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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ ครังท ี1/2564 

บริษทั พีซแอนดลี์ฟวงิ จากดั 

วนั สถานท ีและเวลา 

ประชุมเมือวันที 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชนั 4 บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิง จากัด ซอยเอกมัย 7 
 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถอืหุ้นทเีข้าร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง   13 ราย  จานวน 11,701,670 หุ ้น 

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ  62 ราย  จานวน 17,393,940 หุ ้น 

รวมผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม    75 ราย  จานวน 29,095,610 หุ ้น 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ 

2. คุณพีรชา  ศิริโสภณา กรรมการ 

3. คุณอรรถกฤช วิสุทธิพันธ ์ กรรมการ 

4. คุณนันทพล พงษ์ไพบูลย ์ กรรมการ 

5. คุณมงคล  พฤกษ์วัฒนา กรรมการอิสระ 

6. คณุประสพศกัดิ ศิริโสภณา กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

7. คุณสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ 

รายชือผู้เข้าร่วมประชุมอนื 

1. คุณจาเริญ รุ่งรัศมีโชติ เลขานุการบริษัท 

2. คุณลลดา จีรภัคภัทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

3. คุณฉันทวิทย ์ โอฬารรัตนชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารทัวไป 

4. คุณประเสริฐ ตันตยาวิทย ์ บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

5. คุณณัฐณิชา วรพิบลูยศ์กัดิ บริษัทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 

6. คุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ทีปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จากัด 

เริมประชุมเวลา 14.00 น. 
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ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 ของบริษัท พีซแอนด์ลีฟวิง จากัด (“บริษัทฯ”) นายสุเมธ เตชะไกรศรี 
ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเป็นประธานในทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2564 (“ประธานฯ”)  

ประธานฯ แถลงว่าบัดนี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ รวม 75 ท่าน นับจานวนหุ้นไดทั้งสนิ 
29,095,610 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 86.59 ของหุ ้นทีจาหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ (หุ้นทีจาหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัทฯ มี
จานวนทังสิน 33,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2564 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน ี

วาระท ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาปี 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ซึงประชุมเมอืวันที 
30 เมษายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมซงึไดน้าส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ 

มต ิ ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ตามที
ประธานฯ เสนอ 

วาระท ี2 พิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และการนาบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัท
ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ แถลงต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ ประสงคที์จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการ
เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทัวไป ซงึบริษัทฯ จะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทัวไปไดน้นั บริษัทฯ จะต้องมี
สถานะเป็นบริษัทมหาชนจากัด จึงได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด และการ
นาบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

มต ิ ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจากัด และการ
นาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

วาระท ี3     พิจารณาและอนุมัติการเปลียนแปลงมูลคา่หุ้นทตีราไว้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ กล่าวรายงานต่อทีประชุมว่า เพอืความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทฯ 
ภายหลังจากทีหลักทรัพยข์องบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเรียบรอ้ยแล้ว 
จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
(สิบบาท) เป็นมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนงึบาท) ซึงจะทาให้จานวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลียนแปลงจากจานวน 
33,600,000 หุ ้น (สามสิบสามลา้นหกแสนหุ้น) เป็นจานวน 336,000,000 หุ ้น (สามรอ้ยสามสิบหกลา้นหุ้น) 
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มต ิ ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิม
มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนงึบาท) 

วาระท ี4 พิจารณาและอนุมัติการเพิมทนุจดทะเบยีนของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได ้แถลงต่อทีประชุมว่า สืบเนอืงจากบริษัทฯ มีแผนจะระดมทุนโดยการเสนอขาย
หุ้นให้กับประชาชน จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพมิทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 84,000,000 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 84,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 336,000,000 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 420,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญ จานวน 420,000,000 หุ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

มต ิ ทีประชุมได ้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนอีกจานวน 84,000,000 บาท
(แปดสิบสีลา้นบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบสีลา้นหุ้น) มูลค่าทีตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท (หนงึบาท) ตามทีเสนอข้างตน้ 

