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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัตใิ นการประชุม
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)
จะดาเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่จะเข้าร่ วมประชุม โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode มาในวันประชุม
1.

เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัว
ข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
(2) กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
2.1 ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม หรื อ Download
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่ งแบบใดเท่านั้น จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.jsp.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับ
มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อ
เดินทาง ของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่ แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม หรื อ Download
หนัง สื อ มอบฉัน ทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่ ง แบบใดเท่ า นั้น จากเว็บไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
(www.jsp.co.th) พร้ อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ั บ
มอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล และประทับตราบริ ษทั
(ถ้ามี)
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลที่ ออกโดยส่ วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่ ง
รับรองสาเนาโดยผูแ้ ทนนิติบุคคล โดยต้องมีรายละเอียดชื่ อนิ ติบุคคลผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่ อผูกพันนิ ติ
บุคคล และเงื่อนไขหรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ต้ งั สานักงานใหญ่
(3) ผูร้ ั บมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อ
เดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม

กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตามแบบ ข. ที่ แนบมาพร้ อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ ม หรื อ Download
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
(www.jsp.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และ หลักฐาน
ที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
- หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อ
มอบฉันทะแทน
- หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
(2) ผูร้ ั บมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อหนังสื อ

เดินทางของผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2.

ระเบียบปฏิบัตใิ นการประชุม
2.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หนึ่ งหุน้ เป็ น หนึ่งเสี ยง
………………………………………………………………………..

