บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
1. วัตถุประสงค์
ด้ วยบริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯ กาหนด
2. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ตามข้ อ 2.1 ต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจาก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
3. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น
3.1 หลักฐานการถือหุ้น
ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หากเป็ นสาเนาต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
3.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีบคุ คลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล
- สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อสาเนาใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
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4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติ และเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามข้ อ 2 และ 3
สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดาเนินการดังนี ้
4.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ก.)
ให้ ครบถ้ วนและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุ ก รายกรอกข้ อมู ล ในแบบ ก. รายละ 1 ชุ ด และลงนาม พร้ อมแนบหลัก ฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ ระบุชื่อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริ ษัท ฯ จานวน 1 คน
(3) กรณีผ้ ูถือหุ้นต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ จดั ทา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวม
เอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
4.2 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ทังนี
้ ้ คาวินิจฉั ยของคณะกรรมการบริ ษัท
ถือเป็ นที่สดุ
(2) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2559 ในหนัง สื อบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พร้ อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
4.3 เรื่องที่จะไม่ บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้ วน หรื อให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้ อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
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(5)

(6)
(7)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดาเนินการแล้ ว
กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด สามารถเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ดังนี ้
5.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) ดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม จาก website ของบริ ษั ท http://www.jsp.co.th และกรอก
แบบฟอร์ มเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นคณะกรรมการบริ ษัท (แบบ ข.)
ให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงลายมือชื่อ
(2) กรณี ผ้ ูถื อหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้ องการเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อ รั บการพิจ ารณาเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายกรอกข้ อมูลใน แบบ ข. รายละ 1 ชุดและลงนาม พร้ อม
แนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน และให้ ระบุชื่อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท ฯ จานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นต้ องการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้ จัดทาแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุแล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
(4) กรอกแบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (แบบ ค.)ให้ ครบถ้ วน และลงนามโดยบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ ได้ แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรอง
การทางานจากสถานที่ทางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรณี
เสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ กรอก 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ
5.2 การพิจารณา
(1) เลขานุการบริษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วนจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ทัง้ นี ้ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็ นสิ ้นสุด
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(2)

(3)

บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุชื่อในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
บุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พร้ อมระบุเหตุผล

5.3 คุณลักษณะและคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
(1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษัท
(3) มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุด ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้ จริง
6. ช่ องทางการเสนอเรื่องที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเรื่ องผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เลขานุการบริ ษัท โทร 02 – 897-8888
ต่อ 330
7. ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ทังนี
้ ้ บริษัท ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ
ไปรษณีย์บนหน้ าซองเป็ นสาคัญ

หน้ า 4 ของจานวน 11 หน้ า

