและประธานที่

ประชุมไดแ้จง้มตติ่อทีป่ระชุมไปแลว้ บรษิทัจะไมน่บัคะแนนดงักล่าวที่มายืน่ภายหลงั

• หากผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคดิเหน็ หรอืซกัถามเพิม่เตมิในแต่ละระเบยีบวาระ ขอใหย้ก

มอื และขอความกรณุาแถลงต่อทีป่ระชุมดว้ยวา่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ชื่อและนามสกุลใด แลว้จงึเสนอ

ความคดิเหน็หรอืค าถาม เพือ่ใหก้ารบนัทกึรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง”

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ผูถ้ือหุ้นได้
รบัทราบดงัน้ี



วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 

เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 28 กนัยายน 2560

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่รายงานการประชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่28 กนัยายน 2560 ไดม้กีาร
บนัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 จงึ
เหน็ควรรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว



วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั

ประจ าปี  2560

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควร
รบัทราบรายงานประจ าปีและรายงานของกรรมการบรษิทัประจ าปี 2560  
รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ซึง่ได้
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้น้ี



รายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกจิ

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ
ถือหุ้นร้อย

ละ
ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

บมจ.ทรพัยศ์รไีทย
บจก.เอส เอส ท ีคลงัสนิคา้

คลงัสนิคา้ 
และทา่เทยีบเรอื

100 328 10

บมจ.มดัแมน
บจก.โกลเดน้ โดนทั (ประเทศไทย)
บจก.เอบพีี คาเฟ่ (ประเทศไทย)
บจก.โกลเดน้ สกู๊ป
บจก.เกรอาวด ์คาเฟ่
Mudman Intermationl Ltd.

อาหาร
และเครือ่งดืม่

64.27 2,694 81 2,708 81 2,562 80

บจก.เกรฮาวด์ เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 64.27 137 4 181 5 236 7

บจก.เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท์ บรหิาร
กองทรสัต์

100 0 0 - - - -

รายไดอ้ื่น 166 5 123 4 114 4

รวมรายได้ 3,325 100 3,337 100 3,188 100

วาระท่ี 2  (ต่อ)



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควร
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560  ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบรษิทั และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดร้บัรองแลว้ โดยงบแสดง
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2560 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้



งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

สนิทรพัยร์วม 6,190,446,629 5,223,509,492 3,359,668,766 3,000,854,210

หนี้สนิรวม 2,921,217,421 2,990,860,971 1,460,279,318 1,125,929,175

รายไดจ้ากการด าเนนิงานรวม
3,325,417,324 3,337,366,144 375,837,760 476,597,847

ก าไรกอ่นตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 48,336,562 (97,776,315) 76,403,941 162,914,239

ก าไรสทุธิ (36,870,220) (172,627,780) 31,116,759 124,432,064

ก าไรต่อหุน้ (0.05) (0.31) 0.07 0.27

วาระท่ี 3  (ต่อ)



วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย

และการงดจ่ายเงินปันผล

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ควรเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
พจิารณาอนุมตังิดจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดงันี้



1. ในปี 2560 บรษิทัมกี าไรส าหรบัปี (ก าไรสทุธ)ิ จ านวน 31,116,759.00 บาท จงึไดม้กีารตัง้
ส ารองตามกฎหมาย 1,555,838.00 บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2560

2. งดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นไป
ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั เนื่องจากก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมมผีล
ขาดทุน ประกอบกบับรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้งน าเงนิไปใชล้งทุนในโครงการก่อสรา้ง
โรงแรมและรา้นอาหารภายในโรงแรมทีจ่งัหวดัภูเกต็ การคนืหนี้สนิเชือ่ธนาคารเพือ่ปรบั
โครงสรา้งทางการเงนิใหเ้หมาะสม รวมถงึการขยายงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ

วาระท่ี 4  (ต่อ)



ข้อมลูการเปรียบเทียบการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2559 และ 2560
การจดัสรรเงินก าไรประจ าปี (เฉพาะกิจการ) ปี 2560 ปี 2559

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรยกมาจากงวดกอ่น
บวก   - ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี

