ที่JSP58/03/02

วันที่ 10 เมษายน 2558
หนังสื อบอกกล่ าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
2. รายงานประจาปี 2557 ในรู ป CD-ROM ซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
งบการเงินสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ ที่บริ ษทั ฯเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
6. นิยาม “ กรรมการอิสระ ”
7. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
8. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
9. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
10. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ฮาร์
เวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริ ญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบ
วาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ได้มีการจัดทารายงานการประชุ มดังกล่าว และส่ งให้กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.jsp.co.th) แล้ว ตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ :
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557
ปรากฏในรายงานประจาปี 2557 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ แล้วนั้นได้จดั ทาขึ้น
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
3. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงิ นดังกล่าว ได้จดั ทาขึ้ นโดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ ผ่ า นการตรวจสอบและรั บรองโดยผูส้ อบบัญ ชี รั บอนุ ญ าต และได้รั บ ความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์รวม
9,129.57
8,306.76
หนี้สินรวม
3,953.12
3,721.71
* ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
5,145.64
4,585.05
รายได้รวม
2,613.11
189.77
*กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
486.81
63.03
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.16
0.02
* ไม่รวมส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2557 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่า นมติ อ นุ มตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2557
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิ ของบริ ษทั ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นใน
การใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม
และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่วา่ บริ ษทั จะต้องมี
เงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
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ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร ในปี 2557 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ 63.03 ล้านบาท
ขาดทุนสะสมยกมา 25.74 ล้านบาท คงเหลือเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้ น 37.29 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
:
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้จดั สรรกาไรบางส่ วนเป็ น
เงินสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั มีกาไรสะสมที่นามาจัดสรรได้ 37.29 ล้านบาท จัดสรรเป็ นสารองตามกฎหมาย จานวน 4.72 ล้านบาท คงเหลือ
กาไรสะสม 32.57 ล้านบาท ซึ่ งมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ของบริ ษทั (4,200 ล้านหุน้ ) จึงไม่เหมาะสมที่จะ
นามาจ่ายเป็ นเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยจะได้รับ ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้บริ ษทั
งดจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2557
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่า นมติ อ นุ มตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
5. พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 “ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานสุ ดเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
(1) นายยงศีล
รุ่ งชีวา
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
(2) พ.ต.อ.โกศล นินบดี
ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสุ ขสันต์ จิรจริ ยาเวช ตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั /กรรมการตรวจสอบ
โดยนายสุ ขสันต์ จิรจริ ยาเวช
แจ้งว่าเมื่อครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระแล้วจะไม่ขอรับตาแหน่งกรรมการ
บริ ษทั ต่ออีกวาระ เนื่องจากมีภารกิจมากประกอบกับมีปัญหาด้านสุ ขภาพอาจทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ได้เต็มที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดาเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว
โดยมีมติเห็นชอบเป็ นรายบุคคลเสนอให้
เลือกตั้ง
(1) นายยงศีล
รุ่ งชีวา
เป็ น
กรรมการบริ ษทั
(2) พ.ต.อ.โกศล นินบดี
เป็ น
กรรมการอิสระ
(3) นายธวัชไชย สุ ทธิ กิจพิศาล
เป็ น
กรรมการอิสระ
แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
:
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา
แล้ว เห็นชอบเป็ นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้ง 3 ท่าน
เป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลเห็นว่า
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เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนท่านที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิมได้
ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี และท่านที่เป็ นกรรมการชุดย่อยด้วยซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
เช่นกัน โดยได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริ ษทั ทาให้งานของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จด้วยดีตลอดมา
ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตาม
วาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 5ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้ วย ลาดับ 6
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
6. พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั สาหรับปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 34 “ บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวน
แน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็
ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายกาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด ”
ซึ่ งปี 2557 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 8,000,000.00
บาท และบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้ น 7,740,000.00 บาท โดยจ่ายให้
- คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 2,660,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 680,000 บาท
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 160,000 บาท
- คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน
จานวนเงิน 2,040,000 บาท
- ค่าบาเหน็จกรรมการทุกคน
จานวนเงิน 2,200,000 บาท
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หารเป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั วงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปี ก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั
ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายในการทาหน้าที่ ดังนี้
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1. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั้ง
ตาแหน่ ง
2558
2557
ประธานกรรมการบริ ษทั
60,000
60,000
บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการบริ ษทั
30,000
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการบริ ษทั
20,000
20,000
บาท/ครั้ง
หมายเหตุ กรรมการที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะมีสิทธิ ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการและบาเหน็จกรรมการด้วย
2. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ/เดือน
ตาแหน่ ง
2558
2557
ประธานกรรมการบริ หาร
100,000
80,000
บาท/เดือน
กรรมการ
70,000
60,000
บาท/เดือน
หมายเหตุ ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ หารที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อกรรมการบริ หาร
3. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั้ง
ตาแหน่ ง
2558
2557
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
20,000
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000
10,000
บาท/ครั้ง
หมายเหตุ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั
จะไม่มีสิทธิ ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง และ/หรื อ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั้ง
2558
2557
30,000
30,000
20,000
20,000

