หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

บริษัทจะเปิ ดลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่เวลา 8.00 น. เป็ นต้นไป

ที่ JSP016/2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
2. รายงานประจาปี 2563 ในรู ป QR Code
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนด
ออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. รายละเอียด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม
9. แบบคาถามสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนัก
และห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่าน จึงกาหนดให้จดั การประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ใน
รู ปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎเกณฑ์และหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สะดวกเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนาให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชุมแทน
ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี . พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดนัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้
ประจาปี 2564 ขึน้ ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ
เรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 12
พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่ อบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ดังนัน้ บริษัท จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ได้จัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2563
โดยมีการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณารับรอง
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท ได้สรุ ปผลการดาเนิ นงานในปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ ซึ่งเกิ ดขึน้
ในรอบปี 2563 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อ การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 เพื่ อรับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การลงมติ : วาระนีไ้ ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: เพื่ อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ที่ กาหนดให้บริษัท ต้องจัดทางบการเงิ น ประจาปี
สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี ้

รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้รวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
7,284.17
3,175.99
4,108.17
1,166.87
1,201.30
(907.20)
(0.22)

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
7,659.12
3,509.06
4,150.05
652.97
687.63
(575.53)
(0.14)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
การลงมติ : วาระนี ต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
วัตถุ ป ระสงค์และเหตุ ผล : ตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 59 “ ผูส้ อบบัญ ชี ให้ท่ี ประชุมผูถ้ ื อหุ้นสามัญ ประจาปี
แต่งตัง้ ทุกปี โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจเลือกผูส้ อบบัญชีผซู้ ่ึงออกไปนัน้ กลับเข้ารับตาแหน่งก็ได้ ” ข้อ 60 “ ผูส้ อบบัญชีควร
ได้รบั ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด ” และ ข้อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตาแหน่งนัน้ ๆ จะเลือกเอามาเป็ นตาแหน่งผูส้ อบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”
ตามประกาศคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ก าหนดให้บ ริษัท จดทะเบี ย นต้องจัด ให้มีการ
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่องบการเงินของ
บริษัทรวมแล้ว 7 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายเดิ มได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกัน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
โดยได้เลือกผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ดังนี ้

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริญ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่

7789
4795
8420

ทั้งนี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ข้างต้น ไม่มี ความสัมพั น ธ์แ ละ/หรือส่ วนได้เสี ย กับ บริษั ท / บริษั ท ย่ อย / ผู้บ ริห าร /
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และเสนอให้กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี ้
รายละเอียด
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2 และ 3
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
รวมทัง้ สิน้

ปี 2564 (ปี ทีเ่ สนอ)
1,740,000 บาท
300,000 บาท
-ไม่มี2,040,000 บาท

ปี 2563
1,790,000.00 บาท
300,000 บาท
-ไม่มี2,090,000.00 บาท

ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จานวน 50,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7789 นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 2,040,000 บาท
ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความเป็ นอิสระ มาตรฐานการทางาน ผลการปฏิ บัติงาน และเมื่อพิ จารณาเปรียบเที ยบกับปริมาณงานและอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ในระดับเดียวกันแล้ว ถือว่ามีคา่ สอบบัญชีท่ีเหมาะสม
นอกจากนีเ้ ห็นสมควรเสนอให้ท่ี ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี 2564 ดังนี ้
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จานวน 2,040,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 10 แห่ง จานวน 2,360,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,400,000 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่ต่ากว่าปี ท่ีแล้ว 100,000 บาท
การลงมติ
: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจ การ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและเงินทุนสารองอื่น (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึน้ อยู่กับผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน
สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต
สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปั จจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การดาเนิ นงานและการบริห ารงานของบริษัท โดยอยู่
ภายใต้เงื่ อนไขที่ ว่า บริ ษั ท จะต้อ งมี เงิ น สดเพี ย งพอส าหรับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และการด าเนิ น การดัง กล่ าวจะต้อ ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงานจานวน 575.53 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2563
การลงมติ : วาระนี ้ตอ้ งผ่ านมติอนุ มัติดว้ ยคะแนนเสี ย งข้างมากของผู้ถื อหุ้ น ซึ่งมาประชุม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล
: ตามข้อบังคับ บริษัท ข้อ 34 “ บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุด แล้วแต่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิ จารณา ซึ่งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผ ลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ในอันที่
จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับการดารงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็ นอิสระ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกาหนด ”
ปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 6,000,000 บาท และบริษัท
ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ไปเป็ นเงินทัง้ สิน้ 4,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- สิทธิประโยชน์อ่นื
รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้

