บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อ พเพอร์ ต ี ้ จํากัด (มหาชน)
หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ส ิท ธิผ้ ูถ อื หุ้น เสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ
รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560
1. วัต ถุป ระสงค์
ด้ วยบริ ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ และความเท่าเที ยมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี
บริ ษัท ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัท ฯ กําหนด
2. คุณสมบัต ขิ องผู้ถ ือ หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ ถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
2.2 ถือหุ้นบริ ษัทฯ ตามข้ อ 2.1 ต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจาก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรื อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
3. เอกสารหลัก ฐานแสดงความเป็ นผู้ถ ือ หุ้น
3.1 หลัก ฐานการถือ หุ้น
ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ นสําเนาต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
3.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถ ือ หุ้น
กรณีบคุ คลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาใบสําคัญ ประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิตบิ คุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อสําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
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4. การเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติ และเอกสารหรื อหลักฐานครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้ อ 2 และ 3
สามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดําเนินการดังนี ้
4.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) กรอกแบบเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (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 อมแนบหลั ก ฐานตาม
รายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวมเอกสารทัง้ หมดเป็ นชุดเดียวกัน และให้ ระบุชื่อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัท ฯ จํานวน 1 คน
(3) กรณี ผ้ ูถือหุ้นต้ องการเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ จัดทํา
แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้ วรวม
เอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
4.2 การพิจ ารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วน
จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริ ษัท
ถือเป็ นที่สดุ
(2) เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจํ าปี 2560 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็ น ของคณะกรรมการ
บริษัท
(3) เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้ งให้ ทราบในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พร้ อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ
4.3 เรื่อ งที่จ ะไม่ บ รรจุเ ป็ นวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน หรื อให้ ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน
ไม่เพียงพอ หรื อเสนอมาไม่ทนั ภายในเวลาที่กําหนด
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ และข้ อเท็จจริงที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ เว้ นแต่ข้อเท็จจริ งในการนําเสนอครัง้ ใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อเท็จจริงในขณะที่นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ ก่อน
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(5)

(6)
(7)

เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานกํากับดูแลบริ ษัทฯ หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ
เรื่ องที่บริษัทฯ ได้ ดําเนินการแล้ ว
กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

5. การเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ผู้ถื อ หุ้ นที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามหลัก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
5.1 ขัน้ ตอนในการเสนอ
(1) ดาวน์ โหลดแบบฟ อร์ มจาก 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 อหุ้น มากกว่า 1 ราย ต้ อ งการเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อรั บ การพิ จารณาเลื อ กตัง้ 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 จํานวน 1 คน
(3) กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้น ต้ องการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท
มากกว่า 1 รายชื่อ ให้ จัดทําแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อและลงนาม พร้ อมแนบหลักฐาน
ตามรายละเอียดที่ระบุแล้ วรวมเอกสารทังหมดเป็
้
นชุดเดียวกัน
้ นกรรมการบริษัท
(4) กรอกแบบข้ อมูลบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (แบบ ค.)ให้ ครบถ้ วน และลงนามโดยบุคคลที่
ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อ ได้ แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) สําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรอง
การทํ างานจากสถานที่ทํางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และกรณี
เสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ กรอก 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ
5.2 การพิจ ารณา
(1) เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองในเบื ้องต้ น หากข้ อมูลและเอกสารครบถ้ วนจะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลดังกล่าว และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ อพิจารณา ทัง้ นี ้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการบริ ษัทถือเป็ นสิ ้นสุด
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(2)

(3)

บุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับการบรรจุชื่อในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
บุคคลที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พร้ อมระบุเหตุผล

5.3 คุณลัก ษณะและคุณสมบัต ขิ องกรรมการบริษัท กรรมการอิส ระ
(1) มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทํางานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริ ษัท
(3) มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ จริ ยธรรม และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์
สูงสุด ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริง
6. ช่ อ งทางการเสนอเรื่อ งที่ผ้ ูถ ือ หุ้น เสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้ งเรื่ องผ่านทางช่องทาง ดังนี ้
6.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 43 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
6.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ เลขานุการบริ ษัท โทร 02 – 897-8888
ต่อ 330
7. ระยะเวลาในการยื่น เสนอวาระและเสนอชื่อ บุค คล
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทังนี
้ ้ บริษัท ฯ จะถือวันที่ตามตราประทับ
ไปรษณีย์บนหน้ าซองเป็ นสําคัญ

