ที่ JSP 025/2565
วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่ อง
เรี ยน

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
4. สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน) ครั ง้ ที่ 1 (SJ-W1) ที่ จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights Offering) (เอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 11) (ทังนี
้ ้ ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อบริ ษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์ จาก
การประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 9)
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 และ 13)
6. สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
(มหาชน) (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 และ 13)
7. ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. นิยาม “กรรมการอิสระ”
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมต้ องแสดงก่อนเข้ าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
11. ข้ อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12. การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
13. แผนที่สถานที่จดั ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) ได้ มีมติกาหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2565 ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารธัญลักษณ์ ภาคย์ ชัน้ 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้ บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท ตั ้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม
2564 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเ ป็ น
กรรมการบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงได้ กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีการ
จัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พร้ อมทังเผยแพร่
้
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.jsp.co.th) และจัดส่งให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 ได้ บันทึกไว้ อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานในปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นใน รอบ
ปี 2564 ซึ่งรายละเอียดตามที่ปรากฏใน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบ QR Code ที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทใน ปี 2564 โดยไม่ต้องมีการลงมติ
การลงมติ : วาระนี ้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อย สาหรั บรอบบัญชี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 56 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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งบการเงินสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัทได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี ้
(หน่วย : ล้ านบาท)
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
6,044.68
6,796.43
หนี ้สินรวม
2,283.23
2,748.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
3,761.44
4,047.78
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
1,146.23
625.24
รายได้ รวม
1,297.73
776.44
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
(346.73)
(102.28)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
(0.08)
(0.03)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรับรองงบการเงิน ประจาปี 2564 สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 51 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 48 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
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อนึ่ง บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินทุนสารองอื่น (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้ เงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้ องมีเงินสดเพียงพอสาหรับ
การดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
ทังนี
้ ้ จากผลประกอบการของบริษัทประจาปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานจานวน 592,632,484 บาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า เนื่องจาก ปี 2564 บริ ษัทมีผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานจานวน 592,632,484 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิติงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติการโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัท ประจาปี 2564
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผล : ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) กาหนดว่า “เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารอง ตามมาตรา 51 ทุนสารองตาม
มาตรา 116 หรื อเงินสารองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริ ษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้ หกั
ชดเชยจากเงินสารองอื่นก่อนแล้ วจึงหักจากทุนสารองตามมาตรา 116 และทุนสารองตามมาตรา 51 ตามลาดับ”
เนื่องด้ วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน
592,632,484 บาท ดังนัน้ เพื่อเตรี ยมการให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต เมื่อมีกาไรสุทธิและกระแสเงินสด
เพียงพอ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสารองตามกฎหมาย (ตาม
มาตรา 116 พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด) จานวน 92,651,000 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (ตามมาตรา 51
พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด) จานวน 499,981,484 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทังหมดของบริ
้
ษัทตามงบการเงิน ณ
31 ธันวาคม 2564 จานวน 592,632,484 บาท
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ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทแล้ วนัน้
จะส่งผลให้ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าสามัญหุ้น
จานวน 1,938,851,373 บาท ซึ่งการล้ างขาดทุนสะสมในครัง้ นีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบให้ มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้
ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักกลบด้ วยตัวเลขทางบัญชีตามข้ อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการโอน
ทุนสารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้

องค์ ประกอบของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ก่ อนการล้ างขาดทุนสะสม หลังการล้ างขาดทุนสะสม
(บาท)
(บาท)
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000
2,438,832,857
1,938,851,373
8,925,000
8,925,000
92,651,000
0
(592,632,484)
0
4,047,776,373
4,047,776,373

