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ที่ JSP 014/2562

วันที่ 19 เมษายน 2562
หนังสื อบอกกล่ าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
2. รายงานประจาปี 2561 ในรู ป CD-ROM ซึ่ งประกอบด้วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
งบการเงิน สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระ
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 2562
ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เลขที่ 50 ถนนเจริ ญ
ราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
เรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 16
พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลใด เข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
: บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
โดยมีการจัดทารายงานการประชุ มดังกล่าว และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.jsp.co.th) และจัดส่ งให้กรมพัฒนาธุ รกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้อง สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณารับรอง
การลงมติ :
วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่ งเกิดขึ้นใน
รอบปี 2561 ซึ่ งปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หัวข้อ การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดทางบการเงิ นประจาปี สิ้ นสุ ด
ณ รอบปี บัญชีของบริ ษทั และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น
ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยสรุ ป
สาระสาคัญดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้รวม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

10,015.25
4,807.61
5,207.65
3,675.65
3,832.74
101.30
0.02

9,194.58
4,384.60
4,809.99
1,766.36
2,036.88
(538.23)
(0.13)
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โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิ น ในรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัด
ประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 2
การลงมติ : วาระนี้ ต ้อ งผ่า นมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561
วัตถุประสงค์ และเหตุผล
: บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุ ทธิ ของบริ ษทั ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินทุนสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ
จาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความ
เหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและการบริ หารงานของบริ ษทั โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่วา่ บริ ษทั
จะต้องมีเงินสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เห็นสมควร
ผลการดาเนินงาน สาหรับปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ

งบการเงินรวม
101.30

กาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

597.91

กาไรสุ ทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิน
ปันผลประจาปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท (1 สตางค์) รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
41.46 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ ในการจ่ายเงิ นปั นผลนี้
จ่ายจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรของงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผา่ นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20
อย่างไรก็ดี ตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 116 เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีผลการดาเนิ นงานขาดทุนตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
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เปรียบเทียบอัตราการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2561 กับปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ จากงบการเงินรวม (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ สาหรับปี (%)

ปี 2561(ปี ที่เสนอ)
101.30
4,200
0.01
41.46

ปี 2560
(23.05)
4,200
-

โดยกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และมีกาหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2562
อนึ่ง สิ ทธิ ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
(ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18 “ ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานสุ ดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
(1) ศ.ดร.พรชัย

ชุนหจินดา

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

(2) นายวัชริ นทร์

ดวงดารา

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) นายลิขิต

ลือสกุลกิจไพศาล ตาแหน่ง

กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ
บุคคลใดๆ มายังบริ ษทั ฯ
ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดย
พิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ยังได้คานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั
ฯ ซึ่ งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการ
กลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ออกจากตาแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป ตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 5
(1) ศ.ดร.พรชัย
(2) นายวัชริ นทร์
(3) นายลิขิต

ชุนหจินดา
เป็ น
ดวงดารา
เป็ น
ลือสกุลกิจไพศาล เป็ น

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
: คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา
รายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า
กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ
รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา, นายวัชริ นทร์ ดวงดารา และ นายลิขิต
ลือสกุลกิจไพศาล เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั สาหรับปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : 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
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด ”
ปี 2561 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ
บาท และบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้ น 6,950,000 บาท โดยจ่ายให้
- คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 4,010,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 1,270,000
- คณะกรรมการสรรหาและ
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 260,000
พิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริ หาร
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน 220,000
เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน จานวนเงิน 350,000
- คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นค่าเบี้ยประชุม
จานวนเงิน
40,000
- ** ค่าบาเหน็จกรรมการรวมทุกคน
จานวนเงิน 800,000
- สิ ทธิ ประโยชน์อื่น
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น
6,950,000
(** ค่าบาเหน็จกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล)

7,000,000
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้ง ค่า
บาเหน็จกรรมการเป็ นรายบุคคล ในรายงานประจาปี 2561 ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปี ก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการ
บริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
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เกณฑ์ ในการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนอย่างละเอียด
ถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน การเติบโตของรายได้และกาไรของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมา ผล
ประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการแต่ละชุด
วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา เปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึง
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนในการทาหน้าที่ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ ษทั
ตาแหน่ง
1. ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
2. กรรมการบริ ษทั

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
2562
70,000.-บาท
30,000.-บาท

2561
70,000.-บาท
30,000.-บาท

2. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
2562
40,000.-บาท
30,000.-บาท

2561
40,000.-บาท
30,000.-บาท

3. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ง
1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
2562
20,000.-บาท