บาท/ครั้ง
บาท/ครั้ง
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5. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั้ง
ตาแหน่ ง
2558
2557
ประธานกรรมการ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000
บาท/ครั้ง
หมายเหตุ ประธานกรรมการสรรหา ฯ และ/หรื อกรรมการสรรหา ฯ ที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั จะไม่มีสิทธิ ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ฯ และ/หรื อ กรรมการสรรหา ฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
และเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และการจ่าย
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่ งได้พิจารณาจากผลการดาเนินงาน ผลประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่
ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุม
7. พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 59 “ ผูส้ อบบัญชีให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้ง
ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู ้ ่ ึ งออกไปนั้นกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ” ข้อ 60 “ ผูส้ อบบัญชีควร
ได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด ” และ ข้อ 61 “ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั เวลาอยูใ่ นตาแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่ได้ ”
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2557 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรื อ นาง
พูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 แห่งบริ ษทั สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558 ดังนี้
1. นายกฤษดา
เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4958
และ/หรื อ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 56 – 57 เป็ นเวลา 2 ปี )
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5238
และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3853
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิม บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด)
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และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ไตรมาส1,2,3 รวม)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาส1,2,3 รวม)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558
1,500,000.00 บาท
400,000.00 บาท
150,000.00 บาท
2,050,000.00 บาท

ปี 2557
850,000.00 บาท
330,000.00 บาท
120,000.00 บาท
1,300,000.00 บาท

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการขยายโครงการมากขึ้นทาให้ปริ มาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของ
ผูส้ อบบัญชีเพิ่มขึ้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เสนอแต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
และ/หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรื อ นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด (เดิม บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด) เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ น
เงินรวมทั้งสิ้ น 2,050,000.00 บาท ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน และเมื่อพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่
เหมาะสม
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ย กับบริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย จานวน 7 บริ ษทั คือ บริ ษทั
เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด / บริ ษทั ไชน่าเซ็นเตอร์ (สาทร – กัลปพฤกษ์) จากัด / บริ ษทั เจ.เอส.พี.โกล
เด้นท์แลนด์ จากัด / บริ ษทั สาเพ็ง 2 พลาซ่า จากัด / บริ ษทั บ้านพุทธชาติ 2015 จากัด / บริ ษทั บ้านพุทธรักษา 2015
จากัด และบริ ษทั บ้านรื่ นรมย์ 2015 จากัด ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี สงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
8. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม รวมทั้ง
เป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวาระใดสามารถ
ส่ งคาถามได้ที่ E-Mail : ir@jsp.co.th / vutita_s@jsp.co.th หรื อทางไปรษณี ย ์ ส่ งไปยัง นายชวลิต ธาราธิ คุณเดช (เลขานุการบริ ษทั )
บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-897-8890 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับ
ได้
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อม
นี้ หรื อตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.jsp.co.th ซึ่ งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณี
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้
เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 4
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุมเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกในการลงคะแนน ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียน ( ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 12 ) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม

โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษทั
ทนงศักดิ์ มโนธรรมรั กษา
(นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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