หน้ า 4 ของจํานวน 11 หน้ า

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อ พเพอร์ ต ี ้ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอเรื่อ งเพื่อ บรรจุเ ป็ นวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 (แบบ ก.)
วันที่........................
1. ข้ อ มูล ทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื่อ –นามสกุล ของผู้เ สนอวาระ) : ……………………………………………
ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน / ที่ต ดิ ต่ อ ได้ :
เลขที่ .............หมูบ่ ้ าน / อาคาร …………….………… หมูท่ ี่ ………ตรอก / ซอย …………….……
ถนน....................................ตําบล / แขวง………….………..อําเภอ / เขต.....................................
จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์…………..……….ประเทศ...........................................
โทรศัพท์…………………… โทรสาร.................................... E-mail……………………………….
ั ชาติไทยให้ ระบุที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ในต่างประเทศ)
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ: (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ บุค คลที่ม อบหมายให้ เ ป็ นผู้ต ดิ ต่ อ กับ บริษัท
ชื่อ – สกุล ...............................................................................โทรศัพท์...................................
2. จํานวนหุ้น ที่ถ ือ ครอง:………………….ณ วันที่...................................ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………..เดือน
3. เรื่อ งที่เ สนอ: ………………………………………………………………………………………………
วัต ถุป ระสงค์ :
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
[ ] เพื่อพิจารณา
[ ] เพื่อทราบ
รายละเอีย ดพร้ อ มเหตุผ ลประกอบ : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
(หากเนือ้ ที่ไ ม่ พ อใช้ ก ระดาษขาวเขีย นต่ อ เพิ่ม ได้ และแนบมาพร้ อ มแบบฟอร์ ม นี)้

เอกสารประกอบ: มีดงั นี ้
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
หน้ า 5 ของจํานวน 11 หน้ า

4. เอกสารหรือ หลัก ฐานแสดงความเป็ นผู้ถ ือ หุ้น
4.1 หลัก ฐานการถือ หุ้น
ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ นสําเนาต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง
4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถ ือ หุ้น
กรณีบ ุค คลธรรมดา
สํ า เนาบัต รประจํ าตัว ประชาชน หรื อ สํ าเนาใบสํ า คัญ ประจํ าตัว ต่างด้ า ว หรื อสํ าเนาหนังสื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นนิต บิ ุค คล
สําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิ น 1 เดือน และสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้
มีอํานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
5. คํารั บ รอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

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

หน้ า 6 ของจํานวน 11 หน้ า

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อ พเพอร์ ต ี ้ จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 (แบบ ข.)
วันที่........................
1. ข้ อ มูล ทั่วไป
ข้ าพเจ้ า (ชื่อ –นามสกุล ของผู้เ สนอชื่อ ) : ……………………………………………
ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน / ที่ต ดิ ต่ อ ได้ :
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 ี่ตดิ ต่อได้ ในต่างประเทศ)
………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..…
………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ชื่อ บุค คลที่ม อบหมายให้ เ ป็ นผู้ต ดิ ต่ อ กับ บริษัท
ชื่อ – สกุล ...............................................................................โทรศัพท์...................................
2. จํานวนหุ้น ที่ถ ือ ครอง:………………….ณ วันที่...................................ระยะเวลาที่ถือหุ้น ………..เดือน
3. รายชื่อ บุค คลที่ป ระสงค์ จ ะเสนอเพื่อ เข้ ารั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษัท
………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………..…………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. เอกสารหลัก ฐานที่เ กี่ยวข้ อ งในการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
4.1 หลัก ฐานการถือ หุ้น
ได้ แก่ ใบหุ้น หรื อหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ จากบริ ษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หากเป็ นสําเนาต้ องรับรองสําเนาถูกต้ อง

หน้ า 7 ของจํานวน 11 หน้ า

4.2 เอกสารแสดงตนของผู้ถ ือ หุ้น
กรณีบ ุค คลธรรมดา
สํ า เนาบัต รประจํ าตัว ประชาชน หรื อ สํ าเนาใบสํ า คัญ ประจํ าตัว ต่างด้ า ว หรื อสํ าเนาหนังสื อ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ูถ ือ หุ้น เป็ นนิต บิ ุค คล
สําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคลอายุไม่เกิ น 1 เดือน และสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อ
สําเนาใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้
มีอํานาจลงลายมือชื่อที่ได้ ลงนามในแบบฟอร์ ม พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
5. คํารั บ รอง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้ องครบถ้ วน และยินยอมให้
บริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