วาระท ี5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิมเตมิหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั เพือใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัด การเปลียนชือ การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว้ และการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า เพือให้สอดคล้องกับการทบีริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด การเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นทีตราไว ้ และการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิมเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาแก้ไข
เพมิเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เป็นดงันี 

ข้อ 1.   ชือบริษัท ให้แก้ไขเป็นดังนี 

ชือบริษัท “บริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด (มหาชน)’’ 

มีชอืเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited” 

ข้อ 2.  บริษัทมีความประสงคที์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ข้อ 3.  วัตถุประสงคข์องบริษัทมีจานวน 47 ข้อ  

ข้อ 4.  แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เป็นดังนีข้อ  
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“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 420,000,000 บาท (สีรอ้ยยีสิบลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น 420,000,000 หุ้น (สีรอ้ยยีสิบลา้นหุ้น) 
มูลค่าหุ ้นละ       1.00 บาท (หนึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น     
หุ้นสามัญ 420,000,000 หุ้น (สีรอ้ยยีสิบลา้นหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ      -ไม่มี- หุ้น (- หุ้น)” 

ข้อ 5.  ทีตังสานักงานใหญ่จะตังอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ตามรายละเอียด 

ดังกล่าวขา้งตน้ 

มต ิ ทีประชุมได ้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็น
ดังนี 

ข้อ 1.  ชือบริษัทให้แก้ไขเป็นดังนี  

ชือบริษัท “บริษัท พีซแอนดล์ีฟวิง จากัด (มหาชน)” 

มีชอืเป็นภาษาอังกฤษว่า “Peace & Living Public Company Limited” 

ข้อ 2. บริษัทมีความประสงคที์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

ข้อ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัทมีจานวน 47 ข้อ  

ข้อ 4. แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เป็นดังนี 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน  420,000,000 บาท (สีรอ้ยยีสิบลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น  420,000,000 หุ้น (สีรอ้ยยีสิบลา้นหุ้น) 
มูลค่าหุ ้นละ   1.00  บาท (หนึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น     
หุ ้นสามัญ   420,000,000 หุ้น (สีรอ้ยยีสิบลา้นหุ้น) 
หุ ้นบุริมสิทธิ       -ไม่มี- หุ้น (หุ้น)” 

ข้อ 5. ทีตังสานักงานใหญ่จะตังอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

วาระท ี6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทนุของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา  ฐิตินันทวรรณ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า  สืบเ นืองจากการเพิมทุนจดทะเ บียนของ 
บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จานวน 84,000,000 หุ้น (แปดสิบสลี้านหุ ้น) มูลค่าที
ตราไว้หุ ้นละ 1.00 บาท (หนึงบาท) เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครังแรก ( Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลทีมี
ความสัมพันธ์ (หมายถึง บุคคลทีมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู ้ที
เกียวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว) และผู้มีอุปการคุณ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ 
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ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลทีได ้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าทีบริหาร เป็นผู ้มีอานาจพิจารณากาหนดเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทเีกียวข้อง
กับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นดังกล่าว เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นตน้ รวมทังมีอานาจในการดาเนินการ
ใดๆ อันจาเป็นหรือเกียวเนืองกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตงัผู้จัดจาหน่ายและผู้รับประกันการจาหน่าย 
การจัดเตรียมคาขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพือยืนต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แ ละ
หน่วยงานอนืๆ ทเีกียวข้อง และการเข้าทาสัญญาอืนๆ ทเีกียวข้องกับการดาเนินการดังกล่าว  

มต ิ ทีประชุมได ้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจานวน 84,000,000 หุ้น 
(แปดสิบสีลา้นหุ้น) เพือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครงัแรกตามรายละเอียดทเีสนอข้างตน้ทุกประการ 