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสมต่า ง ๆ และ
คานึงถึงสิทธิประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้ วนแล้ ว เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
โอนทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 92,651,000 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวน499,981,484 บาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุน สะสมทัง้ หมดของบริ ษัท ตามงบการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 จ านวน592,632,484 บาท ซึ่ง
ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ ว ทาให้ บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จานวน 1,938,851,373 บาท
และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต หากบริ ษัทมีกาไรสุทธิและกระแสเงินสด
เพี ย งพอ และเห็ น ควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มัติ ม อบหมายให้ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ ประธาน
กรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการโอน
ทุนสารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรื อ ดาเนินการใด ๆ กับ
หน่วยราชการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ อานาจแต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วงให้ การทาการดังกล่าวได้
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการบริษทั แทนที่ผ้ ทู ่พ
ี ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อย
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั
สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
(1) นายวรมิตร ครุฑโต
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(2) นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
ตาแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
อนึ่ง เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ น
ธรรมและเท่ า เที ย มกัน บริ ษั ท ได้ ใ ห้ สิ ท ธิ ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า มี คุณ สมบัติ ความรู้
ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
เป็ นการล่วงหน้ า ตั ้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2564 โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิที่บริ ษัท
กาหนดไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.jsp.co.th ทังนี
้ ้ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผี ้ ถู ือหุ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ ารับการพิจารณารับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณา
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล รวมทังมี
้
คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังได้ คานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการ
ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งบุคคลที่ได้ เสนอชื่อในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ เสีย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควร เสนอให้ เลือกตั ้งกรรมการ 3
ท่าน คือ (1) นายวรมิตร ครุ ฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์ และ (3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคล
ทังหมดที
้
่ได้ รับการเสนอ รวมทังพิ
้ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็ นผู้มีพืน้ ฐานความเชี่ ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติ ที่
เหมาะสมกับ การประกอบธุร กิ จของบริ ษัท เป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ สามารถกากับ ดูแ ลกิจ การให้ บ รรลุเป้ าหมาย รวมทัง้ มี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
อิสระ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้ นายวรมิตร ครุ ฑโต และ
นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ ซึ่งได้ รับเลือกให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัติการ
เป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนาต่าง ๆ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้ เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เลือกตั ้งกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นาง
กรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ และ (3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2565
วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 34 ซึ่งกาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะกาหนด กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ ในอันที่จะ
ได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้ องไม่ขัดหรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด ”
เกณฑ์ ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากที่ ป ระชุม ผู้ ถื อ หุ้ น และจ านวนเงิ น ค่ า ตอบแทนที่ จ่ า ย ในปี ที่ ผ่า นมา
เปรี ยบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน รวมถึงอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
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กรรมการ และเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท สาหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี ้ยประชุมกรรมการ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,800,000
บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ปี 2564
(บาท/ครัง้ )

ปี ที่เสนอ 2565
(บาท/ครัง้ )

70,000
30,000
30,000

60,000
40,000
10,000

40,000
30,000

40,000
20,000

20,000
10,000

20,000
10,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี ้ยประชุมกรรมการ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท
โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 59 กาหนดว่า “ ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
แต่งตั ้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู ึ่งออกไปนันกลั
้ บเข้ ารับตาแหน่งก็ได้ ” ข้ อ 60 “ ผู้สอบบัญชีควรได้ รับ
ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด ” และ ข้ อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่ง หน้ าที่ใด ๆ
ของบริษัท เวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”
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ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ ว 7
รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็ น
อิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบอัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ ธุ ร กิ จ ที่ จ ะได้ รั บ และความเหมาะสมของค่ า สอบบัญ ชี แ ล้ ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นแต่งตั ้งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2565 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
4. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา
6. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์
7. นายพจน์ อัศวสันติชยั
8. นายวิเชียร ปรุงพาณิช
9. นางสาวกชมน ซุ่นห้ วน
10. นายไกรแสง ธีรนุลกั ษณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

7305 และ/หรื อ
5113 และ/หรื อ
4713 และ/หรื อ
5897 และ/หรื อ
3675 และ/หรื อ
11181 และ/หรื อ
4891 และ/หรื อ
5851 และ/หรื อ
11536 และ/หรื อ
5428

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และลง
นามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท
กริ นทร์ ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และลงนามใน
รายงานการสอบบัญชีของบริษทั แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท จานวน 6 บริษัท
ทัง้ นี ้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัท
ย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้ กาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2565 ดังนี ้
*หมายเหตุ: ในปี 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
รวมทัง้ สิน้

ปี 2564*
1,740,000 บาท

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
1,254,000 บาท

300,000 บาท

-ไม่มี-

-ไม่มี2,040,000 บาท

-ไม่มี1,254,000 บาท

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการพิ จารณาแล้ ว เห็น ชอบตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั ้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนง
ลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรื อ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรื อ นาย
วรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรื อ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรื อ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรื อ นางสาวกชมน
ซุ่นห้ วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรื อ นายไกรแสง ธีรนุลกั ษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5428 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัท และบริษัทย่อย หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ รับ
การแต่งตั ้งจะถือว่าเป็ นปี ที่ 1 ในการเป็ นผู้สอบบัญชี โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้ างต้ น เป็ นเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 1,254,000 บาท ซึง่ ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้ อบังคับของบริษัท และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิบตั ิงานและเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริมาณงานและ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ ว ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท ชื่อย่ อหลักทรั พย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของ บริ ษัทและแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถื อหุ้นใหญ่ ของบริ ษัท อีกทัง้ มีความ
ต้ องการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้ มีความทันสมัยและสะท้ อนถึงการเป็ นองค์กรที่ม่งุ มัน่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้ องการของลูกค้ า บริษัทจึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องและ ส่งเสริมกับการดาเนิน
ธุรกิจปั จจุบนั
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
ชื่อบริ ษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของ บริ ษัทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ
1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์
ชื่อภาษาไทย

