รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
ของ
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา สถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั
ประชุม ขึ น้ เมื่ อ วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารธั ญ ลัก ษณ์ ภาคย์ ชัน้ 1 เลขที่ 448 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เริ่มการประชุม
นายวรมิตร ครุ ฑโต ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ของ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้ ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุม
ว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ติดตามประกาศของทางราชการ
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้ พระราชกาหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉินของ
รัฐบาล และได้ พิจารณากลัน่ กรองโดยละเอียดแล้ วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ตามที่
กาหนดไว้ ได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ บริษทั ฯ สามารถดาเนินการตามแผนธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไป
โดยไม่ล่าช้ า อีกทัง้ เนื่องจากวาระที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เกี่ยวข้ องกับแผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ
มีแผนธุรกิจที่สาคัญซึง่ จะสามารถสร้ างผลตอบแทนในอนาคตให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ และจาเป็ นที่จะต้ องเตรี ยมการและ
ดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนที่บริ ษัทฯ วางเอาไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่เชื ้ออย่างเคร่งครัด โดยจะรวบรัดให้ กระชับขึ ้นในทุกวาระ แต่จะยังคงให้ ได้ สาระสาคัญที่จะต้ องดาเนินการ
ที่ครบถ้ วน จากนัน้ ก่อนเริ่ มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข
เลขานุการบริษัททาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) เพื่อดาเนินการในลาดับต่อไป
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง จานวน 13 ราย
รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 571,091 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.014 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
และโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ ้น
25 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ ้น 2,255,604,302 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 53.705 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
รวมมีผ้ ูถือหุ้นเข้ า
ร่ วมประชุมจานวนรวมทัง้ สิ ้น 38 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ ้น 2,256,175,393 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 53.718 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ซึ่งมีจานวนทังสิ
้ ้น 4,200,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งด้ วยสถานการณ์ ร ะบาดของโรคเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคเชื ้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) บริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการประชุม ตามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี ้
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1) จัดให้ มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกคนก่อนเข้ า
ร่วมประชุม
2) จัดให้ มีแอลกอฮอล์เจลล้ างมือไว้ บริ การตามจุดต่าง ๆ บริ เวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะใน
บริเวณที่มีการใช้ งานร่วมกันเป็ นจานวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้ องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ นต้ น
3) จัดให้ มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริ เวณที่มีผ้ ูสั มผัสเป็ นจานวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู
ห้ องน ้า ด้ วยน ้ายาทาความสะอาด หรื อแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่าเสมอ
4) ลดความแออัดของผู้เข้ าร่ วมประชุม โดยจัดเก้ าอี ้สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุม ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท ฯ
ให้ มีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
5) ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องลงทะเบียนก่อนเข้ าและออกจากสถานที่จัดประชุม โดยใช้ แอปพลิเคชัน ไทยชนะ
ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทางราชการกาหนด
6) ขอความร่วมมือให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้ าร่วมการประชุม
7) หากผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ ตาม มีน ้ามูก ผิดปกติ ควรติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรองหรื อจุด
ลงทะเบียนทันที
8) ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในที่จดั ประชุม โดยบริษัทฯ จะแจกของว่างหลังจากเลิกประชุม
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ที่ปรึ กษาของบริ ษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้เพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 6 ท่ าน ได้ แก่
1. นายวรมิตร ครุฑโต
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
3. นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายภูมิพฒ
ั น์ สินาเจริญ
กรรมการ
6. นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการ
กรรมการที่ลาประชุม จานวน 1 ท่ าน ได้ แก่
1. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการของบริษัทฯ มีจานวน 7 ราย กรรมการที่เข้ าประชุมในครัง้ นี ้ นับเป็ นสัดส่วนของกรรมการทังหมด
้
เท่ากับ
ร้ อยละ 85.71 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิใชย สอบบัญชี จากัด จานวน 1 ท่ าน ได้ แก่
1. นางสาวโยถิกะ ศรี พงษ์ พนั ธุ์กลุ
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด จานวน 2 ท่ าน ได้ แก่
1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวนัฐรินทร์ จานงค์วฒ
ั น์
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ในวันนี ้ จะมีวาระ
การประชุมจานวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้ อมูล
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมแล้ ว
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและ
การลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การนับลงคะแนน ให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั ้งกรรมการ
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ ลงคะแนน
เสียงตามวิธีการดังต่อไปนี ้
การลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่
•
หากท่านไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านทาเครื่ องหมายในช่อง □ ไม่เห็นด้ วย หรื อ
□ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน
และไปตรวจนับ
•
สาหรั บท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้ วย ขอให้ ท่านทาเครื่ องหมายในช่อง □ เห็นด้ วย ในบัตร
ลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทังหมดคื
้
นเจ้ าหน้ าที่หลังปิ ดการประชุม
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดหลั
้
งเสร็จสิ ้นการประชุม ทาเพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและใช้ เป็ นหลักฐาน แต่
จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ ประกาศไปแล้ ว
ทัง้ นี ้ ในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั ้ง
กรรมการ เป็ นรายบุคคล
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1)
บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2)
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
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ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการลงคะแนนเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
การนับคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้ าหน้ าที่นบั คะแนน ภายหลังจากที่ได้ ประกาศ
ปิ ดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนันๆ
้ แล้ วจะถือว่าเป็ นบัตรที่เห็นด้ ว ยเท่านัน้ และเมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนน
แล้ ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะ
เป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้
จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยู่ในห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้ าออก
ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ ได้ นาคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนัน้ ในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้ นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้
แจ้ งไป
สาหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทังในกรณี
้
ที่
(1)
วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามข้ อบังคับข้ อ 43
(2)
วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงกรณีตามข้ อบังคับข้ อ 43 ให้ ถือคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
(3)
วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้ รับมติชี ้ขาดไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุม
การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนันๆ
้ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตร
เสียเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียง
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ ได้ เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท สานัก
กฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน
หลังจากที่ประธาน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้ ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นทีป่ ระสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนันเพิ
้ ่มเติม หรื อเสนอความคิดเห็น
ในแต่ละวาระกรุณาเขียนคาถามในแบบฟอร์ มที่เตรี ยมไว้ พร้ อมเขียนชื่อนามสกุล และจัดส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ใน
ห้ องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคาถามทังหมด
้
และนาส่งให้ กบั ผู้ดาเนินการประชุม ซึง่ จะทาหน้ าที่อ่านคาถามเพื่อให้
กรรมการ หรื อฝ่ ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคาถามของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม สาหรั บ
ผู้ถือหุ้นที่มีเรื่ องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ ให้ สอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้ การประชุมดาเนินการไปอย่างกระชับที่สดุ โดยประธานฯ อาจพิจารณาจากัดเวลาในการตอบ
คาถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคาถามหรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเขียนคาถามหรื อข้ อคิดเห็นดังกล่าวพร้ อมด้ วย
ชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริ ษัทฯ แจกให้ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะตอบคาถามทังหมดบน
้
เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้ อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครัง้ นี ้
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมเรี ยนเชิญประธานฯ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม และดาเนินการประชุมต่อไปตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