795,390,962.00
31,116,759.00

723,221,710.00
124,432,064.00

ก าไรสะสมกอ่นจดัสรรคงเหลอื 826,507,721.00 847,653,774.00

หกั - ส ารองตามกฎหมาย 
- จา่ยเงนิปันผล ปี 2559
๏ จา่ยเงนิปันผลหุน้ละ 0.0111111111 บาท  จ านวน 414,371,348 หุน้ เป็นเงนิ
๏ และหุน้ปันผล (10:1) เทา่กบัหุน้ละ 0.10 จ านวน 414,371,348 หุน้ เป็นเงนิ

(1,555,838.00) (6,221,603.00)

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

ก าไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรรยกไปงวดหน้า 824,951,883.00 795,390,909.92

วาระท่ี 4  (ต่อ)



วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการบริษทัท่ีต้องออก
ตามวาระ

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีได้
มมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเสนอ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งทัง้ 3 ทา่น คอื 1. นาย
สมโภชน์ อนิทรานุกลู 2. นางอนิทริา สขุะนินทร ์3. นางจติรา ถาวระ กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้เหน็สมควรให ้นายสมโภชน์ อนิทรานุกลู 
และ นางจติรา ถาวระ ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการมาเกนิกวา่ 9 ปี 
เป็นกรรมการอสิระต่อไปดว้ย เนื่องจากเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีุณสมบตัคิวามเป็น
อสิระครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีท่าง ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชือ่ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3



วาระท่ี 5 (ต่อ)
นายสมโภชน์ อินทรานุกลู

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั : ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอื  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

: - ไมม่ ี-

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ตัง้แต่ปี 2542 รวม 19 ปี

อายุ : 79 ปี

สญัชาติ : ไทย

วุฒกิารศกึษา : บญัชบีณัฑติ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
: ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที ่6/2536
: Senior Executive Program รุน่ที ่1 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั



การถอืหุน้ใน บมจ.ทรพัยศ์รไีทย : จ านวน 231,148 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.05 ของหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560)

ประสบการณ์ : ปี 2538 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภยั และบรหิารธุรการ สยาม
: ปี 2542 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกนัภยั
: ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด์
: ปี 2546 – 2559 ประธานกรรมการ บจ. เอสซเีอม็บี
: ปี 2551 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรยีนทไ์ทย
: ปี 2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. มดัแมน* (* บรษิทัยอ่ยของบรษิทั)

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั /
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั

: ไมม่ี

เขา้ประชมุในปี 2560 : คณะกรรมการบรษิทั : เขา้ประชมุ   7 ครัง้ จากจ านวน  7 ครัง้
: คณะกรรมการสรรหาฯ : เขา้ประชมุ   1 ครัง้ จากจ านวน  1 ครัง้

วาระท่ี 5 (ต่อ)
นายสมโภชน์ อินทรานุกลู



วาระท่ี 5 (ต่อ)
นางอินทิรา  สขุะนินทร์

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั : กรรมการบรษิทัซึง่มอี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทั

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทั

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอื  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

: มารดาของนายศุภสทิธิ ์ สขุะนินทร ์ซึง่เป็นกรรมการบรษิทั

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ตัง้แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ : 70 ปี

สญัชาติ : ไทย

วุฒกิารศกึษา : อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

ประสบการณ์ : ปี 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แชมป์เป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่
: ปี 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ราชาชรูส



ประสบการณ์ : ปี 2553 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้
กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ 
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่

: ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
บมจ. น ้าตาลขอนแกน่ 
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
บจ. โรงงานน ้าตาลนวิกรงุไทย
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
บจ. น ้าตาลนวิกวา้งสุน้หล ี
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส 
บจ. น ้าตาลทา่มะกา

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั /
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั

: ไมม่ี

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั /
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั

: ไมม่ี

เขา้ประชมุในปี 2560 : คณะกรรมการบรษิทั : เขา้ประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้

วาระท่ี 5 (ต่อ)
นางอินทิรา  สขุะนินทร์



วาระท่ี 5 (ต่อ)
นางจิตรา  ถาวระ

ต าแหน่งปัจจุบนัในบรษิทั : กรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ : กรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอื  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