วาระท ี7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของ
บริษัท เพอืใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจากัด 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได ้แถลงต่อทีประชุมว่า เพอืให้สอดคล้องกับการทีบริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯ ทังหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ซึงไดแ้ก ้ไขให้สอดคลอ้ง
กับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ดังนัน ประธานฯ จึงได ้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทังหมด 
และ พิจารณาอนุมัติให ้ใช้ข ้อ บัง คับฉบับใหม่แทน รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึงได้นาเสนอต่ อทีประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

มต ิ ทีประชุมได ้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทังหมด และอนุมัติให้ใช้
ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามรายละเอียดทปีรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ 

วาระท ี8     พิจารณาและอนุมัติการแต่งตังคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าท ีและความ     
     รับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชอืผูกพนับริษทั และค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดแ้ถลงต่อทีประชุมว่า เนืองจากการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจากัดนัน 
จะต้องมีการเลือกตงัคณะกรรมการชุดใหม่ และกาหนดกรรมการผู ้มีอานาจลงลายมือชือผูกพันบริษัทฯ ซงึตามข้อบังคับฉบับใหม่
ของบริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงต้องมีถินทอียู่ใน
ประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ ซึงประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนีเป็น
กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

นายสุเมธ  เตชะไกรศรี  ประธานกรรมการ 

นายชุมพล  พรประภา  กรรมการ  

นางสาวพีรชา  ศิริโสภณา กรรมการ 

นายอรรถกฤช  วิสุทธิพันธ ์ กรรมการ 

นายนันทพล  พงษ์ไพบูลย  ์ กรรมการ 

นายปัญญา  จรรยารุ่งโรจน ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
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นายพิสิฐ  ปัญจคุณาภรณ ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

นายวิฑูร  งามบุญอนันต ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา กรรมการ และกรรมการอิสระ 

นายสุทธิชัย  พูนลาภทวี  กรรมการ 

นายประสพศกัดิ  ศิริโสภณา กรรมการ 

โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ เ ป็นบุคคลซึงมี คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมในการดารงตาแหน่งตาม 
ทีประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเกียวข้องกาหนด 

นอกจากน ีนางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดร้ายงานให้ทีประชุมทราบว่า ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด 
กาหนดห้ามกรรมการประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริษัททีประกอบกิจการสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะทาเพือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์
ของผู ้อืน เว ้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตังกรรมการดังกล่าว ทังนี เนืองด้วยกรรมการของบริษัท 2 
ท่าน ซึงจะนาเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตังเพือให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนนัน มีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทซึงประกอบธุรกิจเกียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเกียวกับการซอืขาย
อสังหาริมทรัพย ์โดยมีรายละเอียด ดังนี 

 
บริษัททีดาเนินธุรกิจคลา้ยคลึง ความสัมพันธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท ์
จากัด (มหาชน) 

• ภรรยาของนายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็น
กรรมการ 

• นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุน้ 2.63% 

พั ฒ น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ป ร ะ เ ภ ท
คอนโดมิเนียมเป็นหลัก และประเภททาว
เฮา้ส ์

บ ริ ษัท  เ พ ซ  ดี เ ว ล ล อป เม น ท์   
คอรป์อเรชัน จากัด (มหาชน) 

• บุตรข องนาย สุเมธ  เตชะไก รศรี  เ ป็น
กรรมการ / ผู ้บริหาร  และผู ้ถือหุ้นใหญ่  
26.98% 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม hi-end และ
ธุรกิจคาเฟ่ ร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ 
Dean & Deluca 

บริษัท จัดสรรปันส่วน จากัด • นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ 
• นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุน้ 12.50% 
• กลุ่มครอบครัว เตชะไกรศ รี ถือหุ้นรวม 

99.50%  

ถือครองทีดินและห้องชุด เพือการลงทุน 
และซือขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพ
ตลาด 

บริษัท เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท์ 
จากัด 

• นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ 
• นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุน้ 68.00% 
• กลุ่มครอบครัว เตชะไกรศ รี ถือหุ้นรวม 

100.00% 

ถือครองทีดินและห้องชุด เพือการลงทุน 
และซือขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพ
ตลาด 