ประธานฯ ชี ้แจงต่อประชุมว่า วาระนี เ้ ป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ซึ่งได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ไป
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ได้ บนั ทึกไว้ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
2,256,289,394
0
0
0
2,256,289,394

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000
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หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มการประชุม จานวน 3 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้
114,001 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ใน
รอบปี 2564

ประธานฯ ชี แ้ จงต่ อ ประชุ ม ว่ า วาระนี เ้ ป็ นการรายงานผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในรอบปี 2564 ซึ่ ง
รายละเอียดในวาระนีป้ รากฎตามแบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564 ในรู ปแบบ QR Code ซึ่งได้ ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความมุ่งมัน่ ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความตั ้งใจและพยายามที่
จะพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ ภายใต้ กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลและหลักจริ ยธรรม รวมทังการด
้
าเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังการด
้
าเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีความโปร่ งใส่ สามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต”
(Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการ
เข้ าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้ อมเตรี ยมจัดทาแบบประเมินตนเอง เพื่อยื่นให้ มีการรับรองเป็ นสมาชิก
ต่อไป
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ดร.เกษรา ธั ญ ลัก ษณ์ ภาคย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร สรุ ป รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชี ้แจงแผนการดาเนินงานของปี ปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ ภาคย์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ครั ง้ นีเ้ ป็ นการประชุม ครั ง้ แรก
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน) (“SENA”) ซึ่ง SENA มี
ความตั ้งใจที่จะพัฒนาและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กับธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ เติบโตต่อไป พร้ อมทังพยายามสร้
้
างผลตอบแทน
ให้ กับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดและใช้ เวลาให้ น้อยที่สุด โดยอาศัยองค์ความรู้ และความสามารถที่ SENA มีอยู่ มาใช้ ในการ
บริ หารจัดการบริ ษัทฯ ซึ่งต่อไปทังจะมี
้ การเปลี่ยนชื่อเป็ นบริ ษัท เสนา เจ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“SENAJ”) ตามที่
จะขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ รวมถึงการเปลี่ยนแบรนด์และตราสัญลักษณ์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนชื่อเป็ น SENAJ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวทางด้ าน
การตลาด การประหยัดต่อขนาด และสร้ างความน่าเชื่อถือให้ แก่ผ้ บู ริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี ที่ผ่านมา SENA ยัง
ไม่ได้ เข้ ามาเป็ นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพธุ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน
ของบริษัทฯ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มียอดขาย 733 ยูนิต มูลค่าประมาณ 1,565 ล้ านบาท มียอดรับรู้รายได้ ประมาณ 755
ล้ านบาท ซึ่งโดยหลักจะมาจากธุรกิจ การขายอสังหาริ มทรัพย์แนวราบหรื อบ้ าน (Housing) ประมาณ 409 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 54 ของยอดรายได้ ทงหมด
ั้
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สรุปภาพรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการขายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 20 โครงการ มูลค่า
โครงการประมาณ 17,171 ล้ านบาท มียอดขายประมาณ 10,010 ล้ านบาท ยอดโอนประมาณ 9,618 ล้ านบาท มีสินค้ า
คงเหลือประมาณ 7,161 ล้ านบาท ในขณะที่มี Backlog รอการรับรู้ รายได้ จานวนประมาณ 392 ล้ านบาท ซึ่ง Backlog
จานวนนี ้ ประกอบไปด้ วย โครงการในแนวราบมูลค่าประมาณ 335 ล้ านบาท โครงการคอนโดมิเนียม 36 ล้ านบาท และ
โครงการอาคารพาณิชย์ 22 ล้ านบาท ในส่วนของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ มูลค่าประมาณ 7,161 ล้ านบาทนัน้ โดยหลักจะ
ประกอบไปด้ วย โครงการในแนวราบประมาณ 5,632 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79 ในขณะที่โครงการที่เป็ นบ้ านพร้ อมอยู่
อาศัย 1,360 ล้ านบาท โดยส่วนใหญ่จะมาจากโครงการคอนมิเนียม 2 โครงการ คือ โครงการ J Condo สาทร-กัลปพฤกษ์
และ โครงการ Miami มูลค่าโครงการประมาณ 969 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 71
ทังนี
้ ้ โครงการที่เปิ ดตัวในปี 2564 ได้ แก่ โครงการ J Avenue รังสิต-คลอง 1 ซึง่ เดิมพื ้นที่นี ้เป็ นพื ้นที่เช่าของตลาด
ที่บริ ษัทฯ นามาพัฒนาต่อเป็ นทาวน์โฮม 3 ชัน้ จานวน 44 หลัง มูลค่าโครงการ 192 ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จภายในปี 2565 และคาดว่าจะรับรู้ รายได้ ภายในปี 2565 เช่นกัน สาหรับโครงการ J Villa แพรกษา เป็ นการพัฒนา