: ไมม่ี

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ตัง้แต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ : 77 ปี

สญัชาติ : ไทย

วุฒกิารศกึษา : พาณชิยศาสตรก์ารบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
: Senior Executive Program รุน่ที ่12/2541 สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั



การถอืหุน้ใน บมจ.ทรพัยศ์รไีทย : จ านวน 175,717 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.04 ของหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธอิอกเสยีง (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560)

ประสบการณ์ : ปี 2548 – 2553 กรรมการอสิระ บมจ. สยามเวบ
: ปี 2549 – 2552 ผูจ้ดัการใหญ่ บจ.น ้ามนัไออารพ์ซี ี

ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. ไออารพ์ซี ีโพลอิอล
: ปี 2549 – 2553 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏบิตัหิน้าทีร่กัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่              

สายงานวางแผนจดัหาและคา้วตัถุดบิ บมจ. ไออารพ์ซี ี
ผูจ้ดัการใหญ่ บจ. ไทย เอ บ ีเอส

: ปี 2553 – 2557 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชว่ยปฏบิตังิานสายพาณชิยกจิ
และการตลาด บมจ. ไออารพ์ซีี

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั
กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

: ไมม่ี

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั /
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั

: ไมม่ี

เขา้ประชมุในปี 2560 : คณะกรรมการบรษิทั : เขา้ประชมุ 7 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้ประชมุ 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้

วาระท่ี 5 (ต่อ)
นางจิตรา  ถาวระ



วาระท่ี 6 พิจารณาทบทวนและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2561

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัเิงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 10,878,000 บาท (สบิลา้นแปด
แสนเจด็หมืน่แปดพนับาทถว้น) และอนุมตัสิทิธแิละประโยชน์อื่นๆ จ านวน 7,122,000 
บาท (เจด็ลา้นหน่ึงแสนสองหมืน่สองพนับาทถว้น) รวมเป็นเงนิคา่ตอบแทนและสทิธิ
ประโยชน์อื่นๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สบิแปดลา้นบาทถว้น) ซึง่เทา่กบังบขอ
อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 แก่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนฯ 
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรเงนิสทิธแิละประโยชน์
อื่นๆ ไดต้ามความเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงันี้



วาระท่ี 6 (ต่อ)

ข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีจะเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2561 อนุมติั

ปี 2561   รวมเบีย้กรรมการและเบีย้ประชุม 10,878,000.00 บาท สทิธแิละประโยชน์อื่นๆ 7,122,000.00 บาท  

(เป็นยอด EJIP จ านวน 2,592,000.00 บาท และ โบนสัพเิศษ จ านวน 4,530,000.00 บาท) รวมทัง้สิน้ 

18,000,000.00 บาท เท่ากบังบขออนุมตัปิระจ าปี 2560

ช่ือคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิประดยชน์อ่ืนๆ

รวม
เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJP โบนัสพิเศษ

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00

คณะกรรมการบรหิาร 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 10,818,00.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00



วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2561

❖ความเหน็คณะกรรมการ : ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้จิารณาและคดัเลอืกผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2561 โดยคดัเลอืกส านกังานสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงอยูใ่นระดบัแนวหน้า และ
ศกัยภาพของส านกังานสอบบญัช ีประสบการณ์และผลการปฏบิตังิานทีผ่า่นมา ความ
เชีย่วชาญในกระบวนการการตรวจสอบบญัช ีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิ มคีวามเป็นอสิระ 
และความเหมาะสมของคา่สอบบญัช ีรวมทัง้คา่บรกิารอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จงึได้
พจิารณาและคดัเลอืกบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั เป็นส านกังานสอบ
บญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ จงึมมีตใิหเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณา
อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิา่สอบบญัชดีงันี้



วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2561

1.  แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 
2561 โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัช ีดงัน้ี

รายช่ือ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี
1. นางสาววมิลพร บุณยษัเฐยีร  4067 หรอื
2. นางสาวจนัทริา  จนัทราชยัโชต ิ 6326 หรอื
3. นายชพูงษ์ สรุชุตกิาล  4325 หรอื
4. นายยงยุทธ เลศิสรุพบิลู 6770



