บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558 (แบบ ก.)
วันที่........................
1. ข้ อมูลทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื่อ –นามสกุล ของผู้เสนอวาระ) : ……………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ตดิ ต่ อได้ :
เลขที่ .............หมูบ่ ้ าน / อาคาร …………….………… หมูท่ ี่ ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตําบล / แขวง………….………..อําเภอ / เขต.....................................
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………..……….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อบุคคลที่มอบหมายให้ เป็ นผู้ตดิ ต่ อกับบริษัท
ชื่อ – สกุล ...............................................................................โทรศัพท์...................................
2. จํานวนหุ้นที่ถอื ครอง:………………….ณ วันที่...................................ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………..เดือน
3. เรื่องที่เสนอ: ………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ :
[ ] เพือ่ อนุมตั ิ
[ ] เพือ่ พิจารณา
[ ] เพือ่ ทราบ
รายละเอียดพร้ อมเหตุผลประกอบ : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..………….
.…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…..
(หากเนือ้ ที่ไม่ พอใช้ กระดาษขาวเขียนต่ อเพิ่มได้ และแนบมาพร้ อมแบบฟอร์ มนี)้

เอกสารประกอบ: มีดงั นี ้

………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…..
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้น
4.1 หลักฐานการถือหุ้น
หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด หรื อสําเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถอื หุ้น
กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบคุ คล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่
เกิน 1 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบคุ คล (ต้ องมีผล
ณ วันลงคะแนน) พร้ อมทั ้งประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดิน ทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่ อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม
พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณี ผ้ ู ถือหุ้ นเป็ นผู้ลงทุนชาวต่ างประเทศ (บุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล) ซึ่งแต่ งตัง้
ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เอกสารของผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
- หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian)มีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ประชุม และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
- สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อเอกสารใช้ แทนหนังสือเดินทาง
ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ได้ รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เสนอเรื่ องเพื่อ
บรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัท ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อ
เอกสารใช้ แทนหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

5. คํารับรอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ................................................... ผู้ถือหุ้น
(
)

