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บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน)
ข้ อบังคับในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จดั มีข้ ึนภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในห้า(1/5) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25)คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเข้าชื่ อกันทา
หนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก็ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้อง
ระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุ มระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่ อที่ ประชุ มพร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ ให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่านสาม(3)วันติดต่อกัน
ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีจานวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) เข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้า(25)คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสาม(1/3)ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นได้เรี ยกนัดเพราะผู ้
ถือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้
ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนวันประชุ ม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 40. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระการที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม(2/3)ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุม
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เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมีหุน้
นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุ น้ ที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด(7)วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะสาม(3)วันติดต่อกัน
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นและสิ ทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 39. ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ น้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด
กาหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นมี ส่วนได้เสี ยเป็ นพิ เศษในเรื่ องใด ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่มีสิ ทธิ ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 43. การออกเสี ยงลงมติ ใด ๆ หรื อการอนุ มตั ิ กิจการใด ๆ ในที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
ข้อบังคับนี้ หรื อกรณี อื่นตามที่กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
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ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้ อหรื อรับโอนของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั มหาชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว นที่ ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไข้เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุนและการลดทุน
ฉ. การออกหุน้ กู้
ช. การควบบริ ษทั หรื อยกเลิกบริ ษทั
กำรจ่ ำยเงินปันผล
ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หรื อมติคณะกรรมการ กรณี ที่
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงิ นปั นผลให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงิ นปั นผลนั้นทาง
หนังสื อพิมพ์เป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน (1) เดือนนับ
แต่วนั ที่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษทั
มีกาไรพอสมควรที่ จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปั นผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ทราบ
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
ข้อ 50. เงินปั นผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุ น้ ละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สาหรับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
ข้อ 51. บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุ ทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นลงมติ ให้จดั สรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยก็ได้
เมื่อบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฏหมายและ
ทุนสารองส่ วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
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คุณสมบัตขิ องกรรมกำร วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้อ 5. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีดงั ต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหุน้ ที่ตนถือ
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
ข้อ 18. ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม(1/3)
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม(1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
ศาลมีคาสัง่ ให้ออก

ข้อ 23. ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุ้นนับ
รวมกัน ได้ไ ม่ น้อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง (1/2) ของจานวนหุ ้น ที่ ถือ โดยผู ถ้ ื อ หุ ้นที่ มาประชุ ม และมี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้า
เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ น้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเข้าเป็ น
กรรมการในบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนอื่น ซึ่ งประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อ 34. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษ ัท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคก่ อ นไม่ กระทบกระเทื อนสิ ท ธิ ข องพนักงานและลู กจ้า งของบริ ษ ทั ซึ่ งได้รั บเลื อ กตั้งเป็ น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรื อแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการ
ที่เป็ นอิสระตามที่กฏหมายกาหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี กำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี และกำรเข้ ำร่ วมประชุ มผู้ถือหุ้นของผู้สอบ
บัญชี
ข้อ 59. ผูส้ อบบัญชี ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชี ผซู ้ ่ ึ ง
ออกไปนั้นกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 60. ผูส้ อบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งใด ๆ ของบริ ษทั เวลาอยู่ในตาแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็ น
ตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ไม่ได้
ข้อ 62. ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี กาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ ยวกับบัญชี ของบริ ษทั เพื่อชี้ แจงการตรวจสอบบัญชี ต่อผูถ้ ือหุ ้น และให้บริ ษทั จัดส่ ง
รายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
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