โครงการเฟส 2 ต่อเนื่องจากโครงการเดิม ประกอบด้ วยบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 295 หลัง มูลค่าโครงการรวม 957
ล้ านบาท ปั จจุบนั มียอดขายประมาณ 89 ล้ านบาท ยอดโอนประมาณ 63 ล้ านบาท มี Backlog รอการรับรู้รายได้ 26 ล้ าน
บาท
ในส่วนของโครงการที่กาลังจะเปิ ดตัวในปี 2565 มี 3 โครงการ ได้ แก่ โครงการ J Exclusive วงแหวน-บางใหญ่
มูลค่าโครงการประมาณ 765 ล้ านบาท ซึ่งจะเปิ ดตัวในไตรมาสที่ 2/2565 และในไตรมาสที่ 4/2565 จะมีการเปิ ดตัว
โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ โครงการ Tulip Condo หรื อ SENA Kith เพชรเกษม-อ้ อมน้ อย และอีกโครงการหนึง่
คือ J Condo เฟส 2 ซึง่ ปั จจุบนั ใช้ ชื่อว่า โครงการ Flexi สาทร-กัลปพฤกษ์ สาหรับโครงการ J Exclusive วงแหวน-บางใหญ่
ที่จะเปิ ดตัวในไตรมาสที่ 2/2565 ความคืบหน้ าในปั จจุบนั มีการเริ่ มก่อสร้ างรัว้ โครงการ ซุ้มป้อม รัว้ ประดับ และสโมสร
และมีการสร้ างบ้ านแล้ วจานวน 27 หลัง
สาหรับนโยบายและแผนการบริ หารภายหลังจากการเข้ ามาบริ หารงานของ SENA แล้ วท จะเป็ นการร่ วมกัน
พัฒนาบริ ษัทฯ ให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจยัง่ มุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
ขายเช่นเดิม โดยเป็ นโครงการในแนวราบเป็ นหลัก โดยมีแผนการพัฒนาทังที
้ ่ดินของบริ ษัทฯ ที่มีอยู่แล้ ว และโครงการที่อยู่
ระหว่างการพัฒนาให้ ดาเนินงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีแผนในการจัดหาที่ดินใหม่เพื่อ
นามาพัฒนาโครงการแนวราบตามวัตถุประสงค์ต่อไป
เนื่องจาก บริ ษัทฯ และ SENA มีวตั ถุประสงค์ของธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเช่นเดียวกัน เพื่อ
เป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จึงได้ ร่วมกันกาหนดกรอบลักษณะการประกอบธุรกิจของทัง้ 2 บริ ษัท โดย
SENA จะมุ่งเน้ นการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ประเภทที่พักอาศัยในแนวสูง ในขณะที่ บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ ที่ดินที่จะซื ้อเพิ่มเติม จะมีการคัดสรรและพิจารณาจากคุณลักษณะของ
ที่ดินว่ามีความเหมาะสมกับการพัฒนาเป็ นโครงการแนวสูงหรื อแนวราบ โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ค้ มุ ค่าในการลงทุนและ
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องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ เกิดศักยภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้ กรอบในการพิจารณาในการจัดซื ้อที่ดิน จะคานึงถึงลักษณะทาง
กายภาพ การจราจร ข้ อจากัดทางกฎหมาย บริ บทโดยรอบของที่ดินและราคาของที่ดิน รวมทังความสามารถทางการเงิ
้
น
เพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย
แผนการดาเนินการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับ SENA ภายใต้ แบรนด์ SENAJ มี 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนแรก คือ การปรับปรุงโครงสร้ างทางการเงินและการบริหารจัดการทางการเงิน ได้ แก่
1. การบริ หารจัดการทางการเงิน โดยบริ ษัทฯ ต้ องสร้ างความเชื่อถือทางการเงินโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อนามา
ชาระหุ้นกู้ จานวนประมาณ 848 ล้ านบาท ซึง่ จะครบกาหนดในเดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน และกันยายน 2565
2. การปรับลดต้ นทุนทางการเงิน โดยบริ ษัทฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ้ยที่มีการเจรจากับสถาบันการเงินที่มี
วงเงินสินเชื่อเดิม และพัฒนาความสามารถในการเพิ่มวงเงินกู้ โดยการสนับสนุนจาก SENA
3. การปรับปรุงโครงสร้ างขององค์กร โดยมีการย้ ายบุคลากรของโครงการไปอยู่ที่ บริษัท เสนาแมเนจเม้ นท์ จากัด
ที่เป็ นบริ ษัทรับจ้ างบริ หารพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ จะคงเหลือพนักงานในส่วนกลางเท่านัน้ ได้ แก่
พนักงานฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายจัดซื ้อและฝ่ ายจัดจ้ าง เพื่อ ให้ ค่าใช้ จ่ายที่เป็ น Fixed Cost ลดลง เพิ่ม
สภาพคล่องทางการเงิน
4. SENA จะให้ การสนับสนุนทางการเงินและให้ ความช่วยเหลือทางการเงินให้ แก่บริ ษัทฯ รวมทัง้ การค ้าประกัน
หรื อ การจัดหาวงเงินสินเชื่อ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสมภายใต้ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงาน
ก.ล.ต.
ส่วนที่สอง คือ การปรับแบรนด์หรื อชื่อทางการค้ า และอัตลักษณ์ ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ โครงการของบริ ษัทฯ เป็ นที่
รู้จกั อย่างกว้ างขวางและรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพด้ านการตลาดและสร้ างการประหยัดต่อขนาดในการทาสื่อโฆษณา
ส่วนที่สาม คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารจัดการโครงการของบริ ษัทฯ จากการบริ หารจัดการของ SENA ให้
เป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การบริ หารจัดการด้ านการซื ้อวัสดุก่อสร้ างและการจัดจ้ างผู้รับเหมาให้ มีเงื่อนไขและข้ อตกลงที่ก่อให้ เกิดการ
ประหยัดต่อขนาดและปริ มาณ การกาหนดขอบเขตงาน เพื่อลดปั ญหาการจัดหาผู้รับเหมาและแรงงานกับบริ ษัทฯ ได้ อีก
ทัง้ การมีจานวนโครงการที่เพิ่มขึน้ จะทาให้ ภาพรวมการดูแ ลและจัดการผู้รับเหมาได้ เป็ นอย่างดี และสามารถสร้ าง
ความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ อย่างเช่น โครงการ J Villa แพรกษา เฟส 2 มีประมาณการต้ นทุนค่าก่อสร้ างและค่าบริ หาร