บริษัท เอสวายซีเอสซี จากัด • นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ 
• นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุน้ 0.08% 
• กลุ่มครอบครัว เตชะไกรศ รี ถือหุ้นรวม 

1.58% 

ถือครองทีดินและห้องชุด เพือการลงทุน 
และซือขายอสังหาริมทรัพย์ตามสภาพ
ตลาด 
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บริษัททีดาเนินธุรกิจคลา้ยคลึง ความสัมพันธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท  ที . เอ็ม. ดี.  พร๊อพเพอร์ตี 
จากัด 

• นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการ 
• นายสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุน้ 53.00% 
• กลุ่มครอบครัว เตชะไกรศ รี ถือหุ้นรวม 

73.00% 

เคยพัฒนาโครงการบ้านเดียวและทาวน์
เฮ้าส์ในจังหวัดระยอง ปัจจุบันปิดโครงการ
ไปแล้ว และไม่มีแผนการทาโครงการใดๆ 
เพิมเติม 

บริษัท พลิวฟอเรสท ์จากัด • นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ 
• นายชุมพล พรประภา ถือหุน้ 16.90% 

รับงานก่อสร้างถนน สิงปลูกสร ้าง ธุรกิจ
โรงแรม โดยธุรกิจทีทาอยู่ในพืนทีจังหวัด
จันทบุรี  

บริษัท สินมณฑล จากัด • นายชุมพล พรประภา เป็นกรรมการ 
• นายชุมพล พรประภา ถือหุน้ 0.10% 
• กลุ่ม ครอบครัวพ รประภา  ถื อ หุ้นรวม 

100.00% 

ซือขายอสังหารมิทรัพย์ทีเป็นของตนเองที
ไม่ใช่ทีพักอาศัย เพือการลงทุน ปัจจุบันมี
การปลูกไม้ผ ลยืนต้น แ ละไม่มีการทา
ธุรกรรมใดๆ ทีมีนัยสาคัญ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณารายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจของกิจการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ากิจการดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นบริษัททีจัดตังขึนเพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเ์พือขาย และแม้ว่าบางกิจการเช่น บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์จากัด (มหาชน) และบริษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) จะประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรูปแบบของสิง
ปลูกสรา้ง โดยบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอรป์อเรชนั จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒน าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด
ระดับลักชัวรี และ วิลล่าตากอากาศทีอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาหรับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยโ์ดยเน้นทีอาคารชุดเป็นส่วนใหญ่ แต่รูปแบบของบริษัทจะเป็นทาวน์โฮม และกลุ่ ม
ลูกคา้ทีแตกต่างกัน จึงเห็นว่าการทีกรรมการทังสองท่านดังกล่าวดารงตาแหน่งในกิจการอืนทีประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นันจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะตอ้งดาเนินการแจ้งให้ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าวก่อนมีมติอนุมัติแต่งตังกรรมการบริษัทต่อไป 

นอกจากนี ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ เป็นดังนี 

1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง 

2) จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  
ซึงผู้สอบบัญชีตรวจสอบแลว้ และนาเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมัติ 

3) กาหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลักของบริษัทฯ วิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการดาเนิน
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ  อานาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทงักากับ
ดูแลการจัดสรรทรัพยากรทสีาคัญ และพิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย กลยุทธ ์แผนงานการ
ดาเนินธุรกิจ ทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามทีฝ่ายบริหารเสนอ 

4) กากับดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตามผลการดาเนินงาน การบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทฯ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน  และงบประมาณทีกาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพอืประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู ้ถือหุ้น 

5) กากับและดูแลการบริหารจัดการและการดาเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักการกากับดูแลกิจการทีดี กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทเีกียวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อาทิเช่น การทารายการทีเกยีวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซงึทรัพย์สินทีสาคัญ เท่าทีไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายอืน  

6) พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทงัองค์กร และกากับ
ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม 

7) ดาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทงัจัดให้มี
ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทเีพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทังจัดให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสมาเสมอ 

