สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 มีนาคม 2565
ข้ าพเจ้ าบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการได้ มีม ติอ นุมัติให้ น าเสนอต่อ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 เพื่ อ
พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ขึ น้ อี ก 525,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
2,100,000,000 บาท เป็ น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

1,050,000,000

0.50

บทที่ One รวม
(บาท)
525,000,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
2.1
รายละเอียดการจัดสรร
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น ข อ ง
บริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 1 (SJ-W1)
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน
1,050,000,000 หุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
4 หุ้นเดิม:
1 ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
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ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
ราคาเสนอขาย 0.10
บ า ท ต่ อ 1 ห น่ ว ย
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ
โดยมี ร าคาใช้ สิ ท ธิ ที่
1.50 บาทต่อหุ้น

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น
คณะกรรมการจะ
กาหนดภายหลัง

หมายเหตุ
โปรด
พิจารณา
หมายเหตุ
(1) - (3)
ด้ านล่าง

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)

วัน เวลา จองซือ้ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

SJ-W1” ) ซึ่ ง อ อ ก แ ล ะ
จั ด สรรให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเดิ ม
ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ณ
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มี สิ ท ธิ ได้ รั บการจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ SJ-W1
(Record Date) ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ:
(1)

(2)

(3)

บริ ษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม จานวน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJW1 (4:1) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท ต่ อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ SJ-W1 ทัง้ นี ้ อัตราการใช้ สิ ทธิ คื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ)
และราคาใช้ สิทธิคือ 1.50บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ SJ-W1 จากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร
บริษัทฯ จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ สามารถจองใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เกินสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้ และในกรณีที่มีใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ เหลือจากการจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ
ส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ แสดงความจานงจองซื ้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรื อจนกว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวอีกต่อไป หากยังคงมีใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
คงเหลืออยู่
บริ ษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 (Record Date)
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวมทัง้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการพิจารณายกเลิกหรื อ
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 (Record Date) ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ยัง
มีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้ องผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ต่อไป
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
1)
จัดเตรี ยมข้ อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 รวมทัง้ กาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
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2)

3)
4)

5)

6)
2.2

เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 วันออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้
สิทธิ เป็ นต้ น
ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่
จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
แต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เพื่อให้ การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
SJ-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SJ-W1 สาเร็จลุล่วง
การดาเนินการของบริษัท กรณีท่มี ีเศษหุ้น

ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจาก
การคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน
ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ปัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน และในกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริ ษัทฯ จะดาเนินการยกเลิก
ใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมตั ิการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ
อาคารธัญลักษณ์ ภาคย์ เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 และวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดง สิทธิฯ SJ-W1 (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2565
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4.
4.1
4.2

5.
5.1
5.2

6.
6.1

6.2

7.
7.1

การขออนุ ญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)
การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ ว ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
การดาเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 และหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและเข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้ อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อจัดสรรเป็ นหุ้นรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
ในกรณีที่มีการจองซื ้อใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เต็มจานวน บริษัทจะสามารถ
ระดมทุนได้ เป็ นจานวนประมาณ 1,680,000,000 บาท โดยบริ ษัทฯ มีแผนที่จะเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุน เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมและเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านการเงินของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความยืดหยุ่นทาง
การเงินสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเงินลงทุนดังกล่าวจะนาไปใช้ หมุนเวียนในธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทและเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการลงทุน ในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษัทฯเช่น ธุรกิจสถานพยาบาลผู้สูงอายุ (wellness) และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานรายได้ ไปยัง
ธุรกิจที่มีรายได้ สม่าเสมอมากขึ ้น (Recurring Income)
ประโยชน์ ท่บี ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ ต้ องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน โดยการเพิ่มฐานของทุนใหญ่มากขึน้ ช่วยให้ มีความพร้ อมและ
ความยืดหยุ่นทางด้ านการเงินสาหรั บการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยเงินทุนดังกล่าวจะ
นาไปใช้ ในการลงทุนในธุรกิจในอนาคตต่อไปซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ
บริ ษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึน้ จากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้ รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งทางการเงินเพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ประโยชน์ ท่ผี ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ของงบ
การเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปั น ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของ
บริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้ องมีเงินสดเพียงพอ สาหรับการดาเนินธุรกิจ
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7.2

และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัทฯ ที่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ จดแจ้ งชื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นผู้ถือหุ้นในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลก็มีสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลในฐานะผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)
9.
ลาดับ
1
2
3
4
5

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขันตอนการด
้
าเนินการ
วันที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 4/2565
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 (Record Date)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1

วัน เดือน ปี
15 มีนาคม 2565
30 มีนาคม 2565
28 เมษายน 2565
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติ
17 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์)

ลายมือชื่อ..........................................................กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์)
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