จัดการโครงการลดลง 5-8% จากการประหยัดต่อขนาดและการปรับรูปแบบโครงการ
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า บางโครงการได้ มีการปรับเปลี่ยน
แบบบ้ านจากที่จอดรถ 1 คัน เป็ นที่จอดรถ 2 คัน หรื อการปรับเปลี่ยนขนาดพื ้นที่ใช้ สอยของแบบบ้ านให้ กว้ างขวางมากขึ ้น
จากเดิม 18 ตารางวา เป็ น 20 ตารางวา และ 27 ตารางวา เป็ นต้ น
3. การบริหารการตลาดและการขาย จะมีการจัดหาทีมงานที่เป็ นมืออาชีพของ SENA และบริษัทฯ ร่วมกัน มีการ
พัฒนาแผนการตลาด การทาสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ การโปรโมทและทาโปรโมชั่น ร่ วมกันเพื่อเพิ่มจุดแข็งในการขาย
โครงการ
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4. โครงการของ SENAJ สามารถใช้ บริ การของธุรกิจสนับสนุนร่ วมกันกับของ SENA เพื่อให้ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ
ได้ รับการบริ การอย่างครบวงจร เช่น SENA Cloud, SENA Idea รวมถึง Application 360 องศา ของ SENA ที่ลกู ค้ าของ
บริษัทฯ จะได้ รับบริการหลังการขายเช่นกัน
5. SENAJ จะได้ รับโอกาสในการร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ของ SENA คือ บริ ษัท ฮันคิว ฮันชิน
พร็ อ พเพอร์ ตี ้ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (“Hankyu”) ซึ่ง ได้ ลงนามในสัญญาร่ วมทุน กับ SENA จ านวน 27 โครงการ มูลค่า
ประมาณ 52,900 ล้ าน เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นในอนาคต
6. SENAJ มีโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจให้ ทันต่อความต้ องการของสังคม เช่น การพัฒนาให้ สอดคล้ องกับ
สังคมผู้สงู อายุที่มากขึ ้น ประกอบกับธุรกิจหลักของ SENAJ เป็ นธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในแนวราบที่กลุ่มลูกค้ าหลักจะเป็ น
ครอบครัวใหญ่และมีผ้ ูสูงอายุในครอบครัว จึงทาให้ มีโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ หรื อสถานบริ การ
ผู้สงู อายุ เป็ นจุดขายที่น่าสนใจของโครงการ หรื อขยายโครงการไปยังการสร้ างสถานบริการดูแลผู้สงู อายุต่อไป
7. เพื่อเป็ นการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ คณะทางานของ SENAJ นอกจากส่วนกลางแล้ ว จะมีคณะทางานที่
ดาเนินงานด้ านการบริหารจัดการโครงการที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ SENAJ สามารถเติบโตไปพร้ อมกับ SENA
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ใน
รอบปี 2564
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 9 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 46,008 หุ้น
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิน เฉพาะกิ จ การ และงบการเงิน รวมของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชี ้แจงต่อประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริ ษัท ฯ
และบริ ษัทย่อย สาหรั บรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรั บรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แนบงบ
การเงิ น ดัง กล่ า วไปกับ รายงานประจ าปี ซึ่ง ได้ ส่ง ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นพร้ อมกับ หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ ศึก ษา
รายละเอียดแล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
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นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าเพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535 และตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 56 ที่ ก าหนดให้
คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้
เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
งบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องและตามควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1
One Report ประจาปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึง่ ได้ ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
สาหรับรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบบัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทฯ มีรายได้
รวมทังสิ
้ ้น 776.44 ล้ านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ 102.28 ล้ านบาท โดยผลขาดทุนต่อหุ้น
อยู่ที่ 0.03 บาท ต่อหุ้น สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,796.43 ล้ าน
บาท หนี ้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,748.65 ล้ านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,047.78 ล้ านบาท
งบการเงินรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
รายได้ รวมทังสิ
้ ้น 1,297.73 ล้ านบาท เป็ น ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 346.73 ล้ านบาท โดยขาดทุนต่อ
หุ้น อยู่ที่ 0.08 บาท ต่อหุ้น สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีสินทรัพย์
รวม 6,044.68 ล้ านบาท หนีส้ ินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย อยู่ที่ 2,283.23 ล้ านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่
3,761.44 ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ ว
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบ
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 4