8) พิจารณากาหนดโครงสร ้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอืนตามความเหมาะสม  รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนและอนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อย และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีของบุคคลดังกล่าว  

ทังนี การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าทีทีกาหนดนันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ  
ทีทาให้คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการทีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได ้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อืนใดทากับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  (ถ้ามี)  ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แลว้ 

9) พิจารณาแต่งตังเลขานุการบริษัทฯ และกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทฯ รวมทังติดตามดูแลให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าทีตามทีไดร้ับมอบหมาย 

10) จัดให้มีนโยบายเกียวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลทีเป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้
นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดาเนินธุรกิจทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม รวมทัง
สามารถปรับตัวไดภ้ายใตปั้จจัยการเปลียนแปลง  

11) กาหนดให้มีแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) เพือเป็นการเตรียมสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกากับดูแลให้มีบุคคลเพือทาหน้าทบีริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์  

12) กากับดูแลให้มีการกาหนดกรอบ นโยบาย และโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามทีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน นาเสนอ (ถ้ามี) เพือจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคลอ้ง
กับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร และสอดคลอ้งกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  
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13) ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าเพิมแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
สรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผู้ทีเกียวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม 

14) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนระหว่างผู้มีส่วนได ้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพยสิ์น ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทาธุรกรรมกับ
ผู้ทีมีความสัมพันธ์เกียวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะทีไม่สมควร ทงันี ในกรณีทกีรรมการรายใดมีส่วนได้เสียใน
ธุรกรรมใดทีทากับบริษัทฯ หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิมขึนหรือลดลง ให้
กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า 

15) คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนงึหรือหลายคนหรือบุคคลอืนใดปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใด
แทนคณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพอืให้บุคคลดังกล่าว
มีอานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทคีณะกรรมการเห็นสมควร ซึงคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลงหรือแก้ไขการมอบอานาจนนั ๆ ไดเ้มอืเห็นสมควร 

16) พิจารณาอนุมัติการทารายการทีเกียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลทีเกียวโยงกัน 
ตามทีกาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีีการแก้ไขเพมิเติม)  
รวมทงักฎระเบียบทีเกียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
หลักการเกียวกับข้อตกลงทางการคา้ทมีีเงือนไขการคา้ 

โดยทัวไปในการเข้าทาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีมีความ
เกียวข้อง เพือกาหนดกรอบการดาเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอานาจดาเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใตก้รอบและ
ขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง 

ทังนี การมอบอานาจนนัต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจทีทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการทีตนหรือบุคคลทอีาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทจีะทาขนึกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามทีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือประกาศอืนใดของหน่วยงานทีเกียวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แลว้ 

นอกจากนี ประธานฯ ได้เ สนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการกา หนดรายชือกรรมการผู้มีอานาจ  
ลงลายมือชือผูกพันบริษัทฯ เป็นดังนี  

“นายประสพศกัดิ ศริโิสภณา นางสาวพีรชา ศิรโิสภณา นายสทุธิชยั พนูลาภทวี นายนนัทพล พงษ์ไพบลูย ์กรรมการ
สองในสีคนลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ” 

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 
2564 เป็นเงินทังสนิไม่เกิน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี 
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 
เบียประชุม (บาท/คน/ครัง) 

ประธาน กรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ 20,000 10,000 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 15,000 10,000 

  คณะกรรมการบริหาร 15,000 10,000 

ทังนี บริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยทีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 

มต ิ ทีประชุมได ้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตังบุคคลตามรายนามทีเสนอข้างต ้นเป็น
กรรมการของบริษัท การกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 การกาหนดรายชือกรรมการผู้ มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท และการกาหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการตามทีเสนอ 

วาระท ี9 พิจารณารับทราบการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ และการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าท ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริษัทฯ จะดาเนินการยนืขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้น
ให้กับประชาชนกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และเพือให้โครงสรา้งการจัดการของบริษัท ภายหลังแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการยืนขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นทีคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนด ทีประชุมคณะกรรมการครงัที /2564 ซึงประชุมเมือวันที 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติแต่งตงั
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชอืดังต่อไปนี  