ชื่อเดิม
ชื่อใหม่

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อย่ อ
หลักทรัพย์
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ J.S.P. Property Public Company
JSP
จากัด (มหาชน)
Limited
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้
SENA J Property Public Company
SJ
จากัด (มหาชน)
Limited

2. เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท
ใหม่

เดิม
ตราสัญลักษณ์

ตราประทับของบริษัท
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3. แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 1 ชื่อบริษัท
จากเดิม
เปลี่ยนเป็ น

ชื่อบริษัท
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ชื่อบริษัท
และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

“บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)”
“J.S.P. Property Public Company Limited”
“บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)”
“SENA J Property Public Company Limited”

นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอานาจให้ กรรมการผู้มีอานาจของ
บริษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจของบริษัทในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริ ษัท มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแบบคาขอหรื อข้ อความในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ รวมทัง้
ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริ ษัทและตราประทับของ
บริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท จึงเห็นสมควรให้
แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ ไข
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ อ งชื่ อ ของบริ ษัท และตราประทับของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท ดังนี ้

ข้ อ 1

ข้ อ 2

ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของบริษัท เจ.
เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขใหม่
ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริษัท เสนา เจ
พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

คาว่า “บริษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ หมายถึง
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

คาว่า “บริษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ หมายถึง
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
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ข้ อ 63 ดวงตราของบริษัทมีลกั ษณะดังนี ้

ดวงตราของบริษัทมีลกั ษณะดังนี ้

นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ ก ารมอบอ านาจให้ กรรมการ
ผู้มีอานาจของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแบบคาขอหรื อข้ อความในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมี
อานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจัดสรรให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัท ต้ องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและ
สร้ างความยืดหยุ่นทางด้ านการเงินสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย และเพื่อใช้ เป็ นเงินทุ นรองรั บการ
ดาเนินธุรกิจในอนาคตตามแผนการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังเพื
้ ่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของ บริ ษั ท เสนา เจ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1”) จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย (ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิเปลี่ยนชื่อบริ ษัท และ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 วาระที่ 9 เรี ยบร้ อยแล้ ว) เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ นุ สามัญเดิม จานวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SJ-W1 (4:1) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1
มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ อัตราการใช้ สิทธิ คือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และราคาใช้ สิทธิคือ 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับ
สิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 จากการคานวณให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
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ทัง้ นี ้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)
ในการนี ้ บริ ษัทจะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1 ตามสัดส่วน
จานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวมทัง้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ
บริ ษัท มีอานาจในการพิจารณายกเลิกหรื อกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
SJ-W1 ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด
แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(1) จั ด เตรี ย มข้ อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SJ-W1 รวมทั ง้ ก าหนด แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เช่น วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SJ-W1 วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ การจั ดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ เป็ นต้ น
(2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสาร ต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวง
พาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) น า ใ บ ส า คั ญ แ สด งสิ ทธิ ฯ SJ-W1 แ ละ หุ้ น สา มั ญ ที่ เ กิ ด จา กก ารใช้ สิ ท ธิ ตา มใ บส า คั ญ แ สด งสิ ทธิ ฯ
SJ-W1 เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
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(5)

(6)

แต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้ มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 เพื่อให้ การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1 สาเร็ จลุล่วง
ทุกประการ
มีอานาจดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJW1 สาเร็จลุล่วง

การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุ มัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครั ้งที่ 1 (SJ-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : สื บ เนื่ อ งจากที่ บ ริ ษัท ประสงค์ที่ จะออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1 ที่ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) ในวาระที่ 11
ดังนัน้ บริษัทจึงจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ขึ ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000
บาท เป็ น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4.เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่
6)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทต้ องแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4. (ทุน
จดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเป็ น ดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,625,000,000
5,250,000,000
0.50

บาท (สองพันหกร้ อยยี่สิบห้ าล้ านบาท)
หุ้น (ห้ าพันสองร้ อยห้ าสิบล้ านหุ้น)
บาท (ห้ าสิบสตางค์)

5,250,000,000

หุ้น
-
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(ห้ าพันสองร้ อยห้ าสิบล้ านหุ้น)
หุ้น (ศูนย์ห้ นุ )