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

หน้ า 8 ของจํานวน 11 หน้ า

สําหรับติดรูปสี
ขนาด 2 นิ ้ว

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อ พเพอร์ ต ี ้ จํากัด (มหาชน)
แบบข้ อ มูล บุค คลที่ไ ด้ ร ับ การเสนอชื่อ เพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท
ในการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560 (แบบ ค.)
วันที่ …………………………………
1. ข้ อ มูล ทั่วไปของบุค คลที่ไ ด้ ร ั บ การเสนอชื่อ
(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) …………………..………………(ชื่อสกุลเดิม ……………………….………)
(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………….…………
(2) วัน/เดือน/ปี เกิด …………………………………..อายุ …………….ปี สัญชาติ ……………………..
(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หย่าร้ าง
(4) คูส่ มรสชื่อ …………………………………………………(ชื่อสกุลเดิม……………………………….)
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร
ชื่อบุตร
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี )
สถานที่ทํางาน
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
…………………………………..
.……………………. …………
…………………………
2. ที่อ ยู่ปั จ จุบ ัน / ติด ต่ อ ได้
เลขที่……….….. หมูบ่ ้ าน / อาคาร .............................หมูท่ ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตําบล/แขวง …………………...อําเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
ที่อยูใ่ นต่างประเทศ (กรณีบคุ คลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยให้ ระบบุที่อยูท่ ี่ตดิ ต่อได้ ในต่างประเทศ)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. สถานที่ท าํ งาน
ชื่อสถานประกอบการ....................................................................................................................
เลขที่……….….. หมูบ่ ้ าน / อาคาร .............................หมูท่ ี่ .....ตรอก/ซอย ……………………..……
ถนน ……………………………ตําบล/แขวง …………………...อําเภอ/เขต ………………………….
จังหวัด …………………………รหัสไปรษณีย์...........................ประเทศ. ……………………………
โทรศัพท์ ………………………..โทรสาร...................................Email…. ……………………………
หน้ า 9 ของจํานวน 11 หน้ า

4. คุณสมบัต ติ ามวิช าชีพ
(1) วุฒิการศึกษา
ชื่อสถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาเอก
ปี ที่สําเร็จ
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
……………………………………… …………………………………..
………………...
(2) ประวัตกิ ารฝึ กอบรมสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ชื่อหลักสูตร
ปี ที่เข้ าร่วม
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
………………………………………………………………..
…………………………
5. ประสบการณ์ ก ารทํางานจนถึงปั จ จุบ ัน
ตังแต่
้ พ.ศ.ถึง พ.ศ.
ชื่อสถานที่ทํางาน
ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่งงาน
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
………………..
……………………………… ……………….
………………
6. หน้ าที่ความรับ ผิด ชอบในตําแหน่ งงานปั จ จุบ นั
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
(หากเนือ้ ที่ไ ม่ พ อใช้ ก ระดาษขาวเขีย นต่ อ เพิ่ม ได้ และแนบมาพร้ อ มแบบฟอร์ ม นี)้

7. การถือ หุ้น ในบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ้ ณ วันที่ …...………………………(วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)
ถือหุ้นสามัญ
จํานวน………………….. หุ้น
คูส่ มรส ถือหุ้นสามัญ
จํานวน……………………หุ้น
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ชื่อ………………………………………………… ถือหุ้นสามัญ จํานวน…………………….. หุ้น
(2) ชื่อ………………… …………………………….ถือหุ้นสามัญ จํานวน…………………….. หุ้น

หน้ า 10 ของจํานวน 11 หน้ า

8. ธุร กิจ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับ ตนเอง คู่ส มรส และบุต รที่ย ังไม่ บ รรลุน ิต ภิ าวะ
ชื่อธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ผู้เกี่ยวข้ อง
ร้ อยละของ ตําแหน่งงาน ตังแต่
้ ปี
หุ้นที่ถือ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
……………………..… ……………………… ….…………….. …….. …………………….. ……….
หมายเหตุ : สําหรับทุกธุรกิจที่เป็ นกรรมการหรื อผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละ 1.0 ของหุ้นที่
จําหน่ายได้ แล้ วของธุรกิจนัน้
9. ประวัต กิ ารฟ้ อ งร้ อ งหรือ ถูก ฟ้ อ งร้ อ งดําเนิน คดี (เว้ น แต่ ความผิด ลหุโ ทษ)
ศาล
สถานะ
คดี (แพ่ง/อาญา
ข้ อหาหรื อ
ทุน
เลขที่
ผลคดี
(โจทก์/จําเลย
/ล้ มละลาย)
ฐานความผิด ทรัพย์
คดี
/ผู้ร้อง)
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
……………… …………….. ………………….. ……………….. …….… …….…. ………….
10. เอกสารประกอบการพิจ ารณาที่ร ับ รองโดยบุค คลที่ไ ด้ ร ั บ การเสนอชื่อ
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(2) สําเนาทะเบียนบ้ าน
(3) สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว/สําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
(4) สําเนาหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา
(5) หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทํางานปั จจุบนั หรื อล่าสุด
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................ตกลงให้ เสนอชื่อและ
้ นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดใน
ข้ อมูลในเอกสารฉบับนี ้ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
แบบข้ อมูลข้ างต้ นถูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้ อมนี ้เป็ นความจริ งทุกประการ และยินยอม
ให้ บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.................................................................บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(
)

หน้ า 11 ของจํานวน 11 หน้ า