  1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายวิฑูร งามบุญอนันต ์ กรรมการตรวจสอบ 

  3. นายพิสิฐ ปัญจคุณาภรณ ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี หรือเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทงันี เมือครบวาระการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตังให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งไดอี้ก 

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการครังดังกล่าวได้มีมติกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี 

1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 
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2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน  (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอนืใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายดา้นการบริหารความเสียง (Risk Management) ตามที
กาหนด 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย  ์
และกฎหมายทีเกยีวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซงึมีความเป็นอิสระเพอืทาหน้าทีเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทงัเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย
อย่างน้อยปีละ 1 ครงั 

6) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ 

7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ  ซึงรายงานดังกล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี 

7.1 ความเห็นเกยีวกับความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

7.2 ความเห็นเกยีวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

7.3 ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย ์หรือกฎหมายทีเกยีวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

7.4 ความเห็นเกยีวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

7.5 ความเห็นเกยีวกับรายการทอีาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

7.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีตามกฎบัตร 
(charter) 

7.8 รายการอืนทีเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจทีจะขอความเห็นทีเป็นอิสระจากทีปรึกษาทางวิชาชีพอืนใดเมือเห็นว่าจาเป็น
ดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมรับทราบการแต่งตงั
คณะกรรมการตรวจสอบ และการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท 
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มต ิ ทีประชุมรับทราบการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ และการกาหนดขอบเขตอานาจ หน้าทีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามทีรายงานทุกประการ 

วาระท ี10  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชแีละการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ไดแ้จ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพอืให้เป็นไปตามทกีฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด
กาหนดเกียวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตงั  

1. นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันตก์ุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท ี3844 หรือ 

2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท ี5813 หรือ 

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท ี4523 

แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564 ซงึเป็นผู้ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท
ฯ ทังนี ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึงเป็นผู ้ทาการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
กาหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจานวน 1,790,000 บาท (หนึงล้านเจ็ดแสนเก้าหมืนบาทถ้วน) ทงันี ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมถึง
ภาษีมูลค่าเพมิ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืน ๆ 

มต ิ ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกาหนด
ค่าตอบแทน ตามทีเสนอข้างตน้ 

วาระท ี11   พิจารณาและอนุมัติการมอบอานาจให้แกไ้ขเปลยีนแปลงเรืองทจีาเป็นในการแปรสภาพเป็นบริษทั   
                    มหาชนจากัด 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ บริษัท ทีปรึกษากฎหมาย รายงานต่อทีประชุม 

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ในการดาเนินการขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขเปลยีนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตาม
คาแนะนาของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบอานาจให้  นายประสพศักด ิ
ศิริโสภณา หรือ นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู ้มีอานาจในการพิจารณาแกไ้ขเปลียนแปลงข้อความในหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อบังคับ 
เท่าทีจาเป็นตามคาแนะนาของนายทะเบียนเพอืให้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดเสร็จสิน 

มต ิ ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารมอบอานาจใหน้ายประสพศกัดิ ศริโิสภณา หรือ 
นายสุทธิชัย พูนลาภทวี เป็นผู้มีอานาจพิจารณาแก้ไขเปลียนแปลงข้อความในหนังสือบริคณหส์นธิ 
วัตถุประสงค ์ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ เท่าทีจาเป็นตามคาแนะนาของนายทะเบียนเพือให้
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัดเสร็จสิน ตามทีเสนอขา้งตน้  
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วาระท ี12 พิจารณาเรืองอนื ๆ (ถา้มี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือพิจารณา 

ปิดประชุม เวลา 15.20 น. 

 

 

(ลงชอื)    ประธานทีประชุม  

       (นายสุเมธ  เตชะไกรศรี)   

 

 

          (นายจาเริญ  รุ่งรัศมีโชติ) 

 

 

 

           เลขานุการบริษัทฯ   

 

 
 
  