2561
20,000.-บาท

10,000.-บาท

10,000.-บาท
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4. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ หาร
ตาแหน่ง
1. ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. กรรมการบริ หาร

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
2562
30,000.-บาท
20,000.- บาท

2561
30,000.-บาท
20,000.- บาท

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ หารที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ จะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ หาร
5. ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ตาแหน่ง
1. ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
2562
20,000.-บาท
10,000.-บาท

2561
20,000.-บาท
10,000.-บาท

2562
-ไม่มี-ไม่มี-

2561
-ไม่มี-ไม่มี-

6. สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
และเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และการจ่าย
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุม (ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 90)
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 59 “ ผูส้ อบบัญชีให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้ง
ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผูซ้ ่ ึ 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 ”
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั รวมแล้ว 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 คือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/
หรื อนางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรื อ นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริ ษทั สานักงาน อี วาย จากัด
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จานวน 3 ราย จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นายกฤษดา เลิศวนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4958
และ/หรื อ
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 56 – 57 เป็ นเวลา 2 ปี )
ประสบการณ์และความสามารถ
 จบการศึกษาปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริ ญญาโทด้านการบัญชี และการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์ทางาน 27 ปี
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
5238
(ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 58 – 61 เป็ นเวลา 4 ปี )
ประสบการณ์และความสามารถ
 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และปริ ญญาโทด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์ทางาน 24 ปี

และ/หรื อ
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3. นางสาววิสสุ ตา
จริ ยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ )
ประสบการณ์และความสามารถ
 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประสบการณ์ทางาน 34 ปี

3853

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ / บริ ษทั ย่อย /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด
และเสนอให้กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีดงั นี้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริ ษทั (ไตรมาส1,2,3 รวม)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม (ไตรมาส1,2,3 รวม)
ค่าบริ การอื่น (Non - Audit Fee)
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
1,700,000.00 บาท
540,000.00 บาท
150,000.00 บาท
-ไม่มี2,390,000.00 บาท

ปี 2561
1,700,000.00 บาท
540,000.00 บาท
150,000.00 บาท
-ไม่มี2,390,000.00 บาท

ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เท่ากับปี 2561
รวมทั้ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ ค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย จานวน 8 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด/ บริ ษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร – กัลปพฤกษ์) จากัด/ บริ ษทั เจ.เอส.พี.
โกลเด้นท์แลนด์ จากัด / บริ ษทั สาเพ็ง 2 พลาซ่า จากัด / บริ ษทั บ้านพุทธชาติ 2015 จากัด / บริ ษทั บ้านพุทธรักษา 2015
จากัด /บริ ษทั บ้านรื่ นรมย์ 2015 จากัด และบริ ษทั เจ.เอส.พี. แอสพลัส จากัด ซึ่ งใช้สานักงานสอบบัญชี เดี ยวกันกับ
บริ ษทั ฯ โดย มีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 เท่ากับ 2,400,000 บาท และ ปี 2561 เท่ากับ 2,375,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 25,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/
หรื อ นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรื อ นางสาววิสสุ ตา จริ ยธนากร ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 แห่งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษทั
เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น
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2,390,000.00 บาท ซึ่ งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิบตั ิงาน และเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณ
งานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
การลงมติ
: วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
จึ งขอเรี ย นเชิ ญท่ า นผูถ้ ื อหุ ้น เข้า ร่ วมประชุ ม ตาม วัน เวลา และสถานที่ ด ัง กล่ า วข้า งต้น โดยท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการประชุม
รวมทั้งเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวาระใด
สามารถส่ งคาถามได้ที่ E-Mail : ir@jsp.co.th / chavalit@jsp.co.th หรื อทางไปรษณี ย ์ ส่ งไปยัง นายชวลิ ต ธาราธิ คุณเดช
(เลขานุการบริ ษทั ) บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุน
เทียน กรุ งเทพฯ 10150 หรื อทางโทรสาร หมายเลข 02-897-8899 ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อกลับได้
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 ับฝากและดูแลหุ น้ จะใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุ ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้
เฉพาะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่ งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ที่บริ ษทั เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตาม สิ่ งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 4
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือโปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ ก่อนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า โดยส่ งไปที่
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บริษัท เจ. เอส. พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)
J.S.P.PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
41/1

ถ.พระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

41/1 Rama 2 Soi 54 Rd., Samae-Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150
Tel. 02-897-8888, 02-897-8800 Fax. 02-897-8890

นายชวลิต ธาราธิคุณเดช (เลขานุการบริษทั )
บริษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
และบริ ษทั จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุมโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนตาม (สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 12 ) มาในวันประชุมและลงนามเพื่อสิ ทธิ
ในการเข้าร่ วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
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