จานวน (เสียง)
2,256,335,302
100
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุ มัติงดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงินปั นผล
ประจาปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงรายละเอียด
ต่อทีป่ ระชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 51 กาหนดให้ บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุน สารองนี จ้ ะมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ย น และตามมาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 48 กาหนดว่า ห้ าม
มิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินทุนสารองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ ้นอยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษัท ฯ โดยอยู่ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า บริ ษัท ฯ จะต้ องมีเงินสด
เพี ย งพอสาหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการด าเนิ น การดัง กล่ า วจะต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ ผู้ถื อ หุ้ น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นของบริ ษั ทเห็นสมควร ทัง้ นี ้ จากผลประกอบการของบริ ษัท ฯ ประจาปี 2564
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานจานวน 592,632,484 บาท
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คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เนื่ อ งจาก ปี 2564 บริ ษั ท ฯ มี ผ ลขาดทุ น จากการด าเนิ น งานจ านวน
592,632,484 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิติงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2564
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ งดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปั น ผล
ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 5

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุ มัติการโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ประจาปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงรายละเอียด
ต่อทีป่ ระชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตาม
มาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด”)
กาหนดว่า “เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารอง ตามมาตรา 51 ทุนสารองตามมาตรา 116
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หรื อเงินสารองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริ ษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้ หกั ชดเชยจากเงิน
สารองอื่นก่อนแล้ วจึงหักจากทุนสารองตามมาตรา 116 และทุนสารองตามมาตรา 51 ตามลาดับ”
เนื่องด้ วยบริ ษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 จานวน 592,632,484 บาท ดังนัน้ เพื่อเตรี ยมการให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต เมื่อมีกาไรสุทธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติโอนทุนสารองตาม
กฎหมาย ตามมาตรา 116 พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด จานวน 92,651,000 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตาม
มาตรา 51 พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด จานวน 499,981,484 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทังหมดของบริ
้
ษัทตามงบ
การเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 592,632,484 บาท
ภายหลังการโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท ฯ
แล้ วนัน้ จะส่งผลให้ งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่า
สามัญหุ้น จานวน 1,938,851,373 บาท ซึง่ การล้ างขาดทุนสะสมในครัง้ นี ้จะไม่ส่งผลกระทบให้ มกี ารเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่า
ส่ ว นของผู้ถื อ หุ้นแต่อ ย่า งใด เนื่ อ งจากเป็ นเพีย งการหัก กลบด้ วยตัวเลขทางบัญ ชีต ามข้ อ มูลส่ วนของผู้ถือ หุ้น โดยมี
รายละเอียดการโอนทุนสารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท 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

คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณากลัน่ กรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และคานึงถึงสิทธิประโยชน์สงู สุดแก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทอย่างครบถ้ วนแล้ ว เห็นสมควรให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 92,651,000 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จานวน 499,981,484 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ทังหมดของบริ
้
ษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 592,632,484 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผล
ขาดทุนสะสมแล้ ว ทาให้ บริ ษัท ฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จานวน 1,938,851,373 บาท และไม่มีผลขาดทุน
สะสม ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคต หากบริษัทฯ มีกาไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และเห็น
ควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิมอบหมายให้ บุคคลที่คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนาม มี อานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนทุนสารองตามกฎหมาย
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท และ/หรื อ ดาเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ อานาจแต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วงให้ การทาการดังกล่าวได้
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการโอนทุนสารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 6

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการบริษัทแทนที่ผ้ ทู ่พ
ี ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2565

เนื่องจากในวาระนี ้ ประธานฯ เป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ดังนัน้ ประธานฯ จึง
มอบหมายให้ นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมในวาระนี แ้ ทน
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเลือกตั ้งเป็ นไปอย่างบริ สทุ ธิ์ ยุติธรรม และเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระออกจากห้ องประชุมก่อนการเลือกตั ้ง
นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณา
อนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการบริษัทแทนที่ผ้ ทู ี่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประจาปี 2565 โดยได้ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ
ตันศราวิพธุ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น