วาระท่ี 7 (ต่อ)

2.  อนุมตัคิา่สอบบญัชขีองบรษิทั เป็นจ านวนเงนิ 1,580,000.-บาท ส าหรบัคา่สอบบญัชขีองงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั รอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท)

คา่สอบบญัชี 1,580,000.- 1,280,000.-

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่



วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 704,431,290 บาท  เป็น 455,807,823 บาท 
โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ือรองรบัการจ่ายเงินปันผล

เป็นหุ้นสามญั  และตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีรองรบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(GENERAL MANDATE) ซ่ึงบริษทัยงัมิได้จดัสรรเสนอขายทัง้จ านวน และพิจารณาอนุมติั
แก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษทัข้อ  4  เร่ือง เปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทั

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
จากเดมิ 704,431,290 บาท เป็น 455,807,823  บาท โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีค่งเหลอืจากการจดัสรรหุน้
สามญัเพือ่รองรบัการจา่ยเงนิปันผลเป็นหุน้สามญั จ านวน 660 หุน้ และ ตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทีร่องรบัการเพิม่
ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ซึง่บรษิทัยงัไมไ่ดจ้ดัสรรทัง้จ านวน 248,622,807 หุน้ 
รวมเป็นจ านวน 248,623,467 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 248,623,467 บาท และอนุมตัใิหแ้กไ้ขหนงัสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรือ่ง เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของ
บรษิทัตามทีค่ณะกรรมการเสนอดงัน้ี.-



วาระท่ี 8 (ต่อ)

(ใหม)่ ขอ้ 4

ทุนจดทะเบยีนจ านวน 455,807,823 บาท (สีร่อ้ยหา้สบิหา้ลา้นแปดแสนเจด็พนัแปดรอ้ยยีส่บิสามบาท
ถว้น)
แบง่ออกเป็น 455,807,823 หุน้ (สีร่อ้ยหา้สบิหา้ลา้นแปดแสนเจด็พนัแปดรอ้ยยีส่บิสามหุน้)
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น)

โดยแยกออกเป็น
หุน้สามญั 455,807,823 หุน้ (สีร่อ้ยหา้สบิหา้ลา้นแปดแสนเจด็พนัแปดรอ้ยยีส่บิสาม
หุน้)
หุน้บุรมิสทิธิ 0 หุน้ (ศนูยห์ุน้)



วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น

❖ความเหน็คณะกรรมการ : เนื่องดว้ยบรษิทัมคีวามประสงคจ์ะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (“ใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้ที ่2” หรอื SST-W2) จ านวนไมเ่กนิ 
30,387,188 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ รายละเอยีดของใบส าคญั
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่2 (SST-W2) ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 คณะกรรมการ
บรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิทั ครัง้ที ่2 (SST-W2) จ านวนไมเ่กนิ 30,387,188 หน่วย เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตาม
สดัสว่นการถอืหุน้ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 



รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (SST-W2)

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ทีอ่อกและเสนอ
ขาย

ไมเ่กนิ 30,387,188 หน่วย

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ
ฯ

ไมเ่กนิ 30,387,188 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) คดิเป็นรอ้ยละ 6.67 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิทัฯ

ราคาใชส้ทิธิ 10.00 บาทต่อหุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) (อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามเงือ่นไขการปรบัสทิธ)ิ

วนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ
คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื กรรมการผูจ้ดัการ หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอื กรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการก าหนดวนัทีอ่อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ

วธิกีารเสนอขาย

จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ในอตัราสว่น 15 หุน้สามญัเดมิต่อใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 1 หน่วย (ในกรณีทีม่เีศษให้
ปัดเศษทิง้) โดยก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ (Record Date) ในวนัที ่7 พฤษภาคม 
2561 ซึ่งเป็นวนัที่ภายหลงัจากที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 26 เมษายน 2561 จะพจิารณาวาระ
เกีย่วกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ

ระยะเวลาการใชส้ทิธิ
ผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิฯ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิฯ ได้ในวนัท าการสุดท้ายของเดือน มถุินายนและ
ธนัวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ โดยวนัใชส้ทิธคิรัง้สดุทา้ย คอืวนัทีใ่บส าคญัแสดงสทิธิฯ มอีายคุรบ 3 ปี 

