เอกสารทีต่ ้ องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 ของบริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด(มหาชน)
ในวันที่ 24 เมษายน 2558 จะเริ่ มก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง หรื อ ตั้งแต่เวลา 8.00 น เป็ นต้นไป
(กําหนดเวลาประชุม 10.00 น) ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แกรนด์ ฮาเวิร์ด เลขที่ 50
ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุมในหนังสื อบอก
กล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2558
ทั้งนี้บริ ษทั จะใช้วธิ ี ลงทะเบียนด้วยระบบ BARCODE เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะทีจ่ ะมาประชุ มโปรดนําเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ ดังนี้
1. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งไปด้วย ลําดับ 12)
(2) บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ
นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
(1) แบบฟอร์ มการลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งไปด้วย ลําดับ 12) ซึ่ งผูแ้ ทนนิ ติบุคคล(กรรมการ)ลงชื่อแล้ว
(2) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล(กรรมการ)และมีขอ้ ความว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีอาํ นาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทางของผูแ้ ทนนิติบุคคล
และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
โดยผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุ ม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งไปด้วย ลําดับ 12)
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม (แบบ ข.) หรื อ แบบ
ก. ซึ่ง Download ได้จาก Website ของบริ ษทั (www.jsp.co.th) โดยได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ
พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง ของผู้รับมอบ
ฉันทะพร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งไปด้วย ลําดับ 12)
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม (แบบข.) หรื อ แบบ ก.
Download ได้จาก Website ของบริ ษทั (www.jsp.co.th) ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผูร้ ับมอบอํานาจแทนนิติบุคคลซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบ
อํานาจแทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าว ซึ่ งลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะมีอาํ นาจกระทําการแทนนิติบุคคล
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง ของผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
2.3 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นคัสโตเดียน (ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น )
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งไปด้วย ลําดับ 12)
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม (แบบ ข.) หรื อ แบบ
ก. หรื อ แบบ ค. ซึ่ง Download ได้จาก Website ของบริ ษทั (www.jsp.co.th) โดยกรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผู้
มีอาํ นาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
(3) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(4) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อเดินทาง ของผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง

หมายเหต ุ : ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ที่
ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ได้ เว้น
แต่เป็ น Custodian ที่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากดูแล
หุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