หน้ า 14 จาก 32

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดว่า “ ในการประชุม
สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1) นายวรมิตร ครุฑโต
ประธานกรรมการ, กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
2) นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
ทัง้ นี ้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3) ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณารายละเอียดแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ หมดที่ได้ รับการเสนอ
รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็ นผู้มีพื ้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกากับดูแลกิจการให้ บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ นายวรมิตร ครุฑโต และนางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ ซึ่งได้ รับเลือกให้
กลับ เข้ า ด ารงต าแหน่ งเป็ นกรรมการอิ สระต่อ ไปอี กวาระหนึ่ งนัน้ มี คุณ สมบัติ ก ารเป็ นกรรมการอิ สระครบถ้ วน ตาม
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อแนะนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เลือกตั ้ง
กรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ และ (3)
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี
้ ้ เพื่อการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั ้ง
กรรมการในครัง้ นี ้ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
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ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ แต่งตั ้ง (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสทุ ธิ์ และ (3) นายปฐมพร ติ
รณสวัสดิ์ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
1) อนุมตั ิให้ นายวรมิตร ครุฑโต ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
2,254,094,102
2,241,300
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.901
0.099
0.000
0.000
100.000

2) อนุมัติให้ นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
2,254,094,102
2,241,300
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.901
0.099
0.000
0.000
100.000

3) อนุมตั ิให้ นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ/ กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
2,253,934,102
2,241,300
160,000
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.894
0.099
0.007
0.000
100.000
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วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565

ประธานฯ ได้ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ ประจาปี 2565
และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพธุ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 34 ซึง่
กาหนดว่า “บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อ
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป
หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริ ษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทน
ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด”
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทนได้ พิจ ารณากลั่น กรองค่ าตอบแทนอย่ างละเอี ยดถึงความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
แต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา เปรี ยบเทียบกับองค์กรที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้ เคียงกัน รวมถึงอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควร
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทฯ สาหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี ้ยประชุมกรรมการ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
ผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
บาท/คน/ครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ
60,000
กรรมการอิสระ
40,000
กรรมการ
10,000
ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000
กรรมการตรวจสอบ
20,000
ค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
20,000
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10,000
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาและเสนอ
และเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2565 พิ จ ารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ในรู ปแบบเบี ย้ ประชุมกรรมการ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
ผลประโยชน์อื่น
การพิจารณาวาระนีต้ ้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม อนุมตั ิให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท ตามที่
เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 8

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565

ประธานฯ ได้ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจาปี 2565 และ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 59 กาหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั ้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ูซึ่งออกไปนัน้ กลับเข้ ารั บตาแหน่งก็ได้ ” ข้ อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด” และ ข้ อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่ง หน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท ฯ เวลาอยู่ใน
ตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”
ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัด เลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจที่จะได้ รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควร
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั ้งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 มีรายชื่อผู้สอบ 10 ท่าน ตามที่ส่งแจ้ งหนังสือบอกกล่าวไปแล้ ว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
รายนาม
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
4. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา
6. นายวรพล วิริยะกลพงศ์
7. นายพจน์ อัศวสันติชยั
8. นายวิเชียร ปรุงพานิช
9. นางสาวกชมน ซุ่นห้ วน
10. นายไกรแสง ธีรนุลกั ษณ์

เลขที่ใบอนุญาต
7305
5113
4713
5897
3675
11181
4891
5851
11536
5428

โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีข้างต้ นคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
บริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ ทาหน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ
และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด ได้ รับ การ
คัดเลือกให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จานวน 6 บริษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้ กาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชี (บาท) :
รายการ
ปี 2564*
ปี 2565
(ปี ที่เสนอขอ)
• ค่าสอบบัญชีประจาปี
1,740,000
1,254,000
• ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3
300,000
- ไม่มี • ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)
- ไม่มี - ไม่มี รวมทังสิ
้ ้น
2,040,000
1,254,000
* หมายเหตุ: ในปี 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
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อนึ่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ย วข้ องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบ 10
ท่าน ตามรายชื่อข้ างต้ น เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยประจาปี 2565 ซึ่งหากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ รับการ
แต่งตั ้งจะถือเป็ นปี ที่ 1 ของการเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และเห็นควรให้ กาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับรอบปี 2565 ค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี รวมทังสิ
้ ้น 1,254,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
จากคุณ สมบัติ ของผู้สอบบัญชีต ามข้ อ บังคับ ของบริ ษัท ฯ และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. ความเป็ นอิ สระ การมี
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับ ผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริมาณงาน และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ แต่งตั ้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7305 และ/หรื อ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒน
บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรื อ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิ ้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรื อ นายวรพล วิริยะ
กุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรื อ นายพจน์ อัศวสันติชยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4891 และ/หรื อ นายวิเชียร ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรื อ นางสาวกชมน ซุ่นห้ วน ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรื อ นายไกรแสง ธีรนุลกั ษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428 แห่ง
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี
สาหรับรอบปี บัญชี 2565 รวมทังสิ
้ ้น 1,254,000 บาท ตามที่เสนอ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 9

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท ชื่อย่ อหลักทรั พย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของ
บริษัทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการฝ่ ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็ นผู้
ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัทฯ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริ ษัท ฯ
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท) ต่อที่ประชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการฝ่ ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก
บริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ฯ อีกทัง้ มีความต้ องการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ให้ มีความ
ทันสมัยและสะท้ อนถึงการเป็ นองค์กรที่ม่งุ มัน่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า บริษัทฯ จึง
มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องและส่งเสริมกับการดาเนินธุรกิจปั จจุบนั
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริ ษัท ฯ และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี ้
1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ชื่อเดิม
ชื่อใหม่

ชื่อภาษาไทย
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ
J.S.P. Property Public Company Limited
SENA J Property Public Company Limited

2. เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากเดิม คือ JSP เป็ น ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ คือ SENAJ ตามที่
ได้ มีการแจ้ งการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
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3. เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัทฯ
เดิม
ตราสัญลักษณ์

ใหม่

ตราประทับของบริษัท

4. แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการมอบอานาจให้ กรรมการผู้มี
อานาจของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท ฯ ในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ฯ มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแบบคาขอหรื อข้ อความในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนิ นการดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับ รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับ
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ของ บริษัทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้ อ 1 (ชื่อบริษัท) และการมอบอานาจในการดาเนินการตามที่
เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 10

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทและ
ตราประทับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัด ดาวรรณ ตัน ศราวิ พุธ ผู้อ านวยการสายงานบัญชีก ารเงิน เป็ นผู้ชี แ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริ ษัท ฯ และตราประทับของ
บริษัทฯ ต่อที่ประชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับบริษัทฯ ในวาระข้ างต้ น จึงเห็นสมควรให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 1, ข้ อ 2,
และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 1, ข้ อ
2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของบริ ษัทฯ และตราประทับของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษัท ฯ และตรา
ประทับบริษัทฯ ดังนี ้
ข้ อบังคับปั จจุบนั
ข้ อบังคับที่เสนอให้ แก้ ไขใหม่
ข้ อ 1 ข้ อ บัง คับ นี ใ้ ห้ เรี ยกว่า ข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท เจ. ข้ อบังคับนี ้ให้ เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท เสนา เจ
เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2 ค าว่ า “บริ ษั ท ” ที่ ใ ช้ ใ นข้ อ บัง คับ นี ้ ให้ ห มายถึ ง คาว่า “บริษัท” ที่ใช้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ หมายถึง บริษัท
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
ข้ อ 63 ดวงตราของบริษัทมีลกั ษณะดังนี ้
ดวงตราของบริษัทมีลกั ษณะดังนี ้
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอานาจให้ กรรมการผู้มี
อานาจของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัท ฯ ในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มีอานาจแก้ ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแบบคาขอหรื อข้ อความในเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนมี
อานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 1, ข้ อ 2, และ ข้ อ 63 เรื่ องชื่อของ
บริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ และการมอบอานาจในการดาเนินการตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 11

จานวน (เสียง)
2,256,335,402
0
0
0
2,256,335,402

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ซึ่งจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (SENAJ-W1)

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ ที่
1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ซึง่ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อที่ประชุม
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นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ
ต้ องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างความยืดหยุ่นทางด้ านการเงินสาหรับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้ วยเหตุผลดังนี ้
1. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนรองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เช่น ธุรกิจให้ บริ การ
แก่ผ้ สู งู อายุ ธุรกิจคลังสินค้ า เป็ นต้ น และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้ างรายได้ ไปยังธุรกิจที่ความมัน่ คงมากยิ่งขึ ้น
2. เพื่อให้ บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนมากขึ ้น มีความสามารถทางการเงินและทาให้ สดั ส่วน
D/E Ratio ที่เหมาะสมขึ ้น รวมทังเพื
้ ่อสารองเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้
ที่ 1 (“ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SENAJ-W1”) จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิ ม ของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ห้ ุนสามัญเดิม จานวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 (4:1) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ อัตราการใช้ สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
SENAJ-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และราคาใช้ สิทธิคือ 1.50
บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 จากการคานวณ
ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (SENAJ-W1) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
ในการนี ้ บริ ษัทฯ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิ ทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1
ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้น แต่ละรายถื อ อยู่ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวมทัง้ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการพิจารณายกเลิกหรื อกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิดงั กล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และ
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เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 ดังกล่าว ซึง่ รวมถึง
แต่ไม่จากัดเพียง
(1) จัด เตรี ยมข้ อ กาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ SENAJ-W1 รวมทัง้ กาหนด แก้ ไข
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 เช่น
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ เป็ นต้ น
(2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการให้ ข้อมูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่
จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ SENAJ-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SJW1 เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
(5) แต่งตั ้งผู้รับมอบอานาจช่วง ให้ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 เพื่อให้ การออกและการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJW1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
(6) มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออกและจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ SENAJ-W1 สาเร็จลุล่วง
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบ
อานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุก
ประการ
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
2,256,375,602
100.000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.000
งดออกเสียง
0
0.000
บัตรเสีย
0
0.000
รวม
2,256,375,602
100.000
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 3 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 40,200 หุ้น
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคั ญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ ที่ออกให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครั ้งที่ 1
(SENAJ-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าในวาระนีเ้ ป็ นการพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ เพื่อรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1
(SENAJ-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และ
มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่
ประชุม
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ
ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 ที่ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ในวาระที่ 11 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทฯ ขึ ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็ น 2,625,000,000 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 6)
นอกจากนี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้ อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดการแก้ ไขเป็ น ดังนี ้
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ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

2,625,000,000 บาท
5,250,000,000 หุ้น
0.50 บาท

(สองพันหกร้ อยยี่สิบห้ าล้ านห้ า)
(ห้ าพันสองร้ อยห้ าสิบล้ าน)
(ห้ าสิบสตางค์)

5,250,000,000 หุ้น
- หุ้น

(ห้ าพันสองร้ อยห้ าสิบล้ าน)
(ศูนย์ห้ นุ )

คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ขึ ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็ น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ จานวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1) และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการ
มอบอานาจให้ บุคคลซึ่งได้ รับการแต่งตั ้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร ให้
เป็ นผู้มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจ
แก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ น
และสมควร เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสาเร็จลุล่วง
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ขึน้ อีก 525,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 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 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ
4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดข้ างต้ น และอนุมตั ิการมอบ
อานาจให้ บคุ คลซึง่ ได้ รับการแต่งตั ้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ให้ เป็ นผู้
มีอานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไข
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และเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ตลอดจนมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและ
สมควร เพื่อให้ การดาเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสาเร็จลุล่วงตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 13

จานวน (เสียง)
2,256,375,602
0
0
0
2,256,375,602

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1
(SENAJ-W1)

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี ้เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ และ
มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1
ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1)
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุธ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1) จึงมีความจาเป็ นต้ องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด ดังนี ้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1)
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) และสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลาดับที่ 6)
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้ างต้ น และเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้มีอานาจ
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พิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้ วย
การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด ดังนี ้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถื อหุ้น ครั ง้ ที่ 1 (ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) และอนุมัติการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทัง้ มีอานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
2,256,375,602
0
0
0
2,256,375,602

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.000
0.000
0.000
0.000
100.000

หน้ า 30 จาก 32

วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา หรื อ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มี
คาถาม หรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่บริ ษัท ฯ สามารถเสนอ สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นได้ ใน
ระเบียบวาระนี ้
นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามดังนี ้
(1)
บริ ษัทฯ มีนโยบายและแนวทางแก้ ไข สาหรับกรณีที่ผ้ ูสอบบัญชีได้ แสดงความเห็นเกี่ยวกับความไม่
แน่นอนที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อ เนื่อง โดยให้ ข้อสังเกตุตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 2 ที่ระบุว่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทฯ มีห้ ุนกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี รวมเป็ นประมาณ
1,666 ล้ านบาท
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพธุ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า สาหรับหนี ้
เงินกู้จานวนประมาณ 1,666 ล้ านบาทนี ้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือหุ้นกู้ที่จะครบกาหนดในปี 2565
ประมาณ 850 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ทางบริษัทฯ และ SENA ได้ มีการปรึกษาหารื อกันเพื่อหาเงินมาชาระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกาหนด
ในเดื อ นพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 และมี ก ารจัดหาเงิน เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ สาหรั บ หุ้น กู้ที่ จะครบกาหนดในเดือน
กันยายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดหาวงเงินกู้เพื่อนามาคืนหุ้นกู้ที่จะครบกาหนด สาหรับส่วนที่ 2 คือ เงินกู้จากสถาบัน
การเงิน ประมาณ 800 ล้ านบาทที่จะครบกาหนดในปี 2565 ทางฝ่ ายบริ หารเงินได้ มีการจัดหาวงเงินกู้และมีการเจรจากับ
ผู้สนับสนุนทางการเงินเดิมแล้ วเพื่อขอขยายอายุวงเงินกู้ต่อไป
(2)
บริ ษั ท ฯ มี ก ลยุท ธ์ ก ารดาเนิ น การเกี่ ยวกับ การด้ อ ยค่ าเงิน ลงทุน ในบริ ษัท ย่ อ ยทัง้ สองแห่ ง จ านวน
ประมาณ 637 ล้ านบาทตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 3 และข้ อ 9 อย่างไร
นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพธุ ผู้อานวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทย่อย
ที่กล่าวถึงทังสองคื
้
อ บริษัท เจ.เอส.พี. มาร์ เก็ต จากัด และ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จากัด สาหรับ บริษัท เจ.เอส.พี. มาร์
เก็ต จากัด ได้ ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้ เช่าตลาด ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแผนการนาตลาดให้ เช่ามาพัฒนาเป็ นโครงการที่
พักอาศัย จึงคาดว่าจะไม่มีการด้ อยค่าในอนาคต ในขณะที่โครงการของ บริ ษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จากัด เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส ทาให้ ยอดขายน้ อยลง ทังนี
้ ้ เมื่อ SENA ได้ เข้ ามาบริ หารจัดการก็ได้ มีการพัฒนาด้ าน
การตลาดและการขายต่าง ๆ ทาให้ มียอดขายที่เพิ่มขึ ้น จึงคาดว่าจะไม่มีการด้ อยค่าเพิ่มในอนาคต
(3)

ความคืบหน้ าของคดีความต่าง ๆ จากการผิดสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 23 เป็ น

อย่างไร
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กรรมการบริ ษัท ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คดีความที่ได้ สอบถามมานัน้ เป็ นคดี
เกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้ างที่ฟ้องบริ ษั ทฯ เป็ นจาเลย หากพิจารณาจากสานวนการฟ้ องร้ อง บริ ษัทฯ อาจมีภาระหนี ้ที่ค้าง
ชาระ อย่างไรก็ตาม ยังต้ องพิจารณาถึงการดาเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้ าง ว่าเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ มีการส่งมอบ
ครบถ้ วนหรื อไม่ มีการแก้ ไขงานให้ ถกู ต้ องหรื อไม่ ซึง่ เป็ นข้ อต่อสู้ในทางการพิจารณาคดี โดยจานวนยอดเงินที่อาจก่อภาระ
หนี ้ ต้ องเป็ นไปตามที่กระบวนการพิจารณาดาเนินคดีกาหนดอีกครัง้ ว่าเป็ นไปตามจานวนเงินเท่าใด
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.

(นายวรมิตร ครุฑโต)
ประธานที่ประชุม

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุคนธา เกษมสุข)
เลขานุการบริษัท
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