วาระท่ี 9  (ต่อ)



และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอื กรรมการผูจ้ดัการ หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอื กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูม้อี านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ
รายละเอยีดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีง การก าหนดวนัออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ การก าหนดเงือ่นไข และรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัราคาใชส้ทิธแิละอตัรา
การใชส้ทิธ ิการเขา้เจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ในครัง้นี้ ซึ่งรวมถงึการน า
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ และหุน้สามญัทีเ่กดิจากการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธฯิ เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

วาระท่ี 9  (ต่อ)



วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุน ของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (GENERAL MANDATE)

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัยงัคงเหน็วา่การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จะเพิม่ความคลอ่งตวัในการระดมทุน และเป็นการบรหิารโครงสรา้งทุนให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาดอนั
เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิควบคูก่ารยดึหลกัปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ดว้ย  
คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุน้สามญั
ใหมจ่ านวนไมเ่กนิ 273,484,692 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรดงันี้



วาระท่ี 10 (ต่อ)

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 136,742,346 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั
ตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีแ่ต่ละคนถอือยูเ่พือ่รองรบัใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้
(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 91,161,564 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป
(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไมเ่กนิ 45,580,782 หุน้ เพือ่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตักิารมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัมอี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงัต่อไปนี้



วาระท่ี 10 (ต่อ)

(1) พจิารณาก าหนดรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน เชน่ การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่
จดัสรร การเสนอขายเป็นครัง้เดยีวหรอืเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รายชื่อบุคคล
ในวงจ ากดั และเงือ่นไขและรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว
(2) การเขา้เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ 
อนัเกีย่วเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว และ
(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผอ่นผนัต่างๆ และหลกัฐานทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งกบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการตดิต่อ และการยืน่ค าขออนุญาตหรอืขอผอ่นผนั เอกสาร
และหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็น
และสมควรเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว



วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการออกใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอน
สิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่
ผูถ้ือหุ้นเดิม ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุ้น

❖ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัิ
การออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) จ านวนไมเ่กนิ 
136,742,346 หน่วย จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ านาจ
ทัว่ไป (General Mandate) โดยวธิกีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนเพือ่เสนอขายใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ทีแ่ต่ละคนถอือยู ่และมอบหมายให้
คณะกรรมการของบรษิทัมอี านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดในการออกใบแสดง
สทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้และเงือ่นไขต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกใบ
แสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิดด้งักล่าว



วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 455,807,823 บาท เป็น
759,679,703 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือ (1) รองรบัการใช้สิทธิ

ตามใบส าคญั แสดงสิทธิ (2) รองรบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั
แบบมอบอ านาจทัว่ไป   (GENERAL MANDATE) และพิจารณาอนุมติัแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เรื่อง เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั

❖ความเหน็คณะกรรมการ : สบืเนื่องจากวาระที ่9 และวาระที ่10 คณะกรรมการบรษิทั
เหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 455,807,823
บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกและจดัสรรหุน้สามญัใหมจ่ านวน 303,871,880
หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ดงันี้



วาระท่ี 12 (ต่อ)

1. เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
จ านวน 273,484,692 หุน้ 

2. เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน  30,387,188 หุน้ 

และเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 
เรือ่ง เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั



วาระท่ี 12  (ต่อ)

1. เพือ่รองรบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุน้
2. เพือ่รองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิจ านวน  30,387,188 หุน้ 

และเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เรือ่ง เปลีย่นแปลงทุนจด
ทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงัน้ี

(ใหม)่ ขอ้ 4
ทุนจดทะเบยีนจ านวน 759,679,703  บาท (เจด็รอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหกแสนเจด็หมืน่เกา้พนัเจด็รอ้ยสามบาท
ถว้น)
แบง่ออกเป็น 759,679,703 หุน้ (เจด็รอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหกแสนเจด็หมืน่เกา้พนัเจด็รอ้ยสามหุน้)
มลูคา่หุน้ละ 1  บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
หุน้สามญั 759,679,703 หุน้ (เจด็รอ้ยหา้สบิเกา้ลา้นหกแสนเจด็หมืน่เกา้พนัเจด็รอ้ยสาม
หุน้)



วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมติัโครงการรว่มลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 "EJIP" 
(EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM)

❖ ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ควรอนุมตัิ
โครงการรว่มลงทุนระหวา่งนายจา้งและลกูจา้ง บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่5 “EJIP” (Employee Joint Investment Program)  เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังาน 
ผูบ้รหิาร กรรมการของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยทีเ่ขา้รว่มโครงการไดม้สีว่นร่วมในความ
เป็นเจา้ขององคก์รซึง่น าไปสูผ่ลของการด าเนินงานทีด่อียา่งต่อเนื่อง ซึ่งมรีายละเอยีด
ของโครงการดงันี้



วาระท่ี 13 (ต่อ)

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครัง้ท่ี 5

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2563

บรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการ
1. บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)
2. บรษิทัยอ่ยชือ่ บรษิทั เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท ์จ ากดั

ผูท้ีม่สีทิธเิขา้รว่มโครงการ

1. บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)
1. พนกังานประจ าและอายงุาน 1 ปีขึน้ไป
2. พนกังานต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัเอกสาร ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสนิคา้และทา่เทยีบเรอื และผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย

ปฏบิตักิาร
3. กรรมการบรษิทั

2. บรษิทัยอ่ย
พนกังานของ บรษิทั เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท ์จ ากดั (เป็นพนกังานประจ าและอายงุาน 1 ปีขึน้ไป ทัง้นี้ อายงุานใหน้บั

รวมกบั 
อายงุานทีท่ ากบั บมจ. ทรพัยศ์รไีทย ดว้ย)



วาระท่ี 13 (ต่อ)

รายการ รายละเอียดของโครงการ  EJIP ครัง้ท่ี 5

บมจ. ทรพัยศ์รีไทย
รปูแบบโครงการ
(การจา่ยเงนิสมทบ)

พนกังาน/ผูบ้รหิาร
- พนกังาน/ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งจา่ยเงนิในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน
- พนกังาน/ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัเงนิสมทบจากบรษิทัในอตัรารอ้ยละ 7 ของเงนิเดอืน

กรรมการ
- กรรมการทีเ่ขา้รว่มโครงการตอ้งจา่ยเงนิเป็นจ านวน 16,000.-บาท เป็นประจ าทุกเดอืน
- กรรมการทีเ่ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัเงนิสมทบจากบรษิทัเป็นเงนิจ านวน 24,000.- บาท ทุกเดอืน

บริษทัย่อย
รปูแบบโครงการ
(การจา่ยเงนิสมทบ)

- ผูเ้ขา้รว่มโครงการของบรษิทั เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท ์จ ากดั จา่ยเงนิในอตัรารอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน
- บมจ. ทรพัยศ์รไีทย จา่ยเงนิสมทบใหแ้กผู่เ้ขา้รว่มโครงการของบรษิทั เอสเอสท ีรที แมเนจเมนท ์จ ากดั ในอตัรารอ้ยละ 7 ของ
เงนิเดอืน

ตวัแทนด าเนนิการ บรษิทั หลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เงือ่นไขการถอืครองหลกัทรพัย์ ผูเ้ขา้รว่มโครงการมสีทิธขิายหุน้ของบรษิทัไดท้ัง้จ านวนทีถ่อืครองภายหลงัทีค่รบอายโุครงการ



Q & A



ความคืบหน้าโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต 

4 มกราคม 2559 ประกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่

4 มกราคม 2559 ประกาศใชน้โยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistleblower Policy)

27 ธนัวาคม 2559 ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นสมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ
(Collective Action Coalition : CAC)

ปี 2561 ด าเนินการยืน่ขอรบัรอง (Certificate) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ



โครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ
(THAILAND'S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: CAC)

2561
จดัท าแบบประเมินตวัเอง 

และยื่นขอรบัรอง

ภายในปี 2561

ความคืบหน้าโครงการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (ต่อ) 