เป็ นค่าเบีย้ ประชุม
เป็ นค่าเบีย้ ประชุม
เป็ นค่าเบีย้ ประชุม

จานวนเงิน 3,220,000 บาท
จานวนเงิน 800,000 บาท
จานวนเงิน 240,000 บาท

เป็ นค่าเบีย้ ประชุม
เป็ นค่าเบีย้ ประชุม

จานวนเงิน
จานวนเงิน

240,000
80,000
4,580,000

บาท
บาท
บาท
บาท

โดยบริษัทได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจาปี 2563
ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รบั ในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท
เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณา คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณากลั่น กรองค่ า ตอบแทน
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิ จารณาจากผลการดาเนิ นงานในปี ท่ีผ่านมา ผลประเมินการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ ได้รบั จากที่ ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ และจานวนเงิ นค่าตอบแทนที่ จ่ายในปี ท่ี ผ่านมา
เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ จึงเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
ค่าเบีย้ ประชุม
หน่วย : บาท/บุคคล/ครั้ง
ประธาน
สมาชิก
คณะกรรมการบริษัท
70,000
30,000
คณะกรรมการบริหาร
30,000
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
20,000
10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
20,000
10,000

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ที่เป็ นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 อนุมตั ิและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน
ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริษั ท : เห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้พิ จ ารณาและเสนอ โดยเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึง่ มาประชุม (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 90)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 “ ในการ
ประชุมสามัญ ประจ าปี ทุก ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่ า งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัต รา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เ คียงที่ สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ี สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้
อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ”
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ มีกรรมการ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน คือ
(1) นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาววรษา สวาทยานนท์

ตาแหน่ง

กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัท
ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณา
บุค คลที่ มีความรู ้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์แ ละประวัติการท างานที่ ดี และมีภาวะผูน้ า มี วิสัย ทัศ น์ก ว้างไกล
รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติท่ีดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็ นประโยชน์
ต่อการดาเนิ นกิ จการของบริษั ท นอกจากนี ้ ยังได้คานึงถึ งคุณ สมบัติ ท่ี เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ
โครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้เสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสีย) ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควร
เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการ 2 ท่าน คือนายโชคชัย อิทธิ วิบูลย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ได้รบั การเสนอชื่ อ ได้พิ จารณา
รายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ ได้รบั การเสนอ รวมทั้งพิ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า
กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีพืน้ ฐานความเชี่ยวชาญจากหลาย
วิชาชีพ รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
หน้าที่ ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็ นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ ได้รบั การเสนอชื่ อให้เป็ น
กรรมการอิส ระ สามารถให้ความเห็ น ได้อย่างอิส ระและเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ท่ี เกี่ ย วข้อง จึงมี มติ เห็น ชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อ ที่ ป ระชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564
เลือกตัง้ กรรมการที่ ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อิทธิ วิบูลย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
การลงมติ
: วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญ ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลา
ที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ มายังบริษัท ภายใน
วัน ที่ 22 เมษายน 2564 ที่ Email: Wassana_n@jsp.co.th เมื่อบริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่ อผู้ถือ หุ้นตามข้อมูลปิ ด สมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุดที่ได้เปิ ดเผยแล้ว และได้รบั การอนุมตั ิ ทางบริษัทจะส่งชื่อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ไปยัง อี เมล์ท่ี ได้ส่ งมาแจ้งบริ ษั ท ส าหรับ ใช้ใ นโปรแกรมการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM)
โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการที่สอดคล้องตามข้อกาหนด สพธอ.
ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)

