สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำ�ดับ 7

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
การประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้ อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
ข้ อ 36. ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้ จดั มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษัท
		

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”

		

คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในห้ า (1/5) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจ�ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า(25)คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันท�ำหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุว่าให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัด
ประชุมภายใน หนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 37. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียน
บริ ษัทมหาชนจ�ำกัดทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่านสาม (3) วันติดต่อกัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
		

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จ�ำเป็ นต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามล�ำดับระเบียบวาระการที่ก�ำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลีย่ น
ล�ำดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
		

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ก�ำหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมได้

		

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิม่ เติมไม่เสร็จ
และจ�ำเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้
โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะ
สาม (3) วันติดต่อกัน

ข้ อ 41. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ อง
ท�ำเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และท�ำตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจ�ำกัดก�ำหนด โดยให้ มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการก�ำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มี
รายการดังต่อไปนี ้
1. จ�ำนวนหุ้นที่ผ้ รู ับมอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
		 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนันนอกจากการออกเสี
้
ยง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ข้ อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรื อการอนุมตั กิ ิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะก�ำหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะก�ำหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ส�ำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
2. การซื ้อหรื อรับโอนของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทมหาชนมาเป็ นของบริ ษัท
3. การท�ำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ ไข้ เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
5. การเพิ่มทุนและการลดทุน
6. การออกหุ้นกู้
7. การควบบริ ษัท หรื อยกเลิกบริ ษัท

การจ่ายเงินปันผล
ข้ อ 48. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาล
		 การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันทางหนั
้
งสือพิมพ์เป็ น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน (1) เดือนนับแต่วนั ที่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมีก�ำไรพอ
สมควรที่จะกระท�ำเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จา่ ยเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ต่อไป
ข้ อ 50. เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้ นแต่จะก�ำหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ส�ำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 51. บริ ษัทต้ องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้ วยยอด
เงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี ้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนส�ำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จดั สรรเงินทุนส�ำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
เมื่อบริ ษัทได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนส�ำรองอื่น ทุนส�ำรองตามกฏหมายและทุนส�ำรองส่วนล� ้ำ
มูลค่าหุ้นตามล�ำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
j.s.p. property public company limited
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คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธกี ารเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ข้ อ 5. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัท ไม่จ�ำเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 17. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีดงั ต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ ลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล�
้ ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้ อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้ าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ�ำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
		 กรรมการที่จะต้ องออกจากต�ำแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานสุดเป็ นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
		 กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 19. นอกจากการพ้ นต�ำแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการอาจพ้ นต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจ�ำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก
(5) ศาลมีค�ำสัง่ ให้ ออก
ข้ อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2)
ของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 31. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อ
บริ ษัทมหาชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 34. บ�ำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�ำหนด
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กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอืน่ ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึง่ อาจก�ำหนดเป็ นจ�ำนวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์
และจะก�ำหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท

		

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้
รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท

		

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ และวรรคสองจะต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับการด�ำรงคุณสมบัตขิ องกรรมการที่เป็ นอิสระตาม
ที่กฏหมายก�ำหนดว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะก�ำหนด

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563

คุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การก�ำหนดค่าสอบบัญชี
และการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูส้ อบบัญชี
ข้ อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี แต่งตังทุ
้ กปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผ้ ซู งึ่ ออกไปนันกลั
้ บ
เข้ ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้ รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด
ข้ อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใดๆ ของบริ ษัท เวลาอยูใ่ นต�ำแหน่งนันๆ
้ จะเลือกเอามาเป็ นต�ำแหน่งผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทไม่ได้
ข้ อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก�ำไรขาดทุน และ
ปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัท
ที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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