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ขึ ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000
บาท เป็ น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามรายละเอียดข้ างต้ น และพิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ บุคคลซึ่งได้ รับการ
แต่งตั ้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ให้ เป็ นผู้มีอานาจในการจดทะเบียน
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้
เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการ ใด ๆ ตามที่จาเป็ นและสมควร เพื่อให้ การดาเนินการ
จดทะเบียนดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (SJ-W1)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อรองรับการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1 ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ที่ออกให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นเดิมตามสัด ส่วนการถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิท ธิ ฯ
SJ-W1)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ
ที่ 6)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2565 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่
1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJ-W1) และเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/
หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัด สรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ ข้อมูลและ
การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการ
นาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้ วย
การลงมติ : วาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้ มีวาระอื่นๆ นี ้ไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อฝ่ ายจัดการของ
บริษัท
อนึ่ง บริษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม
2565 บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดงั กล่าว โดยทางบริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) ตั ้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีโอกาสพิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนวันประชุม
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ นโดยผู้ถือหุ้นจะต้ องแสดงเอกสารที่
แสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมตามที่ระบุไว้ ในเอกสารที่แนบท้ ายนี ้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วย ซึ่งบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ตั ้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ อาคารธัญ
ลักษณ์ภาคย์ (ชัน้ 1) เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
อนึ่ง เนื่องด้ วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนัน้
เพื่อลดความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทั จึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการประชุม ดังนี ้
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ ูถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข) หรื อพืน้ ที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรื อติดต่อใกล้ ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพืน้ ที่
ดังกล่าว และยังไม่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับ หรื อผู้ที่มีอาการที่อาจสงสัยว่าได้ รับเชื ้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั ้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ ้นไป) เป็ นต้ น เข้ า
ร่วมประชุม โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
หรื อกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมนี ้
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2.

3.

4.
5.

บริษัทจะจัดตั ้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้ านหน้ าห้ องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้ าไปในห้ องประชุม ในการนี ้ ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้ วยตนเองสามารถใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงได้ โดยการมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริษัท เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงแทนได้ โดยเจ้ าหน้ าที่จดุ ลงทะเบียนจะอานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและอากรแสตมป์ให้ แก่ท่าน ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นสามารถส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ ตามปกติ
ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ ว และมีความประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะมีการติดสติ๊กเกอร์ สญ
ั ลักษณ์ไว้ บนเสื ้อของ
ท่านให้ ชดั เจนก่อนเข้ าร่วมประชุม โดยบริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี ้
- สวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่วมการประชุม
- กรุณาล้ างมืออย่างสม่าเสมอด้ วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์สาหรับล้ างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้ าโดยไม่จาเป็ น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรื อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้ องประชุม
บริษัทจะจัดเตรี ยมแอลกอฮอล์เจลหน้ ามือไว้ บริการท่านตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ
บริ ษัทจะประสานกับสถานที่จดั การให้ มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผ้ สู มั ผัสเป็ นจานวนมาก เช่น ราวบันได
ลูกบิดประตู ห้ องน ้าด้ วยน ้ายาทาความสะอาด หรื อแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่าเสมอ

ในการนี ้ บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง การป้องกันควบคุมโรคไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19) สาหรับการจัดประชุม สัมมนา หรื อกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้ เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563 อย่าง
เคร่งครัด ทังนี
้ ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ หรื อไม่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่าน
เห็นสมควร หรื อโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริ ษัท เสนอให้ เข้ าประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 7 โดยใช้ แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ด
หนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริ ษัท เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดงั นี ้
- ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข อายุ 60 ปี ตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้ านเลขที่ 819/8 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
- นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี อายุ 64 ปี ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่อยู่ : บ้ านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตาบลสี่หมื่น อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7)
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ทังนี
้ ้ เพื่อให้ จานวนหุ้นและจานวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
โดยจะต้ องมี จานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทมาเข้ าร่ วมประชุม จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วในการประชุม
บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนการประชุมอย่างน้ อยหนึ่งวัน
บริ ษัทใคร่ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นการมอบ
ฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9) และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการลงทะเบียน
โปรดนาหนังสือนัดประชุมแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุมรวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน
มีคาถามที่ต้องการให้ ชี แ้ จงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครั ง้ นีส้ ามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่บริ ษัท โดยใช้ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir@jsp.co.th นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริษัทได้ จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13
ขอแสดงความนับถือ

(นายวรมิตร ครุฑโต)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
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