ที่ JSP011/2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง

แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล กาหนดวันประชุมและ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี ้
1. มีม ติให้นาเสนอต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุน้ ของบริษัท เพื่ อพิจ ารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ของบริษัท ส าหรับ ปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย
ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต และได้ผา่ นการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได้แก่
1) นายโชคชัย
2) นางสาววรษา

อิทธิวิบลู ย์
กรรมการอิสระ
สวาทยานนท์ กรรมการ

โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ซึ่ง ไม่ ร วมกรรมการผู้มี ส่ ว นได้เสี ย มี ม ติ ให้เสนอชื่ อ
กรรมการทั้ง 2 ท่ าน ข้างต้น ให้ท่ี ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2564 พิ จารณาเลื อกตั้งกลับเข้าด ารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ
3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปั นผล สาหรับ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน
4. มี ม ติให้นาเสนอต่อที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้ นของบริษัท เพื่ อพิจ ารณากาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ดังนี ้
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หน่วย : บาท/บุคคล/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบีย้ ประชุม
ประธาน
สมาชิก
70,000
30,000
30,000
20,000
40,000
30,000
20,000
10,000
20,000
10,000

หมายเหตุ 1. ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริหารที่เป็ นพนักงานของบริษัท จะ
ไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการบริหาร
และ/หรือ กรรมการบริหาร
2. ประธานคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง และ/หรือ กรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
ที่เป็ นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมจากการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้ง นี ้ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประจ าปี 2564 จะไม่ เกิ น วงเงิ น
6,000,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปี ท่ีผา่ นมา)
5. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี ้
1) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789
2) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริญ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420
โดยก าหนดให้ผู้ส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ่ ง ข้า งต้น เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษั ท และแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทประจาปี 2564 ทัง้ นี ้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้เสนอ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัท เป็ นจานวนไม่เกิน 2,090,000 บาท
6. อนุมัติ ก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 ในวัน ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา
10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สาหรับปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. อนุมตั ิวนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
ตามที่บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วันที่ 12
พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใด
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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